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ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUỐC GIA VỀ KHCN 

Bộ KH&CN đang tích cực đôn 
đốc và chủ động phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức có liên quan để 
xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia (CSDLQG) về khoa học 
công nghệ (KHCN), trong đó chú 
trọng hơn nữa để cập nhật thêm các 
thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ 
số theo xu hướng của cuộc cách 
mạng 4.0. 

 
Theo Bộ KH&CN, việc xây dựng 

CSDLQG về KHCN được quy định 
cụ thể tại Nghị định số 
11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 
của Chính phủ về hoạt động thông 
tin KHCN. 

Bộ KH&CN đã ban hành Thông 
tư 14/2014/TT-BKHCN quy định 
về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ 
và công bố thông tin về nhiệm vụ 
KHCN và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28/6/2017 về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 
duy trì và phát triển CSDLQG về 
KHCN. 

Bộ KH&CN cũng đã ban hành các 
quyết định liên quan đến việc xây 
dựng, quản lý và sử dụng CSDL 
chuyên gia của Bộ; về quản lý, kết 
nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 
quan Nhà nước… 

Bộ KH&CN đang xây dựng 
Thông tư hướng dẫn quản lý 
Chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia đến năm 2030, trong đó có 
các nội dung về xây dựng CSDL về 
công nghệ, chuyên gia về công 
nghệ, nguồn cung công nghệ, nhu 
cầu về công nghệ (dự kiến sẽ ban 
hành trong quý III/2021). 

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp 
tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ 
cập nhật, bổ sung các thông tin về 
công nghệ và thiết bị, sản phẩm và 
dịch vụ công nghệ, chuyên gia về 
KHCN và nhu cầu tìm kiếm công 
nghệ và thiết bị trên cổng thông tin 
điện tử: www.techmartvietnam.vn 
với số lượng gần 25.000 công nghệ 
và thiết bị, hơn 2.500 chuyên gia tư 
vấn KHCN... Trong đó, các thông 
tin về công nghệ và thiết bị thuộc 
danh mục ưu tiên như lĩnh vực công 
nghệ sinh học, năng lượng và môi 
trường cũng đã được đẩy mạnh bổ 
sung và cập nhật. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 303 - 7/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

Đồng thời, Bộ cũng chia sẻ, phổ 
biến, cung cấp các thông tin về kết 
quả nghiên cứu KHCN, cơ sở dữ 
liệu thông tin về công nghệ/thiết bị 
trên mạng internet tại địa chỉ 
https://vista.gov.vn để phục vụ nhu 
cầu khai thác thông tin công 
nghệ/thiết bị của tất cả các sở 
KH&CN, doanh nghiệp và người 
dân. 

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN 
sẽ tích cực đôn đốc và chủ động 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
có liên quan để xây dựng hệ thống 
CSDLQG về KHCN. Bộ sẽ chú 
trọng hơn nữa để cập nhật thêm các 
thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ 
số theo xu hướng của cuộc cách 
mạng 4.0. 

Ngoài ra, sẽ phối hợp với các tổ 
chức trung gian của thị trường 
KHCN trong cả nước nhằm hỗ trợ 
kết nối, chia sẻ để xây dựng CSDL 
dùng chung về thông tin công 
nghệ/thiết bị của cả nước, góp phần 
phát triển thị trường KHCN Việt 
Nam. 

Theo Cục Thông tin KH&CN 
quốc gia (Bộ KH&CN), việc xây 
dựng và hoàn thiện CSDLQG về 
KHCN không chỉ giúp các nhà 
quản lý khoa học và nhà nghiên cứu 
dễ dàng tiếp cận thông tin, mà còn 
giúp minh bạch hóa hoạt động 

KHCN, chấm dứt tình trạng cát cứ 
dữ liệu nghiên cứu khoa học ở các 
đơn vị, bộ, ngành hiện nay. 

Theo đó, thông tin từ CSDLQG 
về KHCN là nguồn thông tin chính 
thức để phục vụ công tác hoạch 
định chiến lược, chính sách, quản lý 
và điều hành hoạt động KHCN của 
các bộ, ngành, địa phương. Đây 
cũng là nguồn thông tin tham khảo 
chính thức và quan trọng phục vụ 
các tổ chức, cá nhân hoạt động 
KHCN nói chung, nhất là hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, ứng dụng công nghệ. 

Ngoài ra, hệ thống CSDLQG về 
KHCN góp phần minh bạch hóa 
việc tài trợ công cho hoạt động 
nghiên cứu triển khai cũng như kết 
quả của hoạt động này. Việc công 
khai các nhiệm vụ KHCN sử dụng 
ngân sách Nhà nước (bao gồm kết 
quả của các nhiệm vụ đã triển khai 
và các nhiệm vụ đang triển khai) sẽ 
bảo đảm khắc phục được sự chồng 
chéo, trùng lặp các nhiệm vụ 
KH&CN gây lãng phí nguồn lực, 
đồng thời chấm dứt tình trạng “đạo 
văn” trong nghiên cứu khoa học. 

 (chinhphu.vn) 
  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
GÓP PHẦN QUAN TRỌNG 
TĂNG TRƯỞNG NGÀNH 
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NÔNG NGHIỆP 
Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (NN&PTNT) đã tổ chức lễ ký 
Chương trình phối hợp hoạt động 
khoa học và công nghệ giai đoạn 
2021 – 2030 dưới sự chủ trì của Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt. Tham gia lễ ký 
kết còn có các Thứ trưởng, lãnh 
đạo các đơn vị thuộc hai Bộ, đại 
diện một số doanh nghiệp. 

 
Nhiều kết quả đạt được trong 

chương trình phối hợp hoạt động 
Báo cáo Kết quả thực hiện 

Chương trình phối hợp giữa hai Bộ 
giai đoạn 2016-2020, bà Nguyễn 
Thị Thanh Thủy, Vụ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường - Bộ 
NN&PTNT cho biết, giai đoạn 
2016-2020, hai Bộ đã phối hợp, xây 
dựng và trình Chính phủ ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao ứng 
dụng KH&CN, các chương trình 
KH&CN đặc thù phục vụ tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới. 
Với sự đóng góp to lớn của cộng 

đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc 
của các địa phương, doanh nghiệp, 
KH&CN của ngành đã đổi mới và 
đóng góp hiệu quả vào phát triển 
sản xuất nông nghiệp, bảo đảm 
nâng cao giá trị chất lượng và sức 
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa 
nông sản trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được 
chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp như giống mới, quy 
trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã 
góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng, giảm chi phí sản xuất, làm 
tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả 
kinh tế cao trong sản xuất nông 
nghiệp. 

Thông qua hợp tác, đã hình thành 
nhiều vùng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao với hệ 
thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới 
kết hợp công nghệ số để điều khiển 
tự động hoặc bán tự động, ứng dụng 
BigData, IoT, AI trong quản lý và 
chăm sóc cây trồng, tưới tiết kiệm 
nước. 

Theo thông tin Bộ NN&PTNT, 
giai đoạn 2016-2020, từ kết quả 
nghiên cứu, Bộ đã công nhận 210 
giống mới, 169 tiến bộ kỹ thuật 
mới, 81 sáng chế, giải pháp hữu ích 



Số 303 - 7/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 4 

đã được công nhận, công bố mới 
483 TCVN và ban hành mới 23 
QCVN.  

Giá trị tạo ra từ ứng dụng 
KH&CN đã góp phần quan trọng 
vào tăng trưởng ngành nông nghiệp. 
Riêng năm 2020, giá trị sản xuất 
toàn ngành nông nghiệp tăng 2,75% 
so với năm 2019, trong đó nông 
nghiệp tăng 2,7%; lâm nghiệp tăng 
2,91%; thủy sản tăng 3,3%; GDP 
toàn ngành tăng 2,68%… 

Nhận xét về nội dung chương 
trình phối hợp giữa hai Bộ, ông 
Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ 
KH&CN các ngành kinh tế - kỹ 
thuật, Bộ KH&CN cho rằng, việc 
phối hợp hoạt động có nhiều kết 
quả thay đổi so với giai đoạn trước 
đây, nếu trước đây tập trung cho 
các viện là chính thì hiện nay cách 
tiếp cận đã gắn kết nhiều hơn với 
doanh nghiệp, qua đó đẩy nhanh 
sản phẩm thương mại hóa.  

Ưu tiên các sản phẩm chủ lực 
của ngành nông nghiệp, sản phẩm 
lợi thế của địa phương 

Để tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp 
chặt chẽ giữa hai Bộ KH&CN và 
Bộ NN&PTNT, việc ký kết Chương 
trình phối hợp giai đoạn tiếp theo sẽ 
thống nhất chủ trương, định hướng 
của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực để 
tập trung nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ phục vụ tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững, gắn với xây 
dựng nông thôn mới. 

Theo đó, hai Bộ thống nhất cao 
trong giai đoạn 2021-2030 cần ưu 
tiên thực hiện hiệu quả các Chương 
trình KH&CN cấp quốc gia, tập 
trung vào các sản phẩm chủ lực của 
ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi 
thế của địa phương. 

Hai Bộ sẽ phối hợp xây dựng một 
số cụm nhiệm vụ KH&CN cấp 
quốc gia, một số Chương trình 
nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, tập 
trung cho một số ngành hàng, sản 
phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, 
đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu 
phát triển công nghệ chế biến, công 
nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển 
đổi số để tạo nên những đột phá về 
chất lượng và nâng cao giá trị gia 
tăng và cải thiện sức cạnh tranh của 
nông sản Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 
nhấn mạnh, những thành tựu 
KH&CN của ngành Nông nghiệp 
đã đóng góp chung vào thành tựu 
của ngành KH&CN đồng thời 
KH&CN cũng có những đóng góp 
rất đáng ghi nhận trong thành tựu 
chung của ngành Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn. 
Hiện nay, Bộ KH&CN đang được 

Chính phủ giao xây dựng mạng lưới 
quy hoạch các tổ chức KH&CN 
công lập trong đó có rất nhiều tổ 
chức KH&CN trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Đây cũng là nội dung hai 
Bộ có thể phối hợp để quy hoạch 
cũng như đầu tư phát triển cho các 
tổ chức KH&CN trong thời gian 
sắp tới. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê 
Minh Hoan cho rằng, trên cơ sở 
những nội dung đã ký kết là khung 
để triển khai thực hiện, tuy nhiên, 
trong quá trình hợp tác, nếu mỗi Bộ 
có những sáng kiến mới, giữa các 
đơn vị hai Bộ có thể cùng trao đổi 
với nhau thông qua nhiều hình thức 
để tăng thêm hiệu quả phối hợp. 
Chính việc thường xuyên tương tác, 
cùng bàn bạc các vấn đề giữa hai 
Bộ, tin tưởng sự hợp tác sẽ đạt được 
nhiều kết quả. 

  (Tổng hợp) 
 
 

 
 
PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 
ĐÀO TẠO 1.000 CHUYÊN GIA 
CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin 
và Truyền thông tại dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án “Nâng cao 
nhận thức, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực chuyển đổi số đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030”. 

 
Ảnh minh họa 

Dự thảo xác định ba trụ cột chính 
của Chuyển đổi số Quốc gia là: 
Chính phủ số, kinh tế số và xã hội 
số, để từ đó xây dựng chiến lược 
nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ 
năng và phát triển nguồn nhân lực 
Chuyển đổi số Quốc gia, phù hợp 
với từng mục tiêu, từng lĩnh vực, 
từng đối tượng, đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. 

Xác định các lĩnh vực ưu tiên 
chuyển đổi số trước như: Y tế, giáo 
dục, tài chính - ngân hàng, giao 
thông vận tải và logistics, năng 
lượng, tài nguyên và môi trường, 
sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp… từ đó xây dựng chiến lược 
nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ 
năng và phát triển nguồn nhân lực 
Chuyển đổi số Quốc gia phù hợp 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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với các lĩnh vực ưu tiên này. 
Theo dự thảo mục tiêu đến 2025 

phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, 
60% cán bộ công chức, viên chức 
và người lao động trong cơ quan 
Nhà nước hằng năm được tham gia 
tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số, kỹ 
năng số, công nghệ số; 100% cán 
bộ chuyên trách chuyển đổi số, 
công nghệ thông tin được đào tạo 
về công nghệ số và được đánh giá 
trực tuyến kết quả đào tạo qua hệ 
thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ 
năng số Quốc gia. 

Phấn đấu đào tạo 1.000 chuyên 
gia chuyển đổi số trong các ngành, 
lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng 
nòng cốt chuyển đổi số trên toàn 
quốc. 100% các trường “đại học số” 
hoàn thiện được mô hình tổ chức 
số, quản trị số, hoạt động số, chuẩn 
hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở 
và được đầu tư trang bị đồng bộ hạ 
tầng số, nền tảng công nghệ số, 
trang thiết bị học và thực hành sẵn 
sàng tuyển sinh và đào tạo nguồn 
nhân lực chuyển đổi số. 

Tổ chức và đào tạo lực lượng 
1.000 chuyên gia phục vụ Chuyển 
đổi số Quốc gia 

Dự thảo nêu rõ, tổ chức lựa chọn 
1.000 chuyên gia từ các bộ, ngành, 
địa phương, các cơ quan, tổ chức 

làm công nghệ thông tin, kỹ thuật, 
nhân sự chuyên trách làm công tác 
chuyển đổi số quản lý, vận hành các 
hệ thống thông tin của các cơ quan 
Nhà nước và các tổ chức, doanh 
nghiệp theo các ngành nghề.  

Triển khai các khóa đào tạo cơ 
bản, nâng cao, cập nhật mới về 
chuyển đổi số, công nghệ số và các 
nội dung đào tạo cần thiết khác cho 
đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số 
phù hợp theo chuyên môn, ngành 
nghề, lĩnh vực, trình độ. 

Ưu tiên chỉ tiêu trong các chương 
trình, kế hoạch đào tạo cán bộ ở 
nước ngoài của các bộ, ngành, địa 
phương bằng ngân sách Nhà nước 
để cử các cán bộ trong diện này đi 
đào tạo ngắn hạn về công nghệ số ở 
nước ngoài. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đào tạo 
đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 
về các chuyên ngành công nghệ số, 
kinh tế số và xã hội số như công 
nghệ trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ 
liệu lớn, điện toán đám mây, tài 
chính số, kinh doanh số, truyền 
thông số... Tổ chức đào tạo bổ sung, 
cập nhật các kiến thức, kỹ năng số 
cho giảng viên đại học, nhất là 
giảng viên các chuyên ngành kỹ 
thuật, kinh tế và xã hội. 

Giải pháp về cơ chế tài chính 
Theo dự thảo, ưu tiên bố trí kinh 
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phí để triển khai các chương trình, 
dự án đào tạo ngắn hạn về chuyển 
đổi số, công nghệ số, kỹ năng số 
trong và ngoài nước; xây dựng kế 
hoạch đào tạo lại, đào tạo thực hành 
trong nước và nước ngoài cho cán 
bộ chuyên trách tại các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân 
sách Nhà nước để triển khai Đề án, 
huy động các nguồn lực tài chính từ 
ngân sách Trung ương, ngân sách 
địa phương, các nguồn lực xã hội 
và các nguồn kinh phí khác phục vụ 
công tác đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số. 

Ngân sách Trung ương bảo đảm 
kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, 
dự án thuộc phạm vi Đề án được 
giao cho các bộ, các cơ quan Trung 
ương chủ trì và các hoạt động chỉ 
đạo, điều hành triển khai Đề án. 

Địa phương có trách nhiệm bảo 
đảm kinh phí để thực hiện các 
nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi Đề 
án được giao cho các địa phương 
chủ trì. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân 
đối với dự thảo này tại Cổng Thông 
tin điện tử của Bộ. 

  (chinhphu.vn) 

VƯỢT QUA ÁP LỰC 4.0: 
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ 
CÓ, VẤN ĐỀ LÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN 

Theo ILO, Việt Nam được xác 
định là quốc gia có nguy cơ phải 
chịu rủi do cao về mất việc làm khi 
áp dụng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo 
(AI), robot trong các lĩnh vực may 
mặc, bán lẻ, nông nghiệp... Trong 
thập kỷ tới, ước tính khoảng 70% 
việc làm ở Việt Nam có nguy cơ bị 
thay thế bởi tự động hóa. Trước 
những áp lực đó, Việt Nam phải 
làm gì? 

“Đồng hành” với máy móc có trí 
tuệ và robot 

Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên 
phát triển và áp dụng kỹ thuật số, 
điều này đang làm thay đổi phương 
thức sản xuất, tác động rất mạnh 
đến việc làm và cơ cấu việc làm của 
nền kinh tế đòi hỏi chính phủ, các 
nhà quản lý kinh tế và quản trị 
doanh nghiệp phải thay đổi tư duy 
mạnh mẽ, sâu sắc, khẩn trương 
hành động để tạo dựng lực lượng 
lao động phù hợp với tiến trình phát 
triển và áp dụng kỹ thuật số.  

Việc kết hợp giữa con người và 
máy móc với mục đích bổ sung thế 
mạnh và khắc phục điểm yếu cho 
nhau có lẽ là giải pháp tốt và phù 
hợp trong cuộc Cách mạng công 
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nghệ 4.0.  
Đổi mới tư duy, chủ động nhập 

cuộc 
Không nằm ngoài dòng chảy đó, 

với sự nhạy bén nắm bắt, phân tích 
xu hướng phát triển kinh tế xã hội 
trong nước và quốc tế trong thập kỷ 
2021-2030, Đảng và Chính phủ xác 
định rõ quan điểm phát triển đất 
nước nhanh và bền vững dựa chủ 
yếu vào khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Ngày 3/6/2020 Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 
749/QĐ-TTg phê duyệt chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030 với nhiều nội dung chỉ đạo 
công tác đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng đòi hỏi của đất 
nước trong tiến trình áp dụng kỹ 
thuật số. 

Đặc biệt, ngày 26/1/2021, Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định số 
127/QĐ-TTg ban hành Chiến lược 
quốc gia về nghiên cứu, phát triển 
và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 
năm 2030 với đầy đủ các nội dung 
và điều kiện để các Bộ, ngành triển 
khai thực hiện thành công mục tiêu 
đến năm 2030 Việt Nam nằm trong 
nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực 
ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu 
trên thế giới về nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.  
Những tiến bộ đáng kể trong ứng 

dụng AI, robot 
Về điều kiện đẩy mạnh chuyển 

đổi số, Việt Nam đang trong thời kỳ 
"cơ cấu dân số vàng" với số liệu của 
năm 2020 tỷ lệ dân số từ 15 – 64 
tuổi chiếm 67,8%. 

Nước ta là một trong 20 quốc gia 
sử dụng Internet cao nhất thế giới, 
với tỷ lệ người sử dụng khoảng 
70%, trong khi đó trung bình trên 
thế giới khoảng 51%; số người 
dùng Internet mới tăng 41%, cao 
nhất trong khu vực. 

Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông 
minh tại Việt Nam chiếm trên 45% 
dân số, xếp thứ 15 trong các quốc 
gia có lượng người dùng điện thoại 
thông minh lớn nhất thế giới. Số 
lượng thuê bao 3G hoặc 4G chiếm 
53% người dùng điện thoại thông 
minh. 

Trong lĩnh vực ứng dụng AI và 
robot nước ta cũng có những tiến bộ 
đáng kể. Vừa qua, Học viện kỹ 
thuật quân sự đã nghiên cứu và đưa 
vào sử dụng thành công robot mang 
tên Vibot 2 trong lĩnh vực y tế thay 
thế nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh 
nhân trong đại dịch COVID-19. 
Tập đoàn Công nghệ FPT đang đưa 
vào thử nghiệm xe không người lái 
sử dụng AI…  
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Yếu tố con người quyết định 
thành bại 

Yếu tố con người quyết định sự 
thành bại trong thực hiện các quan 
điểm, mục tiêu và giải pháp phát 
triển đất nước nói chung, đặc biệt 
trong phát triển kinh tế số, xã hội 
số. Nguồn nhân lực có trình độ, kỹ 
năng cao về kỹ thuật số của nước ta 
rất hạn chế cả về chất và lượng. 

Hiện nay nước ta đang thiếu ít 
nhất khoảng 400 nghìn người có 
trình độ và kỹ năng thực hiện quá 
trình chuyển đổi số. Chương trình 
đào tạo nguồn nhân lực ngành công 
nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển của đất 
nước. 

Số liệu từ khảo sát gần đây của 
Viện Chiến lược Thông tin và 
Truyền thông cho thấy, có tới 70% 
sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin phải đào tạo lại 
để đáp ứng yêu cầu của doanh 
nghiệp, riêng đối với lĩnh vực lập 
trình máy tính thì tỷ lệ này là 80%.  

Chính sách, pháp luật đã có, vấn 
đề là thực hiện 

Để Việt Nam hòa nhập cùng dòng 
chảy phát triển với các quốc gia 
trên thế giới trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghệ lần thứ tư 
diễn ra mạnh mẽ, môi trường pháp 
lý về xây dựng kinh tế số, xã hội số 

của Việt Nam đã có, vấn đề là tổ 
chức triển khai thực hiện. 

Theo đó, Chính phủ và đặc biệt 
Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục 
quan tâm, sát sao chỉ đạo, gắn trách 
nhiệm của các Bộ, ngành và địa 
phương trong triển khai thực hiện 
Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII, 
thực hiện Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 3/6/2020 và Quyết định 
số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, cần nghiên cứu, đổi 
mới chính sách tài khóa phù hợp để 
khuyến khích khu vực doanh 
nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ 
mới; đổi mới chi tiêu công để có đủ 
kinh phí hỗ trợ và thực hiện đổi mới 
công nghệ; hỗ trợ việc làm mang lại 
năng xuất cao; bảo trợ xã hội và hỗ 
trợ việc học tập suốt đời nâng cao 
năng lực của lực lượng lao động.  

Ưu tiên hàng đầu cho đổi mới 
giáo dục, đào tạo 

Ứng dụng công nghệ nói chung và 
ứng dụng kỹ thuật số nói riêng sẽ 
dẫn tới mọi ngành nghề, việc làm 
đòi hỏi tri thức công nghệ mới. 
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết 
phải đổi mới giáo dục và đào tạo từ 
tiểu học tới trung học, đại học và hệ 
thống dạy nghề tập trung vào việc 
tạo ra nhiều con người mới, có kỹ 
năng kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu 
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lao động có kỹ năng của tất cả các 
ngành và lĩnh vực trong từng giai 
đoạn. 

Chính sách đào tạo kỹ năng phải 
đặt trong chiến lược nâng cao năng 
lực cung cấp việc làm cho tất cả các 
lĩnh vực và các công việc của nền 
kinh tế. Đổi mới hệ thống giáo dục 
và đào tạo phải là ưu tiên hàng đầu. 
Giáo dục và đào tạo là nền tảng căn 
bản nhất của đất nước, cũng là 
phương thức phòng thủ quốc gia tốt 
nhất. Một quốc gia không làm tốt 
giáo dục và đào tạo, quốc gia đó sẽ 
thất bại.  

Xây dựng và thực thi chính sách 
thị trường lao động tích cực, chủ 
động thực hiện phương châm học 
suốt đời và học linh hoạt nhằm 
nâng cao trình độ và kỹ năng của 
người lao động đáp ứng đòi hỏi về 
nâng cao và bồi đắp kỹ năng lao 
động. 

Đồng thời, cần dự báo sớm nhu 
cầu lao động đối với các loại kỹ 
năng nghề trong bối cảnh công 
nghệ kỹ thuật số thay đổi rất nhanh 
có tầm quan trọng đặc biệt và cũng 
là thách thức không nhỏ.  

Quan tâm tới nhóm lao động dễ 
bị tổn thương 

Chính sách phát triển kỹ năng cần 
đặc biệt quan tâm tới lao động nữ, 
lao động nông thôn và lao động cao 

tuổi. 
Chính phủ cần có mục tiêu và giải 

pháp cụ thể đối với nhóm lao động 
dễ bị tổn thương, ban hành chính 
sách và cơ chế hỗ trợ đối tượng có 
ít năng lực công nghệ số và không 
có khả năng tiếp cận kỹ thuật số để 
không làm gia tăng bất bình đẳng 
và đảm bảo khả năng tiếp cận rộng 
rãi các loại dịch vụ công. 

Tăng cường khả năng sử dụng và 
tiếp cận kỹ thuật số là điều kiện tiên 
quyết để chia sẻ lợi ích của phát 
triển và ứng dụng kỹ thuật số một 
cách công bằng hơn.  

Xây dựng và thực thi chính sách 
nhằm giảm khoảng cách về kỹ năng 
giữa các lĩnh vực và các nhóm lao 
động trong nền kinh tế. Đổi mới và 
ứng dụng kỹ thuật số sẽ thay đổi rất 
nhanh nhu cầu đối với lao động có 
kỹ năng. Để loại trừ khả năng tạo ra 
và nới rộng khoảng cách về kỹ 
năng, đồng thời đảm bảo cơ hội có 
việc làm cho người lao động trong 
độ tuổi, mỗi người lao động cần 
tham gia vào hệ thống học suốt đời. 

Chủ động tham gia vào các tổ 
chức, hiệp hội đổi mới nhằm nắm 
bắt kịp thời những ý tưởng, chiến 
lược, kế hoạch nghiên cứu, áp dụng 
dịch vụ kỹ thuật số và khai thác 
hiệu quả lợi ích của việc hợp tác./.  

(chinhphu.vn) 
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GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
VÀ ỨNG DỤNG AI TẠI VIỆT 
NAM 

Chiều 5/7, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với 
Chương trình Aus4Innovation, Câu 
lạc bộ Khoa-Trường-Viện Công 
nghệ Thông tin - Truyền thông Việt 
Nam FISU và báo Vnexpress tổ 
chức tọa đàm trực tuyến, bàn giải 
pháp để Việt Nam đẩy mạnh nghiên 
cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ 
nhân tạo (AI) tại Việt Nam. 

Tọa đàm được tổ chức trong bối 
cảnh AI có sự phát triển vượt bậc, 
và trở thành một trong những công 
nghệ then chốt thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số quốc gia, từ khâu số 
hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ đến 
chuyển đổi mô hình hoạt động tại 
Việt Nam.  

 Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chiến lược quốc 
gia về nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng AI đến năm 2030. Chiến lược 
đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng AI, đưa AI 
trở thành lĩnh vực công nghệ quan 
trọng của Việt Nam trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Đến năm 2030, Việt Nam trở thành 
trung tâm đổi mới sáng tạo, phát 
triển các giải pháp và ứng dụng AI 

trong khu vực ASEAN và trên thế 
giới. 

 Trong khuôn khổ các hoạt động 
cho Chiến lược này, Bộ KH&CN là 
đơn vị chủ trì triển khai chuỗi tọa 
đàm về AI gồm 5 chuyên đề: mở 
đầu là “Hạ tầng dữ liệu và tính 
toán”, các tọa đàm tiếp theo là: 
“Đào tạo nhân lực AI”; “Nghiên 
cứu phát triển”; “Ứng dụng AI”; và 
“Xây dựng cộng đồng AI”. 

 Tọa đàm đầu tiên được tổ chức có 
sự tham gia của các diễn giả là 
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 
dữ liệu AI, đến từ viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp và đại 
diện lãnh đạo Bộ KH&CN, chuyên 
gia Australia.  

 Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, 
AI đang được quan tâm trên toàn 
thế giới, là một vấn đề có thể thay 
đổi sự phát triển kinh tế xã hội của 
tất cả quốc gia, trong đó có Việt 
Nam. Năm 2021, Chính phủ đã ban 
hành Chiến lược quốc gia về nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng AI đến 
năm 2030, để ứng dụng và phát 
triển công nghệ này tại Việt Nam. 

 Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, 
để thực hiện Chiến lược này, những 
vấn đề liên quan đến đào tạo nguồn 
nhân lực, nghiên cứu, cơ sở dữ liệu 
cần xây dựng đồng bộ với hạ tầng 
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tính toán, các máy tính có khả năng 
tính toán lớn cũng như đào tạo các 
kỹ thuật viên, để có thể xử lý các 
bài toán dữ liệu lớn. Đồng thời, 
triển khai từng bước cụ thể, từ làm 
rõ các khái niệm đến cách thức tính 
toán lớn của Việt Nam, cũng như 
chia sẻ những hạ tầng tính toán một 
cách hợp lý, hiệu quả nhất. 

Tại toạ đàm các diễn giả đã báo 
cáo các thách thức với hạ tầng dữ 
liệu và hệ thống tính toán của Việt 
Nam. Ngoài ra, các nhà quản lý, 
chuyên gia trong phiên thảo luận 
bàn tròn cũng trả lời những vấn đề 
đang đặt ra đối với Việt Nam khi 
đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng 
AI. 

 Hạ tầng dữ liệu và tính toán được 
xem như 2 trong 3 trụ cột quan 
trọng để Việt Nam có thể nghiên 
cứu, phát triển ứng dụng công nghệ 
AI. Theo đó, việc hiểu rõ về tầm 
quan trọng của việc thu thập, làm 
sạch dữ liệu cũng như cơ chế chia 
sẻ dữ liệu, hạ tầng tính toán sẽ giúp 
các đơn vị nghiên cứu, phát triển 
công nghệ tận dụng, phát huy được 
năng lực của mỗi bên. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 Việt Nam tổng hợp thành công 

thuốc điều trị COVID-19 bằng 
phương pháp mới 

Viện Hóa học (Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
vừa nghiên cứu thành công phương 
pháp tổng hợp thuốc Favipiravir để 
phục điều trị COVID-19. 

 
Các nhà khoa học Viện Hóa học nghiên 

cứu tổng hợp thuốc Favipiravir.  

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, 
Viện trưởng Viện Hóa học, 
Favipiravir là một thuốc kháng 
virus, được sử dụng lâm sàng từ 
năm 2014 để điều trị bệnh cúm 
Nhật Bản, Ebola… Thuốc có cơ chế 
tác dụng ức chế enzym RNA-
polymerase ngăn chặn sự nhân lên 
của virus, tương tự như thuốc chống 
COVID-19 Remdesivir, nhưng 
dùng được theo đường uống.  

Khi đại dịch COVID-19 bùng 
phát vào tháng 12/2019, để nhanh 
chóng tìm ra một loại thuốc điều trị 
COVID-19, các nhà khoa học đã 
sàng lọc và phát hiện một số thuốc 
có hiệu quả ngăn chặn sự phát triển 
của COVID-19, trong đó có 
Favipiravir. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Từ tháng 2/2020, Trung Quốc là 
nước đầu tiên cấp phép sử dụng 
Favipiravir để điều trị COVID-19. 
Sau đó, các nước như Nga, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Italy… cũng lần lượt 
cấp phép sử dụng Favipiravir để 
điều trị COVID-19.  

Tại Việt Nam, Viện Hóa học đã 
tiến hành nghiên cứu tổng hợp 
thuốc điều trị SARS-CoV-2. Viện 
đã nghiên cứu thành công phương 
pháp mới, hiệu quả tổng hợp thuốc 
Favipiravir trong phòng thí nghiệm. 

Sau 6 tháng, nhóm nghiên cứu đã 
hoàn thành quy trình tổng hợp 
Favipiravir trên quy mô phòng thí 
nghiệm. Bên cạnh đó, trên cơ sở 
những quy trình đã công bố trước 
đó, nhóm nghiên cứu đã cải tiến và 
rút gọn được 4 bước và sử dụng 
nguyên liệu dễ kiếm, rẻ hơn. 

Việc xây dựng thành công quy 
trình tổng hợp Favipiravir còn góp 
phần nâng cao năng lực nghiên cứu, 
triển khai của các nhà khoa học 
Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ 
hóa dược, tiến tới tự chủ được 
nguồn nguyên liệu thuốc điều trị 
COVID-19 trong bối cảnh dịch 
bệnh diễn biến phức tạp kéo dài. 

Favipiravir trên thế giới hiện được 
thử nghiệm lâm sàng trong điều trị 
Covid-19 đến pha 3, hiệu quả tới 
97%. Trong nghiên cứu thuốc có 3 

pha thử nghiệm lâm sàng, pha 3 thử 
nghiệm trên nhóm bệnh nhân lớn 
nhất (300 - 3.000 hoặc hơn tùy 
thuộc vào bệnh/tình trạng y tế được 
nghiên cứu) nhằm đánh giá chính 
xác mức độ hiệu quả và độ an toàn 
của thuốc. 

Loại thuốc này được chỉ định 
trong các trường hợp nhẹ hoặc 
trung bình, ngăn ngừa bệnh tiến 
triển nghiêm trọng, giúp bệnh nhân 
phục hồi nhanh hơn và giảm gánh 
nặng điều trị bằng cách rút ngắn 
thời gian nằm viện. Thuốc giúp sớm 
loại bỏ virus để hạn chế lây nhiễm 
bệnh trong cộng đồng. 

  (Tổng hợp) 
 

 Các nhà nghiên cứu Việt bào 
chế thành công hợp chất chống 
ung thư từ quả gấc 

TS Đặng Thị Tuyết Anh và cộng 
sự Viện Hóa học, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam mới đây đã được 
cấp 2 bằng sáng chế cho việc bào 
chế thành công hợp chất lycopen từ 
màng hạt gấc, kích thước nano giúp 
cơ thể dễ hấp thụ. Nghiên cứu này 
được nhóm các nhà khoa học thực 
hiện từ năm 2018. 

Lycopen là một dạng sắc tố tự 
nhiên màu đỏ tươi có trong thực vật 
và một số loài sinh vật quang hợp 
khác, có hoạt tính chống oxy hóa 
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mạnh, hỗ trợ phòng chống ung thư. 
Hoạt chất này được tìm thấy trong 
nhiều loại rau quả có màu đỏ như cà 
chua, đu đủ, nhưng ở màng gấc cao 
gấp 70 lần. 

Từ màng gấc khô, nhóm nghiên 
cứu sử dụng các dung môi hữu cơ 
để tạo dịch chiết. Dịch chiết này 
được cô đặc để tinh chế lycopen 
bằng dung môi ethanol. Trải qua 
các công đoạn lọc, rửa, sấy, nhóm 
thu được bột lycopene độ tinh khiết 
cao trên 98%. Lượng lycopen chiết 
tách được chiếm khoảng 3,2-
4,4g/kg từ màng hạt gấc khô. Hợp 
chất này có thể giữ nguyên chất 
lượng khi bảo quản trong giấy bạc, 
hút chân không và lưu trữ ở -16oC. 

Để cơ thể có thể hấp thụ lycopen 
dễ dàng hơn, nhóm tìm cách bào 
chế hợp chất dạng tinh khiết thành 
hợp chất với kích thước hạt dưới 
100 nanomet. Với kích thước 
nanomet đưa vào điều chế và bảo 
quản thuốc, việc hấp thụ cũng hiệu 
quả hơn. 

Trong quá trình bào chế, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy lycopen là 
hợp chất chống oxy hóa mạnh 
nhưng cũng rất dễ bị oxy hóa. Vì 
vậy quy trình bào chế, bảo quản 
được thực hiện trong phòng khép 
kín, điều chỉnh nhiệt độ để tránh 
hợp chất bị oxy hóa mất tác dụng. 

Nhờ vậy, sản phẩm bột nano thu 
được có hạt mịn, đồng đều, có khả 
năng phân tán tốt trong nước và có 
độ bền cao. "Sau 03 tháng bảo quản 
ở mức -16 độ C, hàm lượng lycopen 
còn lại trong hệ nano vẫn cao, 
khoảng 95,6%", TS Tuyết Anh nói. 

Hiện các loại dược phẩm chứa 
lycopen từ dược liệu Việt và sản 
xuất trong nước chưa có mặt trên 
thị trường, trong khi các sản phẩm 
lycopen nhập khẩu có giá vài trăm 
USD. 

Nhiệm vụ đã đưa ra được quy 
trình chiết tách lycopen tinh khiết từ 
quả gấc đơn giản, an toàn và dễ 
triển khai ở quy mô công nghiệp. 
Hơn nữa, sản phẩm lycopen thu 
được ở dạng bột mịn do đó dễ dàng 
bào chế thuốc, ứng dụng cho các 
ngành dược phẩm và thực phẩm 
chức năng. 

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng, với 
việc tách chiết thành công lycopen 
người dùng có thể tiếp cận dược 
phẩm Việt với giá thành thấp hơn, 
chất lượng ngang bằng, thậm chí 
cao hơn và giá trị kinh tế cho quả 
gấc cũng được nâng cao. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Làm chủ công nghệ sản xuất 
thuốc paracetamol quy mô công 
nghiệp 
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Với việc sử dụng kết hợp các tá 
dược dính tăng độ tan của 
Paracetamol, ứng dụng công nghệ 
xát hạt ướt cải tiến (MADG), nhóm 
nghiên cứu của Viện Kiểm nghiệm 
thuốc Trung ương đã sản xuất 
thành công viên nén paracetamol 
giải phóng nhanh ở quy mô công 
nghiệp (300.000 viên/lô). 

Đó là kết quả của Dự án “Hoàn 
thiện quy trình công nghệ sản xuất 
thuốc viên nén Paracetamol 500 mg 
giải phóng nhanh” do Viện Kiểm 
nghiệm thuốc Trung ương thực 
hiện, thuộc Chương trình khoa học 
và công nghệ (KH&CN) trọng điểm 
cấp Nhà nước Nghiên cứu ứng dụng 
và phát triển công nghệ tiên tiến 
phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng (KC.10/16-20). Dự 
án vừa được Hội đồng KH&CN 
nghiệm thu cấp Nhà nước do Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức 
nghiệm thu chiều ngày 15/6/2021. 

 
Sản phẩm thuốc viên nén Paracetamol 500 

mg giải phóng nhanh. 

Paracetamol (PAR) là thuốc cơ 
bản có tác động giảm đau theo cả 

cơ chế ngoại vi và trung ương, được 
sử dụng trong điều trị các cơn đau 
từ nhẹ đến trung bình, cũng như 
trong các trường hợp cần hạ sốt. 
Khi sử dụng ở liều chỉ định PAR rất 
an toàn, đặc biệt là tránh được các 
tác dụng phụ ở đường tiêu hóa. 
PAR ít được dùng trong các trường 
hợp đau do viêm bởi vì hầu như 
không có tác dụng chống viêm.  

Nhóm nghiên cứu đã triển khai 
thành công các nội dung đặt ra của 
Dự án gồm: hoàn thiện quy trình 
sản xuất viên nén paracetamol giải 
phóng nhanh ở quy mô pilot 
(30.000 viên/lô); hoàn thiện quy 
trình sản xuất viên nén paracetamol 
giải phóng nhanh ở qui mô công 
nghiệp (300.000 viên/lô); xây dựng 
và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng 
(tiêu chuẩn cơ sở) của sản phẩm. 
Tiêu chuẩn đầy đủ, rõ ràng, khả thi, 
tương đương với chế phẩm đối 
chiếu theo quy định của Bộ Y tế và 
đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn 
Dược điển Việt Nam V.  

Đặc biệt, đã sản xuất thành công 3 
lô qui mô công nghiệp 300.000 
viên/lô tương đương 900.000 viên 
nén Paracetamol 500mg giải phóng 
nhanh đạt tiêu chuẩn cơ sở, có 
tương đương sinh học ngang với 
chế phẩm đối chiếu theo quy định 
và có hạn dùng ít nhất 24 tháng.  
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Đồng thời, đã thẩm định qui trình 
sản xuất; thử độc tính cấp của sản 
phẩm xác định được LD50 của viên 
nén paracetamol giải phóng nhanh 
trên chuột nhắt. Kết quả này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu độc tính 
của hoạt chất paracetamol được 
công bố trên thế giới. Nhóm cũng 
đã thử tương đương sinh học của 
sản phẩm và cho kết quả tương 
đương sinh học với viên Panadol 
Active fast ở cả 2 điều kiện thử 
nghiệm (đói, no); thử độ ổn định 
của sản phẩm ở điều kiện lão hóa 
cấp tốc trong 6 tháng, ở điều kiện 
lão hóa dài hạn tới 18 tháng. Sản 
phẩm ổn định, đạt tiêu chuẩn cơ sở 
sau thời gian theo dõi. Giá thành 
của sản phẩm có thể cạnh tranh tốt 
với các sản phẩm trên thị trường.  

Tại buổi họp Hội đồng KH&CN 
nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá 
Dự án nói trên, các thành viên Hội 
đồng đều đánh giá cao những kết 
quả của nhóm nghiên cứu. Các kết 
quả đã đạt tiêu chuẩn về số lượng, 
chất lượng so với đặt hàng. Các 
thành viên Hội đồng cho rằng đây 
là sản phẩm mới, có công dụng tốt, 
đánh giá có minh chứng khách quan 
và chưa có tại Việt Nam. Hiện nay 
đã có doanh nghiệp mong muốn 
nhận chuyển giao công nghệ, do đó 
Hội đồng đề nghị nhóm nhanh 

chóng triển khai các công việc, thủ 
tục liên quan để sớm thương mại 
hóa sản phẩm.  

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

HÀNG TRĂM NHÀ KHOA 
HỌC TỪ “NÔI HỌC THUẬT” 
HARVARD, MIT, MAX 
PLANCK… THAM GIA ĐỀ CỬ 
VINFUTURE 

Ngày 10-6, Quỹ VinFuture công 
bố chính thức đóng cổng tiếp nhận 
đề cử cho Giải thưởng Khoa học - 
Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 
2021 với gần 600 dự án đến từ hơn 
60 quốc gia và 6 châu lục.  

Với mục tiêu “tạo ra những thay 
đổi tích cực trong cuộc sống hàng 
ngày của hàng triệu người trên trái 
đất bằng việc thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng đổi mới công 
nghệ”, Quỹ VinFuture và Giải 
thưởng VinFuture đã nhận được 
ủng hộ nhiệt tình của giới khoa học 
toàn cầu. 

Phần lớn các tác giả là các nhà 
khoa học đến từ Bắc Mỹ (31,6 %), 
châu Á (33, 9%) và châu Âu (21%); 
nhưng VinFuture cũng ghi nhận sự 
góp mặt ấn tượng của các nhà 
nghiên cứu từ châu Đại Dương, 
châu Mỹ La tinh và châu Phi. Đáng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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chú ý, các nhà khoa học nữ hiện 
diện ở tất cả các hạng mục đề cử và 
chiếm 34,3% tổng số ứng viên. 

Tất cả đều chung mục tiêu hướng 
tới khoa học phụng sự nhân loại, 
cống hiến những giải pháp có tính 
ứng dụng và thực tiễn cao, nhằm 
tạo ra sự thay đổi tốt đẹp cho cuộc 
sống con người. 

 
Một buổi webinar chia sẻ thông tin về Giải 

thưởng VinFuture và quá trình đề cử tới 
các nhà khoa học, nhà nghiên cứu  

Các sáng kiến tập trung giải quyết 
việc phòng chống và điều trị dịch 
bệnh ở quy mô toàn cầu; các nghiên 
cứu/phát minh nhằm xóa đói giảm 
nghèo lâu dài; phát triển nông 
nghiệp thông minh và cung cấp 
lương thực, thực phẩm sạch; phát 
triển năng lượng tái tạo; ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số 
khác trong giáo dục và đời sống… 

Trong giai đoạn tiếp theo, các đề 
cử sẽ được xét duyệt bởi hội đồng 
sơ khảo gồm 12 thành viên là các 
nhà khoa học, các chuyên gia uy tín 
ở nhiều lĩnh vực và quốc gia. Dự 
kiến, hội đồng sơ khảo sẽ giới thiệu 

những ứng viên xứng đáng nhất cho 
hội đồng giải thưởng vào tháng 8-
2021.  

Giải thưởng chính (VinFuture 
Grand Prize) sẽ được trao cho đề cử 
mang lại sự thay đổi tích cực nhất 
cho nhân loại. Đây cũng là một 
trong các giải thưởng có giá trị lớn 
nhất từ trước đến nay trên toàn cầu, 
lên đến 70 tỷ đồng, tương đương 3 
triệu đô la Mỹ.   

Bên cạnh đó, VinFuture sẽ trao 3 
giải đặc biệt dành cho các nhà khoa 
học nữ, các nhà khoa học đến từ các 
nước đang phát triển và các nhà 
khoa học nghiên cứu các lĩnh vực 
mới. Mỗi giải đặc biệt có trị giá 
11,5 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 
500.000 đô la Mỹ. 

Chủ nhân của các Giải thưởng 
VinFuture năm 2021 sẽ được công 
bố vào ngày 20-12-2021. Lễ trao 
giải sẽ được tổ chức tại Việt Nam 
vào ngày 20-1-2022.  

Giải thưởng VinFuture là giải 
thưởng khoa học công nghệ toàn 
cầu, được sáng lập bởi Chủ tịch Tập 
đoàn Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật 
Vượng và phu nhân - bà Phạm Thu 
Hương, dành cho các nghiên cứu 
khoa học đột phá, các sáng chế 
công nghệ đã đóng góp hoặc có 
tiềm năng đóng góp cho cuộc sống 
của hàng triệu người trên trái đất trở 
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nên tốt đẹp hơn, đồng thời kiến tạo 
môi trường sống bền vững cho 
những thế hệ tương lai.   

(sggp.org.vn) 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG HƠN NỮA HỢP 
TÁC VỀ KH,CN VÀ ĐMST 
TRONG KHU VỰC ASEAN 

Ngày 17/6/2021, Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Bùi Thế 
Duy đã tham dự Hội nghị Bộ 
trưởng Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) 
ASEAN không chính thức lần thứ 11 
(IAMMSTI-11). Hội nghị được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến, 
dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ 
Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và 
Đổi mới sáng tạo Thái Lan Anek 
Laothamatas. Tham dự Hội nghị có 
Lãnh đạo Bộ phụ trách về 
KH,CN&ĐMST của các nước thành 
viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký 
ASEAN. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận về nội dung và giải 
pháp nhằm tiếp tục tăng cường hơn 
nữa hợp tác về KH,CN&ĐMST 
trong khu vực ASEAN, trong đó có 
việc thực hiện Lộ trình Đổi mới 
sáng tạo ASEAN 2019-2025 sau đại 
dịch COVID-19; KH,CN&ĐMST 

phục vụ chuyển đổi công nghiệp và 
nền tảng cho tương lai, nhấn mạnh 
nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực 
ASEAN hướng tới một tương lai 
bền vững hơn, đặc biệt là các nội 
dung về phát triển nền kinh tế xanh, 
tuần hoàn - sinh học, nông nghiệp, 
năng lượng  và các vấn đề liên quan 
đến cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ tư. 

 
Các đại biểu tham dự họp trực tuyến 

Đặc biệt, các đại biểu đã dành thời 
gian trao đổi, thảo luận về hợp tác 
ứng phó với đại dịch COVID-19. 
Trên cơ sở Khung phục hồi tổng thể 
ASEAN (ACRF) được thông qua 
tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ 37, các nước đều cam kết cùng 
nhau đóng góp và quyết tâm thực 
thi hiệu quả Khung ACRF để giảm 
thiểu tác động của đại dịch COVID-
19 đối với nền kinh tế và cuộc sống 
người dân khu vực ASEAN. Hội 
nghị đánh giá cao việc đề xuất thực 
hiện Dự án nghiên cứu ASEAN về 
Hệ gen COVID-19 và Nghiên cứu 
về giám sát huyết thanh học chống 
COVID-19 trong khu vực ASEAN. 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Đồng thời, Hội nghị nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc thiết lập Nền 
tảng chia sẻ thông tin KH,CN& 
ĐMST, đặc biệt là hoạt động 
nghiên cứu và phát triển liên quan 
đến COVID-19, trao đổi về chiến 
lược và kế hoạch ứng phó đại dịch 
tại các nước thành viên ASEAN. 

Trên cơ sở nội dung thảo luận tại 
Hội nghị, các đại biểu nhất trí thông 
qua danh mục các hoạt động ưu tiên 
trong năm 2021 của Uỷ ban 
KH,CN&ĐMST ASEAN (COSTI), 
bao gồm: Thứ nhất, thực hiện các 
Dự án nâng cao năng lực của 
ASEAN trong phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ việc 
hoạch định chiến lược, chính sách, 
biện pháp y tế cộng đồng nhằm 
ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh 
truyền nhiễm và nâng cao hệ thống 
y tế trong khu vực ASEAN. Thứ 
hai,  triển khai Chương trình học 
trực tuyến EU-ASEAN về tính toán 
hiệu năng cao (HPC) với các nội 
dung về thiết kế hệ thống HPC, các 
ứng dụng trong tin sinh học, khoa 
học khí hậu và tính toán ứng phó 
thảm họa khẩn cấp. Thứ ba, thiết 
lập Trung tâm Quản lý Công nghệ 
nhằm cung cấp nền tảng trực tuyến 
toàn diện, đẩy nhanh nghiên cứu, 
đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chia sẻ 
tri thức và chuyển giao công nghệ 

trong ASEAN thông qua việc tăng 
cường hơn nữa mối liên kết giữa 
các khu vực nghiên cứu và doanh 
nghiệp. Thứ tư, triển khai các dự án 
ASEAN nhằm thực hiện các Mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs), 
trong đó có Dự án hợp tác EU-
ASEAN với các Hội thảo trực tuyến 
về Công nghệ xanh nhằm nâng cao 
nhận thức và tạo nền tảng đối thoại, 
thúc đẩy hợp tác và chuyển giao 
công nghệ giữa ASEAN và EU 
hướng tới sự phát triển bền vững và 
Sáng kiến Năng lượng Tự cường 
với các dự án thí điểm trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo. 

Hội nghị cũng đã xem xét, thông 
qua Báo cáo của Hội nghị Ủy ban 
KH,CN&ĐMST ASEAN COSTI 
lần thứ 79 (COSTI-79) do Chủ tịch 
COSTI Thái Lan trình bày với một 
số nội dung quan trọng như: tình 
hình triển khai các dự án hợp tác 
KH,CN&ĐMST; tình hình hợp tác 
với các đối tác đối thoại ASEAN và 
các Quỹ Đối thoại ASEAN; hiện 
trạng Quỹ hỗ trợ KH,CN&ĐMST 
ASEAN; tình hình triển khai các 
hoạt động ưu tiên COSTI trong năm 
2020, đồng thời, đề xuất các chủ đề 
ưu tiên trong năm 2021, 2022 và 
giai đoạn 2022-2025.  

Dự kiến, Việt Nam sẽ tiếp nhận 
vai trò Chủ tịch ASEAN COSTI 
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vào năm 2022, trong đó, chủ trì tổ 
chức Hội nghị Bộ trưởng 
KH,CN&ĐMST ASEAN chính 
thức lần thứ 19 (AMMST-19) và 
Hội nghị Ủy ban KH,CN&ĐMST 
ASEAN lần thứ 81 (COST-81) vào 
Quý II năm 2022 theo hình thức 
trực tuyến. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

CHUẨN HOÁ, ĐƯA VÀO VẬN 
HÀNH CỔNG THÔNG TIN 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
SẢN PHẨM 

Hiện tại, việc truy xuất nguồn gốc 
(TXNG) sản phẩm, hàng hóa được 
thực hiện thông qua các mã vạch, 
mã QR. Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã xây dựng, công bố 20 tiêu chuẩn 
quốc gia trong lĩnh vực này. 

Chưa thực sự đầy đủ thông tin 
cần thiết 

Thực tế hiện nay cho thấy, hàng 
loạt sản phẩm, hàng hóa bày bán tại 
các siêu thị đã có mã TXNG. Tuy 
nhiên, những thông tin chứa trong 
các mã vạch hoặc mã QR chưa thực 
sự bảo đảm yêu cầu TXNG theo 
đúng nghĩa. Đại diện Trung tâm Mã 
số, mã vạch quốc gia (Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 
cho biết, hiện nay, nhiều người dân 

không hiểu phải TXNG như thế nào 
là đúng, mà chỉ hiểu mơ hồ rằng 
TXNG là một sản phẩm có mã QR. 

TS Trần Nguyên Các - chuyên gia 
xây dựng Cổng TXNG sản phẩm, 
hàng hóa quốc gia cho biết, có 
khoảng 95% số sản phẩm đang 
được bày bán ở các siêu thị cũng 
như các cửa hàng được gắn mã QR 
và được quảng bá đó là TXNG. Tuy 
nhiên, thực tế đây mới chỉ là truy 
xuất thông tin, không phải là TXNG 
vì thông tin đơn giản, ít ỏi, chỉ có 
nơi sản xuất, công dụng của sản 
phẩm, người tiêu dùng sẽ không 
phân biệt được sản phẩm đó là thật 
hay giả. Thậm chí, có những sản 
phẩm dán tem truy xuất, nhưng khi 
truy xuất thì không có thông tin gì 
hiện lên. 

Theo Quyết định 100/QÐ-TTg 
ngày 19/1/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về Phê duyệt Ðề án triển 
khai, áp dụng và quản lý hệ thống 
TXNG, Bộ KH&CN có nhiệm vụ 
xây dựng, đưa vào vận hành Cổng 
thông tin TXNG sản phẩm, hàng 
hóa quốc gia. Thông tin về tiến độ 
xây dựng Cổng thông tin TXNG 
sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Phó 
Giám đốc phụ trách Trung tâm Mã 
số, mã vạch quốc gia - TS Bùi Bá 
Chính cho biết, quý IV năm nay, 
Cổng sẽ đi vào hoạt động. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Thời điểm hiện tại, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã xây dựng, công bố 
20 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh 
vực TXNG. Ví dụ, TCVN 
12850:2019 – Yêu cầu chung đối 
với hệ thống TXNG; TCVN 
12851:2019 – Yêu cầu đối với tổ 
chức đánh giá và chứng nhận hệ 
thống TXNG; TCVN 12827:2019 – 
Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau 
quả tươi… 

Chuẩn hoá hoạt động TXNG 
Một sản phẩm được xem là có 

định dạng, truy xuất được nguồn 
gốc phải thông qua một loại nhãn 
điện tử sử dụng mã vạch hoặc mã 
QR theo tiêu chuẩn của tổ chức mã 
số, mã vạch toàn cầu GS1. Các sản 
phẩm, hàng hoá này khi sử dụng 
phần mềm hoặc ứng dụng quét mã 
QR phải hiện lên đầy đủ thông tin 
về chuỗi sản phẩm, từ mua vật tư, 
theo dõi quá trình chăm sóc, phun 
thuốc, bón phân, thu hoạch, sơ chế, 
vận chuyển. 

Toàn bộ thông tin phải được thu 
thập tự động hoặc bán tự động và 
được khai thác, sử dụng chung. Đến 
nay, Trung tâm Mã số, mã vạch 
quốc gia – đơn vị được ủy quyền 
chủ trì thực hiện triển khai Quyết 
định số 100/QÐ-TTg đang phối hợp 
xây dựng dự thảo Thông tư về nhãn 
điện tử để đưa ra quy định thống 

nhất về các loại tem, nhãn sử dụng 
mã vạch, mã QR để đáp ứng được 
yêu cầu nêu trên, tiến tới xóa bỏ 
thực trạng hư hư thực thực, thông 
tin không đầy đủ. 

Lý do chính là bởi các thông tin 
về TXNG chưa đầy đủ, chưa có 
thông tin về các khâu “đầu vào” của 
quá trình sản xuất – khâu quyết 
định chất lượng sản phẩm. Việc 
chuẩn hóa mã TXNG sản phẩm và 
đưa vào vận hành Cổng TXNG sản 
phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ góp 
phần giải quyết thực trạng này. 

Phó Giám đốc phụ trách Trung 
tâm Mã số, mã vạch quốc gia nhấn 
mạnh, các tiêu chuẩn quốc gia là cơ 
sở để doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt 
động TXNG, trong đó thay vì chỉ 
có thông tin của khâu nuôi trồng, 
sản xuất như hiện nay thì thông tin 
về sản phẩm, hàng hóa được thu 
thập đầy đủ trong tất cả các khâu 
của chuỗi cung ứng. Cổng TXNG 
sẽ lưu trữ đầy đủ những thông tin 
này nhằm phục vụ nhu cầu quảng 
bá của doanh nghiệp và quản lý, 
giám sát việc thực hiện TXNG của 
Nhà nước. 

(vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 

TIN NGẮN KH&CN 
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 Chế tạo thành công hệ thống 
sản xuất nước 24/7 từ không khí 

Các nhà nghiên cứu tại đại học 
Viện Công nghệ Liên bang Zurich 
(ETH Zurich) vừa phát triển thành 
công công nghệ cho phép họ thu 
thập nước suốt 24 giờ trong ngày 
mà không cần năng lượng đầu vào, 
thậm chí hệ thống còn hoạt động 
được dưới ánh nắng gắt. 

Về cơ bản, thiết bị mới chỉ bao 
gồm một tấm phản chiếu được phủ 
một lớp sơn đặc biệt kết hợp 
giữa polymer và bạc, khiến bề mặt 
thiết bị phản lại bức xạ cực tím tại 
một bước sóng nhất định, cho phép 
nó bắn thẳng bức xạ ra không gian 
mà không để bầu khí quyển hấp 
thụ. Nón chắn bức xạ còn có tác 
dụng phản lại bức xạ nhiệt, ngăn 
phần còn lại của thiết bị khỏi nóng 
lên, đồng thời cho phép thiết bị tỏa 
nhiệt. Quá trình tản nhiệt này tự 
diễn ra, không cần sự can thiệp của 
thiết bị phụ trợ hay người vận hành. 

 
Theo đó, thiết kế này cho phép mô 

hình tự làm giảm nhiệt xuống thấp 
hơn tối đa khoảng 15 độ C so với 

khu vực xung quanh. Nhờ có sự 
chênh lệch này, hơi ẩm sẽ xuất hiện 
trong khu vực lòng của chiếc phễu 
khổng lồ. Ở khoang dưới, thiết bị 
chuyển hơi ẩm trong không khí 
thành nước.  

Hiện nay, nhiều khu vực trên thế 
giới đang rơi vào tình trạng thiếu 
nước ngọt. Để giải quyết điều này, 
hàng loạt sáng kiến để chiết xuất 
nước ngọt đã ra đời nhưng đều tồn 
tại nhiều điểm yếu. 

Mô hình sản xuất từ không khí 
của Viện Công nghệ Liên bang 
Zurich được kỳ vọng có thể giải 
quyết những tồn tại của các hệ 
thống trên và góp phần tạo nguồn 
nước ngọt ổn định cho các khu vực 
khó khăn trên thế giới. 

 (sohuutritue.net.vn) 
 

 Vật liệu mới không biến dạng ở 
mức nhiệt hơn 1.100 độ C 

 
Nhóm nghiên cứu tại Đại học New 

South Wales có thể đã tạo ra một 
trong những vật liệu bền nhiệt nhất 
thế giới. Vật liệu có độ giãn nở 
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nhiệt bằng không (ZTE) này làm từ 
scandium, nhôm, vonfram và oxy. 
Nó không thay đổi thể tích ở mức 
nhiệt từ -269 đến 1.1260C, một 
phạm vi rộng hơn bất cứ vật liệu 
nào từng được chứng minh đến nay.  

Vật liệu mới mang tên 
Sc1.5Al0.5W3O12. Nó sẽ rất hữu 
ích khi chế tạo các thiết bị hoạt 
động trong môi trường có nhiệt độ 
dao động mạnh. Ví dụ, thiết bị dùng 
trong ngành hàng không vũ trụ có 
thể gặp nhiệt độ cực lạnh ngoài 
không gian và nhiệt độ cực nóng 
khi phóng lên hoặc hồi quyển. 
Ngoài ra, vật liệu này cũng có thể 
ứng dụng trong việc cấy ghép y 
học. Sự chênh lệch nhiệt độ ở đây 
không quá lớn nhưng chỉ cần vật 
liệu giãn nở nhiệt một chút cũng có 
thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng. 

Ở cấp độ phân tử, vật liệu thường 
giãn nở vì nhiệt độ tăng trực tiếp 
dẫn đến sự gia tăng về chiều dài của 
các liên kết nguyên tử giữa các 
nguyên tố. Đôi khi điều này còn 
khiến nguyên tử xoay vòng, tạo ra 
những cấu trúc rộng hơn và ảnh 
hưởng đến tổng thể tích. 

Tuy nhiên, vật liệu mới dù ở nhiệt 
độ dao động lớn cũng chỉ gây ra sự 
thay đổi rất nhỏ ở các liên kết, vị trí 
nguyên tử oxy và sự xoay vòng của 
nguyên tử. Các chuyên gia chưa rõ 

cơ chế chính xác mang lại tính ổn 
định nhiệt cực tốt này. Họ cho rằng 
có thể độ dài liên kết, góc và vị trí 
nguyên tử oxy thay đổi đồng điệu 
với nhau để bảo tồn tổng thể tích. 

“Câu hỏi tiếp theo là cái nào hoạt 
động ở nhiệt độ nào. Scandium 
hiếm và đắt hơn, nhưng chúng tôi 
đang tiến hành thí nghiệm với các 
nguyên tố khác có thể thay thế mà 
độ ổn định vẫn giữ nguyên”, Neeraj 
Sharma, phó giáo sư tại Đại học 
New South Wales nói. Các thành 
phần khác phổ biến hơn và liên kết 
với nhau chỉ nhờ quá trình tổng hợp 
tương đối đơn giản. Do đó, nhóm 
nghiên cứu tin rằng vật liệu này sẽ 
không gặp trở ngại khi sản xuất quy 
mô lớn. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Khởi động cuộc thi Viet 
Solutions 2021 

Ngày 10-6, tại Hà Nội, Bộ TT-TT 
phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông quân đội (Viettel) công 
bố mùa giải thứ 3 – Viet Solutions 
2021. Đây là cuộc thi nhằm tìm 
kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi 
số quốc gia. Trong mùa giải năm 
2021, Viet Solutions mở rộng tiếp 
nhận cả các ý tưởng công nghệ và 
tăng gấp 3 giá trị giải thưởng. 
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Với thông điệp “Cộng hưởng để 

kiến tạo xã hội số”, đối tượng 
hướng đến của Viet Solutions 2021 
là các cá nhân, tổ chức đang sinh 
sống, học tập và làm việc ở tất cả 
các quốc gia trên thế giới. 

Các ý tưởng, sản phẩm công nghệ 
tập trung vào 10 lĩnh vực là: Y tế; 
Giáo dục; Tài chính - Ngân hàng; 
Nông nghiệp; Giao thông vận tải - 
Logistics; Năng lượng; Tài nguyên 
- Môi trường; Sản xuất công 
nghiệp, Giải pháp giải trí - tiện ích; 
và Quản lý doanh nghiệp. 

Điểm đặc biệt của mùa giải năm 
nay, Bộ TT-TT và Viettel sẽ tìm 
kiếm giải pháp cho các bài toán cụ 
thể của 10 lĩnh vực nêu trên. Các 
bài toán được đăng tải tại địa chỉ 
www.vietsolutions.net.vn. 

Lãnh đạo Tập đoàn Viettel cho 
biết, Viet Solutions 2021 có tổng trị 
giá giải thưởng tăng gấp 3 lần năm 
trước. Bên cạnh đó, các đội tham dự 
có cơ hội hợp tác kinh doanh với 
Viettel và được chia lợi nhuận tới 
75%. Các đội xuất sắc nhất vòng 
đấu loại sẽ được đào tạo nâng cao 

kỹ năng khởi nghiệp bởi các chuyên 
gia đến từ các trường đại học kinh 
tế hàng đầu như Harvard, Quỹ đầu 
tư thiên thần quốc tế và các CEO 
danh tiếng. 

Với tiền thân là Viettel Advanced 
Solution Track, cuộc thi Viet 
Solutions được tổ chức thường niên 
với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp 
sáng tạo, giúp giải quyết các vấn đề 
xã hội, góp phần thực hiện chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia. 

Sau 2 mùa giải, đã có gần 600 dự 
án gửi về cuộc thi, tổng giá trị hợp 
đồng đã ký kết lên tới 20 tỷ đồng. 

Viet Solutions 2021 sẽ tiếp nhận 
hồ sơ dự thi đến ngày 15-8-2021. 

 (sggp.org.vn) 
 

 Ra mắt hệ sinh thái xác thực 
độ an toàn, uy tín trên không gian 
mạng 

Ngày 11-6, Trung tâm Giám sát 
an toàn không gian mạng quốc gia 
(NCSC, Bộ TT-TT) chính thức ra 
mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng 
https://tinnhiemmang.vn. Đây là 
sản phẩm kết hợp giữa NCSC và 
Hiệp hội an toàn thông tin Việt 
Nam (VNISA). 

Chia sẻ về lý do xây dựng hệ sinh 
thái Tín nhiệm mạng, đại diện 
NCSC cho hay, môi trường mạng 
đã và đang là phương tiện đắc lực 
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cho người dùng trong cuộc sống, 
nhưng song song đó vẫn luôn tiềm 
ẩn rất nhiều nguy cơ. Dù liên tục 
được các phương tiện thông tin đại 
chúng cảnh báo nhưng thời gian 
qua, số vụ, số người bị lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn 
tăng cao. 

Việc chọn đúng sản phẩm, dịch vụ 
cũng như các tổ chức, nhà cung cấp 
uy tín, chính thống là một trong 
những thách thức lớn mà nhiều 
người dùng gặp phải. Người dùng 
thông thường rất khó phân biệt 
được chính xác các thông tin trên 
một không gian mạng ngày càng 
mở rộng. 

Trong tháng 5-2021, Hệ thống kỹ 
thuật của NCSC đã ghi nhận 79.215 
trang giả mạo để lừa đảo người 
dùng, khoảng 3150 người dùng liên 
hệ với NCSC khi gặp phải các vấn 
đề (cung cấp thông tin cá nhân trên 
các website, không biết website là 
thật hay giả mạo...) trong quá trình 
làm việc, mua sắm, tìm kiếm các 
thông tin trên internet. Việc thông 
tin của các tổ chức, doanh nghiệp bị 
giả mạo để lừa đảo người dùng 
ngày càng phổ biến. 

Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng ra 
đời nhằm  cung cấp các chứng nhận 
tín nhiệm giúp người dùng nhận 
biết nhanh, chính xác các tổ chức, 

website, hệ thống và thiết bị tin cậy 
ngăn ngừa các cuộc tấn công lừa 
đảo, tạo dựng niềm tin số cho người 
dùng khi sử dụng dịch vụ trên 
không gian. 

Hệ sinh thái tín nhiệm mạng được 
NCSC và VNISA cùng với cộng 
đồng các doanh nghiệp an toàn 
thông tin và các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam chung tay 
phát triển nhằm hạn chế, đẩy lùi 
vấn nạn lừa đảo trên không gian 
mạng; giảm thiểu quy mô cũng như 
mức thiệt hại của các cuộc tấn công 
lừa đảo nhằm vào người dùng Việt 
Nam. 

 (sggp.org.vn) 
 

 Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu 
VIETCHALLENGE mùa 6 

Cuộc thi "Khởi nghiệp toàn cầu - 
VietChallenge" mùa thứ 6 đã chính 
thức khởi động. Trong cuộc thi năm 
nay, ngoài tổng giải thưởng tiền 
mặt lên đến 15.000 USD dành cho 
các đội lọt vào vòng chung kết, ban 
tổ chức còn cam kết dành cho các 
startups đang muốn gọi vốn vòng 
pre-Series A trở lên, cơ hội kết nối 
với mạng lưới nhà đầu tư của 
VietChallenge và được gọi vốn từ 
nhà đầu tư Mỹ qua nền tảng của 
Republic.co với giá trị đầu tư tối 
thiểu là 20.000 USD. Đáng chú ý, 
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startup tiềm năng trong lĩnh vực 
blockchain sẽ được HUB Global 
Holding cam kết đầu tư với giá trị 
lên đến 100,000 USD. 

 
Điểm nhấn của buổi công bố về 

VietChallenge 2021 là sự kiện đầy 
sôi động "Kick-off Event 
VietChallenge 2021" diễn ra giữa 
VietChallenge và các nhà đầu tư 
mạo hiểm đến từ Quest Ventures, 
FEBE Ventures, HUB Global 
Holding và Golden Gate Ventures. 
Tại sự kiện, các chuyên gia tập 
trung phân tích vào các xu hướng 
đầu tư mới trong thời kỳ Covid-19 
ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam 
Á nói chung, trong một số lĩnh vực 
như y tế, giáo dục, thương mại xã 
hội. Các khách mời đều đồng quan 
điểm rằng dịch bệnh là một động 
lực thúc đẩy sự phát triển điện tử 
công nghệ, một trong các ngành 
trọng điểm đang thu hút mạnh mẽ 
vốn đầu tư nước ngoài. Trong số 
đó, lĩnh vực công nghệ tài chính 
(fintech) và blockchain có rất nhiều 
tiềm năng. 

VietChallenge là cuộc thi khởi 

nghiệp thường niên dành cho các 
doanh nhân trên toàn thế giới, do 
Hiệp hội Sinh viên và Chuyên gia 
Việt Nam tại Hoa Kỳ đăng cai tổ 
chức. Là một tổ chức phi lợi nhuận 
với tâm huyết làm cầu nối giữa hệ 
sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với 
các nhà đầu tư mạo hiểm Mỹ, 
VietChallenge đang góp phần mang 
đến cho các công ty khởi nghiệp cơ 
hội gặp gỡ, giới thiệu ý tưởng của 
mình đến các nhà đầu tư tiềm năng. 

VietChallenge năm 2020 có hơn 
200 start-up tham gia, từ 21 quốc 
gia và vùng lãnh thổ với hơn 5 triệu 
USD đã được cam kết đầu tư. 

Các mốc thời gian của 
VietChallenge mùa giải 2021 theo 
giờ Việt Nam: 26/6-25/7: mở cổng 
tiếp nhận hồ sơ dự thi, 26/7-14/8: 
dừng tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, 
15/8: công bố danh sách 12 đội lọt 
vào Bán kết, 15/9: công bố danh 
sách 6 đội lọt vào Chung kết, 01/12: 
Chung kết VietChallenge 2021. 

Chi tiết xem thêm tại website: 
https://lnkd.in/dxfdykC. 

 (vjst.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm 
tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sáng ngày 16/6, Đoàn kiểm tra 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do 
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đồng chí Võ Huy Hoàng - Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm 
Phó Trưởng Đoàn có buổi làm việc 
với Sở KH&CN theo Quyết định 
179-QĐ/TU, ngày 24/3/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra 
việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, 
ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về 
phát triển công nghiệp chất lượng 
cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh BR-
VT đến năm 2020.  

Tiếp và làm việc với Đoàn, có ông 
Nguyễn Công Danh - Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở 
KH&CN, các đồng chí Lãnh đạo 
Sở, các đồng chí Đảng ủy viên, 
cùng đại diện lãnh đạo các phòng, 
ban và các đơn vị trực thuộc Sở. 

 Tại buổi làm việc, đại diện Đảng 
ủy Sở - ông Nguyễn Công Danh đã 
báo cáo về tình hình thực hiện Nghị 
quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ 
tỉnh BR-VT về phát triển công 
nghiệp chất lượng cao và công 
nghiệp hỗ trợ tỉnh đến năm 2020. 
Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ được 
giao để triển khai, thực hiện Nghị 
quyết bảo đảm tiến độ và chất 
lượng đề ra với những kết quả, cụ 
thể: Việc triển khai Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hoá đã đóng góp tích 

cực đưa sản phẩm, hàng hoá của 
doanh nghiệp tỉnh thay đổi từng 
bước về chất lượng, thể hiện sự 
quan tâm, đồng hành của nhà nước 
với sự phát triển của doanh nghiệp. 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Chương trình hợp tác quốc tế về 
KH&CN đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025 đã tạo ra sự 
chủ động trong hợp tác quốc tế, 
hướng đến đưa KH&CN tham gia 
giải quyết những vấn đề đang là 
thách thức của tỉnh, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Việc tổ chức thành công các 
hội thảo, hội nghị, Techmart, 
TechDemo, Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến giới thiệu công 
nghệ, thiết bị đến với doanh nghiệp 
đã góp phần thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao, ứng dụng công nghệ 
vào sản xuất, từ đó nâng cao năng 
suất, chất lượng và hạ giá thành sản 
phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp,… 

 Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 
đã có một số nhận xét và ý kiến 
đóng góp đối với Sở KH&CN về 
một số nội dung trong bản báo cáo 
như: Đánh giá về trình độ công 
nghệ sản xuất của tỉnh, tổ chức 
thẩm định công nghệ của các dự án 
công nghiệp, các chính sách chuơng 
trình hỗ trợ doanh nghiệp, việc 
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thành lập Trung tâm đổi mới sáng 
tạo,... Về phía Sở cũng đã trao đổi 
và giải đáp thắc mắc các vấn đề cho 
Đoàn. 

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Võ Huy Hoàng - Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi 
nhận và đánh giá những nỗ lực và 
kết quả đạt được của Sở trong thời 
gian qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một 
số nội dung tồn tại, khó khăn cần 
tập trung khắc phục.  

 Thay mặt lãnh đạo Sở, ông 
Nguyễn Công Danh đã cảm ơn 
Đoàn kiểm tra và tiếp thu những ý 
kiến đóng góp, Sở sẽ có những 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực 
hiện tốt các nội dung trong gian sắp 
tới. 

  (Sở KH&CN) 
 

 Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu 
năm 2021 

Ngày 24/6/2021, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức hội nghị 
đánh giá tình hình hoạt động tháng 
6, phương hướng tháng 7 và Sơ kết 
6 tháng đầu năm 2021. Tham dự, có 
các lãnh đạo Sở, trưởng, phó các 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ông 
Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở 
KH&CN - chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, nhìn 
chung các nhiệm vụ trọng tâm được 

giao tại Kế hoạch số 1847-
KH/BCSĐ, Quyết định 138/QĐ-
UBND của UBND tỉnh đã được Sở 
quan tâm tham mưu triển khai thực 
hiện đạt tiến độ. Trong đó, đã hoàn 
thành công tác tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2021-2025; hoàn 
thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 03 
năm thực hiện Nghị quyết số 05-
NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về phát triển KH&CN tỉnh đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2025. Đã tham mưu Tỉnh ủy gửi Bộ 
KH&CN quan tâm hỗ trợ thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia tại 
huyện Côn Đảo. Trình UBND tỉnh 
đề xuất chủ trương xây dựng đề án 
và thuê tư vấn lập đề án “Nghiên 
cứu và ứng dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn phục vụ phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội của huyện 
Côn Đảo giai đoạn 2021-2026”.  

Các nhiệm vụ quản lý nhà nước 
tiếp tục được tăng cường. Cụ thể 
nổi bật một số nhiệm vụ như: 
Tham  mưu UBND tỉnh phê duyệt 
danh mục 12 nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh thực hiện năm 2021, theo 
đó đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn 
06 nhiệm vụ KH&CN; Cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
cho 03 DN, cấp Giấy chứng nhận 
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hoạt động chi nhánh của tổ chức 
KH&CN; Hướng dẫn 13 tổ chức, cá 
nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp. Về công tác tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, đã kiểm 
tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu 
nhóm 2 đối với 103 hồ sơ đạt 100% 
đúng thời hạn; Hoạt động Hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (TBT) 
cập nhật 1.175 tin cảnh báo về TBT 
từ các nước thành viên WTO, đăng 
tải 68 thông tin liên quan đến TBT 
và tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
đăng trên website. Về hoạt động 
thông tin, ứng dụng KH&CN đã 
tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho 
phép xây dựng Đề án “Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN giai đoạn 2021-
2025” trên địa bàn tỉnh; Phát hành 
04 bản tin KH&CN hàng tháng và 
01 Đặc san thông tin KH&CN hàng 
quý; Dịch vụ an toàn bức xạ hạt 
nhân đã kiểm định 21 máy X-quang 
y tế, kiểm xạ 29 khu vực đặt thiết bị 
X-quang và 15 thiết bị bức xạ dùng 
trong công nghiệp,… 

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tập 
trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
trong quản lý các đề tài, dự án; nêu 
cao tinh thần gương mẫu công 
chức, viên chức trong việc tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ, chương 
trình công tác và quy chế của cơ 
quan; thực hiện tốt công tác phối 

hợp giữa các phòng, đơn vị trực 
thuộc và trong nội bộ từng phòng, 
đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi 
đua lao động sáng tạo, góp phần 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

  (Sở KH&CN) 
 

 Tư vấn KH&CN đánh giá 
công nghệ điều chỉnh Dự án “Nhà 
máy xử lý chất thải Quý Tiến” 

Ngày 25/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội 
đồng trực tuyến tư vấn KH&CN 
đánh giá công nghệ điều chỉnh Dự 
án “Nhà máy xử lý chất thải Quý 
Tiến” tại Khu xử lý chất thải 100 ha 
Tóc Tiên theo Quyết định số 
66/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2021. 
Hội đồng do ông Nguyễn Công 
Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì 
cuộc họp. 

 Được biết, Nhà máy xử lý chất 
thải Quý Tiến đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp Quyết 
định phê duyệt ĐTM số 1866/QĐ-
BTNMT ngày 02/08/2017; cấp 
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
lần 2 ngày 13/05/2021 với Mã số 
Quản lý chất thải nguy hại: 3-5-
6.116.VX. Trong 06 tháng đầu năm 
2020, do ảnh hưởng tình hình dịch 
Covid-19 nên khối lượng thu gom 
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chất thải của công ty được khoảng 
106 tấn/ngày, trong đó khối lượng 
chất thải có thể đốt được khoảng 70 
tấn/ngày. Trong 06 tháng cuối năm 
2020, khối lượng chất thải có thể 
đốt được tăng lên khoảng 100 
tấn/ngày. Tuy nhiên, vấn đề khó 
khăn trong công tác xử lý chất thải 
của nhà máy hiện hữu là công suất 
lò đốt hiện tại được cấp phép 24 
tấn/ngày chiếm tỷ lệ rất ít so với 
lượng chất thải mà công ty thu gom 
về. Việc tìm kiếm giải pháp xử lý 
chất thải thay thế cho 02 lò đốt chất 
thải nguy hại hiện hữu, sao cho vừa 
hiệu quả vừa tiết kiệm diện tích, 
đồng thời có thể tái tạo năng lượng 
là vấn đề rất cấp thiết. 

 Dự án Điều chỉnh dự án Nhà máy 
xử lý chất thải Quý Tiến do Công ty 
TNHH Môi trường Quý Tiến tổ 
chức chủ trì. Với dự án này sẽ đầu 
tư lò đốt chất thải, phát điện công 
suất 5MW với công suất lò đốt 200 
tấn/ngày” thay thế cho 02 lò đốt 
chất thải nguy hại hiện hữu. Giúp 
giải quyết nhu cầu cấp bách về vấn 
đề xử lý chất thải (bao gồm chất 
thải công nghiệp thông thường và 
chất thải nguy hại) trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu; Dự án được 
triển khai thực hiện trong khuôn 
viên của Nhà máy xử lý chất thải 
Quý Tiến hiện hữu và không làm 

phát sinh các yếu tố khác như đất 
đai, diện tích đất xây dựng… đã 
được cấp phép; Tận dụng nhiệt dư 
từ quá trình thiêu huỷ chất thải để 
sản xuất điện năng vừa phục vụ nhu 
cầu sử dụng điện của Nhà máy vừa 
cung cấp lại điện năng cho mạng 
lưới điện Quốc gia. 

 Tại cuộc họp, sau khi thảo luận 
các vấn đề về cơ sở khoa học, công 
nghệ, thiết bị và một số vấn đề có 
liên quan khác của dự án các thành 
viên Hội đồng đã thống nhất với 
chủ trương đề xuất của dự án. Tuy 
nhiên cần làm rõ, chỉnh sửa hoàn 
thiện hồ sơ công nghệ theo ý kiến 
của các thành viên trong Hội đồng. 

 (Sở KH&CN) 
 

 Tư vấn tuyển chọn đề tài 
Nghiên cứu sản xuất một số sản 
phẩm giá trị gia tăng (Piperine và 
Oleoresin) làm nguyên liệu cho 
dược phẩm và thực phẩm chức 
năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh BR-VT 

Ngày 25/06/2021, Sở KH&CN đã 
tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư 
vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản 
xuất một số sản phẩm giá trị gia 
tăng (Piperine và Oleoresin) làm 
nguyên liệu cho dược phẩm và thực 
phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở 
tỉnh BR-VT”. Ông Trần Duy Tâm 
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Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN 
– Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc 
họp. 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe 
chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt 
thuyết minh nhiệm vụ, với mục tiêu 
cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu cho 
thành phần tinh dầu và piperine 
trong các giống tiêu ở các vùng 
trồng khác nhau của tỉnh, nghiên 
cứu quy trình chiết xuất oleoresin 
quy mô phòng thí nghiệm (50g/mẻ) 
và quy mô pilot (15kg/mẻ), phát 
triển và đánh giá sản phẩm ứng 
dụng mẫu – viên nang mềm chứa 
hoạt chất piperine. 

 Được biết, vị của hạt tiêu (Piper 
nigrum L) bắt nguồn từ hai thành 
phần chính quan trọng là tinh dầu 
và piperine, trong đó tinh dầu là các 
phân tử dễ bay hơi, tạo ra mùi nồng 
và piperine là thành phần tạo nên vị 
cay của tiêu. Oleoresin (nhựa dầu 
tiêu) là sản phẩm thu được sau quá 
trình chiết tách hạt tiêu bằng dung 
môi, chứa cả 2 thành phần tinh dầu 
và piperine ở nồng độ cao. Piperine 
và oleoresin đều là những sản phẩm 
có tính ứng dụng to lớn trong đời 
sống. Oleoresin được ứng dụng 
nhiều trong ngành công nghiệp thực 
phẩm như sản xuất nước sốt, nước 
ngọt, bánh mì, thịt hộp,… Trong 
khi đó, piperine có rất nhiều tác 

dụng dược lý nổi bật như giảm đau, 
kháng viêm, chống co giật, giảm lở 
loét ở vết thương hở, giúp bảo vệ 
gan,… Hiện nay, hồ tiêu được xem 
là một trong các sản phẩm nông 
nghiệp quan trọng nhất của Việt 
Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu nói riêng, đóng góp một 
phần không nhỏ vào sản lượng hồ 
tiêu xuất khẩu hàng năm. Tuy 
nhiên, trong những năm gần đây, 
giá hồ tiêu ngày càng giảm sút đã 
gây nhiều thiệt hại lớn về kinh tế - 
xã hội. Do đó, việc phát triển các 
sản phẩm có giá trị cao từ tiêu như 
piperine và oleoresin có ý nghĩa 
quan trọng trong việc giúp đa dạng 
hóa đầu ra của tiêu và mang lại 
nguồn thu nhập bền vững cho người 
nông dân. 

  Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh 
giá, Hội đồng KH&CN đã nhất trí 
chọn Trường Đại học Quốc tế, 
ĐHQG HCM là cơ quan chủ trì 
thực hiện đề tài và TS. Dương 
Nguyễn Hồng Nhung là chủ nhiệm 
đề tài.  

 (Sở KH&CN) 
 

 Tư vấn tuyển chọn dự án 
SXTN “Xây dựng mô hình chuỗi 
giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại 
tỉnh BR-VT” 

Ngày 23/6/2021, Sở KH&CN đã 
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tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư 
vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
thực hiện dự án SXTN “Xây dựng 
mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn 
VietGAP tại tỉnh BR-VT”. Ông 
Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở 
KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ 
trì cuộc họp. 

 Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe 
chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt 
thuyết minh nhiệm vụ, với mục tiêu 
chính: Đánh giá thực trạng sản xuất 
và tiêu thụ rau tại tỉnh BR-VT, xây 
dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt 
tiêu chuẩn VietGAP có truy xuất 
nguồn gốc đảm bảo hiệu quả kinh tế 
tăng tối thiểu 15% so với việc sản 
xuất truyền thống. 

 Việc sản xuất rau an toàn đạt 
chứng nhận VietGAP và liên kết 
trong tiêu thụ sản phẩm giúp người 
tiêu dùng có thể truy xuất được 
nguồn gốc sản phẩm, xây dựng 
nhãn hiệu hàng hóa rõ ràng, đảm 
bảo chất lượng và an toàn thực 
phẩm, yên tâm cho người tiêu dùng 
và người sản xuất. Sản phẩm có 
chứng nhận VietGAP, có bao bì, 
nhãn mác, QR code sẽ có nhiều lợi 
thế cạnh tranh cao trên thị trường 
trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, sẽ 
hạn chế được việc sử dụng hóa chất 
trong nông nghiệp, tăng cường sử 
dụng phân bón có nguồn gốc và các 

sản phẩm sinh học thân thiện với 
môi trường, góp phần tích cực trong 
bảo vệ môi trường, duy trì và cải 
thiện độ phì đất, bảo vệ sức khỏe 
cho con người lao động và người 
tiêu dùng. 

 Các thành viên Hội đồng tiến 
hành đánh giá bản thuyết minh theo 
từng tiêu chí về nội dung nghiên 
cứu, cách tiếp cận và phương pháp 
nghiên cứu; hiệu quả và phương án 
chuyển giao kết quả nghiên cứu, 
năng lực chuyên môn của tổ chức 
và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. 

 Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh 
giá, Hội đồng KH&CN đã nhất trí 
chọn Phân hiệu Trường Đại học 
Lâm Nghiệp tại Đồng Nai là cơ 
quan chủ trì thực hiện dự án và TS. 
Mai Hải Châu là chủ nhiệm đề tài.  

(Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Áo hạ nhiệt cho bác sỹ và 
nhân viên y tế trong mùa dịch   

Để làm giảm hiệu ứng sốc do 
nhiệt của nhân viên y tế trong lúc 
chống dịch Covid-19, chiếc áo ACG 
(gi-lê làm mát) đã được nhóm phát 
triển tại Trung tâm Ươm tạo Công 
nghệ và Doanh nghiệp KHCN (Viện 
Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN) 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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phát triển với sự tư vấn y khoa của 
nhóm các bác sĩ từ Bệnh viện Bệnh 
Nhiệt đới Trung ương, Đại học Y tế 
công cộng và Viện Nghiên cứu Y 
khoa Woolcock. 

Áo gồm 2 thành phần chính: Vật 
liệu chuyển pha và áo gi-lê. 

 
Áo gi-lê được làm từ vải không 

dệt tráng Polyphenyl Ether chống 
nước và được thiết kế theo chiều 
cao trung bình của người Việt, có 
thể dễ dàng thao tác (mặc/cởi 
áo/cúi…), dễ dàng vệ sinh, cấp 
đông và tái sử dụng. 

Vật liệu chuyển pha dùng trong 
sản phẩm này là hỗn hợp polyme và 
muối ăn đã được chứng nhận chất 
hợp chuẩn là chất không độc hại. 
Vật liệu được đóng thành gói riêng, 
có thể tháo ra, thêm vào áo gi-lê 
một cách dễ dàng. 

Áo được thiết kế đơn giản, có thể 
dễ dàng mặc vào hoặc tháo ra, với 
trọng lượng khoảng 1.3 kg, thời 
gian làm mát lên tới 3 tiếng đồng 
hồ, chiếc áo là dụng cụ rất hữu ích 
đối với các bác sĩ trong ngày hè 
nóng nực như hiện nay. 

Với thiết kế gọn nhẹ giúp chiếc áo 
làm mát có thể nằm gọn bên trong 
bộ đồ bảo hộ, không gây cản trở 
đến hoạt động của các y bác sĩ 
nhưng vẫn đủ tác dụng làm giảm đi 
sự nóng bức. Sau mỗi ca làm việc 
các y bác sĩ có thể vệ sinh áo bằng 
cách xịt cồn lên bề mặt áo, sau đó 
cấp đông để tiếp tục sử dụng trong 
những lần tiếp theo. Riêng gel làm 
mát có thể tái sử dụng lên tới 30 
lần. 

Mỗi chiếc áo hạ nhiệt có giá là 
150.000 đồng. Tính tới nay, đã có 
1.000 sản phẩm áo hạ nhiệt được 
bàn giao cho hơn 20 đơn vị y tế 
trong cả nước. 

Dự kiến sản phẩm được chuyển 
giao cho Công ty TNHH Địa 
Nguyên để phát triển và thương mại 
hóa, phục vụ nhiều đối tượng khách 
hàng trong và ngoài nước. 

 (Tổng hợp) 
 

 Robot khử khuẩn Phenikaa-X 
hỗ trợ phòng chống Covid-19 

Nhằm góp phần hỗ trợ công tác 
phòng chống dịch Covid-19, các 
nhà khoa học thuộc Viện Nghiên 
cứu và Công nghệ Phenikaa, Công 
ty Cổ phần Phenikaa-X, Trường 
Đại học Phenikaa đã nghiên cứu 
phát triển thành công robot khử 
khuẩn Phenikaa-X. 
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Robot có khả năng tự hành hoàn 

toàn và tránh được các va chạm 
nhờ sử dụng công nghệ LiDAR. 
Khả năng di chuyển linh động của 
robot còn được thực hiện thông 
qua điều khiển từ xa hoặc lập trình 
sẵn cung đường. Robot khử khuẩn 
Phenikaa-X có khả năng khử 
khuẩn với 2 chế độ khác nhau là 
bằng UVC và hóa chất. Bên cạnh 
đó, nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo 
nên robot này còn có khả năng 
nhận diện và nhắc nhở mọi người 
đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vận 
chuyển các nhu yếu phẩm, giám 
sát người bệnh và người được cách 
ly thông qua các camera theo dõi... 

Chi tiết xin liên hệ: TS Lê Anh 
Sơn - Công ty Cổ phần Phenikaa-
X. Phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, Hà Nội; Tel: 0867076788. 

 (vjst.vn) 
 
 

 
 
BỔ SUNG HÌNH THỨC XỬ 
PHẠT VPHC TRONG HOẠT 

ĐỘNG KHCN 
Bộ Khoa học và Công nghệ đang 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định về 
xử phạt vi phạm hành chính 
(VPHC) trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
hoạt động KH&CN, chuyển giao 
công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung 
một số điểm, khoản tại các điều 
của Nghị định số 51/2019/NĐ-CP 
ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động KH&CN, chuyển 
giao công nghệ. 

Theo dự thảo, vi phạm quy định 
về đăng ký thông tin nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 
nước được đề xuất bổ sung phạt 
tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu 
đồng đối với hành vi không thực 
hiện hoặc thực hiện công khai 
thông tin nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách Nhà nước không 
đúng quy định của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền. 

Dự thảo Nghị định bổ sung biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với 
hành vi chuyển giao công nghệ 
nhưng không có giấy chứng nhận 
đăng ký chuyển giao công nghệ 
nhằm phù hợp với quy định và xu 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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hướng khuyến khích, thúc đẩy đầu 
tư, chuyển giao. 

Cụ thể, bổ sung Khoản 3 Điều 25 
buộc đăng ký cấp giấy chứng nhận 
đăng ký chuyển giao công nghệ đối 
với hành vi chuyển giao công nghệ 
từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng 
không có giấy chứng nhận đăng ký 
chuyển giao công nghệ. 

Dự thảo cũng bổ sung Khoản 11, 
Khoản 12 và Khoản 13 vào Điều 4 
biện pháp khắc phục. 

Theo đó, tổ chức cá nhân vi phạm 
hành chính có thể bị áp dụng một 
hoặc nhiều biện pháp như: Buộc 
công khai thông tin nhiệm vụ 
KH&CN; buộc báo cáo tình hình 
hoạt động KH&CN; buộc đăng ký 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
chuyển giao công nghệ. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

ĐẾN NĂM 2030, CHÍNH PHỦ 
ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ 
CỦA VIỆT NAM THUỘC 
NHÓM 30 NƯỚC DẪN ĐẦU 
TRÊN THẾ GIỚI 

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 
2030 (Chiến lược 942).  

Chiến lược 942 nêu rõ: Chính 
phủ số chuyển đổi cách thức phục 
vụ người dân, doanh nghiệp giảm 
chi phí, tăng năng suất của doanh 
nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự 
hài lòng của người dân, để người 
dân, doanh nghiệp tham gia nhiều 
hơn vào hoạt động của cơ quan nhà 
nước để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, 
sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận 
xã hội. Chính phủ số chuyển đổi 
cách thức tổ chức, vận hành, môi 
trường làm việc và công cụ làm 
việc để cán bộ, công chức, viên 
chức có thể thực hiện tốt nhất 
nhiệm vụ của mình. Mục tiêu của 
Chiến lược 942 đến năm 2025: 

Một là, cung cấp dịch vụ chất 
lượng phục vụ xã hội, trong đó đạt 
một số chỉ tiêu cơ bản: 100% thủ 
tục hành chính được cung cấp dưới 
hình thức dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4; 100% dịch vụ công trực 
tuyến được thiết kế, thiết kế lại 
nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người 
dùng; 100% người dân và doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến được định danh và xác thực 
thông suốt, hợp nhất trên tất cả các 
hệ thống của các cấp chính quyền 
từ trung ương đến địa phương; tối 
thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính 
được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 
tối thiểu 90% người dân, doanh 
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nghiệp hài lòng về việc giải quyết 
thủ tục hành chính… 

Hai là, huy động rộng rãi sự tham 
gia của xã hội. Một số chỉ tiêu cơ 
bản: 100% cơ quan nhà nước cấp 
bộ, tỉnh tham gia mở dữ liệu và 
cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát 
triển Chính phủ số, kinh tế số, xã 
hội số; tối thiểu 50% dịch vụ công 
mới của cơ quan nhà nước có sự 
tham gia cung cấp của doanh 
nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà 
nước; 100% cổng dịch vụ công cấp 
bộ, cấp tỉnh hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp khả năng tương tác 
thuận tiện… 

Ba là, vận hành tối ưu các hoạt 
động của cơ quan nhà nước: 100% 
cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 
24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến 
bất cứ khi nào người dân và doanh 
nghiệp cần; 100% công chức được 
gắn định danh số trong xử lý công 
việc; 100% hoạt động chỉ đạo, điều 
hành và quản trị nội bộ của cơ quan 
nhà nước được thực hiện trên nền 
tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 
100% văn bản trao đổi giữa các cơ 
quan nhà nước được thực hiện dưới 
dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký 
số chuyên dùng, trừ văn bản mật 
theo quy định của pháp luật… 

Bốn là, giải quyết hiệu quả các 
vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - 

xã hội. Theo đó, mỗi người dân có 
danh tính số kèm theo QR code, 
tiến tới đều có điện thoại thông 
minh; mỗi hộ gia đình có địa chỉ 
số, có khả năng truy cập Internet 
cáp quang băng rộng; có hồ sơ số 
về sức khỏe cá nhân, trạm y tế xã 
đều triển khai hoạt động quản lý 
trạm y tế xã trên môi trường số; 
học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số 
về việc học tập cá nhân; người 
nông dân đều có khả năng truy cập, 
khai thác, sử dụng hiệu quả nền 
tảng dữ liệu số về nông nghiệp, 
nền tảng truy xuất nguồn gốc… 

Năm là, thay đổi đột phá xếp 
hạng quốc gia. Xếp hạng quốc gia 
của Việt Nam về phát triển Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số theo 
đánh giá của Liên Hợp Quốc có sự 
thay đổi đột phá.  

Để đạt được những mục tiêu đặt 
ra, Chiến lược 942 đã đề ra một số 
nhiệm vụ trọng tâm quốc gia như: 
1) Hoàn thiện môi trường pháp lý; 
2) Phát triển hạ tầng số (hạ tầng 
mạng, nền tảng điện toán đám mây 
Chính phủ); 3) Phát triển các nền 
tảng số và hệ thống quy mô quốc 
gia; 4) Phát triển dữ liệu số quốc 
gia; 5) Phát triển các ứng dụng, 
dịch vụ quốc gia; 6) Bảo đảm an 
toàn, an ninh mạng quốc gia.  

(Theo vjst.vn) 


