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HƯỚNG TỚI NGÀY KH&CN 
VIỆT NAM 2021: ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO - KHƠI DẬY KHÁT 
VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 

Bộ KH&CN vừa có Công văn gửi 
tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; một số trường đại học… về 
việc hướng dẫn tổ chức Ngày 
KH&CN Việt Nam năm 2021. 

Trong 08 năm qua, kể từ khi Luật 
KH&CN được Quốc hội khóa XIII 
thông qua và quy định ngày 18 
tháng 5 hằng năm là Ngày KH&CN 
Việt Nam, ngày này đã trở thành 
ngày truyền thống, ngày hội quan 
trọng của những người làm công tác 
nghiên cứu khoa học, quản lý khoa 
học, của các doanh nghiệp có tinh 
thần đổi mới sáng tạo; là điểm hẹn 
thường niên để cộng đồng KH&CN 
cả nước tổ chức các sự kiện có ý 
nghĩa thiết thực. 

Năm 2021, Ngày KH&CN Việt 
Nam 18/5 có chủ đề “Khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo - 
Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương 
lai”, Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt 
động chào mừng Ngày KH&CN 
Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý 
nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả. Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa 
các hoạt động chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam năm 2021 trong 
phạm vi cả nước. 

Cụ thể, về nội dung, tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến về mục đích, ý 
nghĩa của Ngày KH&CN Việt 
Nam; các hoạt động KH&CN, đổi 
mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 
2021. Tôn vinh quá trình lao động, 
sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí 
thức KH&CN Việt Nam; tuyên 
truyền cơ chế, chính sách nhằm thu 
hút các cá nhân hoạt động KH&CN 
là người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia 
hoạt động KH&CN tại Việt Nam, 
khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục 
vụ sự nghiệp phát triển KH&CN 
nước nhà. 

Theo đó, tùy thuộc vào tình hình 
diễn biến của dịch bệnh Covid-19, 
dự kiến sẽ có nhiều hoạt động chào 
mừng Ngày KH&CN trực tiếp hoặc 
trực tuyến như: Tổ chức các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền phổ 
biến pháp luật KH&CN, vai trò của 
KH&CN và hoạt động KH, 
CN&ĐMST; Phát hành số báo đặc 
biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam; Tổ chức triển lãm các kết quả 
nghiên cứu khoa học, sáng kiến của 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ tại 
các viện, trường, tổ chức KH&CN, 
doanh nghiệp; Phát động phong trào 
nghiên cứu khoa học, phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ 
nghiên cứu, học sinh, sinh viên và 
các tầng lớp nhân dân, phát động 
phong trào nâng cao năng suất, chất 
lượng tại các doanh nghiệp; Tổ 
chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp 
có thẩm quyền khen thưởng các cá 
nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp 
cho sự nghiệp phát triển KH&CN 
của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan 
nhân Ngày KH&CN Việt Nam; Tổ 
chức chuỗi sự kiện chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam, các 
chương trình gặp gỡ; giao lưu giữa 
các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa 
học với học sinh, sinh viên, nhà 
sáng chế trên địa bàn của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
Ương;… 

Hướng tới Ngày khoa học và công 
nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-
VT triển khai các hoạt động chào 
mừng Ngày khoa học và công nghệ 
Việt Nam đến các tổ chức, viện 
trường, doanh nghiệp KH&CN, 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, báo đài trong tỉnh, cụ thể như 
sau: 

 1. Các hoạt động trước Ngày 

khoa học và công nghệ Việt Nam 
18/5 (Thời gian đến ngày 
14/5/2021). 

 - Tổ chức hoạt động thông tin, 
tuyên truyền pháp luật KH&CN, 
vai trò, vị trí của khoa học và công 
nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua 
các hình thức viết, đăng tải các tin, 
bài trên trang tin điện tử, ấn phẩm, 
phim tài liệu, báo, đài phát thanh 
truyền hình về các thành tựu khoa 
học và công nghệ. 

  - Phát động phong trào nghiên 
cứu khoa học, phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán 
bộ khoa học, học sinh, sinh viên; 
phong trào năng suất, chất lượng 
trong doanh nghiệp. 

 2. Tuần lễ trọng tâm chào mừng 
Ngày khoa học và công nghệ Việt 
Nam (Từ 14/5 - 19/5/2021). 

 - Treo băng rôn với nội dung theo 
chủ đề hoặc khẩu hiệu: 

 +  Chủ đề: KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
- KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, 
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI. 

 + Khẩu hiệu: NHIỆT LIỆT 
CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN 
VIỆT NAM 18/5.  

 - Phát hành Đặc san số đặc biệt 
chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam 18/5 năm 2021. 

(Tổng hợp)  
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PHẢI CÓ NHỮNG ĐỘT PHÁ 
MỚI ĐỂ KH&CN TRỞ THÀNH 
SỨC MẠNH, ĐỘNG LỰC 
THỰC SỰ 

Văn phòng Chính phủ vừa có 
Thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về 
định hướng nhiệm vụ của Bộ 
KH&CN giai đoạn 2021-2025. 
Theo đó, để Việt Nam bứt phá, phát 
triển nhanh và bền vững, không có 
cách nào khác là phải có những đột 
phá mới để KH&CN trở thành sức 
mạnh, động lực thực sự. 

.  
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại 

buổi làm việc. (Ảnh: TL) 

Bộ KH&CN phải chủ động đề 
xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, 
ngành để tiếp tục tháo gỡ những 
vướng mắc từ nhiều năm nay, trước 
mắt tập trung một số định hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể, cần dựa trên nghiên cứu 
xu thế KH&CN của thế giới, tìm ra 
những vấn đề mới để kiến nghị. 
Trong đó, chú trọng một số công 
nghệ ưu tiên cần tập trung phát triển 
để chủ động tham gia Cuộc cách 

mạng 4.0 như công nghệ về sức 
khỏe, trí thông minh nhân tạo, vật 
liệu mới, tích trữ năng lượng... Bộ 
KH&CN kiến nghị chi tiết hơn, xác 
định rõ những công nghệ trọng 
điểm cần ưu tiên phát triển dựa trên 
thế mạnh, thực tiễn của Việt Nam. 

Xác định, quy hoạch lại hệ thống 
cơ sở nghiên cứu KH&CN của Việt 
Nam trong thời kỳ mới, ngoài hai 
Viện Hàn lâm: KH&CN Việt Nam 
và Khoa học xã hội Việt Nam, hai 
Đại học Quốc gia: Hà Nội, 
TPHCM, các Viện nghiên cứu trực 
thuộc bộ, ngành..., cần đặc biệt lưu 
ý đến các trường đại học, các viện 
nghiên cứu thuộc doanh nghiệp. Từ 
đó, xác định nhiệm vụ đặt hàng 
nghiên cứu, nguồn lực Nhà nước sẽ 
tập trung đầu tư, mức độ đầu tư và 
cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích, động viên doanh 
nghiệp tham gia phát triển 
KH&CN, củng cố hệ thống các cơ 
sở nghiên cứu KH&CN. Chủ động 
đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định 
pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn 
vị sự nghiệp công lập, nhất là đối 
với các tổ chức KH&CN công lập. 

Tập trung rà soát toàn bộ, hệ 
thống các chương trình, nhiệm vụ, 
đề tài nghiên cứu KH&CN ở các 
cấp để KH&CN thực sự trở thành 
động lực, thực sự trở thành sức 
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mạnh. Bộ KH&CN phải đi đầu, 
cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Tài chính tin học hóa toàn bộ 
hoạt động quản lý, điều hành hoạt 
động nghiên cứu khoa học. Trong 
đó, nắm chắc được tất cả nguồn lực 
KH&CN (con người, tài chính, tài 
sản vật chất, tài sản vô hình về sở 
hữu trí tuệ) của cả đất nước ở tất cả 
các chuyên ngành. 

Đổi mới thực sự cơ chế quản lý 
các chương trình, đề tài nghiên 
cứu khoa học 

Đổi mới thực sự cơ chế, phương 
thức quản lý các chương trình, đề 
tài nghiên cứu khoa học. Xây dựng 
cơ chế Bộ KH&CN chịu trách 
nhiệm về chất lượng nghiên cứu, để 
tháo gỡ vướng mắc quy trình, thủ 
tục liên quan đến các đề tài, nhiệm 
vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 
nước theo hướng chấp nhận nguyên 
tắc rủi ro trong khoa học, tin các 
nhà khoa học thay vì quản lý theo 
hướng chống thất thoát. Công khai, 
minh bạch tất cả các nhiệm vụ, đề 
tài nghiên cứu để chính các nhà 
khoa học và cộng đồng giám sát 
(giám sát ngang hàng). Tiếp tục đổi 
mới cơ chế phân bổ, quản lý vốn 
ngân sách nhà nước dành cho 
KH&CN theo tinh thần ứng dụng 
công nghệ thông tin quản lý thống 
nhất, liên thông, minh bạch, công 

khai tất cả yêu cầu, nhiệm vụ 
KH&CN các cấp. 

Có cách tiếp cận mới, toàn diện về 
sản phẩm quốc gia do Bộ KH&CN 
làm đầu mối, trong đó đặc biệt chú 
trọng tiêu chí là sản phẩm trí tuệ 
của Việt Nam, công nghệ của Việt 
Nam. Hình thành những đầu bài 
lớn, công nghệ lõi, dự án lớn về 
khoa học cơ bản, đặt hàng Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Quốc gia TPHCM và các 
đại học lớn để thực hiện các sản 
phẩm, công nghệ trọng điểm quốc 
gia. 

Phối hợp với Bộ Tài chính, xây 
dựng cơ chế hạch toán tài chính đối 
với doanh nghiệp đầu tư vào 
KH&CN, có cơ chế để các doanh 
nghiệp tăng cường lập quỹ phát 
triển KH&CN, cũng như tháo gỡ 
các vướng mắc, hạn chế về tín 
dụng, nguồn vốn, thuế, đất đai, hỗ 
trợ tiếp cận thị trường... nhất là đối 
với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo (start-up), để doanh nghiệp thực 
sự trở thành trung tâm của hệ thống 
đổi mới sáng tạo. 

Có chính sách, giải pháp để đại 
học thực sự trở thành các trung tâm 
nghiên cứu KH&CN. Bộ KH&CN 
là đầu mối định hướng nội dung 
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hoạt động KH&CN, quản lý điều 
hành các chương trình, đề tài 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; phối hợp với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo có cơ chế liên quan 
đến giảng viên tham gia hoạt động 
khoa học và công nghệ. 

Nâng cao vai trò các sở KH&CN 
tại địa phương, đưa được KH&CN 
về đến địa phương, đẩy mạnh ứng 
dụng KH&CN giải quyết các yêu 
cầu cụ thể tại địa phương. Tiếp tục 
đổi mới, xác định các ngành, lĩnh 
vực trọng điểm, có hướng dẫn cụ 
thể, nêu các yêu cầu, đề tài công 
khai để đội ngũ khoa học cả nước 
được tiếp cận. Bộ KH&CN cần có 
hướng dẫn rất cụ thể, theo đó sở 
KH&CN giúp tỉnh nêu yêu cầu, đầu 
bài, Bộ KH&CN tập hợp thành các 
nhóm nhiệm vụ KH&CN, công 
khai để đội ngũ khoa học đều được 
tiếp cận, thực hiện. 

  (Theo chinhphu.vn) 
 
 

 
 
THÁNG 8 HOÀN THÀNH XÂY 
DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC 
GIA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Thông tin và Truyền thông chủ trì 

xây dựng Chiến lược quốc gia về 
phát triển kinh tế số và xã hội số. 
Hoàn thành trong tháng 8/2021. 

 
Ảnh minh họa 

Theo Bộ Thông tin và Truyền 
thông (Bộ TT&TT), trước làn sóng 
mạnh mẽ của cách mạng chuyển 
đổi số, xu hướng phát triển nhanh 
chóng của kinh tế số, xã hội số, một 
số nước đã nhận ra cơ hội để sớm 
ban hành các chiến lược, chương 
trình chuyển đổi số, phát triển kinh 
tế số, xã hội số của mình. 

Tại Việt Nam, kinh tế số và xã hội 
số thời gian qua phát triển tự phát 
nhưng tăng trưởng khá nhanh. Sự 
tăng trưởng nhanh này là do hạ tầng 
viễn thông - CNTT khá tốt, phủ 
sóng rộng, mật độ người dùng cao; 
do người Việt Nam ham mê công 
nghệ, thích sử dụng công nghệ vào 
loại cao nhất trong khu vực; dân số 
Việt Nam trẻ, được đào tạo tốt, học 
toán tốt và lao động chăm chỉ; tính 
cách người Việt Nam thích ứng 
nhanh với sự thay đổi. Đây là lợi 
thế Việt Nam khi chuyển đổi số, 
phát triển kinh tế số, xã hội số. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Bộ TT&TT cũng nhận định, 
chúng ta đang có những cơ hội rất 
lớn để phát triển kinh tế số. Lần đầu 
tiên trong lịch sử, Việt Nam đang đi 
cùng thế giới trong cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, cách mạng 
chuyển đổi số và chúng ta có cơ hội 
lớn để bứt phá, vươn lên. 

Việt Nam là thị trường lớn, nhiều 
tiềm năng cho các mô hình kinh 
doanh mới, với dân số đông, đang 
trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, 
có lực lượng lao động số lớn, có số 
người dùng Internet và điện thoại 
thông minh lớn và đang tăng nhanh 
sẽ tạo nên những thị trường hấp dẫn 
cho kinh tế số. 

Việt Nam còn nằm ở trung tâm 
của Đông Nam Á, của châu Á, khu 
vực được đánh giá sẽ là trung tâm 
phát triển công nghệ số và kinh tế 
số toàn cầu. COVID-19 là thảm họa 
toàn cầu nhưng cũng là cú huých 
trăm năm cho chuyển đổi số, phát 
triển kinh tế số… 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ 
hội, kinh tế số và xã hội số Việt 
Nam cũng đang đối mặt với những 
tồn tại, hạn chế và thách thức lớn 
như: hệ thống thể chế, pháp luật 
chưa tạo thuận lợi cho phát triển 
kinh tế số, xã hội số; kỹ năng số và 
nguồn nhân lực số chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển kinh tế số, 

xã hội số; năng lực chuyển đổi số 
của doanh nghiệp còn yếu; lực 
lượng doanh nghiệp nền tảng số 
đông nhưng chưa mạnh, các nền 
tảng số Make in Vietnam còn non 
trẻ lại bị cạnh tranh gay gắt từ bên 
ngoài… và đặc biệt là chúng ta 
chưa có chiến lược tổng thể của 
quốc gia về phát triển kinh tế số và 
xã hội số. 

Bộ TT&TT cho rằng, các cơ hội 
và thách thức đối với phát triển kinh 
tế số, xã hội số Việt Nam đặt ra yêu 
cầu cấp thiết cần có chiến lược để 
định hướng, dẫn dắt của Chính phủ. 
Việc xây dựng và ban hành Chiến 
lược quốc gia về phát triển kinh tế 
số, xã hội số làm căn cứ để huy 
động rộng rãi các nguồn lực của các 
bộ, ngành, địa phương cùng vào 
cuộc rất cần thiết.  

(Theo chinhphu.vn) 
 
TIẾP THÊM SỨC SỐNG CHO 
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ   

Thị trường khoa học và công nghệ 
(KH&CN) hiện nay chưa thực sự 
khuyến khích tổ chức nghiên cứu, 
nhà khoa học chuyển giao, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản 
trí tuệ. 

Chiến lược phát triển thị trường 
KH&CN giai đoạn 2021-2030 được 
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Bộ KH&CN xác định tập trung thúc 
đẩy phát triển nguồn cung và cầu, 
liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị 
trường KH&CN với các thị trường 
hàng hóa, lao động và tài chính. 

Giá trị giao dịch công nghệ tăng 
bình quân 22%/năm 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, trong những năm 
qua, thị trường KH&CN đã đạt 
được nhiều kết quả rất đáng khích 
lệ. Tốc độ gia tăng giá trị giao dịch 
công nghệ bình quân giai đoạn 
2011-2020 là 22% mỗi năm. Trong 
đó, một số ngành tăng trưởng cao, 
gồm điện, điện tử máy tính ở mức 
tăng trưởng 46%; ngành chế biến 
gỗ, giấy (29%), ngành chế biến thực 
phẩm (28%)... 

Hiện tại cả nước có hơn 800 tổ 
chức trung gian của thị trường 
KH&CN. Trong đó, số lượng các 
sàn giao dịch công nghệ cũng đã có 
sự phát triển mạnh mẽ, nếu như 
trước năm 2015 chỉ có 8 sàn giao 
dịch công nghệ thì giai đoạn 2015-
2020 đã hình thành được 20 sàn 
giao dịch công nghệ địa phương, 1 
sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc 
bộ, 1 sàn giao dịch vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đang trong giai 
đoạn thành lập. 

Cùng với việc phát triển các tổ 
chức trung gian truyền thống, các tổ 

chức kiểu mới cũng phát triển mạnh 
mẽ với 69 cơ sở ươm tạo, 28 
chương trình thúc đẩy kinh doanh, 
loại hình không gian làm việc 
chung có 186 khu... 

Hoạt động thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu từ khu vực viện, 
trường có xu hướng chuyển biến 
tích cực. Nhiều kết quả nghiên cứu 
đã được chuyển giao cho doanh 
nghiệp với doanh thu lên tới hàng 
chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng. 
Điển hình trong giai đoạn 2009-
2019, Trường Đại học Bách khoa 
Thành phố Hồ Chí Minh có doanh 
thu từ hoạt động chuyển giao công 
nghệ đạt khoảng 1.300 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, sau 5 năm (2016-
2020) triển khai thực hiện Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 (Chương trình 2075) 
đã phê duyệt 63 nhiệm vụ/500 đề 
xuất đăng ký với tổng kinh phí là 
340 tỷ đồng, trong đó có 194 tỷ 
đồng từ ngân sách nhà nước (chiếm 
khoảng 55%), còn lại khoảng 45% 
nguồn kinh phí được đối ứng từ 
phía các doanh nghiệp tham gia 
thực hiện nhiệm vụ. 

Mặc dù đạt được những kết quả 
nhất định, trên thực tế thị trường 
KH&CN trong nước chưa phát triển 
đúng với tiềm năng của nguồn 
cung, nguồn cầu. 
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Thương mại hoá sản phẩm KH&CN từ các 

trường đại học còn thiếu hiệu quả.  

Đặt nặng bài báo quốc tế, chưa 
chú trọng thương mại hóa 

Tại Hà Nội, phát triển thị trường 
KH&CN là một trong những nội 
dung trọng tâm trong Chiến lược 
phát triển KH&CN của Thành phố. 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành 
ủy Hà Nội, thị trường KH&CN của 
Thủ đô còn manh mún, chưa hội tụ 
đầy đủ các yếu tố của thị trường, 
hiệu quả chưa cao; vai trò của các 
tổ chức trung gian, tư vấn chuyển 
giao công nghệ còn mờ nhạt, nhất là 
các tổ chức có chức năng đánh giá, 
định giá công nghệ, xúc tiến và môi 
chuyển giao công nghệ… 

Số lượng công bố khoa học quốc 
tế của Hà Nội đứng thứ 2 cả nước 
nhưng việc chuyển giao ứng dụng 
vào thực tiễn còn hạn chế. Việc 
nhân rộng mô hình nghiên cứu, nhất 
là trong sản xuất nông nghiệp còn 
chậm. 

Đến 30/11/2020, Sở KH&CN Hà 
Nội đã cấp đăng ký hoạt động cho 
665 tổ chức KH&CN, khoảng 70% 

trong số này có đăng ký hoạt động 
“tư vấn chuyển giao công nghệ”. 
Tuy nhiên, theo báo cáo định kỳ 
(mỗi năm 1 lần) của các đơn vị gửi 
về không thấy kết quả hoạt động 
này. 

Số lượng cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp (BI), cơ sở ươm tạo công 
nghệ, tổ chức thúc đẩy kinh doanh 
(BA) trên địa bàn còn ít do khung 
pháp lý các loại hình này chưa đầy 
đủ, chưa hoàn thiện… 

TS. Đỗ Thị Hải Ninh - Giám đốc 
Đào tạo - Hợp tác quốc tế (Viện 
Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)  
cho rằng, tại Việt Nam việc thương 
mại hoá các kết quả nghiên cứu từ 
các trường đại học, các viện nghiên 
cứu vẫn còn thiếu hiệu quả, chưa 
nhận được sự quan tâm thích đáng 
từ các bên liên quan. Các trường đại 
học tại Việt Nam vẫn tập trung và 
coi là mục tiêu sống còn là thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo. Trong khi 
đó, tại các trường đại học trên thế 
giới và khu vực, hoạt động nghiên 
cứu là kim chỉ nam cho các hoạt 
động đào tạo, và thúc đẩy phát triển 
kinh tế. 

Điển hình như Isarel là một trong 
những quốc gia phát triển thành 
công việc thương mại hoá hoạt 
động KH&CN khi có khoảng 75% 
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sáng chế được tạo bởi các trường 
đại học được đưa vào thương mại 
hoá. 

Mặc dù các trường đại học của 
Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt 
động nghiên cứu khoa học nhưng 
chỉ có 5%-10% số đề tài nghiên cứu 
được ứng dụng vào sản xuất và kinh 
doanh. 

Bên cạnh các vấn đề về nhiều kết 
quả nghiên cứu KH&CN chưa có 
tiềm năng thương mại hoá tốt, năng 
lực đổi mới sáng tạo của các doanh 
nghiệp còn thấp, môi trường kết nối 
giữa trường đại học và các doanh 
nghiệp còn kém thì cần xét tới vấn 
đề của đội ngũ giảng viên, nghiên 
cứu viên, chuyên viên vẫn có thói 
quen công bố mà chưa lắng nghe 
được tiếng nói của doanh nghiệp, 
chưa nắm được nhu cầu của thị 
trường, và đặc biệt là sự thiếu kiến 
thức về các vấn đề liên quan tới 
quyền sở hữu trí tuệ, các quy định 
phân chia lợi nhuận trong các hoạt 
động chuyển giao KH&CN... 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
định hướng của Bộ KH&CN trong 
thời gian tới là ủng hộ các đề tài 
xuất phát từ nhu cầu của doanh 
nghiệp và xã hội, làm sao để các 
giao dịch mua bán công nghệ trên 
các thị trường phải sôi động, đưa 
lên sàn chứng khoán, mua bán ở các 

sàn giao dịch công nghệ… tác động 
mạnh mẽ đến hoạt động của doanh 
nghiệp thì lúc đó mới có giá trị. 

 (chinhphu.vn) 
 

PHẤN ĐẤU CUNG CẤP 100% 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
MỨC 4 TRONG NĂM 2021 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề 
nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp 
tục triển khai quyết liệt và có hiệu 
quả các giải pháp để đạt được mục 
tiêu cung cấp 100% dịch vụ công 
đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 
4 trong năm 2021. 

Trong thời gian qua, các bộ, 
ngành, địa phương đã triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) mức độ 4 để phục vụ 
người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 
Cụ thể, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ 
DVCTT mức độ 4 trung bình của cả 
nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 
2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-
CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm phát triển Chính phủ điện tử 
giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 
đến 2025. 

Để phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số trong giai 
đoạn mới, việc cung cấp DVCTT 
vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng 
đầu.  
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Đối với các dịch vụ công không 
đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức 
độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải 
pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các 
hoạt động cung cấp dịch vụ công 
lên môi trường mạng, từ quá trình 
nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính cho đến trả kết quả 
tới người dân, doanh nghiệp. 

Đồng thời, Bộ Thông tin và 
Truyền thông giao Cơ quan chuyên 
trách về công nghệ thông tin của 
các bộ, ngành xây dựng kế hoạch 
triển khai DVCTT mức độ 4, trong 
đó cần thể hiện rõ mục tiêu cung 
cấp 100% dịch vụ công đủ điều 
kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong 
năm 2021. Đồng thời phải có danh 
sách các dịch vụ công đủ điều kiện 
lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 
2021 và danh sách các dịch vụ công 
không đủ điều kiện lên trực tuyến 
mức độ 4 (kèm theo giải thích 
nguyên nhân không đủ điều kiện). 
Kế hoạch gửi về Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Cục Tin học hóa) để 
theo dõi và đôn đốc.  

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng 
gửi báo cáo triển khai cung cấp 
DVCTT về Bộ Thông tin và Truyền 
thông qua Hệ thống đánh giá mức 
độ chuyển đổi số tại địa chỉ: 
https://dti.gov.vn để tổng hợp. Hệ 
thống thu thập, đánh giá việc sử 

dụng thông tin và DVCTT (Hệ 
thống EMC) do Bộ Thông tin và 
Truyền thông xây dựng khi kết nối 
với Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
một cửa điện tử cấp bộ sẽ theo dõi 
thực tế triển khai cung cấp DVCTT 
của các bộ, ngành. 

 (chinhphu.vn) 
 

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO ĐƯA 
KH-CN VÀO CUỘC SỐNG 

KH-CN và đổi mới sáng tạo đã 
đóng góp quan trọng, toàn diện 
trong phát triển kinh tế - xã hội của 
BR-VT. 

Nhiều đề tài ứng dụng vào thực 
tiễn 

Theo ông Nguyễn Công Danh, 
Giám đốc Sở KH-CN, nếu như giai 
đoạn từ 1990-2005 có khá ít đề tài, 
dự án KH-CN được triển khai thì từ 
2006 đến nay, tỉnh đã triển khai 
thực hiện 124 đề tài, dự án cấp tỉnh 
trong hầu hết các lĩnh vực như khoa 
học - kỹ thuật - công nghệ, nông 
nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo 
quản sau thu hoạch; năng lượng tái 
tạo; xã hội và nhân văn, y dược… 
Các nhiệm vụ KH-CN đã góp phần 
giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết 
của địa phương. Thị trường KH-CN 
tiếp tục được phát triển thông qua 
nhiều hoạt động xúc tiến như triển 
lãm chuyên ngành, xây dựng các 
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điểm kết nối cung - cầu công nghệ, 
chợ công nghệ và thiết bị… Số 
lượng doanh nghiệp KH-CN tăng 
nhanh với hàng nghìn doanh nghiệp 
đang hoạt động theo mô hình doanh 
nghiệp KH-CN. Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng 
phát triển.. 

Ông Danh cho biết thêm, quản lý 
nhiệm vụ KH-CN hiện nay đã có sự 
đổi mới theo hướng lựa chọn, đặt 
hàng, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, 
gắn với nhu cầu thực tiễn và đổi 
mới của các ngành, địa phương. 
Nhiều nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu 
cấp bách bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ 
tính mạng con người... có gắn với 
hợp tác quốc tế và tiếp cận cuộc 
cách mạng 4.0. Có thể kể đến các 
dự án như: Ứng dụng công nghệ 
phát hiện, cảnh báo sớm ao 
xoáy/dòng Rip tại bãi Sau Vũng 
Tàu; cảnh báo sớm và phòng chống 
sét tại bờ biển Vũng Tàu; ứng dụng 
công nghệ lắp ghép bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển tỉnh; ngã tư thông 
minh ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo tại huyện Xuyên Mộc; ứng 
dụng internet vạn vật (IoT) trong 
trồng dưa lưới và cải bó xôi; ứng 
dụng công nghệ tự động Blockchain 
tại doanh nghiệp vận tải… Đặc biệt, 
công trình xây dựng đồng bộ hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông 
thôn, bảo vệ môi trường, phòng 
chống thiên tai và ứng phó biến đổi 
khí hậu và công trình nghiên cứu 
thiết kế chi tiết và ứng dụng công 
nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ 
thủygiàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 
m nước phù hợp với điều kiện Việt 
Nam đã được tặng Giải thưởng Hồ 
Chí Minh đợt V năm 2016. 

Tiếp tục đầu tư cho KH&CN 
Với sự quan tâm đẩy mạnh phát 

triển KH-CN trước yêu cầu của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU 
ngày 11/7/2017 về phát triển KH-
CN đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025. Nghị quyết 05-NQ/TU 
chỉ rõ nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ cơ sở Sở KH-CN nhiệm kỳ 
2016-2020 và trong những năm tiếp 
theo. Theo đó, tổng kinh phí đầu tư 
cho KH-CN trong mỗi giai đoạn 5 
năm tăng khoảng từ 20-25%, giai 
đoạn 2016 - 2020 đạt trên 239 tỷ 
đồng, tăng khoảng 28% so với giai 
đoạn 2011-2015. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý 
công nghệ tiếp tục được tăng 
cường, có sự nỗ lực hơn, trong đó 
công tác thẩm định, góp ý về công 
nghệ của các dự án làm cơ sở xem 
xét quyết định chủ trương đầu tư 
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của tỉnh. Riêng năm 2020, Sở KH-
CN đã thẩm định, có ý kiến về công 
nghệ cho 36 dự án đầu tư, trong đó 
gồm 23 dự án theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, 13 dự án nhóm 
B theo quy định của pháp luật về 
đầu tư công. Đặc biệt trong năm 
2020, Sở KH-CN đã tổ chức hội 
đồng tư vấn thẩm định công nghệ 
cho hơn 10 dự án; tiếp tục có sự 
chuyển giao công nghệ với 2 hợp 
đồng giá trị cao theo hình thức 
chuyển giao công nghệ trong dự án 
đầu tư, loại hình có vốn đầu tư nước 
ngoài. Tổng giá trị thực hiện phần 
chuyển giao công nghệ đạt hơn 13 
triệu USD Mỹ tương đương 302,45 
tỷ đồng. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 
 

 
 Graphene aerogel in 3D để xử 
lý nước 

 
Trong một nghiên cứu gần đây, 

các kỹ sư của Đại học tại Buffalo 
(UB) đã báo cáo một quy trình xử lý 
mới của graphene aerogel in 3D mà 

họ cho rằng nó có khả năng vượt 
qua hai rào cản để xử lý nước chính 
đó là: khả năng mở rộng và tạo ra 
một phiên bản vật liệu đủ ổn định 
để sử dụng nhiều lần. 

Graphene aerogel là loại vật liệu 
nhẹ nhất thế giới với trọng lượng 
nhẹ hơn gấp 7,5 lần so với không 
khí, 1 mét khối graphene aerogel 
cũng chỉ nặng chưa đầy 160 gram. 
Thậm chí, graphene aerogel nhẹ 
hơn loại vật liệu nhẹ thứ hai thế 
giới là aerographite tới 12%. 

Aerogel là một chất rắn nhẹ, có độ 
xốp cao, được tạo thành bằng cách 
thay thế chất lỏng trong gel bằng 
một chất khí để chất rắn tạo thành 
có cùng kích thước với ban đầu. 
Chúng có cấu trúc tương tự như 
Styrofoam: rất xốp và nhẹ, nhưng 
mạnh mẽ và đàn hồi. 

Graphene là một vật liệu nano 
được hình thành bởi nguyên tố 
cacbon và gồm có một tấm phẳng 
nguyên tử cacbon đơn sắp xếp trong 
một mạng lục giác lặp đi lặp lại. 

Để tạo ra tính nhất quán phù hợp 
của loại mực làm từ grapheme này, 
các nhà nghiên cứu đã hy vọng 
trạng thái tự nhiên của nó. Họ đã bổ 
sung thêm vào nó hai polyme lấy 
cảm hứng sinh học - polydopamine 
(một vật liệu tổng hợp, thường được 
gọi là PDA, như chất kết dính được 

THÀNH TỰU KH&CN 
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tiết ra ở các loài trai), và albumin 
huyết thanh bò (một loại protein có 
nguồn gốc từ bò). 

Trong các thử nghiệm, aerogel 
được cấu hình lại đã loại bỏ một số 
kim loại nặng, chẳng hạn như chì và 
crom, gây ảnh hưởng đến hệ thống 
nước uống trên toàn quốc. Nó cũng 
loại bỏ thuốc nhuộm hữu cơ, chẳng 
hạn như xanh methylen cation và 
xanh anion Evans, cũng như các 
dung môi hữu cơ như hexan, heptan 
và toluen. 

Để chứng minh tiềm năng tái sử 
dụng của aerogel, các nhà nghiên 
cứu đã cho các dung môi hữu cơ đi 
qua nó 10 lần. Kết quả mỗi lần, nó 
loại bỏ 100% dung môi. Các nhà 
nghiên cứu cũng báo cáo rằng khả 
năng giữ lại xanh methylen của 
aerogel giảm 2–20% sau chu kỳ thứ 
ba. Aich cho biết, cũng có thể tăng 
kích thước aerogel được bởi vì 
không giống như tấm nano, aerogel 
có thể được in với kích thước lớn 
hơn. Điều này giúp giải quyết một 
số vấn đề trước đây vốn có trong 
sản xuất quy mô lớn và giúp quy 
trình có thể ứng dụng trong các cơ 
sở lớn, chẳng hạn như trong các nhà 
máy xử lý nước thải 

Ông cho biết thêm, aerogel có thể 
được dùng để lọc nước và tái sử 
dụng ở các vị trí khác, và chúng 

không để lại bất kỳ loại cặn nào 
trong nước. 

  (vista.gov.vn) 
 

 Biến rác thải nhựa thành nhiên 
liệu máy bay trong 1 giờ 

Nhóm nghiên cứu tại Đại học 
Bang Washington (WSU), Mỹ, đã 
phát triển một quy trình xúc tác để 
chuyển đổi chất polyethylene thành 
nhiên liệu máy bay và dầu nhờn có 
giá trị cao. 

 Polyethylene là loại nhựa được sử 
dụng rộng rãi nhất trên thế giới, 
thường được làm túi mua sắm, 
màng bọc thực phẩm và chai dầu 
gội đầu. Chất nhựa này chiếm 
khoảng 1/3 tổng lượng chất dẻo 
được sản xuất trên thế giới hàng 
năm và trị giá khoảng 200 tỷ USD. 
Bởi vậy, rác thải nhựa có thể trở 
thành nguyên liệu thô giá trị thay vì 
nằm chất đống trong các bãi chôn 
lấp và ngoài môi trường tự nhiên. 

 Quá trình biến đổi này vừa được 
công bố chi tiết trên tạp chí Chem 
Catallysis. Trong đó, các nhà khoa 
học đã sử dụng kết hợp chất 
ruthenium trên chất xúc tác carbon 
và một loại dung môi thường gặp. 

 Trước đây, một số nhà nghiên 
cứu đã chuyển đổi chất nhựa sử 
dụng một lần thành nhiên liệu máy 
bay, dầu diesel và dầu nhờn. Tuy 
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nhiên, nhóm chuyên gia ở WSU lại 
có thể chuyển đổi gần 90% phế thải 
nhựa polyethylene thành các hợp 
chất sử dụng trong nhiên liệu máy 
bay hay những các sản phẩm 
hydrocarbon khác trong chưa đầy 1 
giờ ở nhiệt độ 220 độ C – thấp hơn 
so với mức nhiệt thường thấy.  

 Mặc dù chuyên về chất 
polyethylene, nhóm nghiên cứu tin 
rằng quy trình của họ cũng có thể 
phát huy hiệu quả với các loại nhựa 
khác. Việc chuyển đổi nhựa thành 
nguyên liệu sản xuất nhiên liệu máy 
bay và các loại dầu khác sẽ giúp 
mục tiêu tái chế rác thải nhựa trở 
nên đơn giản hơn. 

Những thập kỷ gần đây, sự tích tụ 
chất thải nhựa đã gây ra một cuộc 
khủng hoảng môi trường, làm ô 
nhiễm các đại dương và môi trường 
hoang sơ trên khắp thế giới. Khi 
chúng phân hủy, các mảnh vi nhựa 
nhỏ xâm nhập vào chuỗi thức ăn và 
trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối 
với sức khỏe con người. 

  (Theo Báo Tin tức) 
 

 Sản xuất nhựa phân hủy sinh 
học từ các bộ phận thải loại của 
cá 

Nhựa Polyurethane xuất hiện 
trong nhiều sản phẩm từ giầy dép, 
quần áo, tủ lạnh và vật liệu xây 

dựng, nhưng lại có một nhược điểm 
lớn. Nhựa Polyurethane thông 
thường có nguồn gốc từ dầu thô, 
độc hại và chậm phân hủy, nên 
không thân thiện với môi trường. 
Giờ đây, các nhà nghiên cứu 
Canada đã đưa ra giải pháp thay 
thế an toàn sử dụng những bộ phận 
thải loại của cá bao gồm đầu, 
xương, da và ruột. 

 
Để tạo ra vật liệu mới, nhóm 

nghiên cứu sử dụng dầu chiết xuất 
từ phần còn lại của cá hồi Đại Tây 
Dương, sau khi cá được chế biến để 
bán cho người tiêu dùng. Đây là 
giải pháp thay thế triển vọng. Sau 
khi cá được chế biến, những phần 
còn sót lại thường được bỏ đi, 
nhưng đôi khi dầu được chiết xuất 
từ chúng. Nhóm nghiên cứu đã đưa 
ra quy trình biến đổi loại dầu cá này 
thành một polyme giống 
polyurethane. Đầu tiên, các nhà 
khoa học bổ sung oxy vào dầu 
không bão hòa một cách có kiểm 
soát để tạo thành epoxit, các phân 
tử tương tự như trong nhựa epoxy. 
Sau phản ứng giữa các epoxit này 
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với CO2, chúng liên kết các phân tử 
tạo thành với các amin chứa nitơ để 
cho ra đời vật liệu mới. 

Trong các thí nghiệm khác, nhóm 
nghiên cứu bắt đầu kiểm tra độ bền 
của vật liệu mới. Các nhà khoa học 
đã ngâm các mẩu vật liệu trong 
nước và để tăng tốc độ phân hủy 
một số mẩu, họ đã bổ sung lipase, 
loại enzyme có khả năng phân hủy 
chất béo giống như chất béo trong 
dầu cá. Dưới kính hiển vi, các nhà 
khoa học đã thấy sự phát triển của 
vi sinh vật trên tất cả các mẫu, dấu 
hiệu cho thấy vật liệu mới có thể dễ 
dàng phân hủy sinh học. 

Các tác giả dự kiến sẽ thử nghiệm 
tác động của việc sử dụng một axit 
amin trong quá trình tổng hợp và 
nghiên cứu liệu khả năng thích ứng 
của vật liệu với sự phát triển của vi 
sinh vật có thể đẩy nhanh quá trình 
phân hủy của nó. Ngoài ra, các nhà 
khoa học cũng nghiên cứu các đặc 
tính vật lý của vật liệu mới để sử 
dụng trong các ứng dụng của thế 
giới thực như cho sản xuất bao bì 
hoặc sợi vải may quần áo. 

Francesca Kerton, đồng tác giả 
của nghiên cứu cho rằng nếu được 
phát triển thành công, polyurethane 
từ dầu cá có thể đáp ứng nhu cầu to 
lớn về nhựa bền vững. 

 (vista.gov.vn) 

 
 

LẶNG LẼ GIẢI MÃ THÔNG 
ĐIỆP TỪ THIÊN NHIÊN 

Trong 4 đề cử cho Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm nay có đến 2 nhà 
khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực 
khí tượng thủy văn và khí hậu. Họ 
làm việc, nghiên cứu, không ồn ào 
nhưng say mê, bền bỉ.  

 
PGS.TS Ngô Đức Thành. Ảnh: VGP 

Câu hỏi phải đủ thú vị và thách 
thức 

PGS.TS Ngô Đức Thành - Trường 
ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) được đề cử hạng 
mục chính của giải thưởng Tạ 
Quang Bửu cho công trình nghiên 
cứu “Đánh giá hiệu suất của mô 
hình RegCM4 trong việc mô phỏng 
các chỉ số khí hậu cực đoan mưa và 
nhiệt độ trên khu vực Đông Nam 
Á”. 

Công trình này được PGS.TS. 
Ngô Đức Thành cùng với 11 đồng 
tác giả khác đến từ 5 quốc gia trong 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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khu vực Đông Nam Á “chụm đầu” 
nghiên cứu trong vòng 4 năm. 

Công trình thực hiện mô phỏng và 
đánh giá khả năng mô phỏng khí 
hậu thông qua 12 chỉ số cực đoan 
của mưa và nhiệt trên khu vực 
Đông Nam Á với các tham số mô 
hình khác nhau. Tổng cộng có 18 
thí nghiệm mô phỏng đã được thực 
hiện ở độ phân giải 36 km cho giai 
đoạn 1989-2007. Tác giả và các 
cộng sự cũng đã tiến hành thu thập 
số liệu nhiệt độ và mưa hàng ngày 
giai đoạn 1989-2017 từ 52 trạm 
quan trắc khí tượng trong khu vực, 
từ đó so sánh với kết quả mô phỏng 
để xác định một số sai số hệ thống 
nhất định của mô hình. 

Đánh giá của Hội đồng Khoa học 
ngành Khoa học Trái đất, Quỹ Phát 
triển KH&CN quốc gia (Nafosted) 
cho thấy, công trình này là một 
trong những nỗ lực của cộng đồng 
khoa học ở các quốc gia đang phát 
triển trong nghiên cứu về biến đổi 
khí hậu; ghi dấu năng lực tham gia, 
dẫn dắt nghiên cứu và hội nhập 
quốc tế để giải quyết các vấn đề về 
biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Các kết quả của công trình nghiên 
cứu này có ý nghĩa khoa học quan 
trọng trong mô phỏng và dự tính 
biến đổi khí hậu cho tương lai ở 
Đông Nam Á. Đặc biệt, với việc 

đưa ra các tham số mô hình tốt nhất 
cho các thí nghiệm mô phỏng dài 
hạn ở khu vực Đông Nam Á, công 
trình này đã giúp tiết kiệm được rất 
đáng kể nguồn lực và thời gian tính 
toán cho toàn khu vực. 

Theo PGS.TS Ngô Đức Thành, 
biến đổi khí hậu toàn cầu là một 
trong những thách thức đương đại 
lớn nhất mà nhân loại đang phải đối 
mặt. Vì vậy những hợp tác quốc tế 
trong chia sẻ số liệu, tài nguyên tính 
toán, nguồn lực con người cũng rất 
quan trọng. Liên kết, mở rộng và 
hợp tác nghiên cứu liên quốc gia là 
một trong những phương thức tăng 
cường tri thức và năng lực ứng phó 
của các quốc gia đang phát triển, 
trong đó có Việt Nam. 

Bày tỏ những tâm tư của mình, 
PGS.TS Ngô Đức Thành cho biết 
hiện nay không chỉ Nhà nước mà 
khối tư nhân đều đang có những 
chuyển biến tích cực trong các 
chính sách khuyến khích hơn cho 
các nhà khoa học tập trung nghiên 
cứu, như Quỹ Phát triển KH&CN 
quốc gia (Nafosted), Quỹ Đổi mới 
sáng tạo Vingroup (VinIF), các 
trường đại học đưa ra những KPI 
(chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) 
rất cụ thể như số lượng và chất 
lượng các đề tài nghiên cứu, các bài 
báo khoa học, các giờ dạy để từ đó 
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có thể quy đổi ra lương, thu nhập 
cho các nhà khoa học. Đây cũng là 
một tín hiệu đáng mừng giúp các 
nhà khoa học yên tâm nghiên cứu. 

Tuy nhiên, với lĩnh vực khí 
tượng/khí hậu, PGS.TS Ngô Đức 
Thành vẫn chưa hết trăn trở: 
“Thường mỗi khóa chỉ tuyển được 
rất ít sinh viên, dẫn đến việc ngành 
này thường lấy điểm tương đối 
thấp, trong khi ngành rất cần những 
người giỏi cả toán, lý và tin học. 
Chúng ta cần những cú hích để tạo 
ra đội ngũ làm khí tượng chất lượng 
cao và có thể chuyên tâm, say mê 
với ngành. Có như thế mới đáp ứng 
được nhu cầu của xã hội, giải quyết 
được những bài toán thực tiễn và 
cấp thiết như dự báo thiên tai hoặc 
nghiên cứu biến đổi khí hậu…”. 

 
TS. Bùi Minh Tuân 

Nhà khoa học trẻ với "biến động 
của mưa" 

Cũng là một đề tài nghiên cứu về 
khí tượng thủy văn, công trình 
“Biến động của mưa trong chu kì 
dao động từ 10-90 ngày ở Việt 

Nam” của TS. Bùi Minh Tuân (sinh 
năm 1988), Khoa Khí tượng và Hải 
dương học, Trường Đại học Khoa 
học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà 
Nội) được đề cử ở hạng mục “Giải 
thưởng trẻ”. 

Nghiên cứu này được giới chuyên 
gia đánh giá là một trong những 
nghiên cứu đầu tiên về vấn đề biến 
động của mưa trong chu kỳ dao 
động từ 10-90 ngày ở Việt Nam. 

Nói về công trình của mình, TS. 
Bùi Minh Tuân cho biết, đối tượng 
nghiên cứu (mưa) và hạn nghiên 
cứu (dự báo 10-90 ngày) đều là 
những vấn đề thách thức của ngành 
khí tượng thời điểm hiện tại. Mặc 
dù ngành khí tượng đã có sự phát 
triển vượt bậc trong những thập kỉ 
qua, mưa vẫn là yếu tố khó dự báo 
nhất. Trong khi dự báo hạn ngắn (từ 
1 đến 7 ngày) có thể bỏ qua tương 
tác khí quyển – đại dương, còn 
trong dự báo hạn dài (3 tháng trở 
lên), sự chính xác của trường số 
liệu đầu vào không quá quan trọng, 
thì dự báo hạn vừa (10-90 ngày) lại 
liên quan đến cả hai vấn đề này, do 
đó đòi hỏi rất nhiều thời gian 
nghiên cứu và kỹ năng phân tích. 

TS. Bùi Minh Tuân kể, công trình 
nghiên cứu được thực hiện trong 3 
năm bắt đầu từ năm 2016 và được 
công bố năm 2019. Trong khoảng 
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thời gian đó là đầy những khó khăn, 
thách thức mà đầu tiên là việc lập 
trình để phân tích một khối lượng 
dữ liệu lớn dựa trên các thuật toán 
phức tạp, đòi hỏi thời gian lập trình 
và tính toán rất lớn. 

Nhà khoa học trẻ Bùi Minh Tuân 
cho biết, anh đã dành toàn bộ 1 năm 
đầu để đọc hiểu các thuật toán và 
xây dựng các chương trình tính toán 
cho bộ số liệu lớn. Sau khi đã có 
được kết quả tính toán, việc phân 
tích các quá trình vật lí dựa trên các 
kết quả đó cũng là thách thức tiếp 
theo bởi khí hậu Việt Nam chịu tác 
động bởi nhiều hệ thống hoàn lưu 
lớn và có sự phân hóa mạnh giữa 
các vùng miền, việc chọn lựa các 
khía cạnh quan trọng để phân tích 
cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì 
thế Bùi Minh Tuân đã dành toàn bộ 
một năm tiếp theo để phân tích tất 
cả những kết quả có được trong 
năm trước. 

Sau khi một số vấn đề phức tạp 
nhất được làm sáng tỏ, nội dung 
nghiên cứu được định hình, trong 
năm cuối cùng, tác giả hoàn thiện 
nội dung, viết bài báo và gửi cho 
tạp chí Journal of Climate, một tạp 
chí chuyên về khí hậu của hiệp hội 
khí tượng Hoa Kỳ. 

Trong hành trình ấy, có rất nhiều 
lần nhà khoa học trẻ cảm thấy mệt 

mỏi và muốn bỏ cuộc bởi lượng 
kiến thức quá lớn và nặng về toán 
học và vật lý. Số lượng người làm 
khoa học cơ bản trong lĩnh vực 
nghiên cứu này tương đối ít, nên rất 
khó để tìm các đồng nghiệp cùng 
trao đổi học thuật, chia sẻ tài liệu… 

Những kết quả chính trong nghiên 
cứu của anh đã chỉ ra rằng, mưa ở 
Việt Nam có sự biến động rất rõ 
trong chu kì 10-90 ngày. Các đặc 
trưng của dao động chu kì 10-90 
ngày của mưa ở các khu vực khác 
nhau của Việt Nam là rất khác 
nhau. Đặc biệt, nghiên cứu nhấn 
mạnh địa hình có vai trò quan 
trọng, dẫn tới sự khác biệt của biến 
động mưa giữa các khu vực. 

Dựa trên phương pháp phân tích 
tổng hợp, nghiên cứu đã chỉ ra 4 
hình thế quy mô lớn liên quan đến 
sự biến động của mưa chu kì 10-90 
ngày ở Việt Nam và các cơ chế vật 
lí giải thích cho sự biến động mưa ở 
Việt Nam. Việc đưa ra được cơ chế 
vật lí là cực kì quan trọng để xây 
dựng các phương pháp dự báo mưa 
trong tương lai của Việt Nam. 

Dẫu còn nhiều khó khăn, trong 
thời gian tới, nhà khoa học trẻ hi 
vọng có thể đẩy mạnh hợp tác với 
các nhóm nghiên cứu khác ở Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn và Viện 
Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn để 
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tiếp tục phát triển hướng nghiên 
cứu về dự báo mưa cũng như áp 
dụng những nghiên cứu của mình 
vào thực tiễn. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 
 

THÚC ĐẨY KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO VIỆT NAM - ITALY 

Hợp tác khoa học và công nghệ 
(KH&CN) Việt Nam - Italy trong 
thời gian qua đã tác động tích cực 
và có nhiều đóng góp thiết thực đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao trình độ và năng lực 
nghiên cứu của cả 2 quốc gia. Đây 
là nhận định chung của các đại 
biểu tại hội thảo “Hợp tác KH&CN 
Việt Nam - Italy: Kết quả và triển 
vọng vì sự phát triển bền vững” 
diễn ra ngày 6/5/2021. 

Hội thảo do Bộ KH&CN phối hợp 
với Đại sứ quán Italy tổ chức với sự 
tham dự của Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy, Thứ trưởng 
Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế 
Italy Manlio di Stefano, Đại sứ Italy 
tại Việt Nam Antonio Alessandro, 
cùng một số đơn vị chức năng của 
Bộ KH&CN và các nhà khoa học 
Việt Nam và Italy. 

Hội thảo đã giới thiệu với cộng 

đồng khoa học và quản lý về các 
kết quả hợp tác KH&CN giữa 2 
quốc gia trong thời gian qua. 
Những kết quả này đã giúp nâng 
cao trình độ và năng lực nghiên 
cứu, giúp mở rộng mạng lưới và tạo 
nền tảng thiết lập quan hệ đối tác 
hợp tác tin cậy, lâu dài giữa các 
nhóm nghiên cứu, viện nghiên cứu, 
các trường đại học của Việt Nam và 
Italy. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh, 
Italy là một trong các đối tác chiến 
lược quan trọng của Việt Nam trong 
hợp tác về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, điển hình là đã có 
hơn 90 nhiệm vụ nghiên cứu chung, 
trong đó nhiều kết quả đã ứng dụng 
trong phát triển kinh tế - xã hội tại 
Việt Nam. 

 
Ông Antonio Alessandro - Đại sứ Italia tại 
Việt Nam - trao tặng ấn phẩm chuyên đề 

mang tên "Innovations in Land, Water and 
Energy for Vietnam's Sustainable 

Development" do Nhà xuất bản Springer 
ấn hành mới đây cho Bộ trưởng Huỳnh 

Thành Đạt. Ảnh: Ngô Hà 

Đầu năm 2021, nhà xuất bản 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Springer đã phát hành ấn phẩm 
công bố các bài báo khoa học do 
các nhà khoa học Việt Nam và Italy 
hợp tác nghiên cứu, với tiêu đề: 
“Innovations in Land, Water and 
Energy for Vietnam’s Sustainbale 
Development”. Đây là kết quả của 
các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu 
theo Nghị định thư trong những 
năm qua, đặc biệt là ba lĩnh vực: 
quản lý tài nguyên đất, nước và 
năng lượng phục vụ phát triển bền 
vững tại Việt Nam. Đây chính là cơ 
sở để 2 quốc gia tiếp tục duy trì mối 
quan hệ và thúc đẩy hợp tác khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong thời gian tới. Hội thảo đã nêu 
ra nhiều sáng kiến hợp tác mới 
trong giai đoạn 2021-2023 như: 
chuyển đổi số số, công nghệ sinh 
học, khoa học vũ trụ, môi trường, 
biến đổi khí hậu… 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC: SÁT 
CÁNH ĐỂ LÀM SÂU SẮC HƠN 
QUAN HỆ HỢP TÁC KH&CN 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIỮA 
HAI NƯỚC 

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2021 
tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
đã tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn 
Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. 

Tham dự buổi tiếp về phía Hàn 
Quốc còn có Công sứ kiêm Tổng 
Lãnh sự Jeong Woo Jin,  Giám đốc 
Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 
Cho Han Deog, Tham tán KH&CN 
Shin Sangyeol và các cán bộ Đại sứ 
quán Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Đại sứ Park 
Noh-wan khẳng định, Hàn Quốc 
luôn coi trọng quan hệ hợp tác 
chiến lược với Việt Nam, trong đó, 
KH&CN là một trụ cột quan trọng. 

Đại sứ trao đổi về nội dung Kỳ 
họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp hợp 
tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc 
(JCM9) dự kiến tổ chức vào nửa 
cuối năm 2021; chia sẻ thông tin về 
việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
giữa Hiệp hội KH&CN Hàn Quốc 
(KOFST) và Liên hiệp các Hội 
Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam 
(VUSTA); đồng thời, đề nghị Bộ 
KH&CN quan tâm hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Công 
ty Hanwha, triển khai các dự án đầu 
tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

Đối với Dự án Xây dựng Viện 
KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKIST), Đại sứ đánh giá cao việc 
triển khai Dự án với các thành công 
và kết quả ban đầu của VKIST, vai 
trò lãnh đạo và nhiệt huyết của Viện 
trưởng Kum Dong-wha. Đồng thời, 
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Đại sứ bày tỏ hy vọng thời gian tới, 
hai Bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ 
chức được Lễ khánh thành VKIST 
với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp 
cao hai nước. Đại sứ tin tưởng với 
sự quan tâm của Chính phủ Việt 
Nam và cá nhân Bộ trưởng, VKIST 
sẽ xây dựng được nền tảng bền 
vững, có được cơ chế tài chính ổn 
định và thu hút nhân tài, đồng thời 
nhấn mạnh, việc mở rộng Giai đoạn 
2 của Dự án có ý nghĩa quan trọng 
trong việc phát triển VKIST trở 
thành một viện nghiên cứu hiện đại 
hàng đầu khu vực theo mô hình mới 
tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt cảm ơn sự ủng hộ và hỗ 
trợ quý báu của Chính phủ Hàn 
Quốc và cá nhân Ngài Đại sứ trong 
thúc đẩy quan hệ hợp tác KH&CN 
Việt Nam - Hàn Quốc thời gian 
qua; bày tỏ mong muốn hai bên 
cùng nhau sát cánh để làm sâu sắc 
hơn quan hệ hợp tác về KH&CN và 
đổi mới sáng tạo giữa hai nước, góp 
phần đưa quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm 
cao mới, mang lại lợi ích thiết thực 
và lâu dài cho cộng đồng khoa học, 
doanh nghiệp và nhân dân hai nước. 

Bộ trưởng đánh giá cao việc triển 
khai kết quả các Kỳ họp Ủy ban 
hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn 

Quốc, trong đó có các nhiệm vụ 
hợp tác nghiên cứu chung theo 
Nghị định thư giữa các viện nghiên 
cứu, trường đại học hai nước và 
hoạt động trao đổi học thuật, xây 
dựng năng lực; đồng thời chia sẻ, 
Bộ KH&CN đang tích cực chuẩn bị 
để có thể phối hợp với phía bạn tổ 
chức Kỳ họp thứ 9 Ủy ban theo 
hình thức trực tuyến trong tháng 7 
tới. 

Trao đổi về các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trong 
đó có Công ty Hanwha, Bộ trưởng 
cho biết, Bộ KH&CN đã và đang 
rất tích cực và chủ động phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan xử lý 
vấn đề vướng mắc nằm ngoài phạm 
vi thẩm quyền của Bộ, đồng thời, 
chỉ đạo Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc nỗ lực bám sát để 
sớm có được kết quả và kịp thời 
thông báo, hướng dẫn doanh 
nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để các nhà đầu tư và doanh nghiệp 
phát triển hoạt động tại Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc. 

  (truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÂY 
DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM 
BẢO ĐO LƯỜNG TẠI DN 

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra 
Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc 
ban hành Hướng dẫn xây dựng và 
triển khai thực hiện Chương trình 
đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp. 

Theo đó, cấu trúc chung của 
Chương trình bảo đảm đo lường 
gồm có 07 thành phần sau: Tên 
Chương trình, thời gian thực hiện 
Chương trình, mục tiêu của Chương 
trình, các nhiệm vụ chính của 
Chương trình, giải pháp thực hiện, 
kinh phí thực hiện Chương trình và 
tổ chức thực hiện. Tùy thuộc vào 
nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện 
và tình hình sản xuất, kinh doanh 
thực tế của doanh nghiệp, cấu trúc 
của Chương trình có thể đầy đủ 
hoặc chỉ có một số các thành phần 
trên. 

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu 
rõ, ngoài mục tiêu chung, thì 
Chương trình phải có những mục 
tiêu cụ thể như: Chỉ tiêu định lượng 
về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, nhân công, giảm thất thoát, 
giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; 
Mức độ tăng cường kiểm soát về đo 
lường đối với phương tiện đi, thử 
nghiệm, kiểm tra; phương pháp đi, 
thử nghiệm, kiểm tra; lượng của 

hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 
Mức độ tăng cường kiểm soát phát 
thải ra môi trường; đảm bảo an toàn 
lao động, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm; Mức độ nâng cao năng lực 
sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp 
sản phẩm, hàng hóa toàn cầu. 

Chương trình đảm bảo đo lường 
tại doanh nghiệp tập trung các 
nhiệm vụ chính gồm: Rà soát, sửa 
đổi, bổ sung các văn bản triển khai 
thực hiện đảm bảo đo lường đang 
áp dụng; Rà soát, tăng cường thực 
hiện đảm bảo đo lường; Ứng dụng 
công nghệ đo lường tiên tiến, đổi 
mới tăng cường đảm bảo đo lường 
theo định hướng phát triển của sản 
xuất, kinh doanh; Đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo 
lường cho nhân viên quản lý, nhân 
viên kỹ thuật của doanh nghiệp; xây 
dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng 
cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ 
phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, 
kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa…. 

Trách nhiệm của cơ quan tham 
mưu, giúp việc UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quản lý 
KH&CN trên địa bàn: Tuyên 
truyền, khuyến khích doanh nghiệp 



Số 301 - 5/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 23 

trên địa bàn địa phương xây dựng 
và triển khai thực hiện Chương 
trình đảm bảo đo lường; Chỉ đạo cơ 
quan chuyên trách về Tiêu chuẩn 
Đo lường chất lượng hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện Chương trình đảm 
bảo đo lường của doanh nghiệp trên 
địa bàn địa phương; Tổ chức tiếp 
nhận Chương trình đảm bảo đo 
lường của các doanh nghiệp; tham 
mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan, ban, ngành liên quan 
của địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực 
hiện Chương trình đảm bảo đo 
lường theo quy định; Định kỳ hàng 
năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, 
tổng hợp, báo cáo tình hình triển 
khai thực hiện Chương trình đảm 
bảo đo lường về UBND cấp tỉnh để 
báo cáo Bộ KH&CN (thông qua 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng) theo quy định. 

(tcvn.gov.vn) 
 

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG 
CẢNH BÁO TOÀN CẦU TBT 
VÀ SPS – EPING TIẾNG VIỆT 

Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Văn phòng TBT 
Việt Nam) đã phối hợp với Cục Xúc 
tiến thương mại, Trung tâm thương 
mại quốc tế (ITC) thuộc Liên Hiệp 
Quốc, và Tổ chức Thương mại thế 

giới WTO tham dự Hội thảo “Giới 
thiệu hệ thống cảnh báo ePing 
phiên bản tiếng Việt” tại Hà Nội. 

Buổi hội thảo có sự tham dự của 
Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng 
giám đốc ITC, ông Nguyễn Hoàng 
Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Lãnh đạo Cục Xúc tiến 
thương mại, Phó hiệu trưởng 
Trường Đại học Ngoại Thương, 
Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam 
và Văn phòng TBT Việt Nam.  

 
Lễ cắt băng ra mắt hệ thống cảnh báo toàn 

cầu ePing Tiếng Việt. 

Hệ thống ePing là hệ thống các 
thông báo biện pháp TBT và SPS 
của các nước thành viên WTO. Hệ 
thống này giúp cảnh báo sớm cho 
doanh nghiệp về các chính sách liên 
quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù 
hợp mà các nước Thành viên WTO 
dự kiến xây dựng, ban hành và áp 
dụng. Hệ thống này đã được WTO 
và ITC giới thiệu và đưa vào sử 
dụng từ năm 2016 với 3 ngôn ngữ 
tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 
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Năm 2018, trên cơ sở trao đổi với 
ITC, Văn phòng TBT Việt Nam đã 
nêu những khó khăn vướng mắc 
của doanh nghiệp trong việc tiếp 
cận với các thông tin về TBT của 
thị trường nước ngoài, ITC đã ghi 
nhận và xem xét việc chuyển đổi hệ 
thống ePing sang tiếng Việt để hỗ 
trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Việt Nam. 

Trong khuôn khổ dự án về hàng 
rào phi thuế quan của ITC hỗ trợ 
cho Việt Nam với sự điều phối của 
Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công 
Thương, hệ thống ePing tiếng Việt 
đã được ITC xây dựng và chính 
thức hoàn thiện vào cuối tháng 
4/2021. Văn phòng TBT Việt Nam 
đã phối hợp với ITC và Cục xúc 
tiến thương mại tham gia 2 khóa 
huấn luyện cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ Việt Nam để đăng ký và sử 
dụng hệ thống này. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ 
Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công 
Thương cho biết, hệ thống cảnh báo 
thương mại toàn cầu ePing hỗ trợ 
tạo điều kiện việc tuân thủ các yêu 
cầu liên quan đến quy định về an 
toàn và sức khỏe, các quy định về 
sản phẩm, quy trình thử nghiệm và 
chứng nhận, các biện pháp cần thiết 
khác để tiếp cận thị trường quốc tế. 
Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, việc 

theo dõi sự thay đổi yêu cầu về sản 
phẩm tại các thị trường mục tiêu là 
việc quan trọng hàng đầu, tác động 
trực tiếp đến sự thành công hay thất 
bại của hoạt động kinh doanh và 
xuất khẩu.  

Tại Hội thảo, thỏa thuận hợp tác 
giữa ITC và trường Đại học Ngoại 
thương về việc đưa ePing vào 
Chương trình đào tạo và thí điểm 
dịch thuật các cảnh báo của hệ 
thống đã được ký kết. Việc dịch 
thông báo các biện pháp TBT và 
SPS trong ePing sẽ giúp doanh 
nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng và 
thuận lợi hơn trong thời gian tới. 

Thông tin liên quan tới hệ thống 
ePing tiếng Việt có thể kết nối 
tại: https://www.epingalert.org/ hoặ
c thông qua Cổng thông tin TBT tại 
đường dẫn: https://tbt.gov.vn/. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ thử nghiệm robot cứu hỏa 

 
Robot Thermite RS3 

TIN NGẮN KH&CN 
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Sở cứu hỏa thành phố Los 
Angeles (Mỹ) vừa cho thử nghiệm 
các robot chữa cháy. Đây thực chất 
là một cỗ máy điều khiển từ xa 
mang tên Thermite RS3, có khả 
năng bơm hàng ngàn gallon nước 
trong một phút để dập lửa. 

Sản phẩm thuộc Công ty Howe & 
Howe Technologies chuyên về 
robotics tại Textron (tiểu bang 
Maine). Thermite RS3 nặng gần 1,6 
tấn, được trang bị động cơ diesel 36 
mã lực, có thể di chuyển với vận tốc 
12,9 km/h và vận hành liên tục 
trong 20 giờ. Ngoài ra, các kỹ sư 
còn gắn một lưỡi xúc (plow blade) 
ở mặt trước của Thermite RS3, giúp 
nó dọn sạch các chướng ngại vật 
trên đường đi. 

Sử dụng hệ thống ống vòi có thể 
kéo dài tới 91 m theo phương ngang 
và 45 m theo phương thẳng đứng, 
Thermite có khả năng bơm tới 
2.500 gallon (tức 9.500 lít) nước 
mỗi phút để dập tắt đám cháy. 
Người vận hành có thể điều khiển 
nó từ xa bằng một thiết bị đeo trên 
bụng, có hình ảnh chỉ dẫn với chất 
lượng HD. 

Sở cứu hỏa Los Angeles đã chính 
thức giới thiệu Thermite RS3 trong 
một cuộc họp báo vào tuần trước, 
đồng thời cho biết cỗ máy thực ra 
đã được triển khai để hỗ trợ dập tắt 

một đám cháy quy mô tương đối 
lớn. Trong đoạn video, các nhân 
viên của sở đã mang robot tới hiện 
trường vụ cháy và thao tác. 

Mặc dù robot không được thiết kế 
riêng cho bất cứ loại tác vụ nào 
nhưng Sở cứu hỏa Los Angeles kỳ 
vọng sẽ triển khai nó tại các tòa nhà 
lớn, công trường xây dựng sử dụng 
nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, các 
vụ cháy rừng, cháy bể nhiên liệu, 
cứu nạn động vật... 

 (chinhphu.vn) 
 

 Đánh giá chất lượng thịt bò 
bằng trí tuệ nhân tạo 

Công ty MIJ labo (Nhật Bản) 
đang nỗ lực triển khai và nhân rộng 
công nghệ đánh giá chất lượng thịt 
bò wagyu bằng trí tuệ nhân tạo 
(AI). 

Công ty MIJ labo nằm trên đảo 
Hokkaido (Nhật Bản), đang phát 
triển máy ảnh (camera) sử dụng hệ 
thống AI để chụp ảnh bề mặt của bò 
wagyu, trong đó tính toán hơn 10 
yếu tố như mật độ và màu sắc của 
lớp vân mỡ trên miếng thịt. Không 
chỉ giúp cho việc phân loại thịt bò 
wagyu được thực hiện chính xác 
hơn, thông qua công nghệ AI, 
những người chủ sản xuất còn có 
trong tay dữ liệu để phục vụ cải 
thiện việc chăn nuôi gia súc. 
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Giáo sư Keigo Kuchida, người phát triển 

camera trí tuệ nhân tạo đánh giá chất 
lượng thịt bò wagyu. 

Được biết, kể từ khi thành lập 
năm 2018, camera AI của MIJ labo 
được sử dụng tại khoảng 10 thị 
trường thịt và cơ sở nghiên cứu ở 
Nhật Bản và nước ngoài như tại Mỹ 
và Australia. Công tác phân loại thịt 
bò wagyu được thực hiện bởi các 
nhân viên của Hiệp hội phân loại 
thịt Nhật Bản. Họ sẽ kiểm tra bề 
mặt thịt và kiểm tra các tiêu chí như 
tỷ lệ thịt ăn được, mật độ vân mỡ 
cũng như độ săn chắc và kết cấu 
của miếng thịt. 

Giáo sư Keigo Kuchida (Đại học 
Nông nghiệp và Thú y Obihiro),  
cho hay công nghệ camera AI cho 
phép việc đánh giá và phân loại bò 
wagyu được chính xác hơn. Ông 
Kuchida lần đầu tiên phát triển một 
chiếc camera vào năm 1998 để giúp 
việc phân tích vân mỡ trên miếng 
thịt khách quan hơn. Kể từ đó, chiếc 
camera AI này đã được cải thiện độ 
chính xác và thu nhỏ. Hiện liên 
doanh MIJ labo hiện bán ba loại 

camera với giá cả khác nhau. 
Ngoài ra, dữ liệu thu thập được 

trong quá trình đánh giá chất lượng 
thịt bò wagyu sẽ được chia sẻ với 
người chăn nuôi gia súc thông qua 
hệ thống đám mây do công ty MIJ 
labo cung cấp, qua đó giúp chất 
lượng thịt bò ngon hơn với nhiều 
vân mỡ. 

 (vietq.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phát động chiến dịch truyền 
thông xã hội Hightech Vietnam 

Bộ KH&CN giao Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển truyền 
thông KH&CN phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức liên quan phát động 
Chiến dịch truyền thông xã hội 
Hightech Vietnam hướng tới mục 
tiêu thúc đẩy sự quan tâm của cộng 
đồng với các vấn đề khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là 
hoạt động nằm trong Tuần lễ hưởng 
ứng Ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam 18/5/2021. 

Bạn có 3 cách để tham gia chiến 
dịch: 

Thứ nhất: là gửi lời tri ân, chúc 
mừng người thân, bạn bè đang làm 
việc trong lĩnh vực khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo nhân 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 

Thứ hai: là đề xuất đổi mới bằng 
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cách chia sẻ với cộng đồng các ý 
tưởng, sáng kiến hoặc đề xuất của 
bạn trong việc ứng dụng KH&CN 
vào cuộc chiến chống Covid-19, 
hoặc cải thiện phát triển công việc 
hiện tại.  

 
Giao diện trang web hightechvietnam.org 

(Ảnh: PN) 

Bài đăng trên mạng xã hội hoặc 
các diễn đàn mở ở chế độ công khai 
cùng #dexuatdoimoisangtao có thể 
được thấy bởi hàng triệu cá nhân, tổ 
chức, nhà quản lý quan tâm đến 
phát triển KH&CN. Các đề xuất 
này cũng sẽ được thu thập, phân 
tích bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
(AI) và gửi tới các ban ngành liên 
quan. 

Thứ ba: là lan tỏa tự hào bằng 
cách truy cập các trang sau để tìm 
hiểu và chia sẻ những thành tựu, 
những câu chuyện khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam với bạn bè trong và ngoài 
nước: Cổng thông tin điện tử của 
Bộ KH&CN: most.gov.vn; Triển 
lãm trực tuyến Ngày KH&CN Việt 
Nam trên VnExpress; Trang thông 

tin của chiến dịch 
hightechvietnam.org và Facebook 
Fanpage: 
fb.com/forahightechvietnam. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Phê duyệt 6 chương trình khoa 
học và công nghệ trọng điểm giai 
đoạn 2021-2025 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (TN&MT) vừa phê duyệt 6 
chương trình khoa học và công 
nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Bộ 
triển khai thực hiện trong giai đoạn 
2021-2025. 

Cụ thể 6 chương trình, gồm: 
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về tài nguyên 
và môi trường giai đoạn 2021-2025; 
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển 
công nghệ mới, tiên tiến trong công 
tác điều tra cơ bản về tài nguyên 
thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh 
báo tài nguyên và môi trường giai 
đoạn 2021-2025; Nghiên cứu đổi 
mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo 
thiết bị chuyên dùng phục vụ điều 
tra cơ bản về tài nguyên và môi 
trường, xử lý chất thải giai đoạn 
2021-2025; Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ trong xây dựng, phát 
triển Chính phủ số và Chuyển đổi 
số ngành tài nguyên và môi trường 
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giai đoạn 2021 - 2025”; Nghiên cứu 
KH&CN phục vụ sử dụng hợp lý 
tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử 
dụng hiệu quả chất thải, hướng tới 
nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 
giai đoạn 2021 - 2025”; Dự báo, 
cảnh báo thiên tai khí tượng thủy 
văn phục vụ công tác phòng chống 
thiên tai giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, để triển khai thực hiện 
có hiệu quả và ứng dụng các kết 
quả nghiên cứu KH&CN Bộ 
TN&MT đã ban hành Quyết định 
số số 355/QĐ-BTNMT về việc 
thành lập Ban chủ nhiệm các 
Chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp bộ giai đoạn 2021-2025. 

Trong đó, chương trình cũng quy 
định rõ nguyên tắc, điều kiện làm 
việc và nhiệm vụ của Ban chủ 
nhiệm bao gồm: tư vấn, đặt hàng 
nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của Bộ 
TN&MT phù hợp với mục tiêu, nội 
dung Chương trình KH&CN trọng 
điểm cấp bộ giai đoạn 2021-2025; 
cho ý kiến đánh giá đối với danh 
mục nhiệm vụ KH&CN do lãnh đạo 
Bộ đặt hàng, các tổ chức, cá nhân 
đề xuất, đặt hàng thuộc Chương 
trình; tư vấn KH&CN trong hoạt 
động kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu 
và chuyển giao kết quả các nhiệm 
vụ KH&CN phù hợp với nội dung 
của Chương trình. 

Việc thành lập Ban chủ nhiệm 6 
chương trình KH&CN giúp cho 
việc quản lý tài nguyên môi trường 
tốt hơn. Ban chủ nhiệm sẽ tư vấn 
xác định danh mục nghiên cứu, 
đánh giá nghiệm thu chuyển giao 
kết quả. 

(dangcongsan.vn) 
 

 Ra mắt nền tảng công chứng 
trực tuyến 

Nền tảng công chứng trực tuyến 
CCOL vừa chính thức được giới 
thiệu tại “Diễn đàn thách thức công 
nghệ số Việt Nam” do Bộ TT&TT tổ 
chức ngày 23/4. 

Hiện nay, nền tảng này là hệ 
thống đầu tiên và duy nhất thực 
hiện chức năng kết nối khách hàng 
và các tổ chức cung cấp dịch vụ 
công chứng trên cả nước với định 
hướng thực hiện trọn vẹn các dịch 
vụ công chứng trên môi trường trực 
tuyến. Đồng thời, cho phép các tổ 
chức cung cấp dịch vụ công chứng 
có thể thực hiện quản trị hoạt động 
của tổ chức như một doanh nghiệp 
độc lập. 

Hệ thống CCOL còn cho phép 
người dùng lựa chọn công chứng 
viên (CCV) và giao hồ sơ để các 
CCV thẩm định, chuẩn bị trước khi 
mang bản chính đến để công chứng 
viên kiểm - chiếu, mà vẫn bảo đảm 
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tuân thủ Luật Công chứng. 
Cụ thể, các bên bắt buộc phải ký 

trước mặt công chứng viên. Bên 
cạnh đó, hệ thống CCOL cho phép 
người dùng đánh giá CCV và tổ 
chức hành nghề công chứng để từ 
đó hệ thống sẽ tư vấn cho người 
dùng lựa chọn các CCV và tổ chức 
hành nghề được người dùng đánh 
giá chất lượng phục vụ tốt nhất. 

Hệ thống này sẽ giúp người dân 
và doanh nghiệp hạn chế việc phải 
đi lại nhiều lần đến các địa điểm 
công chứng khi hồ sơ chưa đầy đủ, 
tiết kiệm được thời gian và chi phí. 
Đồng thời, trong giai đoạn dịch 
bệnh COVID-19 chưa được kiểm 
soát hoàn toàn, giải pháp này giúp 
tránh tụ tập đông người, hạn chế lây 
nhiễm trong cộng đồng. 

Hệ thống cũng giúp các cơ quan 
Nhà nước thực hiện công tác giám 
sát nhanh chóng theo thời gian thực 
để có thể giám sát, định hướng quản 
trị hoạt động công chức trên địa bàn 
một cách nhanh và trực quan. 

“Diễn đàn thách thức công nghệ 
số Việt Nam” là hoạt động của 
chuỗi sự kiện ra mắt các nền tảng 
chuyển đổi số. Trong đó, phương 
châm của chuyển đổi số năm 2021 
là chủ động tìm và giải quyết các 
vấn đề, thách thức của xã hội. 

(chinhphu.vn) 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Triển khai Giải thưởng Sáng 
tạo KHCN Việt Nam năm 2021 

Ngày 09/3/2021, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam - cơ quan thường trực của 
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học 
Công nghệ Việt Nam năm 2021 
(Giải thưởng) đã ban hành công 
văn tổ chức triển khai Giải thưởng, 
kèm theo Quyết định về việc ban 
hành quy chế Giải thưởng. 

Đây là Giải thưởng Sáng tạo 
KHCN Việt Nam được tổ chức 
hằng năm để xét tặng cho các tác 
giả có những công trình KH&CN 
có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội 
lớn, được thực hiện tại Việt Nam 
nhằm khuyến khích việc tiếp tục 
nghiên cứu, áp dụng các thành tựu 
khoa học, công nghệ tiên tiến vào 
sản xuất và đời sống. 

Đối tượng dự thi là công dân Việt 
Nam, người Việt Nam ở nước 
ngoài, người nước ngoài đang lao 
động, học tập, công tác tại Việt 
Nam có các công trình khoa học 
công nghệ được nghiên cứu, áp 
dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong 
phạm vi 5 năm tính đến thời điểm 
cuối cùng nhận hồ sơ; các tổ chức 
cá nhân có liên quan. 

Giải thưởng tập trung xét các 
công trình khoa học thuộc 6 lĩnh 
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vực công nghệ sau đây: Công nghệ 
thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ 
khí tự động hóa; Sinh học phục vụ 
sản xuất và đời sống; Công nghệ 
vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý tài 
nguyên; Công nghệ Tiết kiệm năng 
lượng và sử dụng năng lượng mới. 

Cơ cấu giải thưởng tối đa mỗi lĩnh 
vực: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 
giải Ba; 04 giải Khuyến khích. 

Ngoài các giải thưởng do Bộ 
KH&CN và Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam trao, Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) của 
Liên hiệp quốc sẽ trao 01 giải cho 
công trình xuất sắc nhất. 

Sở KH&CN tỉnh BR-VT kính đề 
nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ 
chức phổ biến, tuyên truyền Thể lệ 
Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt 
Nam năm 2021 (Giải thưởng) đến 
các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa 
học trong ngành, đơn vị và đánh 
giá, tuyển chọn các công trình tiêu 
biểu để đăng ký tham gia. 

Hồ sơ các công trình tham dự Giải 
thưởng gửi về Ban Tổ chức Giải 
thưởng trước ngày 30/10/2021 theo 
địa chỉ: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ 
thuật Việt Nam (VIFOTEC), Số 53 
Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: 
0243.8226419; Email: 

yenhahoang68@gmail.com 
Thông tin chi tiết về Thể lệ Hội 

thi và các tài liệu liên quan xem 
trên Website: www.vifotec.vn. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2019 - 2025 

Trong những năm qua, tỉnh BR-
VT luôn quan tâm đến việc hỗ trợ 
doanh nghiệp và ban hành những 
chính sách khuyến khích thu hút 
đầu tư của tỉnh đối với các doanh 
nghiệp nói chung. Tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết quy định chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 
- 2025. Đây được xem là đòn bẩy và 
tạo động lực mạnh mẽ cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phát triển. 

Bên cạnh đó, ngày 07/3/2019, 
UBND tỉnh BR-VT đã ban hành 
Quyết định số 514/QĐ-UBND về 
phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-
2025. Ngày 04/8/2020, HĐND tỉnh 
đã ban hành Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND về quy định 
nội dung, mức chi từ ngân sách nhà 
nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT đến năm 2025. Sở 
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KH&CN là đơn vị chủ trì triển khai 
thực hiện. Văn phòng Thúc đẩy 
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh 
BR-VT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh) là cơ quan 
thường trực giúp việc triển khai 
chính sách, hướng dẫn doanh 
nghiệp tham gia chương trình. 

Sở KH&CN đã ban hành hướng 
dẫn quy trình, lập hồ sơ thực hiện 
và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 
thuộc Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 - 2025”. 

Sở KH&CN thông báo để các 
doanh nghiệp được biết để đăng ký 
tham gia các chính sách hỗ trợ đối 
với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, đề 
nghị Quý Hiệp hội doanh nghiệp, 
Quý doanh nghiệp, doanh nhân liên 
hệ: 

* Văn phòng Thúc đẩy khởi 
nghiệp ĐMST tỉnh BR-VT 

Địa chỉ: 04 Xuân Diệu, P.7, Tp. 
Vũng Tàu;  

Website: http://startup.baria-
vungtau.gov.vn 

ĐT: (0254) 650.1999 / 
0977.337.792 (Ông Trịnh Thành 
Trung) 

Hoặc 
* Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tỉnh BR-VT 
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, P. 

Phước Trung, Tp. Bà Rịa 
ĐT: 0918 033 272 (Bà Nguyễn 

Thị Hoa Mai). 
  (Theo Sở KH&CN) 

 
 Phục hồi thành công san hô 
trên nền đáy tự nhiên và nhân tạo 
ở Côn Đảo 

Ngày 22/04/2021, Sở KH&CN đã 
tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện dự án 
“Lựa chọn mô hình ứng dụng phục 
hồi san hô cứng tại Khu Ramsar 
Vườn quốc gia Côn Đảo” do 
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn làm chủ nhiệm, 
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn 
Đảo – là cơ quan chủ trì thực hiện 
trong thời gian từ tháng 5.2018 đến 
tháng 4.2021. Ông Nguyễn Công 
Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm 
Chủ tịch Hội đồng. 

Với mục tiêu chính của dự án là 
đánh giá khả năng phục hồi và quản 
lý rạn san hô Khu Ramsar Vườn 
quốc gia Côn Đảo trên cơ sở phân 
tích hiện trạng rạn san hô và ứng 
dụng kỹ thuật phục hồi. Xây dựng 
mô hình trồng phục hồi rạn san hô ở 
Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo và 
quản lý hệ sinh thái rạn san hô 
nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, 
bảo vệ môi trường và phục vụ du 
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lịch sinh thái biển. 
 Sau gần 3 năm triển khai, Dự án 

đã đạt được kết quả sau: 
 + Với kỹ thuật phục hồi di dời và 

cố định san hô bằng phương pháp 
tách mảnh tập đoàn theo hướng dẫn 
phục hồi của Heeger & Sotto và 
Edwards. Đối với  nền đáy là giá 
thể nhân tạo, các tập đoàn san hô 
được cố định trên giá thể bê tông 
dạng vòm (reef balls) kích thước 
đường kính 100 x 60 cm (hai đáy), 
cao: 80 cm, dày là 5cm, có từ 8 -10 
lỗ (10-15cm) để tăng khả năng cố 
định san hô và tạo điều kiện cho các 
sinh vật vào cư trú. Tổng số bồn bê 
tông làm giá thể nhân tạo trong dự 
án này là 150 bồn. Đối với nền đáy 
tự nhiên, các mảnh tập đoàn san hô 
được cố định trực tiếp trên nền san 
hô chết bằng dây  cước hoặc dây 
rút, để tạo sự chắc chắn, dùng cọc 
sắt (35cm) đóng trên nền san hô 
chết làm điểm tựa để cố định san 
hô. 

 + Trong thời gian từ tháng 
10/2018 đến tháng 9/2020, dự án đã 
tổ chức 5 lượt đánh giá và phục hồi 
san hô cứng ở 3 khu vực gồm Đất 
Dốc, Tây Nam Hòn Tài và Bãi Cát 
Lớn. Tổng cộng trên 6.000 mảnh 
tập đoàn san hô đã được di dời và 
cố định trên diện tích 3 ha, mỗi khu 
1 ha. 

 + Đối với san hô phục hồi trên 
nền đáy tự nhiên ở Đất Dốc và Tây 
Nam Hòn Tài (trên 4.400 tập đoàn), 
tỷ lệ sống trung bình của 5 loài san 
hô phục hồi gồm Acropora grandis, 
Acropora hyacinthus, Acropora 
robusta, Acropora millepora và 
Acropora formosa tương ứng là 
82,1% và 82,9%. Trong khi, phục 
hồi trên nền đáy nhân tạo là các bồn 
bê tông (trên 1.600 tập đoàn) cho tỷ 
lệ sống cao hơn  (85,6% đối với 3 
loài Acropora grandis, Acropora 
robusta và Acropora formosa). Thử 
nghiệm phục hồi một số san hô 
cứng có hình dáng và màu sắc đẹp 
cũng cho tỷ lệ sống 100%. 

+ Tốc độ tăng trưởng trung 
bình/tháng của ba loài Acropora 
formosa, Acropora 
robusta  và Acropora grandis tại 
Đất Dốc lần lượt là 0,82 cm, 0,89 
cm và 0,5 cm. Đối với khu vực Hòn 
Tài, tốc độ tăng trưởng trung 
bình/tháng của ba loài này lần lượt 
là 0.81 cm, 0,62 cm và 0,47 cm. 
Trên giá thể nhân tạo, tốc độ tăng 
trưởng trung bình của 
loài Acropora  formosa cao hơn so 
với loài A.grandis với giá trị tương 
ứng là 0,88 cm/tháng và 0,74 
cm/tháng. Các giá trị  này chứng tỏ 
rằng san hô cành phục hồi ở Côn 
Đảo đã phát triển tốt.  
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 + Hoạt động phục hồi san hô 
cứng đã góp phần cải thiện 3 vùng 
rạn thông qua làm gia tăng độ phủ 
của san hô, gia tăng giá bám bền 
vững cho san hô tái phục hồi và tạo 
môi trường ổn định cho sự phát 
triển của quần xã sinh vật rạn. Đồng 
thời, các rạn san hô tại Khu Ramsar 
Vườn quốc gia Côn Đảo được phục 
hồi sẽ làm tăng diện tích san hô 
hiện có, tăng sinh cảnh cho các loài 
thủy sinh trong đó có rùa biển và 
các sinh vật quý, hiếm khác, tạo 
thêm điểm thăm quan du lịch khám 
phá đại dương và góp phần bảo vệ 
môi trường, cân bằng sinh thái. 

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

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Ra mắt bộ giải pháp công 
nghệ bảo vệ 5 lớp, phòng chống 
tấn công cho chuyển đổi số 

Ngày 11/5, Tập đoàn công nghệ 
Bkav chính thức ra mắt bộ giải 
pháp Bkav 2021 công nghệ bảo vệ 
5 lớp, phòng chống tấn công cho 
chuyển đổi số. Bộ sản phẩm bao 
gồm phần mềm diệt virus Bkav Pro 
2021 cho người dùng cá nhân và 

Bkav Endpoint 2021 cho cơ quan, 
doanh nghiệp.. 

Tại Việt Nam, chuyển đổi số 
đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả 
các lĩnh vực của đời sống như giáo 
dục, y tế, tài chính ngân hàng... Các 
hoạt động quản lý, điều hành, sản 
xuất, kinh doanh, mua sắm… của 
doanh nghiệp tới người dân sẽ từng 
bước được thay đổi, thực hiện 
thông qua môi trường số. Điều này 
cũng gia tăng các nguy cơ tấn công 
mạng, đặc biệt tấn công các dữ liệu 
số, môi trường số. Theo thống kê 
của Bkav, năm 2020 Việt Nam 
thiệt hại hơn 23,9 nghìn tỷ VNĐ do 
virus máy tính, mức thiệt hại sẽ còn 
tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. 

Giải pháp mới Bkav 2021 ứng 
dụng Trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra 
một hệ thống bảo vệ 5 lớp, giúp 
doanh nghiệp và người sử dụng cá 
nhân bảo vệ chặt chẽ môi trường 
số, dữ liệu số. Các lớp bảo vệ chính 
của Bkav 2021 gồm Lớp mạng làm 
nhiệm vụ bảo vệ, giám sát toàn bộ 
kết nối mạng đến và đi, Lớp hệ 
điều hành giám sát, phát hiện các lỗ 
hổng của hệ điều hành. Lớp dữ liệu 
chịu trách nhiệm bảo vệ, giám sát 
các thay đổi liên quan đến dữ liệu 
hay cấu hình hệ thống. Lớp ứng 
dụng thực hiện giám sát hành vi và 
lỗ hổng của các ứng dụng. Cuối 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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cùng là Lớp người dùng giúp đảm 
bảo thực thi các chính sách an ninh 
thông tin. 

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch 
phụ trách mảng Chống mã độc 
(Anti Malware) của Bkav, cho biết: 
“Hệ thống bảo vệ 5 lớp của Bkav 
2021 giúp bảo vệ toàn diện và 
không bỏ lọt bất kỳ nguy cơ nào. 
Đồng thời, hệ thống còn trang bị 
các tính năng quản trị tập trung, 
báo cáo định kỳ giúp các cơ quan, 
doanh nghiệp và người dùng luôn 
nắm được thông tin tổng quan, 
cũng như chi tiết mới nhất về tình 
hình virus máy tính trong toàn hệ 
thống, từ đó có thể thực sự yên tâm 
và chủ động tham gia quá trình 
chuyển đổi số”. 

Đặc biệt, phiên bản dành cho 
doanh nghiệp Bkav Endpoint còn 
cung cấp các thống kê báo cáo 
dưới dạng Dashboard trực quan. 
Doanh nghiệp sẽ có được bức tranh 
tổng thể về tình hình bảo vệ định 
kỳ theo tuần, tháng, năm, gồm số 
file đã quét, số file là mã độc, số 
kết nối đã kiểm soát, số kết nối 
nguy hiểm đã ngăn chặn, tỉ lệ các 
loại mã độc lây nhiễm, số lượt 
ngăn chặn hành vi mã hõa dữ liệu, 
tấn công gián điệp, số lỗ hổng hệ 
điều hành... 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 
 

CHÍNH THỨC ÁP DỤNG 
TIÊU CHÍ MỚI XÁC ĐỊNH 
DOANH NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO 

Từ ngày 30/4/2021, Quyết định 
số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu 
chí xác định doanh nghiệp công 
nghệ cao chính thức có hiệu lực. 

Theo Quyết định này, doanh 
nghiệp công nghệ cao (CNC) phải 
đáp ứng các tiêu chí quy định tại 
điểm a và b, khoản 1, Điều 18 của 
Luật Công nghệ cao số 
21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ 
sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư 
số 67/2014/QH13 và khoản 3, 
Điều 76 của Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14, đồng thời đáp ứng 
các tiêu chí sau: đoanh thu từ sản 
phẩm công nghệ cao phải đạt ít 
nhất 70% trong tổng doanh thu 
thuần hàng năm của doanh nghiệp. 

Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển của 
doanh nghiệp (bao gồm khấu hao 
đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố 
định, chi thường xuyên hàng năm 
cho hoạt động nghiên cứu và phát 
triển; chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ 
đào tạo cho lao động nghiên cứu 
và phát triển của doanh nghiệp, 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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các tổ chức khoa học và công 
nghệ, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; 
phí bản quyền, chuyển quyền sở 
hữu, quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp phục vụ hoạt 
động nghiên cứu và phát triển; phí 
đăng ký công nhận hoặc bảo hộ 
sáng chế, giải pháp hữu ích tại 
Việt Nam) trên giá trị của tổng 
doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu 
vào (bao gồm giá trị nguyên vật 
liệu, linh kiện phục vụ sản xuất 
nhập khẩu và mua nội địa) hàng 
năm như sau: đối với doanh 
nghiệp có tổng nguồn vốn từ 
6.000 tỷ đồng và tổng số lao động 
từ 3.000 người trở lên phải đạt ít 
nhất 0,5%; doanh nghiệp không 
thuộc diện được quy định tại điểm 
a, khoản 2, có tổng nguồn vốn từ 
100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 
200 người trở lên thì phải đạt ít 
nhất 1%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a và điểm b, khoản 2 thì 
phải đạt ít nhất 2%. 

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 
cũng quy định, tỷ lệ lao động trực 
tiếp nghiên cứu và phát triển có 
trình độ chuyên môn từ cao đẳng 
trở lên của doanh nghiệp (là số lao 
động đã ký hợp đồng lao động có 
thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp 
đồng không xác định thời hạn, 

trong đó lao động có trình độ cao 
đẳng không vượt quá 30%) trên 
tổng số lao động: đối với doanh 
nghiệp có tổng nguồn vốn từ 
6.000 tỷ đồng và tổng số lao động 
từ 3.000 người trở lên phải đạt ít 
nhất 1%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a, khoản 3 có tổng nguồn 
vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao 
động từ 200 người trở lên phải đạt 
ít nhất 2,5%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a và điểm b, khoản 3 phải 
đạt ít nhất 5%. 

 
Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 

quy định doanh nghiệp đã nộp hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp CNC trước thời 
điểm 30/4/2021 có hiệu lực thi 
hành mà chưa được cấp thì thực 
hiện theo tiêu chí quy định tại 
Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg. 
Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 
có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và 
thay thế Quyết định số 
19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015. 

Trước đó, theo Chương trình 
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Quốc gia phát triển CNC đến năm 
2030 được Thủ tướng ban hành, 
đến năm 2030, Chính phủ muốn 
phát triển 500 doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm CNC, 200 doanh 
nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
CNC. 

Ngoài mục tiêu này, Chính phủ 
đặt mục tiêu muốn phát triển và 
làm chủ được 20 CNC thuộc Danh 
mục CNC được ưu tiên đầu tư 
phát triển đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực. Các công nghệ này 
được ứng dụng có hiệu quả vào 
hoạt động sản xuất sản phẩm 
CNC, cung ứng dịch vụ CNC của 
doanh nghiệp. 

Đồng thời, Chính phủ cũng đặt 
mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm CNC chiếm khoảng 
60% tổng giá trị xuất khẩu trong 
công nghiệp chế biến chế tạo. Bên 
cạnh đó, tăng nhanh tỷ trọng giá 
trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
CNC trong tổng giá trị sản xuất 
nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm 
và dịch vụ mới có giá trị gia tăng 
cao. 

(Theo vietq.vn) 
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, 
ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 

hành Chiến lược phát triển, ứng 
dụng khoa học và công nghệ vũ 
trụ đến năm 2030. 

Theo đó, về đầu tư trọng tâm, 
trọng điểm, Chiến lược đề ra mục 
tiêu phấn đấu làm chủ được công 
nghệ thiết kế, chế tạo, tích hợp các 
cảm biến quang học, ra-đa cho vệ 
tinh quan sát Trái đất; lắp ráp, tích 
hợp, kiểm tra ở trong nước vệ tinh 
nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao; 
làm chủ được công nghệ thiết kế, 
chế tạo thiết bị đầu cuối, trạm mặt 
đất điều khiển và thu nhận dữ liệu 
vệ tinh, các bộ phát đáp cho vệ 
tinh viễn thông; hình thành năng 
lực định vị dẫn đường của Việt 
Nam, giảm sự phụ thuộc vào các 
hệ thống định vị dẫn đường sử 
dụng vệ tinh toàn cầu hiện có. 

Về phát triển tiềm lực khoa học 
và công nghệ vũ trụ, phấn đấu đào 
tạo đội ngũ khoảng 300 chuyên 
gia, 3.000 kỹ sư; đầu tư nâng cấp 
khoảng 10 phòng thí nghiệm 
chuyên sâu. Trong đó, hoàn thành 
thực hiện đầu tư dự án Trung tâm 
Vũ trụ Việt Nam theo tiến độ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; đầu tư nâng cấp các phòng 
thí nghiệm chuyên sâu phục vụ 
nghiên cứu về vật lý địa cầu, vật 
lý thiên văn, vũ trụ học,… 

 (Theo nhandan.com.vn) 


