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KH&CN GÓP PHẦN THỰC 

HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH, 

LĨNH VỰC  

Sáu tháng đầu năm 2021, ngành 

KH&CN đã tiếp tục đồng hành với 

các ngành, lĩnh vực trong quá trình 

tái cơ cấu, cải thiện và nâng cao 

chất lượng tăng trưởng của nền 

kinh tế. 

Không chỉ đóng góp hiệu quả 

trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19, thời gian qua, nhiều 

chương trình nghiên cứu cơ bản tiếp 

tục hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực 

hiện việc nghiên cứu theo chuẩn 

quốc tế nhằm nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và phát triển nguồn 

nhân lực KH&CN chất lượng cao. 

Điển hình như trong lĩnh vực khai 

thác và chế biến khoảng sản, Bộ 

KH&CN tiếp tục hỗ trợ các doanh 

nghiệp cơ khí trong việc nghiên 

cứu, làm chủ công nghệ chế tạo các 

thiết bị, linh kiện thủy lực, cột 

chống thủy lực sử dụng trong các 

mỏ hầm lò công suất đến 600.000 

tấn/năm mà trước đây chủ yếu phải 

nhập khẩu từ nước ngoài, giúp 

doanh nghiệp chủ động nguồn cung 

sản phẩm, bảo đảm hoạt động sản 

xuất liên tục của ngành. 

Hay trong lĩnh vực chế biến, chế 

tạo, ngành KH&CN tiếp tục xem 

xét hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ 

như nghiên cứu, nội địa hóa các hệ 

thống thiết bị đồng bộ của kho 

nguyên liệu tổng hợp cho nhà máy 

xi măng công suất không nhỏ hơn 

4.000 tấn clanke/năm; làm chủ công 

nghệ, thiết kế và chế tạo dây 

chuyền thiết bị chế tạo tấm PU cách 

nhiệt phục vụ trong lĩnh vực kho 

lạnh, giải quyết được khó khăn về 

chuỗi cung ứng, logistics của lĩnh 

vực thực thẩm tại Việt Nam; chế 

tạo, tích hợp hệ thống nhiều robot 

bay tự hành dùng trong giám sát 

môi trường, tìm kiếm, cứu nạn, cứu 

hộ. 

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ 

KH&CN tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, 

doanh nghiệp trong nước nghiên 

cứu làm chủ công nghệ nhằm thúc 

đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn 

năng lượng tái tạo; hỗ trợ doanh 

nghiệp trong nước làm chủ được 

công nghệ chế tạo và lắp đặt trạm 

thủy điện nhỏ sử dụng turbine trong 

ống có công suất một tổ máy đến 6 

MW nhằm khai thác năng lượng 

nước từ các hồ chứa thủy lợi Việt 

Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực 

của doanh nghiệp trong nước chế 

tạo như máy biến áp 500kV-3x 

300MVA, giúp Việt Nam trở thành 

một trong số ít các quốc gia trên thế 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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giới có khả năng chế tạo các thiết bị 

điện siêu cao áp. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông 

nghiệp, với việc ứng dụng công 

nghệ Blockchain, phân tích dữ liệu 

lớn (Big data analytics), Internet kết 

nối vạn vật (Internet of Things), các 

nhiệm vụ KH&CN đã góp phần 

phát triển nền nông nghiệp chính 

xác của Việt Nam. Các công nghệ 

trên đã được ứng dụng trong quản 

lý chuỗi sản xuất sản phẩm nông 

sản của Việt Nam như mật ong, hạt 

tiêu...; quản lý quá trình nuôi cá tra 

công nghiệp; xác định các thông số 

về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất phục vụ phát triển nông 

nghiệp. 

Trong lĩnh vực công nghệ cao, các 

chương trình KHCN đã xây dựng 

nền tảng mở nhận dạng tiếng nói 

tiếng Việt từ vựng lớn; phát triển hệ 

thống dịch đa ngữ giữa tiếng Việt 

và một số ngôn ngữ khác; ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo và điện toán đám 

mây trong nhận dạng, phân tích dữ 

liệu lớn hình ảnh từ hệ thống 

camera quan sát nhằm hỗ trợ phát 

hiện các đối tượng, sự kiện bất 

thường trong xã hội... 

Cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia 
Bên cạnh đó, Bộ KH&CN tiếp tục 

rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các 

quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh; thực hiện cải thiện toàn 

diện công tác quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành và kết nối Cơ chế 

một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 

ASEAN; tiếp tục triển khai các đề 

án đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt; thực hiện tốt các hoạt 

động dịch vụ chuyên ngành phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; triển khai 

có hiệu quả các biện pháp giúp 

doanh nghiệp vượt qua các rào cản 

kỹ thuật (TBT) của các hiệp định 

thương mại tự do (FTA) đã ký kết: 

Hiệp định TBT/WTO, Hiệp định 

CPTPP, EVFTA và các FTA khác. 

Tổ chức lễ trao giải thưởng Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải 

thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á 

- Thái Bình Dương 2019-2020. 

Ngoài ra, Bộ KH&CN đã phối 

hợp với các bộ, ngành liên quan xây 

dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ nhằm đưa sở hữu trí 

tuệ trở thành công cụ quan trọng 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia, tạo môi trường khuyến khích 

đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội; tăng cường 

giải quyết thủ tục xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ, đặc biệt là thẩm định 

đơn sáng chế; phối hợp với các bộ, 
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ngành, địa phương hỗ trợ hiệu quả 

việc đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý của Việt Nam ở nước 

ngoài, nhất là đối với những hàng 

hóa tại thị trường tiềm năng. Điển 

hình, vải thiều Lục Ngạn đã trở 

thành sản phẩm đầu tiên của Việt 

Nam được chính thức bảo hộ là chỉ 

dẫn địa lý tại Nhật Bản từ ngày 

12/3/2021, tạo tiền đề thuận lợi cho 

việc thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý cho các nông sản khác 

của Việt Nam tại thị trường khó 

tính này, đồng thời mở ra nhiều cơ 

hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ 

vải thiều Việt Nam ở các thị trường 

khác. 

Ngoài ra, Bộ KH&CN đã triển 

khai các giải pháp để tiếp thu và 

làm chủ các công nghệ cốt lõi của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; 

hoàn thiện hành lang pháp lý để 

sớm triển khai Chương trình quốc 

gia phát triển công nghệ cao đến 

năm 2030; phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương xây dựng kế 

hoạch triển khai Chiến lược nghiên 

cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo... 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân 

Định cho biết, trong thời gian tới, 

Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng, 

triển khai hiệu quả, có trọng điểm 

các chương trình KH&CN cấp quốc 

gia theo định hướng tái cơ cấu các 

chương trình KH&CN quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, trong đó doanh 

nghiệp đóng vai trò trung tâm, thực 

hiện thiết thực, hiệu quả các mục 

tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt 

động chỉ đạo, điều hành và xử lý 

công việc; tái cấu trúc quy trình, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

đáp ứng yêu cầu triển khai 100% 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 

bảo đảm công khai, minh bạch, tạo 

điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà 

khoa học và các doanh nghiệp. 

  (Theo chinhphu.vn) 

 

BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa 

ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2021 ban hành Chương 

trình phát triển thị trường KH&CN 

quốc gia đến năm 2030. 

Đề ra nhiều mục tiêu quan trọng 

Chương trình này đã đề ra nhiệm 

vụ và giải pháp cụ thể đến năm 

2025, hình thành và phát triển tổ 

chức trung gian của thị trường 

KH&CN với 80 tổ chức trung gian 

và 3 mạng lưới các tổ chức trung 
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gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng 

xuất khẩu chủ lực. Và đến năm 

2030, Chương trình đặt mục tiêu, 

giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN 

hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 

30%, trên 35% đối với một số lĩnh 

vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. 

Tỉ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 

trên 20%, tỉ trọng giao dịch các 

công nghệ nhập khẩu từ các nước 

phát triển đạt 35%. Tỉ trọng giao 

dịch công nghệ từ các viện nghiên 

cứu, trường đại học Việt Nam đạt 

trên 40% trong tổng giao dịch công 

nghệ có nguồn gốc trong nước.  

Phát triển tổ chức trung gian của 

thị trường KH&CN: Trên 240 tổ 

chức trung gian và 6 mạng lưới tổ 

chức trung gian chuyên sâu cho 6 

ngành hàng xuất khẩu chủ lực.  

Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài 

sản trí tuệ có tiềm năng thương mại 

hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ 

thống hạ tầng quốc gia của thị 

trường KH&CN, kết nối hiệu quả 

với mạng lưới tổ chức trung gian 

khu vực và toàn cầu. 

Triển khai đồng bộ nhiều giải 

pháp 

Theo đó, để đạt được những mục 

tiêu nói trên, Chương trình đã đưa 

ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ 

thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi 

trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị 

trường KH&CN; thúc đẩy phát triển 

nguồn cầu của thị trường KH&CN, 

nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ 

và đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn 

cung của thị trường KH&CN; phát 

triển các tổ chức trung gian của thị 

trường KH&CN; tăng cường hoạt 

động xúc tiến thị trường KH&CN. 

Một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm và đột phá mà Chương trình 

phát triển thị trường KH&CN quốc 

gia đến năm 2030 đề ra là phát triển 

đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia 

của thị trường KH&CN; xây dựng 

cổng thông tin quốc gia, cơ sở dữ 

liệu và nền tảng kỹ thuật tích hợp 

dùng chung về thị trường khoa 

KH&CN. Từng bước liên thông, 

tích hợp với các nền tảng kỹ thuật 

về thị trường KH&CN trong nước 

và quốc tế. 

Cùng với đó là đầu tư, phát triển 

sàn giao dịch công nghệ quốc gia 

tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh và Đà Nẵng và một số sàn 

giao dịch công nghệ cấp vùng và 

chuyên ngành có vai trò đầu mối 

mạng lưới, hỗ trợ hiệu quả cho các 

tổ chức trung gian khác thực hiện 

các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị 

trường KH&CN…. 

Bên cạnh đó, Chương trình nhấn 

mạnh đến công tác đào tạo, bồi 
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dưỡng nguồn nhân lực, truyền 

thông và hội nhập quốc tế về thị 

trường KH&CN. Trong đó cần đẩy 

mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

các tổ chức trung gian và đội ngũ 

cán bộ quản lý nhà nước về thị 

trường KH&CN. Xây dựng Đề án 

thí điểm chính sách tạo động lực 

thương mại hoá, đưa nhanh kết quả 

nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo 

ra từ ngân sách nhà nước vào sản 

xuất, kinh doanh trình Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tăng cường công tác truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức xã hội và 

quảng bá thành tựu phát triển thị 

trường KH&CN, đổi mới sáng tạo. 

Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động phát triển thị trường 

KH&CN; Đẩy mạnh hoạt động hợp 

tác quốc tế về thị trường KH&CN, 

kết nối thị trường KH&CN Việt 

Nam với thị trường KH&CN quốc 

tế. 

 (Tổng hợp) 

 

 

 

 

BỘ KH&CN XÂY DỰNG QUY 

HOẠCH MẠNG LƢỚI TỔ 

CHỨC KH&CN CÔNG LẬP   

Ngày 02/7/2021, tại Hà Nội, Bộ 

KH&CN đã tổ chức Tọa đàm trực 

tuyến với Lãnh đạo Sở KH&CN các 

tỉnh để thảo luận về các vấn đề liên 

quan đến dự thảo xây dựng quy 

hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN 

công lập trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 

Tùng chủ trì Tọa đàm. 

Tham dự Tọa đàm có Lãnh đạo 

các đơn vị và chuyên gia của Bộ 

KH&CN; Lãnh đạo 63 Sở KH&CN 

tại 63 đầu cầu. Tọa đàm là một 

trong những hoạt động nhằm triển 

khai Quyết định số 279/QĐ-TTg 

ngày 26/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch mạng lưới tổ chức 

KH&CN công lập thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó giao Bộ KH&CN chủ trì, 

phối hợp với các Bộ, ngành, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương xây dựng. 

Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn 

Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 

bộ, Bộ KH&CN cho biết, trên cơ sở 

các quy định cụ thể tại Luật Quy 

hoạch và Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Quy hoạch; Quyết định số 279/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, và 

Hướng dẫn của Bộ KH&CN về nội 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 

VÀ KHOA HỌC 
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dung khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) 

trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 

2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, 

Bộ KH&CN đã xây dựng dự thảo 

“Đề cương xây dựng quy hoạch 

mạng lưới tổ chức KH&CN công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Đề cương quy hoạch gồm 4 phần: 

Căn cứ lập quy hoạch; Đối tượng, 

phạm vi lập quy hoạch; Nội dung 

quy hoạch; Cơ sở dữ liệu để phục 

vụ tích hợp trong Quy hoạch chung 

của ngành; kèm theo các biểu tổng 

hợp số liệu minh chứng cho nội 

dung quy hoạch. 

So với các quy hoạch trước đây, 

trong quy hoạch lần này có đề cập 

đến nhiều nội dung mới rất quan 

trọng. Cụ thể, cần phải xác định để 

tích hợp trong các quy hoạch có 

liên quan (quy hoạch quốc gia, quy 

hoạch ngành, quy hoạch vùng và 

quy hoạch tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương); đề xuất “phương 

án bố trí sử dụng đất cho phát triển 

mạng lưới tổ chức KH&CN công 

lập và các hoạt động KH,CN& 

ĐMST” và “danh mục dự án cấp 

quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên 

thực hiện”. 

Theo Đề cương, đối tượng khảo 

sát để lập quy hoạch gồm tổ chức 

KH&CN trong các cơ sở giáo dục 

đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; tổ chức KH&CN trong 

doanh nghiệp; tổ chức triển khai 

hoạt động KH&CN, trong đó có 

hoạt động ĐMST; bộ phận nghiên 

cứu và phát triển trong các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Đối tượng lập quy hoạch là 

các tổ chức KH&CN công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND 

tỉnh. 

Phương án quy hoạch các tổ chức 

thực hiện hoạt động KHCN& 

ĐMST trên địa bàn, phân kỳ theo 

giai đoạn 2021 – 2030, 2031 – 2050 

cụ thể gồm: (1). Phương án quy 

hoạch cấu trúc mạng lưới tổ chức 

KH&CN công lập: về tăng, giảm số 

lượng tổ chức; về điều chỉnh quy 

mô các tổ chức; về điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ, vị trí pháp lý của 

các tổ chức; về nâng cao tính tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ 

chức KH&CN công lập… (2). 

Phương án đầu tư cơ sở vật chất, 

nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu 

phát triển mạng lưới tổ chức 

KH&CN công lập. (3). Phương án 

phân bổ không gian các tổ chức 

KH&CN công lập theo đơn vị hành 

chính cấp tỉnh. (4). Phương án bố 
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trí sử dụng đất cho phát triển mạng 

lưới tổ chức KH&CN công lập và 

các hoạt động KHCN&ĐMST. 

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng 

Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho 

biết, việc xây dựng quy hoạch là 

một trong những nhiệm vụ rất quan 

trọng để làm cơ sở xây dựng các dự 

án đầu tư, nâng cao tiềm lực, phát 

triển hệ thống tổ chức KH&CN và 

phục vụ hoạt động đẩy mạnh 

KHCN&ĐMST ở các địa phương. 

Mặc dù quy hoạch lần này dành cho 

các tổ chức KH&CN công lập theo 

quy định của Luật KH&CN song 

theo dự thảo, Sở KH&CN các địa 

phương sẽ mở rộng khảo sát đối với 

tất cả các tổ chức KH&CN công lập 

và ngoài công lập. Mục tiêu là để 

chúng ta có thể có cái nhìn toàn 

cảnh về tất cả các tổ chức KH&CN 

trên địa bàn, đánh giá được năng 

lực, tiềm lực của hệ thống tổ chức 

KH&CN trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, phục vụ 

cho quy hoạch trong giai đoạn mới 

2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.   

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC 

PHÁT TRIỂN KT-XH  

Chuyển đổi số đóng vai trò quan 

trọng trong cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

và phát triển xã hội số, thu hẹp 

khoảng cách số. 

Tính cấp thiết của chuyển đổi số 

Nắm bắt xu hướng chuyển đổi số 

của thế giới, Thủ tướng Chính phủ 

đã có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-

5-2017 về tăng cường năng lực tiếp 

cận cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. Bộ Chính trị ban hành 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-

9-2019 và Chính phủ có Quyết định 

số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 về 

Chương trình chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn 

đấu đến năm 2025 phát triển chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp 

phần đổi mới căn bản, toàn diện 

hoạt động quản lý, điều hành của cơ 

quan quản lý nhà nước, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, phương thức sống, làm việc 

của người dân. 

Trong thời gian vừa qua, Việt 

Nam đã có nhiều nỗ lực để hoàn 

thiện chính sách, thúc đẩy sự phát 

triển của khoa học, công nghệ và 

hội nhập quốc tế, trong đó có Luật 

KH&CN, Luật Chuyển giao công 

nghệ, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, Luật Sở hữu trí tuệ… 

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới 

sáng tạo quốc gia; Trung tâm Hỗ 
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trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo về 

internet vạn vật… cũng là nỗ lực 

lớn, nhằm hỗ trợ nền tảng chuyển 

đổi số, đổi mới sáng tạo cho các 

nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi 

nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, sức 

thuyết phục về tính hiệu quả, khả 

thi trong ứng dụng công nghệ của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư trong chuyển đổi số còn thấp. 

Lên kế hoạch, chiến lược triển 

khai hoạt động 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN  

Bùi Thế Duy, chuyển đổi số thực 

chất là hoạt động đổi mới sáng tạo 

của một tổ chức, doanh nghiệp sử 

dụng công nghệ số. Có thể nhận 

diện rõ hơn khi chia thành 3 cấp độ 

cụ thể của chuyển đổi số, gồm: Số 

hóa (chuyển dữ liệu analog sang 

dạng số); ứng dụng công nghệ số 

(tin học hóa); chuyển đổi số (quy 

trình, cách thức hoạt động mới; sản 

phẩm, dịch vụ mới; mô hình kinh 

doanh mới; loại hình doanh nghiệp 

mới). Việc thúc đẩy, hỗ trợ chuyển 

đổi số có nghĩa là thúc đẩy, hỗ trợ 

hoạt động ứng dụng công nghệ và 

đổi mới sáng tạo với các công nghệ 

số. 

Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Công 

nghệ cao (Bộ KH&CN) Trần Anh 

Tú, với chính phủ điện tử, ở cấp độ 

1, văn bản ở dạng file doc/pdf, số 

hóa các số liệu thống kê, văn bản, 

tài liệu, sử dụng chữ ký số. Ở cấp 

độ 2 có trục liên thông văn bản, 

eCabinet, điều hành điện tử. Ở cấp 

độ 3, sẽ xử lý kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp, giảm các cơ 

quan, tổ chức trung gian, dựa trên 

trí tuệ nhân tạo, robot. 

Hiện tại, nhiều đơn vị của Bộ 

KH&CN đã thực hiện công tác số 

hóa. Giám đốc Trung tâm Công 

nghệ thông tin Hà Quốc Trung cho 

biết, Cổng thông tin điện tử của Bộ 

được đưa vào vận hành từ đầu năm 

2017, đến nay đã có hơn 14.000 tin, 

bài và hơn 3.000 thông báo đăng 

tải, cung cấp thông tin chính thống 

của Bộ. Việc ứng dụng dịch vụ 

công trực tuyến được xem là khâu 

quan trọng, then chốt trong tiến 

trình cải cách hành chính và triển 

khai chính phủ điện tử. Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã 

kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia và Hệ thống giám sát quốc gia 

về chính phủ số, đáp ứng đầy đủ 18 

tiêu chí chức năng theo quy định 

trong việc triển khai thủ tục hành 

chính trên môi trường mạng. Hệ 

thống một cửa điện tử được kết nối 

đã tích hợp báo cáo số liệu, báo cáo 

tiến độ công khai trên Cổng dịch vụ 

công của Bộ KH&CN và quốc gia. 
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Đồng thời, tích hợp tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa; 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp trực 

tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, 

ngày 3-6-2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 

2030, Bộ KH&CN có nhiệm vụ chủ 

trì, triển khai các nhiệm vụ và giải 

pháp, gồm kiến tạo thể chế; tạo nền 

móng chuyển đổi số; hợp tác quốc 

tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

sáng tạo trong môi trường số... Bộ 

trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 

Đạt cho biết, Bộ đang làm việc với 

các đơn vị liên quan để lên kế 

hoạch, chiến lược triển khai hoạt 

động chuyển đổi số, quản lý nhà 

nước về chuyển đổi số trong thời 

gian tới. 

(Theo hanoimoi.com.vn) 

 

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 
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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. 

 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 
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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&N gây lãng phí nguồn lực, 

đồng thời chấm dứt tình trạng “đạo 

văn” trong nghiên cứu khoa học. 

 (Theo chinhphu.vn) 

 

KẾT NỐI CÁC CỘNG ĐỒNG 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

Bộ KH&CN vừa ban hành Kế 

hoạch triển khai “Chiến lược quốc 

gia về nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 

2030”. Một trong các nhiệm vụ đặt 

ra là mở rộng các dự án xây dựng 

dữ liệu cộng đồng theo hình thức 

của đề án Hệ tri thức Việt số hóa; 

kết nối các cộng đồng trí tuệ nhân 

tạo (TTNT), cộng đồng khoa học 

mở ở Việt Nam; thường xuyên tổ 

chức các hoạt động kết nối các 

cộng đồng học thuật, nghiên cứu, 

cộng đồng nghề nghiệp phát triển 

và ứng dụng TTNT và khoa học dữ 

liệu (KHDL) trong và ngoài nước. 

 
Theo kế hoạch, Bộ sẽ xây dựng  

hoàn thiện bổ sung các văn bản 

pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ 

liên quan tới TTNT; triển khai 

mạnh mẽ hình thức hợp tác công-tư, 

đồng tài trợ cho các trung tâm đào 

tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển 

và trung tâm ứng dụng TTNT; đầu 

tư hình thành một số nhóm nghiên 

cứu trọng điểm về TTNT và KHDL 

trong một số trường đại học, viện 

nghiên cứu công lập; đầu tư cơ sở 

vật chất cho một số phòng thí 

nghiệm trọng điểm về TTNT và 

KHDL trong các trường đại học, 

viện nghiên cứu công lập; thúc đẩy 

xây dựng một số trung tâm đổi mới 

sáng tạo về TTNT, hình thành một 

số thương hiệu của Việt Nam về 

TTNT trên thế giới. 

Đồng thời, tổ chức triển khai 

nghiên cứu cơ bản về TTNT, giải 

mã công nghệ, làm chủ công nghệ, 

bắt kịp các tiến bộ trong lĩnh vực 

TTNT và bước đầu đóng góp trong 
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phát triển phương pháp TTNT mới 

trong một số tổ chức nghiên cứu về 

toán học và công nghệ thông tin; 

tập trung đầu tư nghiên cứu, phát 

triển một số sản phẩm TTNT dựa 

trên nguồn dữ liệu và tri thức đặc 

thù của Việt Nam; triển khai 

chương trình nghiên cứu trọng điểm 

quốc gia về TTNT gắn với đào tạo 

nghiên cứu sinh. 

Bên cạnh đó, triển khai nghiên 

cứu, phát triển một số nền tảng 

cung cấp dịch vụ sản phẩm TTNT 

quan trọng như xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, thị giác máy tính, quy trình 

tự động, các công nghệ TTNT dựa 

trên dữ liệu, người máy và các 

phương tiện tự hành, trong một số 

lĩnh vực đã sẵn sàng về dữ liệu, 

công nghệ và có nhu cầu ứng dụng 

ở trong nước, hướng đến thị trường 

trong khu vực và toàn cầu. 

Kế hoạch cũng sẽ triển khai nhiệm 

vụ, giải pháp là thúc đẩy hình thành 

các nhóm chuyên môn mở trong các 

lĩnh vực, cho phép rút ngắn thời 

gian hoàn thành các kết quả nghiên 

cứu; thúc đẩy sử dụng dùng chung, 

chia sẻ, mở dữ liệu, công nghệ và 

ứng dụng TTNT theo hướng đa 

ngành, liên ngành và xuyên ngành 

để đẩy nhanh tốc độ hình thành các 

kết quả và nâng cao hiệu quả đầu ra 

của các hoạt động nghiên cứu phát 

triển trong các lĩnh vực khác; tập 

huấn rộng rãi các nền tảng mở về 

dữ liệu và ứng dụng TTNT; thúc 

đẩy các cộng đồng, diễn đàn nguồn 

mở về TTNT; khuyến khích doanh 

nghiệp đặt hàng viện nghiên cứu, 

trường đại học triển khai nghiên 

cứu, phát triển sản phẩm TTNT đặc 

thù của Việt Nam. 

Tổ chức các chuỗi sự kiện về 

TTNT; hỗ trợ các cá nhân, tổ chức 

trong nước tham gia các hội thảo, 

triển lãm, kỳ thi quốc tế về TTNT; 

tham gia tổ chức và thực hiện các 

chương trình, dự án hợp tác nghiên 

cứu khoa học song phương và đa 

phương về TTNT; thúc đẩy phát 

triển cơ sở, trung tâm hợp tác 

nghiên cứu TTNT; các dự án hợp 

tác chuyển giao công nghệ, khai 

thác các sáng chế, quyền sở hữu 

công nghiệp giữa các doanh nghiệp 

Việt Nam với các doanh nghiệp 

nước ngoài về TTNT. 

(Theo baochinhphu.vn) 

 

 

 

 Thử nghiệm thành c ông giải 

pháp H ệ thống quản lý ti êm 

chủng E-vaccine  
Ngày 11/8, Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội (Bộ 

Công an) và Trung tâm kiểm soát 

THÀNH TỰU KH&CN 
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bệnh tật (CDC) Hà Nội đã tiến 

hành triển khai thí điểm thành công 

Hệ thống quản lý tiêm chủng E-

vaccine dựa trên nền tảng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư cho điểm 

tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn. 

 
Trong quá trình thử nghiệm, các 

đơn vị triển khai đã chủ động phối 

hợp với Bệnh viện, từ chuẩn bị cơ 

sở vật chất đến việc tổ chức, sắp 

xếp phân luồng cho người dân đăng 

ký và đến thực hiện tiêm chủng trật 

tự, nhanh chóng và đặc biệt là bảo 

đảm an toàn phòng dịch. 

Hệ thống quản lý tiêm chủng E-

vaccine được phát triển tối ưu với 

đủ các chức năng để quản lý toàn 

diện quá trình tiêm chủng như: Hỗ 

trợ người dân đăng ký và đặt lịch 

tiêm chủng, thực hiện tiếp đón 

nhanh chóng bằng việc quét mã 

QR, hỗ trợ y bác sĩ khám sàng lọc, 

quản lý tiêm và theo dõi sau tiêm, 

quản lý kho vaccine và hỗ trợ thống 

kê, báo cáo cũng như đưa ra các 

cảnh báo cho cán bộ quản lý. 

Phần mềm đã sử dụng những công 

nghệ tiên tiến nhất trong quá trình 

phát triển như: Đăng ký lịch tiêm 

nhanh chóng qua việc quét mã QR 

trên căn cước công dân gắn chip; 

xác thực định danh người dân bằng 

kỹ thuật e-KYC; lịch đăng ký tiêm 

được cập nhật theo thời gian thực 

giữa các điểm tiêm giúp người dân 

theo dõi số lượng vaccine tại các 

điểm tiêm chủng gần nơi ở của 

mình để đăng ký một cách thuận 

tiện nhất. Lưu trữ lịch tiêm chủng 

bằng QR code giảm thời gian đón 

tiếp, hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện 

khám sàng lọc, đẩy nhanh quá trình 

tiêm chủng của mỗi cá nhân… 

Hiện nay phần mềm đã có thể cài 

đặt và sử dụng trên mọi loại thiết bị 

từ máy tính, điện thoại di động, 

máy tính bảng hoặc sử dụng trên 

nền tảng web nhằm tối ưu hoá việc 

sử dụng cho cả người tiêm lẫn cán 

bộ tiêm chủng, cán bộ quản lý. 

Đặc biệt hơn, tính đến thời điểm 

hiện nay, phần mềm E-vaccine là 

phần mềm duy nhất đã có thể tích 

hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, căn cước công dân 

mới của Bộ Công an đảm bảo tính 

xác thực và bảo mật cao nhất cho 

toàn bộ dữ liệu tiêm chủng của 

người dân. 

Với định hướng phát triển ứng 

dụng công nghệ 4.0 của Chính phủ, 
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việc quản lý toàn diện dữ liệu cư 

dân là một bước tiến quan trọng 

trong xây dựng Chính phủ số, việc 

quản lý tiêm chủng tập trung kết nối 

với cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia 

về dân cư  bảo đảm việc quản lý 

toàn diện nhất, chính xác nhất, 

minh bạch nhất, đáp ứng được yêu 

cầu cấp bách hiện nay khi Việt Nam 

và thế giới đang đối mặt với sự 

bùng phát mạnh mẽ của đại dịch 

COVID-19. 

Sau thời gian thí điểm, hệ thống 

có khả năng mở rộng triển khai trên 

diện rộng, tới tất cả các điểm tiêm 

chủng với quy mô từ lớn nhất đến 

nhỏ nhất, cùng những công nghệ tối 

tân có thể mở rộng thêm khả năng 

truy vết, tích hợp dịch vụ hỗ trợ 

cộng đồng khuyến khích người dân 

cùng góp sức với hệ thống y tế quốc 

gia cùng chung tay đẩy lùi các loại 

dịch bệnh. 

  (Theo chinhphu.vn) 

 

 Vật liệu giúp „sản xuất‟ điện 

trong cơ thể ngƣời 

 
Ngày 6/7, các nhà khoa học thuộc 

Đại học Tel Aviv (Israel) đã công 

bố một loại vật liệu nano có thể 

“bắt” các bộ phận trong cơ thể sản 

xuất ra dòng điện, hứa hẹn ứng 

dụng cho rất nhiều mục đích trong 

y học và đời sống. 

Đây là kết quả công trình nghiên 

cứu do giáo sư Ehud Gazit thuộc 

Đại học Tel Aviv chủ trì. Giáo sư 

Gazit cho biết collagen là một 

protein phổ biến nhất trong cơ thể, 

có nhiều đặc tính vật lý quan trọng 

như tính mềm dẻo và độ bền cơ 

học. Tuy nhiên, do phân tử collagen 

lớn và phức tạp nên từ lâu, giới 

nghiên cứu đã tìm kiếm một phân 

tử đơn giản hơn nhưng có các đặc 

tính tương tự. 

Hơn một năm trước, nhóm nghiên 

cứu đã sử dụng công nghệ nano để 

tạo ra một vật liệu đáp ứng các yêu 

cầu này. Đây là một phân tử rất 

ngắn, chỉ bao gồm 3 axit amin, có 

khả năng tự lắp ráp để tạo thành cấu 

trúc xoắn linh hoạt như collagen và 

khỏe như titan.  

Hơn nữa, vật liệu này còn có một 

đặc tính của collagen, đó là khả 

năng áp điện, tức là có thể tạo ra 

dòng điện dưới tác dụng của lực cơ 

học. Ngoài ra, các thí nghiệm còn 

cho thấy vật liệu này mặc dù có cấu 

trúc cực nhỏ, chỉ vài trăm nano mét 

(1 nano mét = 1 phần tỷ mét) nhưng 
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lại có khả năng áp điện cao hơn hẳn 

các vật liệu áp điện thông thường. 

Theo các nhà nghiên cứu, loại vật 

liệu áp điện mới có ý nghĩa rất lớn. 

Chúng có thể được dùng để tạo ra 

động cơ phát điện cung cấp cho các 

thiết bị siêu nhỏ được cấy trong cơ 

thể người bệnh, chẳng hạn máy tạo 

nhịp tim. Nguồn năng lượng duy trì 

máy phát chính là các chuyển động 

vật lý của các bộ phận trong cơ thể. 

Giáo sư Gazit khẳng định: “Nhịp 

tim, cử động hàm, ruột hoặc bất kỳ 

chuyển động nào khác diễn ra trong 

cơ thể một cách thường xuyên sẽ 

sạc điện cho thiết bị này”. 

(Theo chinhphu.vn) 

 

 Bản đồ số hóa 3D 'made in 

Vietnam' đƣợc cấp bằng sáng chế 

độc quyền tại Mỹ 

Công ty Star Global 3D của Việt 

Nam mới đây đã được Cơ quan 

Sáng chế và Thương hiệu Mỹ 

USPTO cấp Bằng phát minh sáng 

chế độc quyền cho giải pháp "Hệ 

thống quản lý tương tác thông minh 

tích hợp thông tin thời gian thực 

bằng Bản đồ số hóa 3D/360". 

Chia sẻ về giải pháp mới được 

USPTO cấp Bằng phát minh sáng 

chế độc quyền, ông Trần Duy Hào - 

Founder & CEO Star Global 3D 

cho biết, Bản đồ số hóa 3D của 

công ty được phát triển với ý tưởng 

tương tự giải pháp Google Street 

View đã quen thuộc với hầu hết 

người dùng mạng trên thế giới hiện 

nay. Tuy nhiên, ông Duy Hào cho 

biết, bản đồ 'made in Vietnam' có 

nhiều tính năng ưu việt hơn. 

Công nghệ được tích hợp trong hệ 

thống bản đồ của Star Global 3D sẽ 

cho phép người dùng đi sâu vào các 

cấu trúc nhà máy, bảo tàng thay vì 

chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài tòa 

nhà như Google Street View.  

Bên cạnh đó, bản đồ của Star 

Global còn tích hợp nhiều thông tin 

trên nền tảng 3D/360, cho phép 

người dùng tra cứu thông tin đa nền 

tảng. Hệ thống AI được tích hợp có 

thể thuyết minh, tương tác trên thực 

tế ảo, trở thành "all in one platform" 

(nền tảng tất cả trong một). 

Đặc biệt, giải pháp bản đồ mới 

của Star Global 3D còn có thể kết 

hợp giữa hình ảnh 360 panorama và 

đám mây điểm (point cloud) có tọa 

độ (x,y,z), cho phép đo chính xác 

kích thước của bất kỳ vật thể nào 

trong không gian 3D đã được số 

hóa.  

Hệ thống còn có thể tích hợp cơ 

sở dữ liệu và thông tin đa phương 

tiện ở nhiều dạng khác nhau, như 

văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, 

bản vẽ, mô hình 3D vào trong 

https://sohuutritue.net.vn/sang-che-la-gi-cac-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-toi-sang-che-pho-bien-nhat-d104242.html
https://sohuutritue.net.vn/sang-che-la-gi-cac-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-toi-sang-che-pho-bien-nhat-d104242.html
https://sohuutritue.net.vn/sang-che-la-gi-cac-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-toi-sang-che-pho-bien-nhat-d104242.html
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không gian đã được số hóa. 

Với những công nghệ trên, hệ 

thống Bản đồ số hóa 3D/360 có 

thể thể hiện trực quan toàn bộ hiện 

trạng của các vật thể và công trình 

với kích thước chính xác, màu sắc 

trung thực và đầy đủ thông tin. Các 

thuộc tính ở vật thể cũng được truy 

xuất nhanh chóng và tiện lợi bằng 

cách tương tác trực tiếp trên màn 

hình thiết bị điện tử, điện thoại 

thông minh... 

Đặc biệt, người dùng còn có thể 

đấu nối, tích hợp dữ liệu thời gian 

thực từ các cảm biến IoT, như hệ 

thống chiếu sáng, thông số môi 

trường, trạng thái thiết bị, hệ thống 

điện, hệ thống camera quan sát dựa 

trên giải pháp "Web/ App tương tác 

thông minh 3D/360". 

 
Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ tại Quận 3, 

TP.HCM được tái hiện dưới dạng 3D 
Sau hơn ba năm hoạt động, Star 

Global 3D đã xây dựng được một 

hệ sinh thái phần mềm, triển khai 

các dự án trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau, như du lịch tương tác thông 

minh cho TP HCM; bảo tàng tương 

tác thông minh cho Bảo tàng Phụ 

nữ Nam Bộ; nhà máy tương tác 

thông minh của tập đoàn Ajinomoto 

và các dự án về bất động sản, di 

sản, trường học, showroom... 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 

 

 

 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ 

NHIỀU SÁNG KIẾN, GIẢI 

PHÁP VỀ KỸ THUẬT, CÔNG 

NGHỆ GÓP PHẦN NGĂN 

CHẶN VÀ ĐẨY LÙI DỊCH 

BỆNH  

Trước bối cảnh tình hình dịch 

bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày 

càng phức tạp, các nhà khoa học 

trong nước có nhiều sáng kiến, giải 

pháp về kỹ thuật, công nghệ, quản 

lý và an sinh xã hội để góp phần 

ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. 

Trước bối cảnh tình hình dịch 

bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày 

càng phức tạp, các nhà khoa học 

trong nước có nhiều sáng kiến, giải 

pháp về kỹ thuật, công nghệ, quản 

lý và an sinh xã hội để góp phần 

ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh như: 

Việt Nam đã thành công trong 

nghiên cứu cơ bản về virus nCoV: 

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh 

Covid-19 đầu tiên vào Việt Nam, 

chúng ta đã chứng minh khả năng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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lây truyền dễ dàng từ người sang 

người của virus nCoV. Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương đã nuôi 

cấy và phân lập thành công nCoV 

trong phòng thí nghiệm, đưa Việt 

Nam là quốc gia thứ tư trên thế giới 

nuôi cấy và phân lập thành công 

loại vi rút này. 

 
Ảnh minh họa 

Qua đó, giúp các cơ quan chức 

năng có câu trả lời chính xác về 

nguồn gốc, cơ chế gây bệnh, tính 

sinh miễn dịch của virus này với tế 

bào chủ, là cơ sở lựa chọn các 

phương pháp điều trị thích hợp và 

là tiền đề cho việc nghiên cứu và 

phát triển vắc xin phòng, chống 

nCoV trong bối cảnh mối liên kết 

nghiên cứu khoa học bị đứt gãy do 

đại dịch. 

Việt Nam là một trong 5 nước đầu 

tiên nghiên cứu thành công và phát 

triển bộ kít chẩn đoán SARS-CoV-

2, bao gồm kít kháng nguyên và kít 

kháng thể. Bộ kit xét nghiệm nhanh 

đã chứng minh Việt Nam là một 

trong những quốc gia có bộ xét 

nghiệm đầu tiên không chỉ sử dụng 

trong nước mà còn cung cấp cho thế 

giới (trên 20 nước). 

Chỉ trong thời gian ngắn, các nhà 

khoa học trong các doanh nghiệp 

của Việt Nam đã phát triển và đánh 

giá trên lâm sàng thành công 03 loại 

máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân 

Covid-19 (máy thở Eliciae MV20 

của Công ty Metran; máy thở VFS-

410 và máy thở VFS-510 của Tập 

đoàn VinGroup); nghiên cứu, phát 

triển máy thở oxy cao áp HFNC 

dùng cho bệnh nhân bắt đầu trở 

nặng thay vì dùng máy thở hiện đại; 

nghiên cứu hệ thống cung cấp khí 

nén trung tâm và tạo oxy từ khí trời 

cho bệnh viện dã chiến. 

Nghiên cứu phát triển vắc xin 

Covid-19: Đến nay, cả nước có 02 

nhà sản xuất đang nghiên cứu vắc 

xin phòng Covid-19, trong đó: 

Công tư Cổ phần công nghệ sinh 

học dược Nanogen đang thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn ba (vắc 

xin Nanocovax); Viện Vắc xin và 

sinh phẩm Nha Trang đang thử 

nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 (vắc 

xin COVIVAC). Các kết quả 

nghiên cứu ban đầu cho thấy các 

vắc xin do các nhà khoa học Việt 

Nam nghiên cứu rất khả quan và có 

khả năng chống lại cả các biến 

chủng mới của Covid-19. 

Nhiều cơ quan, đơn vị nghiên cứu, 
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chế tạo thuốc và các sản phẩm hỗ 

trợ phòng chống Covid-19: Viện 

Công nghệ sinh học nghiên cứu chế 

phẩm thảo dược ức chế virus 

SARS-CoV-2 và hỗ trợ điều trị 

bệnh nhân Covid-19; Viện Hóa học 

vừa thông báo đã nghiên cứu thành 

công phương pháp mới trong việc 

tổng hợp thuốc Favipiravir điều trị 

SARS-CoV-2 trong phòng thí 

nghiệm; Điều trị Covid bằng công 

nghệ Laser. 

Các thiết bị công nghệ hỗ trợ 

phòng chống Covid-19: Nhóm phát 

triển Trung tâm Ươm tạo công nghệ 

và doanh nghiệp KH-CN, Viện Ứng 

dụng công nghệ (Bộ KH&CN) 

nghiên cứu thành công áo hạ nhiệt 

ACG, được coi là một giải pháp 

giúp các y, bác sĩ tuyến đầu chống 

dịch Covid-19 thoát khỏi tình trạng 

bị sốc nhiệt và lả nhiệt khi phải mặc 

bộ đồ bảo hộ (PPE) làm việc trong 

thời tiết nóng bức khắc nghiệt; Học 

viện Kỹ thuật Quân sự đã nghiên 

cứu, chế tạo hệ thống robot hỗ trợ y 

tế có các tính năng hiện đại có thể 

hoạt động theo nhóm trong khu vực 

cách ly để thay thế, hỗ trợ nhân 

viên y tế các công việc phục vụ, 

chăm sóc bệnh nhân, người nghi 

nhiễm và rất nhiều các sản phẩm 

KH&CN khác. 

Hiện nay, các sản phẩm do các 

nhà KH&CN Việt Nam sáng chế đã 

và đang góp phần tích cực vào việc 

ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi đại 

dịch Covid-19. 

(Theo vietq.vn) 

 

 

 

DẤU ẤN HỢP TÁC KH&CN 

VIỆT – NGA TRONG CHUYẾN 

KHẢO SÁT BẰNG TÀU “VIỆN 

SỸ OPARIN” TRONG VÙNG 

BIỂN VIỆT NAM  

Ngày 7/7/2021, tại Hà Nội, Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện 

Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức 

hội thảo trực tuyến kết hợp với trực 

tiếp về kết quả chuyến khảo sát hỗn 

hợp lần thứ VII bằng tàu “Viện sỹ 

Oparin” trong vùng biển Việt Nam. 

Tham dự hội thảo, về phía Việt 

Nam, có GS.VS. Châu Văn Minh - 

Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Văn 

Quân - Chủ nhiệm Nhiệm vụ 

Oparin 7, Viện trưởng Viện Tài 

nguyên và Môi trường biển; cùng 

lãnh đạo các Viện nghiên cứu, các 

Ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam. 

Về phía Liên bang Nga, có 

GS.VS. Valentin Sergieko - Phó 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học 

Nga, Chủ tịch Phân viện Viễn Đông 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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(FEB RAS); TS. Pavel Dmitrenok- 

Viện trưởng Viện Hóa sinh hữu cơ 

Thái Bình Dương; cùng đại diện 

tham tán KH&CN của Đại sứ quán 

Nga tại Việt Nam, các Viện nghiên 

cứu, các Ban chức năng của FEB 

RAS. 

Ngày 10/5/2021, Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam và Viện Hàn 

lâm Khoa học Nga đã khởi động 

chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ 7 

trong vùng biển Việt Nam bằng tàu 

“Viện sỹ Oparin” – hoạt động hợp 

tác lớn đầu tiên sau khi dịch Covid -

19 bùng nổ trên toàn cầu . Đây cũng 

là chuyến khảo sát thứ ba triển khai 

“Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu 

biển giai đoạn 2018-2025” giữa hai 

Viện Hàn lâm. Diễn ra trong bối 

cảnh dịch Covid có nhiều diễn biến 

phức tạp tại Việt Nam và trên thế 

giới, các nhà khoa học Việt Nam và 

Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ 

trong quá trình triển khai các hoạt 

động nghiên cứu để vừa đảm bảo 

hải trình và nội dung khảo sát, vừa 

tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

phòng chống dịch.   

Trong chuyến khảo sát hỗn hợp 

lần thứ VII, đoàn khảo sát gồm 16 

nhà khoa học của các Viện chuyên 

ngành thuộc Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam cùng với 18 nhà 

khoa học đến từ các đơn vị thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học; Phân viện 

Viễn Đông. 

Chuyến khảo sát đã bổ sung hàng 

trăm mẫu động thực vật biển vào dữ 

liệu đa dạng sinh học biển Việt 

Nam, thu thập các mẫu phân tích 

thành phần hóa học và đánh giá 

tiềm năng sử dụng trong y dược ở 

độ sâu tới 40 – 150m tại các trạm 

khảo sát trong vùng biển Đông 

đồng thời thu thập, ghi nhận các số 

liệu quan trắc phục vụ nghiên cứu 

môi trường. 

 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Trên cơ sở báo cáo tổng thể của 

hai trưởng đoàn khảo sát Việt – Nga 

và một số báo cáo về kết quả sơ bộ 

về số lượng và phân loại mẫu thu 

được, các nhà khoa học hai Viện 

Hàn lâm đã thảo luận, thống nhất 

cùng nhau phân tích và công bố kết 

quả nghiên cứu trong vùng biển 

Việt Nam về đa dạng sinh học biển, 

chú trọng đối với vùng biển sâu; 

sinh thái học rạn san hô và khả 

năng tái tạo tự nhiên của san hô tạo 

rạn; các chất có hoạt tính từ vi sinh 

vật biển; đa dạng hóa sinh các sinh 

vật biển và hoạt tính của một số 
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hoạt chất sinh học cũng như tiếp tục 

phân tích các số liệu quan trắc, ảnh 

vệ tinh.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 

 

 

ĐẢM BẢO AN TOÀN, HIỆU 

QUẢ CHO TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ VỚI LOẠT TIÊU CHUẨN 

QUỐC TẾ 

Nhằm giúp lĩnh vực sản xuất, 

nhập khẩu trang thiết bị y tế đảm 

bảo an toàn và hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu của quốc gia, khu vực và 

quốc tế, loạt tiêu chuẩn quốc tế liên 

quan đến thiết bị y tế đã được ban 

hành. 

Tiêu chuẩn ISO 13485, Hệ thống 

quản lý an toàn thiết bị y tế, quy 

định yêu cầu đối với hệ thống quản 

lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở 

cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ 

liên quan nhằm đảm bảo khả năng 

cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

của khách hàng và các quy định 

pháp luật. ISO 13485 là tiêu chuẩn 

quốc tế phổ biến nhất của ngành 

công nghiệp thiết bị y tế. Quản lý 

chất lượng và an toàn là 2 yêu cầu 

không thể tách rời. Các yêu cầu 

trong ISO 13485 đưa ra phải được 

thực hiện trong mọi giai đoạn của 

vòng đời thiết bị y tế. ISO 13485 có 

thể áp dụng cho mọi loại hình công 

ty, các đơn vị sản xuất trang thiết bị 

y tế. 

Tiêu chuẩn ISO/TR 20416, Thiết 

bị y tế - Giám sát sau khi đưa ra thị 

trường của nhà sản xuất, cung cấp 

hướng dẫn về cách giám sát hiệu 

quả tính an toàn, hiệu suất và khả 

năng sử dụng hàng ngày của thiết 

bị. Đây là điều cần thiết để có thể 

nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ tác 

dụng không mong muốn nào, đồng 

thời làm nổi bật các khu vực cần cải 

thiện về độ an toàn, hiệu suất và dễ 

sử dụng. 

Tiêu chuẩn ISO 20417, Thiết bị y 

tế - Thông tin do nhà sản xuất cung 

cấp, đơn giản hóa quá trình tuân thủ 

các quy định về thông tin sản phẩm. 

Tiêu chuẩn mới cung cấp yêu cầu 

chung thống nhất cho các thiết bị ở 

tất cả khu vực trên thế giới. Nó 

đóng vai trò là điểm tham chiếu 

trung tâm, do đó giảm nguy cơ 

trùng lặp và để các tiêu chuẩn sản 

phẩm cụ thể giải quyết chính xác 

hơn những yêu cầu của riêng họ. 

Tiêu chuẩn ISO 14971 - Thiết bị 

ứng dụng quản lý rủi ro cho các 

thiết bị y tế, chỉ định thuật ngữ, 

nguyên tắc và quy trình quản lý rủi 

ro liên quan đến thiết bị y tế, bao 

gồm phần mềm dưới dạng thiết bị y 

tế (SaMD) và chẩn đoán in vitro 

ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

https://www.most.gov.vn/
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(IVD). 

Chủ yếu dành cho các nhà sản 

xuất thiết bị y tế, tiêu chuẩn ISO 

thúc đẩy sự an toàn của thiết bị 

được sử dụng cho mục đích y tế. Nó 

bao gồm các rủi ro thương tích liên 

quan đến sức khỏe bệnh nhân, 

người điều hành và những người 

khác, cũng như thiệt hại tiềm tàng 

đối với tài sản, thiết bị, môi trường. 

Tiêu chuẩn đã được cập nhật để phù 

hợp hơn với những thay đổi trong 

quy định về thiết bị y tế trên toàn 

thế giới. 

Tiêu chuẩn ASTM F2101, 

Phương pháp đánh giá hiệu quả lọc 

vi khuẩn (BFE) của khẩu trang y tế, 

sử dụng bình xịt sinh học của 

Staphylococcus aureus. Tiêu chuẩn 

này rất quan trọng để đánh giá khả 

năng giữ các giọt aerosol - từ các 

cuộc nói chuyện, ho và hắt hơi. Mặt 

nạ đạt chuẩn cũng có khả năng ngăn 

ngừa giọt bắn từ người đeo, bảo vệ 

những người xung quanh. Hầu hết 

vi khuẩn có trong nước bọt đều có 

kích thước từ 0,65 micrô nên các 

loại khẩu trang đều phải có khả 

năng giữ, chống các loại vi khuẩn 

này mới được là khẩu trang đạt 

chuẩn. 

Tiêu chuẩn ASTM F1671/ 

F1671M, Phương pháp kiểm tra 

tính kháng của vật liệu được sử 

dụng trong quần áo bảo hộ. Không 

thể phủ nhận rằng sự bùng phát 

mạnh của dịch Covid-19, ngoài ra 

virus này có khả năng tái nhiễm và 

phải có biện pháp phòng ngừa rộng 

rãi để bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y 

tế và bệnh nhân khỏi nguy cơ lây 

truyền trong bệnh viện. Tiêu chuẩn 

này được sử dụng để xác định sự 

xâm nhập trong quần áo bảo hộ 

bằng cách sử dụng một loại vi 

khuẩn rất nhỏ, vi khuẩn Phi-X174. 

Phát hiện sự xâm nhập của virus 

khá khó khăn vì phải sử dụng kỹ 

thuật xét nghiệm sinh học mà mắt 

thường không thể thấy và thường 

được thực hiện trên quần áo phẫu 

thuật.  

(Theo vietq.vn) 

 

NGĂN CHẶN CÁC HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU CƠ, THAO TÚNG 

GIÁ ĐỂ TRỤC LỢI NHỮNG 

THÁNG CUỐI NĂM  

Từ nay đến cuối năm, các bộ, 

ngành, địa phương tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường giá cả, 

quản lý kê khai giá, niêm yết giá 

theo quy định pháp luật; ngăn chặn 

các hoạt động đầu cơ, thao túng 

giá, các hành động “tát nước theo 

mưa” để trục lợi. 

Theo nhận định từ các chuyên gia, 

từ nay đến cuối năm, mặc dù dịch 
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bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, 

tuy nhiên giá các mặt hàng lương 

thực, thực phẩm dự báo không có 

biến động lớn do nguồn cung dồi 

dào; giá gạo nhìn chung cơ bản ổn 

định, có thể tăng nhẹ trong thời 

điểm cuối năm do nhu cầu nhập 

khẩu của các thị trường chính vẫn 

duy trì ở mức cao… 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục 

trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài 

chính) cho biết, dự báo chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) cả năm 2021 vẫn 

trong tầm kiểm soát của Chính phủ 

và theo đúng kịch bản điều hành giá 

đã đề ra nếu không có những yếu tố 

quá bất thường. 

Theo ước tính của Bộ Tài chính, 

CPI mỗi tháng còn có dư địa tăng 

trên 1% so với tháng trước để đảm 

bảo mục tiêu kiểm soát dưới 4%. 

Mặc dù vậy vẫn còn tiềm ẩn rủi ro 

đối với kiểm soát lạm phát đến từ 

tình hình thế giới, dịch bệnh diễn 

biến phức tạp. Điều này có thể tác 

động làm giá cả một số mặt hàng 

biến động cục bộ tại một số thời 

điểm ở địa phương bị ảnh hưởng. 

Về những giải pháp nhằm thực 

hiện kiểm soát lạm phát theo đúng 

mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Anh 

Tuấn cho hay, Bộ Tài chính đã 

tham mưu cho Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đề nghị các bộ, 

ngành, địa phương tiếp tục quản lý, 

điều hành giá một cách thận trọng, 

linh hoạt và chủ động. Đồng thời, 

tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện 

mục tiêu kép của Chính phủ, vừa 

giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh 

và đời sống của người dân, vừa hỗ 

trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 Đối với diễn biến giá cả thị 

trường các hàng hóa, dịch vụ quan 

trọng, thiết yếu trên thế giới và 

trong nước, Bộ đề nghị cần theo dõi 

sát diễn biến cung cầu, giá cả để có 

biện pháp điều hành phù hợp. Bộ đề 

nghị các bộ, ngành, địa phương chủ 

động tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp và có phương án điều 

tiết nguồn hàng để tăng lượng cung 

ứng cho các địa phương có dịch 

bệnh cần cách ly hoặc giãn cách xã 

hội, bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa 

thiết yếu cho người dân. 

 Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa 

phương tập trung tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, lưu thông 

để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, 

bình ổn giá cả thị trường nhất là dịp 

cuối năm 2021. Các bộ, ngành, địa 

phương tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát thị trường giá cả, quản lý kê 

khai giá, niêm yết giá theo quy định 

pháp luật; ngăn chặn các hoạt động 

đầu cơ, thao túng giá, các hành 
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động “tát nước theo mưa” để trục 

lợi. 

 Ngoài ra, các bộ, ngành, địa 

phương tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát giá cước vận tải hàng hóa, 

nghiên cứu các giải pháp căn cơ 

nhằm giảm bớt các chi phí trong 

khâu logistics để có điều kiện giảm 

giá thành sản phẩm. Việc điều 

chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước 

quản lý, các dịch vụ công đang triển 

khai theo lộ trình thị trường cần 

đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm 

phát và phù hợp với tình hình dịch 

bệnh đang diễn biến phức tạp như 

hiện nay. Song song với đó là giữ 

ổn định chính sách tiền tệ, mặt bằng 

lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát cơ 

bản, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh 

vực nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro như: 

chứng khoán, bất động sản, điều tiết 

tạo sự ổn định cho thị trường bất 

động sản, không để xảy ra hiện 

tượng sốt giá, thổi giá… 

(Theo vietq.vn) 

 

 

 

1. TIN THẾ GIỚI 

 Nghiên cứu thành công phƣơng 

pháp thử đƣờng huyết bằng nƣớc 

bọt  
Mới đây, các nhà khoa học 

Australia cho biết đã phát triển 

thành công phương pháp không 

xâm lấn để kiểm tra lượng đường 

trong máu cho bệnh nhân tiểu 

đường bằng nồng độ glucose qua 

nước bọt. 

 
Một que thử tiểu đường bằng nước bọt 

không xâm lấn, có thể in được 

Theo Giáo sư vật lý Paul Dastoor, 

Đại học Newcastle ở Australia, 

người dẫn đầu nhóm tạo ra phương 

pháp mới, xét nghiệm này hoạt 

động bằng cách nhúng một loại 

enzyme phát hiện glucose vào một 

bóng bán dẫn để hiển thị nồng 

độ glucose. 

Vì vật liệu điện tử trong bóng bán 

dẫn là mực, nên xét nghiệm có thể 

in ra với chi phí thấp, Giáo sư 

Dastoor nói. 

Ông Dastoor cho biết: “Phương 

pháp này là xét nghiệm glucose 

không xâm lấn. Xét nghiệm này 

thực sự mở ra triển vọng về thử 

đường huyết không đau, chi phí 

thấp và hy vọng sẽ có kết quả tốt 

hơn cho những người mắc bệnh tiểu 

đường”. 

Dự án được chính phủ Australia 

TIN NGẮN KH&CN 
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tài trợ 6,3 triệu đô la Australia (4,7 

triệu USD) để thành lập cơ sở sản 

xuất bộ dụng cụ xét nghiệm, nếu 

các thử nghiệm lâm sàng được phê 

duyệt. 

Ông Dastoor cho biết công nghệ 

này cũng có thể ứng dụng trong xét 

nghiệm Covid-19 và xét nghiệm 

chất gây dị ứng, hormone và ung 

thư. 

Hiện, ĐH Newcastle đã làm việc 

với ĐH Harvard (Mỹ) để thực hiện 

xét nghiệm COVID-19 bằng công 

nghệ tương tự. Tuy nhiên, các nhà 

khoa học tỏ ra hào hứng về việc 

công nghệ này có khả năng ứng 

dụng trong các xét nghiệm khác. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 

 Biến rác thải nhựa thành 

hƣơng vanni tổng hợp, giảm thiểu 

ô nhiễm môi trƣờng  
Rác thải nhựa đang là vấn nạn 

toàn cầu. Để hạn chế tình trạng 

này, các nhà khoa học đã tìm ra 

cách chuyển rác thải nhựa thành 

hương vani một cách nhanh chóng. 

Ngày nay, vani có mặt ở khắp các 

ngóc ngách của cuộc sống, đặc biệt 

là trong nhiều loại thực phẩm, mỹ 

phẩm, dược phẩm, sản phẩm vệ 

sinh và cả thuốc diệt cỏ… Nhu cầu 

sử dụng vani đang gia tăng một 

cách chóng mặt. 

Các thí nghiệm gần đây đã giúp 

các nhà nghiên cứu phát hiện ra 

chất thải nhựa là tiềm năng lớn 

trong việc sản xuất vani tổng hợp. 

Bằng cách chuyển đổi chất thải 

nhựa thành vani, các nhà khoa học 

đã thành công trong giải quyết nhu 

cầu sử dụng vani đồng thời giải 

quyết bài toán ô nhiễm môi trường 

do chất thải nhựa trên toàn cầu. 

 
Nghiên cứu biến rác thải nhựa thành 

hương vani tổng hợp. Ảnh minh họa 

Các chai nhựa làm từ 

polyethylene terephthalate sẽ được 

phân hủy thành các tiểu đơn vị cơ 

bản gọi là axit terephthalic. Hai nhà 

nghiên cứu tại Đại học Edinburgh ở 

Scotland đã sử dụng vi khuẩn biến 

đổi gen E. coli để chuyển đổi từ axit 

terephthalic thành vani. Các nhà 

nghiên cứu phát hiện ra cấu trúc 

hóa học tương tự của Axit 

terephthalic và vani, vì thế, họ trộn 

vi khuẩn biến đổi gen vào axit 

terephthalic và ủ chúng ở 98,6 độ F 

(37 độ C) trong một ngày. Kết quả 

thu lại thật sự đáng ngạc nhiên khi 

có đến 79% axit terephthalic được 

chuyển đổi thành vani. 
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Nghiên cứu này đã mang lại một 

cuộc cách mạng mới trong công 

nghệ thực phẩm đồng thời đó cũng 

là bước đột phá trong vấn đề xử lý 

rác thải toàn cầu. 

Rác thải nhựa không được xử lý 

đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến không khí và môi trường nước: 

Khi đốt rác thải nhựa sẽ sinh ra chất 

độc đi-ô-xin, furan gây ô nhiễm 

không khí, ngộ độc, ảnh hưởng đến 

tuyến nội tiết, làm giảm khả năng 

miễn dịch, gây ung thư. Các loài 

động vật khi ăn phải rác thải nhựa 

có thể chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt 

chủng, gây mất cân bằng sinh thái. 

(Theo vietq.vn) 

 

2. TIN TRONG NƢỚC 

 Bộ KH&CN hỗ trợ việc sản 

xuất vaccine trong nƣớc và 

chuyển giao công nghệ vaccine  
Theo thông báo số 200/TB-VPCP 

ngày 26/07/2021 kết luận của Thủ 

tướng Phạm Minh Chính tại cuộc 

họp về nghiên cứu, sản xuất vaccine 

phòng COVID-19 với Tổ công tác 

đặc biệt của chính phủ tại TPHCM, 

Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ 

cùng các bộ ngành có liên quan hỗ 

trợ những công việc liên quan đến 

sản xuất vaccine và chuyển giao 

công nghệ vaccine COVID-19. 

Theo đó, về tổng thể, Thủ tướng 

yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan 

phải luôn lưu ý đối với việc nghiên 

cứu sản xuất vaccine trong nước để 

nhanh nhất, sớm nhất có thể sản 

xuất được vaccine trong nước. 

Trong việc thúc đẩy quá trình này, 

có thể rút gọn tối đa trình tự, thủ tục 

hành chính nhưng phải đặt tính 

mạng, sức khỏe của người dân lên 

trên hết và phải bảo đảm các 

nguyên tắc, quy định về pháp lý, 

khoa học và thực tiễn. 

Thủ tướng giao cho Bộ Y tế phối 

hợp với Bộ Tư pháp và các bộ có 

liên quan hoàn thiện báo cáo của 

Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa 

nội dung về nghiên cứu, sản xuất 

vaccine vào Nghị quyết của Quốc 

hội về phát triển kinh tế-xã hội tại 

kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV; Khẩn trương sửa đổi, bổ sung 

thông tư theo trình tự rút gọn để 

hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, 

quy trình sản xuất, nghiên cứu, thử 

nghiệm lâm sàng, đăng ký, lưu hành 

vaccine trong trường hợp cấp bách, 

trên cơ sở cụ thể hóa quy định của 

luật pháp, tham khảo quy trình của 

các nước như Trung Quốc, Anh, 

Nga, Mỹ, Cuba, Ấn Độ… đã thực 

hiện việc cấp phép vaccine phòng 

COVID-19 trong tình hình hiện 

nay… 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế 
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khẩn trương thành lập tổ công tác 

do một lãnh đạo bộ phụ trách để chỉ 

đạo nghiên cứu, sản xuất vaccine 

trong nước, hỗ trợ đối với từng loại 

vaccine; mời các chuyên gia trong 

nước, chuyên gia WHO hỗ trợ trực 

tiếp các đơn vị tham gia nghiên cứu 

trong việc thu thập, phân tích dữ 

liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu, 

thử nghiệm lâm sàng các loại 

vaccine, nhất là đối với vaccine 

đang được thử nghiệm lâm sàng 

như Nanocovax, COVIVAC. 

Bộ Y tế cũng có trách nhiệm 

hướng dẫn nhà sản xuất xây dựng 

hồ sơ đăng ký cấp phép theo quy 

trình rút gọn vaccine COVID-19 

sản xuất trong nước để trình các hội 

đồng chuyên môn xem xét theo quy 

định trong thời gian sớm nhất. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối 

hợp với các tổ chức quốc tế có liên 

quan tiếp tục thúc đẩy tiến độ 

nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng 

giai đoạn 2 và sớm có kế hoạch gối 

đầu nghiên cứu, thử nghiệm lâm 

sàng giai đoạn 3 của các vaccine 

đang được nghiên cứu, sản xuất ở 

trong nước. 

Bộ Y tế cũng cần thúc đẩy, hỗ trợ 

các nghiên cứu sản xuất thuốc điều 

trị COVID-19, cung ứng ngay các 

loại thuốc hỗ trợ, nâng cao sức 

khỏe, hướng dẫn sử dụng các 

phương pháp y học cổ truyền, bài 

thuốc dân gian… 

Bộ KH&CN được Thủ tướng giao 

nhiệm vụ cùng các bộ có liên quan 

hỗ trợ tối đa các nhà nghiên cứu, 

sản xuất trong việc thực hiện quy 

trình đánh giá tính sinh miễn dịch, 

sớm hoàn thành quy trình đánh giá 

tính sinh miễn dịch; tham khảo quy 

trình cấp phép vaccine phòng 

COVID-19 của một số nước, rút 

ngắn trình tự, thủ tục, sớm đánh giá 

được kết quả thử nghiệm, tiến hành 

các thủ tục cấp phép nếu vaccine 

đạt hiệu quả. 

Với các dự án chuyển giao công 

nghệ và nghiên cứu, thử nghiệm 

lâm sàng vaccine thông qua chuyển 

giao công nghệ, Bộ KH&CN cũng 

cần tập trung, hỗ trợ tích cực đồng 

thời khẩn trương xây dựng quy 

trình, điều kiện, tiêu chuẩn cho việc 

chuyển giao công nghệ và quy 

trình, hồ sơ nghiên cứu, thử nghiệm 

lâm sàng. 

Với vaccine nghiên cứu và phát 

triển trong nước như COVIVAC 

của IVAC, Bộ KH&CN phối hợp 

với Bộ Tài chính xem xét kinh phí 

nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng 

giai đoạn 3 nhằm bảo đảm tính khả 

thi của việc nghiên cứu, thử nghiệm 

lâm sàng vaccine này. 

(Theo most.gov.vn) 

https://www.most.gov.vn/
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 Đề xuất quy định về tổ chức, 

hoạt động của Đội ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng  
Bộ Thông tin và Truyền thông 

đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân 

đối với dự thảo Thông tư quy định 

vị trí chuyên trách về an toàn thông 

tin và tổ chức, hoạt động của Đội 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng. 

Theo dự thảo, Đội ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng là tổ chức, 

đơn vị do Chủ quản hệ thống thông 

tin thành lập, có tên gọi tiếng anh là 

Computer/Cyber Security Incident 

Response Team (CSIRT). 

Đội ứng cứu sự cố thực hiện các 

chức năng nhiệm vụ theo quy định 

tại Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và 

Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT, 

cụ thể: Thực hiện công tác ứng cứu, 

khắc phục sự cố thuộc phạm vi hoạt 

động được giao; thực hiện điều tra, 

phân tích các hoạt động an toàn 

thông tin (ATTT) mạng liên quan 

đến tình huống, sự cố ATTT mạng 

nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt 

động, giảm thiệt hại; triển khai các 

Quy trình ứng cứu sự cố ATTT và 

Kế hoạch ứng phó sự cố ATTT 

mạng tương ứng đã được phê duyệt. 

Đồng thời, chủ trì hoặc tham gia 

đề xuất xây dựng và triển khai Kế 

hoạch ứng phó sự cố ATTT mạng 

thuộc phạm vi hoạt động. Tham gia 

các khóa huấn luyện, diễn tập năng 

lực và phát triển nhân lực, đội ứng 

cứu sự cố. Tham gia hoạt động ứng 

cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng 

quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ 

Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ 

quan điều phối quốc gia về ứng cứu 

sự cố (Cục An toàn thông tin, Bộ 

Thông tin và Truyền thông). Tham 

gia các hoạt động của Mạng lưới 

ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc 

gia… 

Về cơ cấu của Đội ứng cứu sự cố, 

dự thảo nêu rõ, Đội ứng cứu sự cố 

tối thiểu gồm các vị trí như sau: 1. 

Lãnh đạo gồm Đội trưởng, đội phó; 

2. Các thành viên chuyên trách 

ATTT, gồm các vị trí: Ứng cứu sự 

cố ATTT; Phân tích/giám sát 

ATTT; An toàn cơ sở hạ tầng; Điều 

tra số; Tiếp nhận và phân loại sự cố 

ATTT; 3. Các thành viên hỗ trợ. 

Hằng năm, Đội ứng cứu sự cố 

hoặc đơn vị chuyên trách về 

ATTT/ứng cứu sự cố căn cứ vào 

nội dung hoạt động xây dựng kế 

hoạch, dự toán kinh phí, trình Chủ 

quản Đội Ứng cứu sự cố và/hoặc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, 

phân bổ kinh phí cho hoạt động của 

Đội. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ; các Uỷ ban 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188811
http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-20-2017-tt-btttt-24822?cbid=19406
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nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp chủ quản của Đội ứng 

cứu sự cố phải đảm bảo các điều 

kiện cần thiết, bố trí đủ nguồn lực 

để tuyển dụng, đào tạo, sử dụng 

nhân lực chuyên trách về ATTT, 

thuê nhân lực đảm bảo ATTT và tổ 

chức, duy trì hoạt động của Đội ứng 

cứu sự cố một cách hiệu quả. 

(Theo chinhphu.vn) 

 

 Xây dựng Đề án thành lập Viện 

Vaccine quốc gia 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu 

cầu Bộ Y tế xây dựng Đề án thành 

lập Viện Vaccine quốc gia gắn với 

Trung tâm nghiên cứu chuyển giao 

công nghệ vaccine, trên cơ sở rà 

soát, sắp xếp hợp lý các đơn vị sự 

nghiệp trong nghiên cứu của Bộ Y 

tế một cách hợp lý, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

 
Chỉ đạo trên được nêu trong 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

buổi làm việc với Bộ Y tế về một số 

nội dung KHCN ngành y tế. 

Thông báo nêu rõ: Phó Thủ tướng 

giao Bộ Y tế chỉ đạo các trường đại 

học, viện nghiên cứu, bệnh viện xây 

dựng đề án thí điểm thành lập, kiện 

toàn các đơn vị phù hợp với chức 

năng, định hướng phát triển, bảo 

đảm hoạt động hiệu quả. Trong quá 

trình thực hiện, kịp thời báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ trường hợp 

vượt thẩm quyền. 

Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ trợ việc thành 

lập, phát triển các nhóm nghiên cứu 

mạnh trong lĩnh vực khoa học sức 

khỏe. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 

các Bộ: Y tế, Tài chính rà soát, xây 

dựng hướng dẫn về tiêu chí, nội 

dung ưu đãi, làm căn cứ để Bộ Tài 

chính ưu tiên bố trí nguồn vốn thực 

hiện, nâng cao năng lực nghiên cứu. 

Tăng cường ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo 

Phó Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy 

triển khai, tăng cường ứng dụng 

khoa học tiên tiến như trí tuệ nhân 

tạo (AI), các hệ chuyên gia trong 

công tác dự phòng, chẩn đoán, điều 

trị và y tế công cộng. 

Hiện đại hóa y học cổ truyền theo 

hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến 

để luận giải, chứng minh tác dụng, 

tạo niềm tin đối với người sử dụng, 

qua đó thúc đẩy ngành dược liệu 

phát triển. 

https://www.most.gov.vn/
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=203683
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=203683
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=203683
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=203683
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Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ 

Khoa học và Công nghệ, các cơ 

quan xây dựng Chiến lược phát 

triển khoa học sức khỏe đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045; trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định trong năm 2021. 

Hỗ trợ tối đa nghiên cứu phát 

triển vaccine phòng chống đại dịch 

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ 

Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tạo điều kiện tối đa về cơ chế, chính 

sách, ưu đãi của pháp luật về đầu 

tư, đầu tư công đối với các dự án 

nghiên cứu, sản xuất hoặc chuyển 

giao công nghệ tiên tiến trong 

ngành y tế, đặc biệt là công nghệ 

sản xuất vaccine phòng COVID-19. 

Bộ Y tế, Bộ KH&CN, các bộ, 

ngành tích cực vận động, huy động 

các nguồn tài chính hợp pháp, huy 

động xã hội hóa lĩnh vực KH&CN 

nói chung và KH&CN trong ngành 

y tế nói riêng. 

(theo chinhphu.vn) 

 

3. TIN TRONG TỈNH 

 Tập huấn hƣớng dẫn sử dụng 

nền tảng hỗ trợ tiêm chủng 

COVID-19 
Ngày 30/7, Sở Y tế phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông và 

Viettel BR-VT tổ chức Hội nghị trực 

tuyến hướng dẫn dử dụng nền tảng 

hỗ trợ tiêm chủng COVID-19. Tham 

dự có đại diện các ngành y tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông, các 

bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện, 

trạm y tế cấp xã, phòng khám đa 

khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, đại diện Viettel BR-

VT đã giới thiệu các bước để sử 

dụng 2 giải pháp hỗ trợ người dân 

đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, gồm ứng dụng “Sổ sức 

khỏe điện tử” trên điện thoại thông 

minh và Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19 tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/po

rtal. 

Trên 2 nền tảng này, người sử 

dụng có thể thực hiện các thao tác 

nổi bật như: Đăng ký tiêm vắc xin 

COVID-19; khai báo y tế online; 

xác nhận tiêm vắc xin ngừa 

COVID-19; chứng nhận tiêm 

chủng; cập nhật phản ứng sau tiêm 

(nếu có); cập nhật thông tin cá 

nhân… 

Việc đưa vào hoạt động “Sổ sức 

khỏe điện tử” và 

website https://tiemchungcovid19.g

ov.vn/portal giúp quản lý tổng thể, 

đồng bộ dữ liệu về đối tượng tiêm, 

lịch sử tiêm trên toàn quốc, liên 

thông từ địa phương đến trung 

ương; nâng cao hiệu quả thống kê, 

phân tích, cảnh báo, lập kế hoạch, 

https://www.most.gov.vn/
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
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giám sát thực hiện các cấp về tiêm 

chủng vắc xin COVID-19; giảm tải 

công việc lưu trữ hồ sơ, tổng hợp 

báo cáo. 

Các nền tảng này cũng giúp người 

dân chủ động thực hiện đăng ký 

tiêm chủng vắc xin COVID-19 

thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. Sau 

khi tiêm chủng, mỗi người sẽ có 

“Chứng nhận tiêm chủng vắc xin 

COVID-19” điện tử bằng mã QR-

code theo quy định của Bộ Y tế, 

được bảo mật bằng công nghệ 

Blockchain. 

  (Theo Báo BR-VT) 

 

 "Giải pháp công nghệ chống 

giả BG" xác lập kỷ lục Việt Nam  
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm 

Công nghệ chống hàng giả Việt 

Nam - ACT đã tổ chức Lễ công bố 

xác lập kỷ lục quốc gia “giải pháp 

công nghệ chống giả BG” và triển 

khai công nghệ “chống giả BG”. 

Công nghệ này do Trung tâm Công 

nghệ chống hàng giả Việt Nam và 

Công ty TNHH Giải pháp và công 

nghệ Sao Việt (tòa nhà Giao Châu, 

102 Lê Hồng Phong, phường 4, TP. 

Vũng Tàu) đồng sở hữu. 

“Công nghệ chống giả BG” là 

công nghệ 4.0 duy nhất tại Việt 

Nam có khả năng chống được nạn 

hàng giả bởi có những đặc điểm 

khác biệt như: Tem công nghệ 

“chống giả BG” không thể bị làm 

giả; được trang bị 36 lớp bảo mật; 

trang bị trí tuệ nhân tạo và công 

nghệ mã vạch nén; định vị được sản 

phẩm của nhà sản xuất; có khả năng 

“chống giả sản phẩm”; có khả năng 

truy xuất được quá trình hình thành 

sản phẩm… 

Ngoài ra, công nghệ này còn cho 

phép nhà sản xuất thông báo tới 

người mua tình trạng của sản phẩm 

theo thời gian thực (như số ngày sử 

dụng còn lại, sản phẩm bị hết hạn, 

các thông báo bổ sung khi sản phẩm 

đã ra khỏi nhà sản xuất...); cho phép 

nhà sản xuất thu hồi sản phẩm đang 

lưu thông trên thị trường khi cần 

thiết và có khả năng nhận biết nguy 

cơ sản phẩm của nhà sản xuất bị 

làm giả, tự động thông báo, dẫn 

đường cho các cơ quan chức năng 

tới hiện trường để xử lý. 

  (Theo Báo BR-VT) 

 

 

  

 

 Số hóa trang trại với hệ sinh 

thái phần mềm FMAN 

FMAN là hệ sinh thái phần mềm 

liên kết bao gồm: phần mềm quản 

lý trang trại, phần mềm truy xuất 

nguồn gốc, phần mềm tìm nguyên 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ 
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vật liệu và bán hàng. Các phần 

mềm được cung cấp theo mô hình 

SaaS (mô hình phân phối dịch vụ 

ứng dụng phần mềm), cho phép chủ 

động đăng ký sử dụng và dừng; có 

thể tùy biến để doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ nông dân áp dụng; phù 

hợp với tất cả cây trồng, vật nuôi 

trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. 

Phần mềm quản lý trang trại cung 

cấp cho khách hàng các chức năng 

quy trình sản xuất, nhật ký sản xuất, 

hiệu quả sản xuất và tối ưu sản 

xuất. Đối tượng sử dụng phần mềm 

này là nông dân, các trang trại, hợp 

tác xã, công ty nông nghiệp. Đầu ra 

của quản lý trang trại là vận 

chuyển, truy xuất nguồn gốc, bán 

hàng và tìm nguyên vật liệu. 

Phần mềm truy xuất nguồn gốc 

cho phép đóng gói, mã hóa, lưu trữ 

và phân phối dữ liệu. Đối tượng 

khách hàng sử dụng phần mềm là 

cách dịch vụ vận chuyển, chính 

quyền, nhà phân phối và người 

dùng cuối. Đối với người dùng 

cuối, ứng dụng tra cứu truy xuất 

nguồn gốc được đơn giản hóa, chỉ 

cần dùng điện thoại thông minh mở 

chức năng chụp hình để quét mã và 

xem thông tin mà không cần tải 

app. 

Phần mềm  tìm nguyên vật liệu, 

đóng gói lô hàng, bán hàng. Các 

chức năng này dành cho các nhà 

phân phối, dịch vụ vận chuyển, nhà 

sản xuất, kết nối họ bán được sản 

phẩm nông nghiệp ra thị trường. 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty 

TNHH MTV FMAN: Lô E2a-10, 

đường D2b, Khu Công nghệ cao, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh: Điện thoại: 0905989998.  

 (Theo chinhphu.vn) 

 

TRIỂN KHAI TOÀN QUỐC 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG 

DÂN VÙNG DỊCH  

Phần mềm quản lý công dân vùng 

dịch sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý 

công dân, kịp thời truy vết công dân 

nghi nhiễm và đưa ra những dự báo 

về tình hình cũng như chủ động 

phương án phòng, chống dịch bệnh. 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã 

chính thức công bố việc triển khai 

phần mềm quản lý công dân vùng 

dịch phạm vi toàn quốc trên nền 

tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư. Cụ thể, công dân thực hiện đăng 

ký khai báo y tế (qua máy tính, điện 

thoại thông minh có kết nối 

internet) trước khi đi qua trạm/chốt 

kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.v

n. 

tel:+84905989998
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Phần mềm này tương tự như khai 

báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế 

nhưng bổ sung thêm thông tin 

thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi 

đăng nhập đầy đủ thông tin, hệ 

thống sẽ cung cấp cho người dân 

một mã QR để cán bộ tại chốt kiểm 

dịch kiểm tra thông tin. Tại các chốt 

kiểm dịch, cán bộ công an sẽ đối 

chiếu thông tin công dân khai báo 

trên hệ thống và xác nhận thông tin 

công dân khi đi qua chốt kiểm dịch. 

Dữ liệu do công dân kê khai được 

kiểm duyệt, xử lý trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, bảo đảm xác 

định chính xác thông tin công dân 

kê khai. Thông tin này được thông 

báo về cấp phường/xã nơi công dân 

đi-đến để quản lý kịp thời, đúng 

thông tin và con người thực tế. Qua 

đó, cơ quan chức năng có thể truy 

vết lộ trình di chuyển của công dân 

một cách dễ dàng, nhanh chóng và 

chính xác nhất; tiết kiệm chi phí 

trong công tác phòng, chống dịch 

hiện nay. Đồng thời, giúp cho công 

dân kịp thời cập nhật thông tin về 

tình hình dịch bệnh nơi họ đi-đến, 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh. 

Với việc triển khai hệ thống trên, 

công dân có thể khai báo y tế trước 

khi đi qua các điểm chốt, không 

phải khai báo y tế trên giấy tại các 

điểm chốt một cách thủ công, giảm 

ùn tắc tại các điểm chốt/trạm kiểm 

soát dịch, tránh gây phiền hà, mất 

thời gian. 

Đối với người không sử dụng điện 

thoại thông minh, vẫn có thể kê 

khai qua giấy để cán bộ công an tập 

hợp nhập trường thông tin lên hệ 

thống. Đối với xe luồng xanh thì 

triển khai và kiểm tra trước khi xuất 

bến. 

Để triển khai toàn quốc, Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội đã có Điện gửi giám đốc công 

an các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, báo cáo, tham mưu với 

lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố 

triển khai thực hiện phần mềm quản 

lý công dân vùng dịch tại địa 

phương từ ngày 11/8/2021. 

 (Theo chinhphu.vn) 

 

 

 

 

TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN TƢ 

VẤN VIÊN VỀ CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Bộ KH&CN đang dự thảo quy 

định tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ 

chức thuộc Mạng lưới tư vấn viên 

về công nghệ và đổi mới sáng tạo 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Dự thảo quy định rõ lĩnh vực tư 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

KH&CN 

https://www.most.gov.vn/
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vấn về công nghệ và đổi mới sáng 

tạo (ĐMST). Cụ thể, tư vấn về công 

nghệ và ĐMST cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa , bao gồm dịch vụ , tư 

vấn về nghiên cứu, đổi mới công 

nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, 

làm chủ công nghệ thông qua hoạt 

động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, 

tìm kiếm, giải mã, chuyển giao 

công nghệ; xác lập, khai thác, quản 

lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí 

tuệ của doanh nghiệp; thông tin về 

kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt 

động hỗ trợ công nghệ cho doanh 

nghiệp. 

Tư vấn về công nghệ và ĐMST 

cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

ĐMST, bao gồm dịch vụ, tư vấn về 

ứng dụng, chuyển giao công nghệ; 

sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ 

thuật; tham gia cơ sở ươm tạo, khu 

làm việc chung; thử nghiệm, hoàn 

thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô 

hình kinh doanh mới; đào tạo, huấn 

luyện chuyên sâu về xây dựng, phát 

triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư 

vấn về sở hữu trí tuệ. 

Đồng thời, tư vấn về công nghệ và 

ĐMST cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị; dịch vụ chuyển giao 

công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp; dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp bao gồm thử nghiệm, giám 

định, kiểm định, chứng nhận sự phù 

hợp của sản phẩm, hàng hóa. 

Cùng với lĩnh vực tư vấn, dự thảo 

cũng nêu rõ quy định đối với tư vấn 

viên về công nghệ và ĐMST. 

Đối với cá nhân: Là người Việt 

Nam, hoặc người nước ngoài có 

đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có 

tinh thần trách nhiệm và đạo đức 

nghề nghiệp; có thư giới thiệu của ít 

nhất một trong các đối tượng: 

Người quản lý, người đại diện cho 

tổ chức nơi cá nhân đang hoặc đã 

làm việc hoặc là thành viên, đối tác, 

đồng nghiệp của cá nhân đăng ký 

làm tư vấn viên; có tối thiểu 3 năm 

kinh nghiệm làm việc liên quan đến 

ít nhất một trong các hoạt động quy 

định nêu trên; có chứng chỉ hành 

nghề trong trường hợp cá nhân đăng 

ký cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực 

kinh doanh có điều kiện theo quy 

định pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng, đánh 

giá công nghệ, thẩm định giá công 

nghệ, giám định công nghệ. 

Đối với tổ chức: Tổ chức đang 

hoạt động hợp pháp ở Việt Nam 

hoặc ở nước ngoài; có quyết định 

thành lập hoặc chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp 

luật; có chức năng liên quan đến ít 

nhất một trong các hoạt động quy 
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định nêu trên; 

Có ít nhất 1 cá nhân đáp ứng điều 

kiện quy định đối với cá nhân nêu 

trên, đang làm việc cho tổ chức theo 

quyết định tuyển dụng, quy chế, 

điều lệ hoặc hợp đồng lao động; 

Có tài liệu chứng minh đủ điều 

kiện trong trường hợp tổ chức đăng 

ký tư vấn, cung cấp dịch vụ trong 

lĩnh vực kinh doanh có điều kiện 

theo quy định pháp luật về sở hữu 

trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng, đánh giá công nghệ, thẩm 

định giá công nghệ, giám định công 

nghệ. 

Bộ ĐMST đang lấy ý kiến góp ý 

của nhân dân đối với dự thảo này 

tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

(Theo vietq.vn) 

 

ĐỀ XUẤT VỀ VỊ TRÍ VIỆC 

LÀM VÀ ĐỊNH MỨC BIÊN 

CHẾ CÔNG CHỨC NGÀNH 

KH&CN  

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông 

tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp 

và định mức số người làm việc 

trong tổ chức KH&CN công lập. 

Theo dự thảo, căn cứ xác định vị 

trí việc làm, số lượng người làm 

việc và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp theo các quy định 

tại Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-

CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; kế hoạch và lộ trình giảm 

số người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước theo quy định 

của Chính phủ. 

Việc xác định vị trí việc làm, số 

lượng người làm việc được thực 

hiện ở từng tổ chức KH&CN công 

lập có tư cách pháp nhân, có con 

dấu, tài khoản riêng theo quy định 

của pháp luật. Tổ chức KH&CN 

công lập thuộc và trực thuộc tổ 

chức KH&CN khác thực hiện việc 

báo cáo và thẩm định đề án vị trí 

việc làm theo quy định tại Điều 6 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 

10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Định mức số lượng viên chức 

lãnh đạo, quản lý 

Dự thảo nêu rõ định mức số lượng 

viên chức lãnh đạo, quản lý trong 

một tổ chức KH&CN công lập. Cụ 

thể, người đứng đầu bao gồm người 

đứng đầu tổ chức KH&CN công lập 

và người đứng đầu các đơn vị cấu 

thành tổ chức KH&CN công lập mà 

không phải là pháp nhân độc lập 



Số 304 - 8/2021 

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 35 

(nếu có). 

Số lượng cấp phó bao gồm cấp 

phó của người đứng đầu tổ chức 

KH&CN công lập và số lượng cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị cấu 

thành của tổ chức KH&CN công 

lập mà không phải là pháp nhân độc 

lập (nếu có) được thực hiện theo 

quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

7/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cơ cấu viên chức 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy 

định rõ cơ cấu viên chức theo từng 

hạng chức danh nghề nghiệp trong 

tổ chức KH&CN công lập thực hiện 

theo quy định sau: a- Tổng số viên 

chức với chức danh nghề nghiệp 

hạng I, hoặc tương đương không 

quá 15% trong tổng số người làm 

việc tại các vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành; b- 

Tổng số viên chức với chức danh 

nghề nghiệp hạng II, hoặc tương 

đương không quá 35% trong tổng 

số người làm việc tại các vị trí việc 

làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành; c- Tổ chức KH&CN công 

lập căn cứ vào khối lượng và mức 

độ phức tạp của công việc từ kết 

quả thống kê và phân nhóm công 

việc thuộc các vị trí việc làm chức 

danh lãnh đạo, quản lý và chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành 

KH&CN, đối chiếu với các quy 

định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hiện hành để xác định số 

người làm việc đối với từng hạng 

chức danh nghề nghiệp từ các vị trí 

việc làm đã xác định. 

Cơ cấu viên chức theo tính chất, 

nội dung công việc bao gồm: Số 

người làm việc tại các vị trí việc 

làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành và chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ 

tối thiểu 65% tổng số người làm 

việc của tổ chức, đơn vị; số người 

làm việc tại các vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn dùng 

chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 15% 

tổng số người làm việc của tổ chức, 

đơn vị. 

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến góp 

ý của nhân dân đối với dự thảo này 

tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

(Theo chinhphu.vn) 

 

LIÊN THÔNG THÔNG TIN 

ĐẦU VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU 

QUỐC GIA VỀ KHCN  

Bộ KH&CN đã ban hành Thông 

tư số 05/2021/TT-BKHCN quy định 

yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu 

thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu 

quốc gia (CSDLQG) về khoa học và 

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=848
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203503
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công nghệ (KH&CN). 

Thông tư nêu rõ, đối tượng áp 

dụng gồm các cơ quan quản lý 

CSDLQG về KH&CN thuộc Bộ 

KH&CN; các cơ quan, đơn vị 

chuyên môn về KH&CN tổ chức 

thực hiện chức năng đầu mối thông 

tin KH&CN thuộc các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính 

phủ, UBND tỉnh, thành phố; tổ 

chức KH&CN và tổ chức khác có 

hoạt động nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ; cán bộ nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; tổ chức cá nhân khác có liên 

quan đến việc xây dựng, quản lý, 

cập nhật và phát triển CSDLQG về 

KH&CN.   

Thông tư quy định 4 nguyên tắc 

thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin 

đầu vào gồm: Bảo đảm thống nhất 

về cấu trúc của dữ liệu thông tin 

đầu vào giữa các dữ liệu thành phần 

của CSDLQG về KHCN; phù hợp 

với các mã định danh điện tử của 

các cơ quan, tổ chức phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ 

ngành, địa phương quy định tại 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử 

của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương, phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan 

Nhà nước; 

Bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi 

dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG 

về KH&CN và các CSDL về 

KH&CN của bộ, ngành, địa 

phương; bảo đảm kết nối liên 

thông, chia sẻ thông tin với hệ 

thống thông tin điện tử một cửa, 

cổng dịch vụ công của bộ, ngành, 

địa phương, Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác 

phục vụ người dân và doanh 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu 

rõ nguyên tắc kết nối phải tuân thủ 

các quy định của pháp luật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

Đồng thời, phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về an toàn thông 

tin mạng, các quy định về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ đối với CSDLQG về KH&CN 

và các hệ thống thông tin kết nối 

với CSDLQG về khoa học và công 

nghệ. Phù hợp với Khung kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến 

trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến 

trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/8/2021. 

(Theo chinhphu.vn) 


