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VẤN ĐỀ HÔM NAY

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
CHƯƠNG
TRÌNH
HÀNH
ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT ĐẠI HỘI XIII
Chính phủ vừa ban hành Nghị
quyết số 50/NQ-CP về Chương
trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng.
Chương trình hành động của
Chính phủ là căn cứ để các bộ,
ngành, cơ quan trực thuộc Chính
phủ ở trung ương và chính quyền
địa phương cấp tỉnh xây dựng
chương trình hành động của từng
bộ, ngành, cơ quan, địa phương
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao và phải được tổ chức
triển khai thực hiện quyết liệt, đồng
bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao
nhất để góp phần thực hiện thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển đất nước đã đề ra theo Nghị
quyết Đại hội XIII, trong đó:
- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm
giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước: là nước đang
phát triển có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức thu
nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030, kỷ niệm 100

năm thành lập Đảng: là nước đang
phát triển có công nghiệp hiện đại,
thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045, kỷ niệm 100
năm thành lập nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở
thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trong quá trình triển khai thực
hiện Chương trình hành động của
Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các
bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và
địa phương phải nghiêm túc quán
triệt các nguyên tắc lãnh đạo của
Đảng, phương châm “Đoàn kết Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo Phát triển” và các quan điểm chỉ
đạo theo Nghị quyết Đại hội XIII;
trong đó đặc biệt chú trọng 6 nhiệm
vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược;
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng,
đảng viên; lấy người dân, doanh
nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây
dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản
biên chế, nâng cao chất lượng và cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức trong toàn hệ thống hành
chính nhà nước, góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu tổng quát đề ra
theo Nghị quyết Đại hội XIII.
10 nhiệm vụ chủ yếu
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Nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ chủ
yếu gồm:
1- Tập trung hoàn thiện, nâng cao
chất lượng thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ
giữa Nhà nước, thị trường và xã
hội.
2- Phát triển mạnh mẽ khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo
nhằm tạo bứt phá nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh của nền kinh tế.
3- Phát triển nguồn nhân lực, giáo
dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu
nhân lực chất lượng cao của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và hội nhập quốc tế.
4- Đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu
quả; phát triển nền kinh tế số; thúc
đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững
trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô.
5- Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh
tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị
làm động lực phát triển vùng và đẩy
mạnh xây dựng nông thôn mới.
6- Phát triển văn hoá, xã hội, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội;
không ngừng nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân.
7- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài

nguyên; tăng cường bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai và tác động của dịch bệnh.
8- Củng cố, tăng cường quốc
phòng, bảo đảm an ninh quốc gia,
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
quốc gia.
9- Nâng cao hiệu quả công tác đối
ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của
Việt Nam trên trường quốc tế.
10- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
kiến tạo phát triển, liêm chính, hành
động; đẩy mạnh phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, tạo đột phá trong cải cách
hành chính.
Ban hành Chương trình hành
động thuộc phạm vi quản lý
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao và
các nhiệm vụ cụ thể trong Chương
trình hành động này của Chính phủ,
có trách nhiệm xây dựng, ban hành
Chương trình hành động thuộc
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phạm vi quản lý, trong đó phải thể
hiện bằng các đề án, chương trình,
giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển
khai thực hiện và phân công trách
nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ trong quý II năm 2021,
đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Trên cơ sở Chương trình hành
động của Chính phủ và Chương
trình hành động của mình, từng bộ,
cơ quan, địa phương cụ thể hóa
thành các nhiệm vụ trong kế hoạch
công tác hằng năm. Đối với những
nhiệm vụ đã rõ, đã có văn bản chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, không cần phải xây
dựng thêm đề án, các bộ, cơ quan,
địa phương tổ chức triển khai ngay,
bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu
quả những nội dung liên quan trong
Chương trình hành động của Chính
phủ và Chương trình hành động của
bộ, cơ quan, địa phương.
(chinhphu.vn)
TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY
KHCN ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT
TRIỂN ĐỘT PHÁ
Ngày 03/6/2021, Văn phòng
Chính phủ đã có Thông báo số
145/TB-VPCP thông báo Kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính tại buổi làm việc với

Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) về tình hình thực hiện
nhiệm vụ, những vấn đề cần giải
quyết.
KH&CN hiện hữu trong tất cả
các ngành, lĩnh vực, các cấp, địa
phương
Tại buổi làm việc với Bộ KH&CN
sáng ngày 27/5, sau khi nghe báo
cáo của Bộ trưởng Bộ KH&CN
Huỳnh Thành Đạt, phát biểu của
các đồng chí dự họp, ý kiến của Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
đã kết luận, đưa ra những nội dung
quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm Bộ
KH&CN cần tập trung thực hiện tốt
trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
nhấn mạnh vai trò động lực, dẫn dắt của
KH&CN.

Cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh,
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định
và khẳng định vai trò, vị trí, tầm
quan trọng của KH&CN, luôn coi
KH&CN là quốc sách hàng đầu.
Qua hơn 30 năm đổi mới của đất
nước, KH&CN đã từng bước khẳng
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định vai trò động lực quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã hội và
bảo vệ Tổ quốc. KH&CN hiện hữu
trong tất cả các ngành, lĩnh vực, các
cấp, các cơ quan, đơn vị, địa
phương. Nhận thức đầy đủ về vai
trò của KH&CN, đi đôi với sự quan
tâm đúng mức, cụ thể, thiết thực
của các cấp, các ngành, các địa
phương, cơ quan, đơn vị là vấn đề
quan trọng số một để KH&CN có
thể phát triển và thực hiện tốt vai
trò của mình.
Kết luận chỉ rõ, thời gian qua,
trong điều kiện còn rất nhiều khó
khăn cả về nguồn nhân lực và điều
kiện kinh tế, cơ sở vật chất, nhưng
ngành KH&CN đã có nhiều nỗ lực,
vượt qua khó khăn, thử thách và đã
đạt được nhiều thành tích có ý
nghĩa, góp phần đáng kể vào thành
tích chung của cả nước. Nổi bật là:
Khoa học xã hội và nhân văn đã
đóng góp vào việc xây dựng chủ
trương, đường lối, chính sách, trực
tiếp là dự thảo các văn kiện Đại hội
Đảng; Khoa học cơ bản đạt được
một số thành tựu, một số lĩnh vực
khoa học tự nhiên tiếp tục giữ thứ
hạng cao trên thế giới và trong khu
vực ASEAN; Khoa học ứng dụng
có bước tiến rõ nét, tiêu biểu mới
đây là những sản phẩm, công nghệ
phục vụ phòng chống dịch Covid-

19 như bộ KIT phát hiện vi rút
SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn và
được bán tại Châu Âu, vắc xin
phòng Covid-19 Nanocovax đã
được thử nghiệm lâm sàng trên
người; Chỉ số đổi mới sáng tạo của
Việt Nam (GII) tăng vượt bậc, dẫn
đầu nhóm quốc gia có cùng mức
thu nhập, năm 2020 đứng thứ
42/131 quốc gia. Thời gian gần đây,
nguồn lực tài chính xã hội đầu tư
cho KH&CN tăng mạnh, tỷ trọng
đầu tư giữa Nhà nước và doanh
nghiệp được cải thiện theo chiều
hướng tích cực với tỷ lệ 52% và
48%...

Vắc xin phòng Covid-19 Nanocovax đã
được thử nghiệm lâm sàng trên người.

8 nhiệm vụ trọng tâm
Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất
trí với một số định hướng, nhiệm vụ
trọng tâm trong thời gian tới được
nêu trong Báo cáo, đồng thời lưu ý
Bộ KH&CN cần tập trung làm tốt 8
nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần
quan tâm làm tốt hơn nữa việc xây
dựng và thực hiện chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính
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sách; huy động và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực KH&CN cả trong và
ngoài nước; chủ động thiết kế các
công cụ để phân cấp mạnh hơn đi
đôi với tăng cường kiểm tra, giám
sát. Tập trung đẩy mạnh công tác
quản lý nhà nước về KHCN
&ĐMST.
Xây dựng thể chế, cơ chế, chính
sách phát triển thị trường KH&CN
phải hướng tới phục vụ sản xuất
kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm
trọng tâm; thúc đẩy đổi mới sáng
tạo; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến
khích người dân, doanh nghiệp
tham gia nhiều hơn vào hoạt động
nghiên cứu và phát triển KH&CN.
Chú trọng xây dựng cơ chế, chính
sách tạo động lực phát triển
KH&CN, thu hút nhân lực chất
lượng cao và khơi thông nguồn lực
đầu tư cho KHCN&ĐMST. Tinh
thần là phát triển KH&CN không
chỉ đơn thuần hướng tới mục tiêu
tăng trưởng, mà còn phải gắn với
phát triển văn hoá, phát triển con
người và an sinh xã hội; phục vụ
mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an
ninh, trong đó lưu ý phát triển và
quản lý hiệu quả các sản phẩm
nghiên cứu, ứng dụng theo hướng
lưỡng dụng.
Đầu tư phát triển cho KH&CN
phải có trọng tâm, trọng điểm, bám

sát vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3
đột phá chiến lược, phù hợp với
tiềm năng, thế mạnh từng vùng,
miền, góp phần tăng năng suất lao
động, nâng cao chỉ số phát triển con
người.
Cần chủ động, tích cực hơn trong
hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa
học và công nghệ; tranh thủ trao
đổi, tiếp nhận những thành tựu
KH&CN của thế giới, nhất là
những, công nghệ mới, tiên tiến của
thế giới, tận dụng tối đa cơ hội mà
cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 mang lại để phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội, ứng phó biến đổi
khí hậu và đặc biệt là phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm
hiện nay.
Thành lập Hội đồng điều phối
hoạt động KHCN&ĐMST
Theo Kết luận, Thủ tướng giao Bộ
KH&CN chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan nghiên cứu, đề
xuất phương án thành lập Hội đồng
điều phối hoạt động khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
Đối với một số kiến nghị, đề xuất
cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cơ bản
đồng tình, ủng hộ chủ trương. Bộ
Khoa học và Công nghệ chủ động
phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, đề xuất hướng giải
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quyết theo thẩm quyền và xin ý
kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
báo cáo Thủ tướng Chính phủ
những vấn đề vượt thẩm quyền.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối
hợp với Bộ Tài chính để sửa đổi
một số chế độ, chính sách cho sát
với thực tế, nhất là chế độ, chính
sách cho các nhà khoa học, nghiên
cứu khoa học, hội thảo khoa học và
các đề tài, đề án…
(chinhphu.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH
CHÍNH: TẠO ĐIỀU KIỆN
THUẬN LỢI NHẤT CHO
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT
VACCINE PHÒNG COVID-19
Tại Thông báo số 160/TB-VPCP
kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt
với các nhà khoa học, các đơn vị
doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất
vaccine phòng COVID-19, Thủ
tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc về
pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh
thần bám sát thực tiễn, tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ và sản
xuất vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với
các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu
cầu về nhận thức cần thống nhất
vaccine có tính chất quyết định,
chiến lược, lâu dài trong phòng,
chống dịch nói chung và trong
phòng, chống dịch COVID-19 nói
riêng, đồng thời phải nằm trong
chiến lược tổng thể nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ, sản xuất
vaccine để vừa chủ động trong
phòng, chống dịch vừa tiết kiệm
ngân sách nhà nước cả trước mắt và
lâu dài.
Triển khai đồng bộ mua, sản
xuất và tiêm vaccine an toàn, hiệu
quả
Trong triển khai chiến lược
vaccine, cần thực hiện đồng bộ, bao
gồm: mua, nghiên cứu, chuyển giao
công nghệ, sản xuất vaccine trong
nước đồng thời tổ chức, triển khai
chiến dịch tiêm vaccine kịp thời, an
toàn, hiệu quả.
Nhận thức nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ và sản xuất vaccine
vừa là sản phẩm xã hội vừa là sản
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phẩm thương mại. Do đó, mọi chiến
lược, kế hoạch, chính sách phải phù
hợp với tính chất xã hội, tính chất
thương mại của vaccine.
Sản xuất vaccine là khó khăn,
thách thức nhưng phải làm bằng
được
Thủ tướng nhấn mạnh, về tư
tưởng chỉ đạo, việc nghiên cứu,
chuyển giao, sản xuất vaccine là
khó khăn, thách thức nhưng phải
làm bằng được vì có sản xuất được
vaccine mới chủ động trong phòng
chống dịch và chăm sóc, bảo vệ sức
khỏe, tính mạng của người dân. Cần
có quyết tâm cao và niềm tin là Việt
Nam sẽ sản xuất được vaccine
phòng COVID-19, để người dân
tin, tích cực tham gia, đóng góp
nguồn lực vào nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ sản xuất và tham
gia thử nghiệm, sử dụng vaccine.
Song song với việc nghiên cứu,
chuyển giao, sản xuất, phải đẩy
mạnh thử nghiệm theo quy trình
nghiêm ngặt, chặt chẽ, kỹ lưỡng và
xây dựng chương trình, kế hoạch,
chiến dịch tiêm chủng vaccine kịp
thời, an toàn, hiệu quả.
Huy động nguồn lực cho nghiên
cứu, sản xuất vaccine
Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian
tới, Thủ tướng yêu cầu phải xây
dựng Chiến lược, Chương trình

Quốc gia, Kế hoạch lâu dài, toàn
diện để nghiên cứu sản xuất,
chuyển giao công nghệ vaccine, đặc
biệt là vaccine phòng COVID-19.
Đồng thời, tập trung tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc về
pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh
thần bám sát thực tiễn, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ và sản xuất
vaccine.
Triển khai nhiều giải pháp huy
động nguồn lực tài chính, kinh phí
cho nghiên cứu, sản xuất vaccine,
trong đó phải có giải pháp hợp tác
công - tư trên nguyên tắc hài hòa,
hợp lý, hiệu quả giữa lợi ích Nhà
nước, Nhà khoa học và Doanh
nghiệp, đó là nguyên tắc. Đối với
từng Chương trình, Dự án cụ thể thì
phải thảo luận thống nhất được về
nguyên tắc và kết quả hài hòa lợi
ích và chia sẻ rủi ro giữa ba nhà:
Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh
nghiệp để triển khai thực hiện.
Thủ tướng giao Bộ Khoa học và
Công nghệ chủ trì cùng Bộ Y tế,
các Bộ ngành có liên quan đề xuất
ban hành và ban hành ngay cơ chế,
chính sách để tập hợp, thu hút các
nhà khoa học; khích lệ, phát huy
lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân
tộc; đồng thời có chế độ đãi ngộ,
động viên, khen thưởng phù hợp,
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kịp thời để các nhà khoa học trong
nước, ngoài nước cùng tham gia,
đóng góp cho việc nghiên cứu, sản
xuất vaccine, chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine với quy định
rõ ràng, công khai, minh bạch. Có
chính sách nuôi dưỡng, duy trì, phát
triển một cách lâu dài, ổn định các
nhà khoa học nghiên cứu, sản xuất
vaccine chân chính.
Nghiên cứu, ban hành quy trình
thử nghiệm, đánh giá, cấp phép
vaccine theo thủ tục rút gọn nếu
quy trình luật pháp cho phép trên
tinh thần "chống dịch như chống
giặc" nhưng phải tuân thủ nguyên
tắc khoa học, bám sát thực tiễn, bảo
đảm kịp thời, an toàn, minh bạch,
khách quan và phục vụ hiệu quả
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của
nhân dân.
Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan, đơn vị, trước hết là các
nhà khoa học, nhà quản lý, doanh
nghiệp và người dân.
Thủ tướng cũng yêu cầu công tác
tuyên truyền phải đúng hướng, hiệu
quả, bám sát quan điểm chỉ đạo của
Bộ Chính trị "Người Việt Nam
dùng hàng Việt Nam"; đẩy mạnh
tuyên truyền để người dân có cảm
hứng, tin tưởng và ủng hộ chủ
trương sản xuất và tiêm vaccine do
Việt Nam sản xuất.

Thành lập trung tâm nghiên
cứu, sản xuất vaccine quốc gia
đạt tiêu chuẩn quốc tế
Thủ tướng Chính phủ giao Ban
chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống
dịch làm đầu mối chỉ đạo nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ, sản
xuất vaccine. Đồng chí Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam,
Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19 trực
tiếp chỉ đạo việc xây dựng Chương
trình Quốc gia về vaccine nói
chung, trong đó trước mắt đặc biệt
chú ý nghiên cứu sản xuất vaccine
phòng COVID-19.
Bộ Y tế, cơ quan quản lý nhà
nước về vaccine, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ chuyển giao công nghệ,
sản xuất, tổ chức chiến dịch tiêm
vaccine phòng COVID-19, thành
lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất
vaccine quốc gia đạt tiêu chuẩn
quốc tế; đề xuất cấp có thẩm quyền
những vấn đề còn vướng mắc để
tháo gỡ kịp thời. Phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan dự báo tình
hình, cân đối cung cầu hợp lý
vaccine tránh tình trạng "lúc thiếu,
lúc thừa không đúng lúc" để điều
tiết chính sách vĩ mô kịp thời, hiệu
quả.
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ
quan quản lý nhà nước đề xuất cơ
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chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc
nghiên cứu vaccine, chuyển giao
công nghệ sản xuất và cơ chế thông
thoáng về nghiên cứu, ứng dụng
khoa học công nghệ trong lĩnh vực
y tế; chủ trì, triển khai nghiên cứu
và sản xuất vaccine trong Chương
trình phát triển sản phẩm quốc gia
đến năm 2030; hỗ trợ đăng ký
quyền sở hữu trí tuệ đối với công
nghệ sản xuất vaccine; phối hợp với
Bộ Y tế trong việc xây dựng Trung
tâm nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine, Trung tâm
thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm
sàng; nhưng chú ý vấn đề quy
hoạch sản xuất và phát huy hiệu quả
hợp tác công tư.
Bộ Tài chính khẩn trương nghiên
cứu bổ sung cơ chế, chính sách về
tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ trong
công tác phòng, chống dịch
COVID-19 và trong nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ, sản xuất
vaccine phòng COVID-19.
Các kiến nghị về đầu tư, sử dụng
nguồn lực, cơ chế, chính sách,…
của các nhà khoa học, nhà quản lý,
nhà sản xuất vaccine là chính đáng,
phù hợp với tình hình, Chính phủ
giao đồng chí Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam thay mặt Chính phủ xử lý
giải quyết và báo cáo Thường trực
Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các
tầng lớp nhân dân, người Việt Nam
ở nước ngoài, các nhà khoa học, các
doanh nhân, doanh nghiệp nêu cao
tinh thần yêu nước đóng góp tích
cực vào sự nghiệp phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 với tinh thần
"Ai có ít góp ít, ai có nhiều đóng
góp nhiều" để chúng ta thực hiện
thành công chiến lược vaccine.
(chinhphu.vn)
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUA
GÓC NHÌN CỦA CÁC NHÀ
QUẢN LÝ, NHÀ KHOA HỌC
VÀ DOANH NGHIỆP
Đảng và Nhà nước đã xác định,
phát triển khoa học và công nghệ
(KH&CN) là quốc sách hàng đầu,
giữ vai trò then chốt trong sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước, là nền tảng, động lực
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Điều đó được tái khẳng
định, nhấn mạnh trong Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, coi phát triển
nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới
sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là một
trong các đột phá chiến lược quan
trọng nhất.
Hiện thực hóa các chủ trương,
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đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thời gian
qua ngành KH&CN đã đạt được
nhiều thành tựu đóng góp cho sự
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng và an ninh. Đồng thời
đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ,
đồng hành của các ngành, các cấp,
đặc biệt là các lực lượng làm công
tác KH&CN trong cả nước gồm các
nhà hoạch định chính sách
KH&CN; các nhà khoa học trong
viện nghiên cứu, trường đại học;
nhà khoa học trong các doanh
nghiệp; nhà khoa học ở nước ngoài;
người dân đam mê KH&CN.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học
và Công nghệ Việt Nam 18 - 5,
nhiều nhà quản lý, nhà khoa học và
doanh nghiệp đã chia sẻ những
nhận định, đánh giá về vai trò, vị trí
và những đóng góp của KH,CN
&ĐMST đồng thời đưa ra các đóng
góp, đề xuất để nền KH&CN nước
nhà tiếp tục có thêm nhiều đột phá
trong thời gian tới.
1. Khoa học, Công nghệ và Đổi
mới sáng tạo qua góc nhìn của
nhà quản lý
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy
viên BCHTWĐ, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư:
Trong các giai đoạn phát triển đất
nước, kinh tế - xã hội đã đạt được

nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có
đóng góp quan trọng của KH&CN,
đặc biệt trong công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng
suất, chất lượng và năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế.

Trong giai đoạn tới, để hiện thực
hóa các khát vọng phát triển, đạt
được các mục tiêu như Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, lĩnh
vực KHCN&ĐMST cần kế thừa và
nỗ lực hơn nữa, từ phát triển hệ sinh
thái thúc đẩy nghiên cứu khoa học
cơ bản, khoa học ứng dụng đến xây
dựng thể chế, chính sách và phát
triển thị trường khoa học công
nghệ… để xứng đáng là một đột
phá chiến lược, động lực để đưa đất
nước phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy
viên BCH Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Công thương:
Trong giai đoạn vừa qua,
KH&CN đã đóng góp quan trọng
trong quá trình phát triển của ngành
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Công thương. Hoạt động nghiên
cứu khoa học, ứng dụng đổi mới
công nghệ, ĐMST trong các doanh
nghiệp ngành Công Thương, đặc
biệt với doanh nghiệp chế biến, chế
tạo liên tục phát triển và đã có
những chuyển biến tích cực đáng
ghi nhận. Tỷ lệ doanh nghiệp ngành
Công Thương tham gia hoạt động
đổi mới công nghệ ngày càng cao.
Báo cáo của Ngân hàng thế giới cho
thấy, các doanh nghiệp Việt Nam
đã chi khoảng 1.6% doanh thu hàng
năm cho R&D. Nhiều tập đoàn,
doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát
triển KH&CN để đẩy mạnh các
hoạt động KHCN&ĐMST.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy
viên BCH Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

KH&CN, nhất là nguồn nhân lực
KH&CN chất lượng cao đã góp
phần quan trọng vào việc nâng cao
vị thế của các trường đại học Việt
Nam trong bảng xếp hạng uy tín
trên thế giới và góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục đào tạo.
Thiếu
tướng,
GS.TS.NGND
Nguyễn Lạc Hồng – Phó Giám đốc
Học viện Kỹ thuật Quân sự:
Đối với Học viện Kỹ thuật quân
sự, chúng tôi có đội ngũ cán bộ
khoa học rất hùng hậu, được đào
tạo tương đối bài bản, có nhiệt
huyết, và trong giai đoạn vừa qua,
với trí tuệ của mình đã nghiên cứu,
chế tạo thành công nhiều sản phẩm,
phục vụ kinh tế quốc dân cũng như
lĩnh vực khoa học quân sự.

Hoạt động KH&CN tại các cơ sở
giáo dục đại học được triển khai
một cách bài bản, toàn diện: từ
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng
dụng và chuyển giao công nghệ, sở
hữu trí tuệ, đến nghiên cứu khoa
học của sinh viên, gắn liền với đào
tạo nguồn nhân lực. Tiềm lực

Tôi hy vọng, thời gian tới, với sự
đầu tư của Nhà nước và xã hội, sự
chung tay góp sức của các tổ chức
KH&CN, các doanh nghiệp, nhà
khoa học và người dân, cùng đội
ngũ nhân lực có năng lực, trình độ,
tâm huyết như hiện nay, sẽ ngày
càng có thêm nhiều sản phẩm sáng
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tạo hơn nữa đóng góp cho phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng và an
ninh. (Còn tiếp).
(truyenthongkhoahoc.vn)
CÔNG NGHỆ ĐÓNG VAI TRÒ
QUAN TRỌNG TRONG VIỆC
KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, công
nghệ đóng vai trò quan trọng trong
việc kiểm soát dịch bệnh.
Trong số những công nghệ hỗ trợ
phòng chống Covid-19, AI và
blockchain đóng vai trò quan trọng.
AI giúp giảm gánh nặng công việc
của đội ngũ y tế bằng cách hỗ trợ
chuẩn đoán hình ảnh, khám chữa
bệnh từ xa, robot AI giúp dọn dẹp
khu cách ly, camera AI phát hiện
người có thân nhiệt cao, không đeo
khẩu trang, không giãn cách đúng
quy định... Trong khi đó, công nghệ
chuỗi khối blockchain được sử
dụng để quản lý chuỗi cung ứng y
tế, giám sát việc triển khai hộ chiếu
vắc-xin...
Chia sẻ trong Tọa đàm “AI,
Blockchain và cuộc chiến chống
Covid-19” do VnExpress tổ chức,
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế
Duy cho biết, ngay từ đầu năm
2020, khi dịch xuất hiện, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp cho

nghiên cứu các giải pháp công
nghệ, thảo luận hàng tuần, từ đó
giao Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công
nghệ cùng các chuyên gia triển khai
từng giải pháp một cách kiên trì.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng
định, công nghệ đóng vai trò quan
trọng trong việc kiểm soát dịch
bệnh. Tuy nhiên, công nghệ ứng
dụng như thế nào, phải tuỳ vào từng
giai đoạn, điều kiện cụ thể.
Lấy ví dụ về ứng dụng AI trong
việc truy vết, Thứ trưởng cho biết
khi có bất kỳ ổ dịch hoặc ca lây
nhiễm cộng đồng mới, đội ngũ y tế
sẽ bắt đầu điều tra lịch trình, lấy
thông tin dịch tễ. Vì nhiều vấn đề
khách quan, như không phải người
dân nào cũng sử dụng smartphone
hoặc thao tác trên di động, việc ghi
chép bằng tay vẫn là phương án tối
ưu.
Tuy nhiên, khi số lượng ca lây
nhiễm trong cộng đồng lớn, việc
nhập liệu từ các bản khai giấy mất
rất nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn.
Nếu không số hoá những thông tin
này, việc truy vết bằng công nghệ
sẽ không thể phát huy tối đa hiệu
quả. Ngay lập tức, công nghệ
chuyển hình ảnh thành chữ viết với
sự hỗ trợ của AI đã giúp số hoá toàn
bộ tờ khai, phiếu điều tra dịch tễ và
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đưa lên hệ thống.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy.

Sau này, khi dịch bệnh diễn biến
phức tạp hơn, AI đã hiện hữu ngay
trong các khu cách ly, bệnh viện với
robot tự động giúp khử khuẩn, giao
hàng, đưa thuốc cho bệnh nhân... Ở
bài toán vĩ mô, trải qua các đợt dịch
bệnh, từ dữ liệu có được, AI có thể
phân tích, đưa ra các dự đoán về
quy mô tiếp theo của đợt dịch, đưa
ra các kịch bản theo thời gian thực
giúp cơ quan chức năng chủ động
ứng phó, khoanh vùng dịch bệnh.
Cùng chia sẻ về vấn đề trên, ông
Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch HĐQT
kiêm CEO Tập đoàn Bkav khẳng
định AI đang phát huy sức mạnh
trong cuộc chiến chống Covid-19
tại Việt Nam và sắp tới có thể
chứng minh hiệu quả lớn hơn nữa.
Đầu tiên là việc ứng dụng camera
AI vào việc xác định các đối tượng
nhập cảnh trái phép. Camera có thể
chạy 24/7 và phát đi cảnh báo cho
cơ quan chức năng ngay khi phát
hiện người nhập cảnh trái phép.
Điều này không chỉ giúp kiểm soát

người nhập cảnh hiệu quả mà còn
tối ưu về con người, giảm rủi ro cho
đội ngũ canh gác.
Tiếp theo là theo dõi hoạt động
giãn cách ở những nơi công cộng
hoặc trong các khu cách ly. Đội ngũ
y tế không thể theo dõi sát sao từng
nhóm người mọi lúc, mọi nơi,
nhưng camera AI thì có thể phát
hiện được ai đang không đeo khẩu
trang, ở đâu đang có tụ tập đông
người.
Ngoài AI, một công nghệ mới
cũng đang phát huy sức mạnh trong
đại dịch Covid-19 là Blockchain.
Theo ông Huy Nguyễn - CoFounder & CTO KardiaChain,
nhiều quốc gia trong khu vực, như
Singapore, Hàn Quốc, Malaysia
đang ứng dụng Blockchain vào việc
quản lý "hộ chiếu vaccine" để
chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi
kinh tế. Tại Việt Nam, blockchain
cũng đang được một số bệnh viện
ứng dụng để quản lý hồ sơ bệnh
nhân, tạo ra các nền tảng kinh
doanh mới trong bối cảnh thói quen
mua sắm của người dùng có nhiều
thay đổi.
Liên quan tới việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ phục vụ chống dịch
Covid-19, lực lượng công nghệ hoạt
động 24/7 phục vụ phòng chống
dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và
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Truyền thông (TT&TT) vừa thành
lập, có tên gọi là Trung tâm công
nghệ phòng, chống dịch Covid-19
quốc gia (Trung tâm). Trung tâm
công nghệ phòng, chống Covid-19
quốc gia sẽ là đầu mối điều phối
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan
đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ
phòng, chống dịch.
(vietq.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Biến thực phẩm thừa thành vật
liệu xây dựng chắc như bê tông
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa
sáng tạo phương pháp giúp tái chế
phế liệu rau quả, thực phẩm thừa
thành một loại vật liệu xây dựng
mới bền chắc hơn bê tông.
Cụ thể, nhóm các nhà nghiên cứu
tại Viện Khoa học trực thuộc Đại
học Tokyo (Nhật Bản) đã thu thập
các loại rác thải thực phẩm và sử
dụng công nghệ “ép nóng” để biến
chúng thành vật liệu xây dựng. “Ép
nóng” vốn được sử dụng để chuyển
bột gỗ trở thành vật liệu xây dựng.
Họ dùng các rác thải thực phẩm
sấy chân không, nghiền thành bột
rồi trộn với nước sau đó cho hỗn
hợp tiếp xúc môi trường nhiệt độ
cao. Tiếp đó, họ kiểm nghiệm sức

bền của hỗn hợp này.

Lá bắp cải, vỏ cam hay vỏ hành tây đều có
thể được tái chế thành vật liệu xây dựng có
độ bền, chắc như bê tông

Ông Yuya Sakai, người tham gia
nghiên cứu nêu rõ: “Mục tiêu của
chúng tôi là sử dụng tảo biển cũng
như các loại rác thải thực phẩm phổ
biến khác tạo thành vật liệu chắc
chắn như bê tông”. Kota Machida,
một thành viên khác của nghiên cứu
nói thêm rằng lá bắp cải giúp tạo ra
vật liệu "khỏe" hơn bê tông gấp 3
lần. Vật liệu này ghi nhận không có
thay đổi về bên ngoài hoặc bị nấm,
côn trùng gây ảnh hưởng sau khi
tiếp xúc với không khí trong 4
tháng.
(vietq.vn)
 Chế tạo thành công tàu ngầm
tự hành giúp phát hiện sớm sóng
thần
Các nhà khoa học tại Đại học
Athens đang phát triển một drone
lặn dưới nước có khả năng phát
hiện các rung chấn sớm nhất dưới
đáy biển để cảnh báo sớm một trận
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sóng thần có thể xảy ra và giúp hạn
chế thương vong về người tối đa.
Những sự nứt vỡ của các miệng
núi lửa cũ trong lòng đại dương là
nguyên nhân dẫn tới những trận
sóng thần nguy hiểm có khả năng
quét sạch cả một vùng dân cư rộng
lớn, tuy nhiên, những hiện tượng
báo hiệu cho loại thiên tai này lại
vô cùng khó nhận biết. Đây là lý do
chính khiến chúng đem tới tỷ lệ tử
vong cao.
Để khắc phục điều đó, các nhà
nghiên cứu tại Đại học Athens đang
phát triển một drone lặn dưới nước
có khả năng phát hiện bức xạ - khả
năng được nhóm nghiên cứu cho là
sẽ phát hiện được sớm sóng thần
gây nên bởi động đất dưới lòng
biển.

Thiết bị này sẽ là nhân tố chính
giúp nhóm nghiên cứu thực hiện dự
án thăm dò động đất đại dương có
tên RAMONES, viết tắt cho
RadioActivity Monitoring in Ocean
EcoSystems - Kiểm soát Hoạt động
Bức xạ trong Hệ sinh thái Biển.
Nhóm nghiên cứu không muốn

drone có thể được điều khiển từ xa,
mà sẽ cố gắng cho nó tự hành toàn
phần. Điều này sẽ tăng tốc nghiên
cứu lên vài lần đồng thời đơn giản
hóa quá trình thu thập dữ liệu.
Hiện tại, chưa có xe tự hành trên
cạn, nên dự án tàu ngầm tự hành sẽ
còn khó thực hiện hơn nhiều. Môi
trường biển phức tạp, nguồn năng
lượng vận hành trí tuệ nhân tạo hạn
chế, vậy nên nhóm nghiên cứu
muốn tạo ra một AI có thể làm việc
với lượng năng lượng thấp nhất có
thể. Bên cạnh đó, cảm biến sẽ còn
phải tương thích được với cuộc
sống khắc nghiệt nơi biển sâu.
Chưa hết, các nhà nghiên cứu
không chỉ hoạt động địa chấn, mà
còn muốn biết tác động của con
người ảnh hưởng ra sao tới hoạt
động bức xạ của biển sâu. Trong
những thập niên 50 và 60, những
buổi thử nghiệm bom hạt nhân đã
tạo ra phụ phẩm là một lớp đồng vị
cesium-137, rồi cả hoạt động khoan
dầu của con người cũng tạo ra khí
radon nữa. Bên cạnh đó là việc thải
chất thải phóng xạ ra biển suốt từ
năm 1946 cho tới năm 1993, khi
các nước chung tay ký vào bản thỏa
thuận dừng hoạt động độc hại.
(sohuutritue.net.vn)
 Sáng tạo đồ bảo hộ giúp ‘hạ
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nhiệt’ cho các y, bác sĩ
TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng
Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi
trường (Bộ Y tế) cho biết đã có giải
pháp chống nóng cho nhân viên y tế
khi phải mặc bộ đồ bảo hộ để chống
dịch.
Theo đó, trang phục bảo hộ này
được thiết kế 2 quạt hút gió và lọc
không khí đẩy vào phía trong.

Bộ đồ bảo hộ được sáng tạo thêm để giúp
hạ nhiệt cho các y bác sĩ - Ảnh: Sức khoẻ
đời sống

"Ở đây, chúng tôi sử dụng 2 quạt
đủ để làm mát toàn bộ cơ thể, ở
dưới là cục pin có thể chạy được 10
tiếng, giúp cho các nhân viên y tế
giải quyết được cái nóng khi mặc
đồ bảo hộ. Chúng ta có thể tăng
giảm tốc độ, vì khi nghỉ ngơi có thể
dùng quạt tốc độ nhẹ hơn", TS.
Doãn Ngoc Hải cho biết.
Chuyên gia Viện Sức khỏe Nghề
nghiệp và Môi trường cũng cho biết
thêm, việc mang trang phục bảo hộ
là bắt buộc để người tham gia
chống dịch tránh bị lây nhiễm.
Trang phục này được may liền bằng

chất liệu chống thấm nước, thêm
khẩu trang, mũ, găng, ủng, làm tăng
nhiệt độ bên trong, khiến cơ thể ra
mồ hôi nhiều, ngột ngạt, khó thở.
Do bộ đồ này rất bí nên chúng ta
chỉ có thể tạo ra không khí đối lưu,
giúp “hạ nhiệt” cho các y, bác sĩ.
Dự kiến, sản phẩm này sẽ được
mang lên Bắc Giang để dùng cho
nhân viên y tế tuyến đầu và sẽ sớm
được phổ biến cho tất cả các nhân
viên y tế.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết,
Bộ Y tế đã giao các đơn vị liên
quan nghiên cứu và cho thử nghiệm
trang phục bảo hộ có khả năng hút
khí từ bên ngoài vào nhằm giúp
giảm nhiệt cơ thể.
Để bảo đảm sức khỏe cho nhân
viên y tế ở các điểm nóng của
dịch, các chuyên gia cho rằng người
trực tiếp tại tâm dịch không nên làm
việc trong điều kiện phải mang bảo
hộ kín liên tục nhiều giờ mà cần
được thay ca sau 2-3 tiếng, tránh để
kiệt sức.
(chinhphu.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

NỮ TIẾN SĨ VIỆT VÀO
CHUNG KẾT CUỘC THI
KHOA HỌC QUỐC TẾ
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TS. Hoàng Thị Đông Quỳ với
hướng nghiên cứu về vật liệu tổng
hợp, xuất sắc vào chung kết cuộc
thi Giải thưởng Khoa học ASEANHoa Kỳ năm 2021.
Đây là cuộc thi thường niên, được
tổ chức từ năm 2014 dành cho phụ
nữ, một sáng kiến của Mỹ nhằm hỗ
trợ ASEAN và 10 quốc gia thành
viên thúc đẩy hội nhập kinh tế, tạo
cơ hội cho phụ nữ và giải quyết các
thách thức xuyên quốc gia.
Với chủ đề "Nước sạch và không
khí trong lành", cuộc thi năm nay
tìm ra những nhà khoa học nữ trong
ASEAN có nghiên cứu xuất sắc
trong giải quyết vấn đề ô nhiễm môi
trường, thiếu nước sạch - vấn đề
ảnh hưởng đến 110 triệu người
vùng Đông Nam Á.
Năm nay TS. Hoàng Thị Đông
Quỳ (43 tuổi), Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP
HCM là một trong 14 nhà khoa học
được vào vòng chung kết trong số
64 ứng viên đại diện cho mỗi quốc
gia trong khối ASEAN.
TS. Hoàng Thị Đông Quỳ lọt vào
hạng mục Mid-Career Scientist
cùng 8 nhà khoa học khác trong khu
vực Đông Nam Á. Với hướng
nghiên cứu vật liệu tổng hợp vật
liệu tái chế polymer, nano
composite chống cháy thân thiện

với môi trường.
Ở vòng chung kết, 14 nhà khoa
học tiếp tục tranh tài trong hai hạng
mục, gồm Mid-Career Scientist
(nhà khoa học có học vị tiến sĩ 3
năm và có hơn 10 năm kinh nghiệm
nghiên cứu) với giải thưởng 10
nghìn USD và Senior Scienctist
(nhà khoa học quản lý phòng thí
nghiệm, đứng tên dự án nghiên cứu)
với giải thưởng 15 nghìn USD.
Trong giai đoạn tiếp theo, mỗi nhà
khoa học chuẩn bị một video để
giới thiệu dự án nghiên cứu và giải
pháp công nghệ ứng dụng, có giá trị
tích cực tới cộng đồng và truyền
cảm hứng cho thế hệ phụ nữ theo
đuổi lĩnh vực STEM. Sau đó, 4 nhà
khoa học được chọn từ hai hạng
mục sẽ tiếp tục trình bày nghiên
cứu, để tìm ra một người thắng
chung cuộc trong mỗi hạng mục.
Việt Nam từng có TS. Nguyễn
Thị Hiệp, giảng viên Trường ĐH
Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)
giành chiến thắng trong cuộc thi
Giải thưởng Khoa học ASEAN Mỹ lần thứ ba tổ chức năm 2017.
TS Hiệp khi đó được trao 20.000
USD cho nghiên cứu xuất sắc của
bà về đề tài sử dụng các giải pháp
chăm sóc tại nhà nhằm giảm áp lực
đè nặng lên các hệ thống chăm sóc
sức khỏe đô thị.
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Trước đó, năm 2017, TS. Hoàng
Thị Đông Quỳ xuất sắc là một trong
năm nhà khoa học nữ trẻ được
chương trình Giải thưởng nghiên
cứu khoa học dành cho nữ giới
L’Oreal – UNESCO trao giải
thưởng “Nhà khoa học nữ xuất sắc
năm 2017 và học bổng Nghiên cứu
khoa học”. Theo đó, TS. Hoàng Thị
Đông Quỳ cùng hai nhà nữ khoa
học khác đã nhận được học bổng
Nghiên cứu khoa học nữ tài năng có
giá trị là 150 triệu đồng/suất để tiếp
tục nghiên cứu sâu hơn những đề án
có tiềm năng phát triển và tạo nên
các ảnh hưởng và lợi ích lớn tại
Việt Nam
TS. Hoàng Thị Đông Quỳ được
Hội đồng Khoa học thống nhất lựa
chọn trao học bổng Nhà nghiên cứu
khoa học với đề tài "Vật liệu
Polymer Composite/Nanocomposite
chống cháy trên nền polyurethane
xốp sử dụng hợp chất chống cháy
thân
thiện
môi
trường
photpho/photpho-nitơ".
(Tổng hợp)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

VIỆT –
TRIỂN
CHIẾN
SÁNG

ÚC: TIẾP TỤC PHÁT
QUAN HỆ ĐỐI TÁC
LƯỢC VỀ ĐỔI MỚI
TẠO VÌ SỰ PHÁT

TRIỂN BỀN VỮNG
Đó là khẳng định của đồng chí
Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) tại buổi làm việc với Đại
sứ Úc tại Việt Nam Robyn Mudie
nhân dịp Ngày Khoa học và công
nghệ Việt Nam (18/5).

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao đổi với
Đại sứ Úc Robyn Mudie

Tri thức và đổi mới sáng tạo: Trụ
cột quan trọng trong quan hệ đối
tác chiến lược Việt Nam - Úc
Tại buổi làm việc, Đại sứ Robyn
Mudie chúc mừng Bộ trưởng
Huỳnh Thành Đạt trên cương vị
mới và tiếp tục khẳng định Úc là
đối tác tin cậy của Việt Nam, đặc
biệt với Bộ KH&CN trong lĩnh vực
đổi mới sáng tạo (ĐMST). Đại sứ
vui mừng chia sẻ những kết quả tốt
đẹp
của
Chương
trình
Aus4Innovation và nhấn mạnh việc
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
đã quyết định tăng ngân sách cho
Giai đoạn 1 của Chương trình
Aus4Innovaiton thêm 3,5 triệu đô la
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Úc, nâng tổng ngân sách Chương
trình lên 13,5 triệu đô la Úc giai
đoạn 2017-2022, đồng thời, tái
khẳng định việc triển khai Giai
đoạn 2 của Chương trình đến năm
2035.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong
bối cảnh Việt Nam và Úc đã nâng
tầm quan hệ đối tác chiến lược từ
tháng 3/2018. Với quan điểm tri
thức và ĐMST trở thành một trong
ba trụ cột quan trọng trong hợp tác
giữa hai Quốc gia (bên cạnh kinh tế
và quốc phòng - an ninh), đến nay,
các nỗ lực của hai bên trong thúc
đẩy quan hệ hợp tác đối tác trong
lĩnh vực ĐMST đã được gây dựng
và triển khai một cách thức chất và
hiệu quả thông qua Chương trình
Aus4Innovaiton.
Chương trình Aus4Innovation:
Linh hoạt gắn kết và thúc đẩy hệ
sinh thái ĐMST ở Việt Nam
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng vui
mừng chia sẻ với các đánh giá của
Đại sứ về các kết quả tích cực của
Chương trình Aus4Innovaiton, đã
tác động khá toàn diện và thực chất,
thúc đẩy năng lực và sự gắn kết,
hợp tác giữa các thành tố của hệ
sinh thái ĐMST ở Việt Nam và với
các đối tác Úc. Hơn ba năm qua, hai
lực lượng ĐMST của Việt Nam và
Úc trong khuôn khổ Chương trình

đã hợp tác đồng sáng tạo và đạt
nhiều dấu ấn nổi bật, từ việc thiết
kế Báo cáo tương lai kinh tế số Việt
Nam cho đến các mô hình kinh tế
lượng đo lường tác động của công
nghệ trong tăng trưởng kinh tế; thúc
đẩy thương mại hóa kết quả nghiên
cứu trong các trường đại học, viện
nghiên cứu Việt Nam với Cẩm nang
hướng dẫn hoạt động này sắp được
công bố. Cùng với đó là các hỗ trợ
của chuyên gia Úc trong thiết kế
các chỉ số đánh giá phục vụ xây
dựng Chiến lược khoa học, công
nghệ và ĐMST của Việt Nam đến
năm 2030. Các dự án ĐMST của
viện, trường, doanh nghiệp hai
nước trong hai đợt tài trợ năm 2019
và 2020 cũng đã bước đầu mang lại
kết quả đóng góp cho phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao chất
lượng cuộc sống người dân trên địa
bàn triển khai dự án. Gần đây nhất
là các sáng kiến thúc đẩy ứng dụng
trí tuệ nhân tạo (AI) trong ứng phó
với đại dịch Covid-19, tổ chức
Ngày hội AI Việt Nam 2020, hỗ trợ
khởi nghiệp sáng tạo về AI và tuyên
truyền, xây dựng năng lực triển
khai Chiến lược AI của Việt Nam
trong thời gian tới.
Tiếp tục củng cố quan hệ đối tác
chiến lược về ĐMST vì sự phát
triển bền vững
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Trong định hướng phát triển đất
nước 10 năm 2021-2030 và tầm
nhìn đến năm 2045, khoa học, công
nghệ và ĐMST được Đảng và
Chính phủ Việt Nam xác định như
một đột phá chiến lược, là động lực
chính góp phần đưa Việt Nam đạt
mục tiêu trở thành nước có công
nghiệp hiện đại vào năm 2030,
nước phát triển có thu nhập cao vào
năm 2045. Hợp tác và hội nhập
quốc tế là một trong các giải pháp
quan trọng giúp Việt Nam nhanh
chóng nâng cao tiềm lực và trình độ
KH&CN. Với định hướng đó, Úc là
một trong các đối tác chiến lược
quan trọng của Việt Nam trong hợp
tác về KH-CN, đặc biệt là lĩnh vực
đổi mới sáng tạo.
(truyenthongkhoahoc.vn)
BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN TIẾP
VÀ LÀM VIỆC VỚI TỔNG
GIÁM
ĐỐC
TỔ
HỢP
SAMSUNG VIỆT NAM
Chiều 06/5, tại trụ sở Bộ Khoa
học và Công nghệ (KH&CN), Bộ
trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có
buổi tiếp và làm việc với ông Choi
Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp
Samsung Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Huỳnh
Thành Đạt đánh giá cao Tổ hợp
Samsung tại Việt Nam đã luôn quan

tâm đến việc đẩy mạnh triển khai
các hoạt động KH&CN của Công ty
và đầu tư xây dựng Trung tâm
nghiên cứu và Phát triển tại Việt
Nam.
Bộ trưởng cho biết, thời gian qua,
Bộ KH&CN đã ban hành và tham
mưu Thủ tướng Chính phủ ban
hành các văn bản quy định các tiêu
chí liên quan đến doanh nghiệp
công nghệ cao (Quyết định số
10/2021/QĐ-TTg), dự án ứng dụng
công nghệ cao (Thông tư số
04/2020/TT-BKHCN) đã được sửa
đổi, cập nhật theo hướng tạo điều
kiện thuận lợi và phù hợp hơn cho
các doanh nghiệp, trong đó có các
doanh nghiệp/dự án của Samsung
tại Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị Samsung tiếp
tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động nghiên cứu và phát triển
tại Việt Nam, phối hợp với các viện
nghiên cứu, trường đại học, nhà
khoa học của Việt Nam triển khai
các dự án nghiên cứu chung, đồng
thời chia sẻ thông tin và kinh
nghiệm quản lý các dự án nghiên
cứu.
Báo cáo về tình hình đầu tư của
Samsung tại Việt Nam cũng như
hoạt động của Trung tâm nghiên
cứu và Phát triển của Samsung tại
Việt Nam, ông Choi Joo Ho cho
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rằng, Samsung là doanh nghiệp
công nghệ cao nên việc thành lập
Trung tâm nghiên cứu và Phát triển
là cần thiết. Khởi công xây dựng từ
tháng 3/2020 với tổng số vốn 220
triệu USD trên diện tích 11.600m2,
hiện Samsung đã hoàn thành được
khoảng 31%, dự kiến cuối năm
2022 sẽ khánh thành và đi vào hoạt
động.
Trung tâm nghiên cứu và Phát
triển của Samsung tại Việt Nam
ngoài phát triển công nghệ phần
mềm cho điện thoại di động, sẽ mở
rộng thêm nghiên cứu các công
nghệ cần thiết cho cuộc cách mạng
công nghệ 4.0 như: 5G, nhà máy
thông minh, AI…
Bên cạnh đó, Samsung cũng tập
trung hợp tác với các trường đại học
và đào tạo nhân tài với 3 nội dung
chính: trao học bổng tài năng trong
lĩnh vực công nghệ thông tin; xây
dựng phòng Lab Samsung cho một
số trường đại học; đồng hành tổ
chức các hoạt động triển lãm, hội
thảo với các trường, viện của Việt
Nam…
(truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI ĐỀ
ÁN 100 VỀ TRUY XUẤT

NGUỒN GỐC TẠI CÁC ĐỊA
PHƯƠNG
Tính đến tháng 4/2021 đã có
54/63 tỉnh/thành phố tiến hành các
hoạt động triển khai Quyết định 100
QĐ-TTg (Đề án 100) của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án
triển khai, áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc”.
Trong đó: 48 địa phương đã ban
hành Kế hoạch triển khai Đề án; 41
địa phương đã tổ chức một số hội
thảo tuyên truyền, phổ biến và đào
tạo về truy xuất nguồn gốc
(TXNG); 37 địa phương đã tổ chức
một số hội thảo tuyên truyền, phổ
biến và đào tạo về TXNG cho các
đối tượng liên quan.
Theo Trung tâm Mã số mã vạch
Quốc gia, 23 địa phương đã có các
hoạt động chuẩn bị cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin phục vụ hoạt
động TXNG như: Trà Vinh, Cà
Mau, Gia Lai, Tây Ninh, Khánh
Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc
Trăng, Kiên Giang, Quảng
Ninh… Một số tỉnh đã triển khai hệ
thống TXNG, nhưng đang lo ngại
vấn đề về dữ liệu lưu trữ sau này có
thể khó cập nhật tập trung vào Cổng
Thông tin TXNG sản phẩm, hàng
hóa quốc gia như Hà Nội, Hưng
Yên, Hà Tĩnh…
Đại diện Trung tâm Mã số mã
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vạch Quốc gia cho biết, theo thống
kê hiện có 25 địa phương đã triển
khai TXNG hoặc đã áp dụng tem
TXNG cho một số sản phẩm cụ thể.
Tuy nhiên, đa phần hiện chỉ ghi
nhận thông tin sản phẩm và nơi sản
xuất, chưa theo TCVN về TXNG
mà cơ bản là chỉ hỗ trợ dán tem.
Đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương
Trước yêu cầu thúc đẩy hoạt động
TXNG tại các địa phương, Trung
tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã
tham mưu cho Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL)
và trực tiếp đôn đốc các địa phương
xây dựng kế hoạch, thực hiện các
nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai
Đề án.
Cụ thể, ngày 15 tháng 9 năm
2020, Tổng cục TCĐLCL đã có
công văn số 3038/TĐC-MSMV đôn
đốc các Sở KH&CN xây dựng Kế
hoạch thực hiện Đề án 100; ngày
11/01/2021 Tổng cục TCĐLCL tiếp
tục gửi công văn số 68/TĐCMSMV tới các Sở KH&CN về việc
triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án
100 về truy xuất nguồn gốc…
Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối
hợp chặt chẽ với các địa phương tổ
chức các hội thảo, khóa đào tạo bồi
dưỡng kiến thức về hoạt động
TXNG, phổ biến nội dung TXNG
kết hợp trong các khóa đào tạo phổ

biến kiến thức về mã số, mã vạch.
Riêng năm 2020 đã tiến hành tại
các tỉnh như Bình Định, Thừa
Thiên-Huế, Nghệ An, Thái Nguyên,
Đồng Tháp, Bình Thuận, Tây Ninh,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang,
Thái Bình, Cao Bằng, Gia Lai, Bắc
Ninh, Sơn La…
Về hoạt động tư vấn triển khai các
nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện
Đề án 100 của các địa phương, tính
từ tháng 01-4/2021, Trung tâm
MSMVQG đã tư vấn trực tiếp cho
hơn 20 địa phương. Trong đó, một
số địa phương đã rất tích cực tham
vấn ý kiến chuyên môn từ Trung
tâm, như: Sơn La, Quảng Ninh,
Nghệ An, Gia Lai, Phú Yên, Thừa
Thiên Huế, Bình Thuận; Tham gia
cùng các Sở KH&CN tổ chức hội
thảo tập huấn về TXNG tại 3 địa
phương là Quảng Ninh, Gia Lai và
Phú Yên.
Trung tâm MSMVQG hiện đang
nỗ lực triển khai, phối hợp với các
địa phương xây dựng phương án,
đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án
100. Theo đó, đảm bảo mục tiêu
xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ
thống TXNG thống nhất trong cả
nước.
(tcvn.gov.vn)
SẼ CHUYỂN ĐỔI TỪ MÃ
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VẠCH 1D SANG 2D BẮT ĐẦU
TỪ NĂM 2027
Cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức
Mã số mã vạch (GS1) toàn cầu
2021 vừa diễn ra theo hình thức
trực tuyến. Theo đó, Tổ chức GS1
toàn cầu đặt mục tiêu chuyển đổi từ
mã vạch một chiều (1D) sang mã
vạch hai chiều (2D) bắt đầu từ năm
2027.
Được sự uỷ quyền của CEO GS1
Việt Nam, ông Bùi Bá Chính, Phó
giám đốc Trung tâm Mã số mã vạch
Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng) cùng đại diện
115 tổ chức thành viên tham gia và
bỏ phiếu tại cuộc họp trực tuyến
Đại hội đồng GS1 toàn cầu.
Kỳ họp Đại hội đồng GS1 diễn ra
thường niên và là sự kiện quan
trọng của cộng đồng GS1, là diễn
đàn của các nhà lãnh đạo cấp cao
của GS1 toàn cầu và GS1 thành
viên họp, trao đổi, thông qua các
quyết sách, kế hoạch hành động của
tổ chức.
Mặc dù năm 2020 đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp gây ảnh
hưởng không nhỏ tới hoạt động sản
xuất kinh doanh trên toàn thế giới,
tuy nhiên, theo ghi nhận năm 2020,
GS1 toàn cầu vẫn tăng trưởng số
lượng thành viên mới, trong đó
72% tổ chức thành viên có kết quả

kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, các
hoạt động của GS1 diễn ra sôi động
với nhiều kết quả nổi bật:
Trong lĩnh vực sức khỏe: Đã ban
hành tài liệu chính sách về truy xuất
nguồn gốc; ban hành các tổ chức
tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe hàng
đầu.
Lĩnh vực bán lẻ: Dịch vụ xác thực
bởi GS1 đã được cung cấp ở 25
quốc gia.
Nền tảng bán hàng: Tăng cường
sự tham gia của các nền tảng như
Google, Amazon, Cdiscount… với
GS1 trong việc sử dụng GTIN.
Mô hình Trung tâm Xuất sắc
(CoE): Thúc đẩy sáng kiến hỗ trợ
cho sự phát triển của hệ thống GS1.
Năm 2020 đã gặt hái các kết quả tốt
trong lĩnh vực: vận tải và giao nhận,
xây dựng, vận tải đường sắt.
Theo GS1, việc thực hiện kế
hoạch 3 năm (từ 2020 – 2022) vẫn
tiếp tục được đẩy mạnh triển khai,
trọng điểm năm 2021 và 2022 sẽ
tập trung vào các vấn đề: Cấp giấy
phép sử dụng và các cơ quan đăng
ký mã GTIN; thực hiện chính sách
GS1 UDI mới trong lĩnh vực sức
khoẻ; các vấn đề liên quan đến việc
nhận dạng trong thị trường bán lẻ
và chuyển đổi toàn cầu sang sử
dụng mã vạch theo phương thức
2D.
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Được biết, tham vọng của GS1 là
chuyển đổi từ mã vạch 1D sang 2D
bắt đầu từ năm 2027. Việc này sẽ
mang lại nhiều thông tin hơn cho
người tiêu dùng trực tuyến và ngoại
tuyến, tăng khả năng thương mại tại
điểm bán hàng và cải thiện khả
năng truy xuất nguồn gốc trong
toàn chuỗi cung ứng.
Trong thời gian tới, mô hình hoạt
động và kinh doanh của GS1 ưu
tiên 3 chủ đề: Tính toàn vẹn của
việc phân định GS1; Mô hình kinh
doanh trung/dài hạn cho nền tảng
đăng ký GS1; Cấp giấy phép trực
tiếp.
(tcvn.gov.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Miếng dán vaccine ngừa
COVID-19

Tiến sĩ David Muller và miếng dán vaccine
Hexapro

Mới đây, Công ty Vaxxas của
Australia thông báo cuộc thử
nghiệm đối với vaccine ngừa

COVID-19 Hexapro của Đại học
Texas (Mỹ) đã cho thấy những kết
quả tích cực.
Hexapro là loại vaccine sử dụng
miếng dán mà không dùng phương
pháp tiêm.
Tiến sĩ David Muller, người phụ
trách các cuộc thử nghiệm lâm
sàng, cho biết các thử nghiệm sử
dụng miếng dán vaccine Hexapro
trên chuột đang cho kết quả ấn
tượng, thậm chí còn tốt hơn so với
kết quả sử dụng một loại vaccine
dạng tiêm.
Cụ thể, kết quả thử nghiệm cho
thấy đã xuất hiện phản ứng trung
hòa kháng thể đối với COVID-19
với chỉ một liều duy nhất.
Tiến sĩ Muller khẳng định những
miếng dán này khi đặt lên da sẽ
giúp tạo ra phản ứng miễn dịch
ngay lập tức và mạnh hơn nhiều so
với phương pháp tiêm thông
thường.
Lý giải về điều này, ông Muller
cho rằng cơ thể có thể sản sinh phản
ứng với hỗn hợp các tín hiệu tổn
thương dù là rất nhỏ và tín hiệu
miễn dịch, đồng thời sự tác động
cùng lúc ở nhiều điểm trên da sẽ thu
hút nhiều tế bào miễn dịch, qua đó
giúp cơ thể tạo được phản ứng miễn
dịch mạnh mẽ.
Không giống như kim tiêm, miếng
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dán không gây tổn thương và vì chỉ
sử dụng một lần nên không có nguy
cơ lây nhiễm chéo.
Trong khi đó, Hexapro là loại
vaccine tương đối ổn định, vì vậy
các miếng dán chứa vaccine có thể
được bảo quản ở nhiệt độ phòng.
Kết quả thử nghiệm cho thấy
miếng dán vaccine này có thể duy
trì ổn định trong ít nhất 30 ngày ở
nhiệt độ 25oC và một tuần ở 40oC.
Việc sử dụng miếng dán vaccine
đã từng được Vaxxas thử nghiệm
trước đây để triển khai tiêm phòng
cúm, bại liệt và sởi.
(chinhphu.vn)
 'Máy bay không người lái'
dưới nước đầu tiên trên thế giới
có gì đặc biệt?
Một thiết bị ROV (thuật ngữ chỉ
các loại robot ngầm điều khiển từ
xa) mới do các nhà khoa học Thuỵ
Sỹ phát triển sử dụng ánh sáng để
vận hành, thay vì áp dụng phương
pháp truyền thống.
Thông thường, dây cáp có thể khá
nặng do đó, thiết bị ROV được đòi
hỏi cần có bề mặt khá lớn để đủ khả
năng mang dây cáp. Hơn nữa, dây
cáp có thể bị vướng vào các vật thể
dưới nước. Từ đó, có khả năng dẫn
đến tình trạng mất ROV. Đó là
những lý do khiến các nhà nghiên

cứu phát minh ra ExRay, sản phẩm
được ví von với "máy bay không
người lái“ dưới nước đầu tiên trên
thế giới.

ExRay được phát triển bởi Công
ty khởi nghiệp Thụy Sĩ Hydromea
và hiện đang hoạt động nhờ sử
dụng hệ thống liên lạc dưới nước
mang tên Luma. Hệ thống này
truyền dữ liệu nhị phân dưới nước
thông qua các xung ánh sáng nhanh.
Khái niệm này đã được nhiều nhà
khoa học khám phá trước đây. Tuy
nhiên, chưa có nghiên cứu nào thực
sự hoạt động dưới sự kết hợp dữ
liệu nhị phân thông qua ánh sáng
với một ROV.
Mới đây, công ty cho biết đặt mục
tiêu mở rộng phạm vi của ExRay
lên ít nhất là 100m (328 ft). Con số
này được dự đoán sẽ tăng khi công
nghệ được phát triển hơn nữa. Với
phiên bản hiện tại, ExRay dài 70
cm, nặng 7 kg và có tổng cộng 7 bộ
đẩy không trục (4 dọc, 3 ngang).
Thiết bị ROV này cũng được trang
bị máy ảnh HD có khả năng thu
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phóng cùng đèn LED kép. Thời
gian chạy pin của ExRay là từ 6 - 8
giờ.
(vietq.vn)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Thành lập Trung tâm công
nghệ phòng, chống COVID-19
quốc gia
Lực lượng công nghệ hoạt động
24/7 phục vụ phòng chống dịch
COVID-19 do Bộ Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) thành lập,
có tên gọi là Trung tâm công nghệ
phòng, chống dịch COVID-19 quốc
gia (Trung tâm).
Trung tâm là một cơ cấu làm việc
mang tính linh hoạt, không phải là
một tổ chức hành chính, không phát
sinh thêm tổ chức, biên chế, địa
điểm tại tầng 14, trụ sở Cục Tin học
hóa, tòa nhà VNTA, số 68 Dương
Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà
Nội.
Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu
mối điều phối, phối hợp với các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp tham
gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ
thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng,
chống dịch COVID-19; thiết kế, tổ
chức xây dựng, quản lý, vận hành,
giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh
mạng cho các nền tảng, hệ thống
công nghệ phòng, chống dịch

COVID-19.
Quản lý thống nhất, kết nối tập
trung và phân phối dữ liệu khai báo
y tế điện tử, dữ liệu khai báo di
chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh
của người dân, dữ liệu điểm kiểm
dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các
điểm kiểm dịch giữa các hệ thống
công nghệ phòng, chống dịch
COVID-19.
Trung tâm cũng có nhiệm vụ phát
triển hoặc nhận chuyển giao những
giải pháp công nghệ mới trong
phòng, chống dịch COVID-19;
phục vụ các yêu cầu sử dụng công
nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của
Bộ Y tế; hỗ trợ các yêu cầu về kỹ
thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai
biện pháp công nghệ cho các bộ
ngành, địa phương trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng thời, đôn đốc việc ứng dụng
các hệ thống, nền tảng công nghệ
phòng, chống dịch COVID-19 và
thực hiện một số nhiệm vụ khác
theo phân công của Bộ trưởng Bộ
TT&TT.
Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục
trưởng phụ trách Cục Tin học hóa,
Bộ TT&TT là Giám đốc Trung tâm,
phụ trách điều hành chung. Trung
tâm sẽ mời các chuyên gia y tế và
chuyên gia công nghệ tham gia với
vai trò là những thành viên nòng
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cốt, để xây dựng các giải pháp công
nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng
yêu cầu.
(chinhphu.vn)
 Ngành nhựa kỹ thuật tại Việt
Nam: Xây dựng bản đồ công nghệ
và ứng dụng công nghệ in 3D
Ngày 1/6/2021, Hội đồng tư vấn
đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia
do TS Đỗ Hữu Hào - Ban Chủ
nhiệm Chương trình phát triển sản
phẩm quốc gia làm Chủ tịch đã họp
đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây
dựng bản đồ công nghệ ngành nhựa
kỹ thuật và ứng dụng công nghệ in
3D để phát triển ngành tại Việt
Nam”. Đây là đề tài thuộc Chương
trình Đổi mới công nghệ quốc gia
đến năm 2020 do ThS Huỳnh Kim
Tước - Giám đốc Trung tâm Ứng
dụng Tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN
TP Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm.
Tại buổi họp đánh giá, nghiệm
thu, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày
một số sản phẩm chính mà đề tài
đạt được, cụ thể là: 1) Bản đồ công
nghệ ngành nhựa kỹ thuật; 2) Báo
cáo bản đồ công nghệ ngành nhựa
kỹ thuật; 3) Báo cáo đề xuất các
công nghệ ưu tiên và lộ trình đổi
mới công nghệ trong ngành nhựa kỹ
thuật; 4) Báo cáo đề xuất các giải
pháp phát triển ứng dụng công nghệ

in 3D; Cơ sở dữ liệu và phần mềm
quản lý bản đồ công nghệ trong
ngành nhựa kỹ thuật.
Kết quả của đề tài khẳng định:
Trình độ công nghệ nhựa kỹ thuật
của Việt Nam nhìn chung ở mức
trung bình khá so với thế giới, trong
đó yếu nhất là khâu thiết kế sản
phẩm do các doanh nghiệp nhựa kỹ
thuật Việt Nam ít có cơ hội được
tham gia vào công đoạn này. Hầu
hết các nguyên vật liệu đầu vào và
máy móc, thiết bị ngành nhựa đều
phải nhập khẩu từ nước ngoài. Thị
trường ngành nhựa kỹ thuật được
dự báo có nhiều tiềm năng, nhưng
sự cạnh tranh sẽ trở nên ngày cành
khốc liệt. Do đó, để phát triển
ngành nhựa kỹ thuật trong nước,
cần có các chính sách hỗ trợ đủ lớn
và lâu dài.
Bên cạnh đó, đề tài cũng nhận
định, In 3D đã và đang được ứng
dụng khá phổ biến tại Việt Nam
nhưng in 3D trong ngành nhựa kỹ
thuật còn chưa phát triển do hạn chế
thị trường và tính đặc thù của sản
phẩm. Trong tương lai, in 3D sẽ là
một ngành tiềm năng do nhu cầu thị
trường được dự báo sẽ tăng lên. Để
khắc phục những nhược điểm đang
tồn tại, việc đầu tư cho nghiên cứu
và thúc đẩy ứng dụng in 3D nhựa ở
Việt Nam là cần thiết.
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Tại buổi họp Hội đồng, các thành
viên hội đồng đánh giá cao những
kết quả mà nhóm nghiên cứu đạt
được; đề xuất bổ sung một số nội
dung cần làm rõ. Hội đồng đánh
giá, nghiệm thu xếp loại đề tài đạt
loại khá.
(vjst.vn)
 Johnson & Johnson sẽ nghiên

cứu khả năng chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine COVID-19
cho Việt Nam
Ngày 4/6, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm
việc trực tuyến với Johnson &
Johnson trao đổi về vấn đề nhập
khẩu, cung ứng vaccine phòng
COVID-19 tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên tích cực
đàm phán về cung ứng vaccine của
Johnson & Johnson cũng như vấn
đề chuyển giao công nghệ trong sản
xuất vaccine của hãng tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng
Nguyễn Thanh Long chia sẻ quan
điểm của Việt Nam là làm sao để
tiếp cận vaccine nhanh nhất, sớm

nhất và rộng nhất để phục vụ nhu
cầu tiêm chủng của người dân.
Cùng với mong muốn Johnson &
Johnson có kế hoạch cung ứng
vaccine COVID-19, Việt Nam cũng
mong muốn được hợp tác với
Johnson & Johnson về gia công và
chuyển giao công nghệ để thiết lập
nhà máy sản xuất vaccine tại Việt
Nam.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh
Long, hiện nay rất nhiều tập đoàn
lớn của Việt Nam muốn tham gia
vào chuỗi cung ứng vaccine toàn
cầu. Việt Nam cũng là 1 trong hơn
40 quốc gia có thể sản xuất được
vaccine phục vụ nhu cầu tiêm
chủng của người dân, do đó kinh
nghiệm sản xuất vaccine của các
nhà máy của Việt Nam được đảm
bảo.
Hệ thống quản lý quốc gia về
vaccine (NRA) của Việt Nam cũng
đã được Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) cấp chứng nhận đạt tiêu
chuẩn của tổ chức này, vì vậy, Việt
Nam rất mong muốn Johnson &
Johnson chuyển giao công nghệ để
sản xuất vaccine tại Việt Nam.
Về khả năng cung ứng vaccine
phòng COVID-19 của Johnson &
Johnson, đại diện Johnson &
Johnson cho biết hãng đã tham gia
cơ chế COVAX với cam kết cung
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ứng 200 triệu liều từ nay đến cuối
năm 2021.
Phía Johnson & Johnson cam kết
sau cuộc làm việc với Bộ Y tế,
Johnson & Johnson sẽ nỗ lực triển
khai tất cả các giải pháp để thúc đẩy
nhanh quá trình cung ứng qua cơ
chế COVAX, làm sao để Việt Nam
có vaccine của Johnson & Johnson
sớm nhất.
Đồng thời phía Johnson &
Jonhson cũng cho biết đã có kế
hoạch để nộp hồ sơ đăng ký vaccine
Jonhson & Jonhson tại Việt Nam.
Đại diện của Johnson& Johnson
cho biết, hãng sẽ nghiên cứu khả
năng chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine cho Việt Nam./.
(chinhphu.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Nghị quyết của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô
thị thông minh gắn với cải cách
hành chính
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW,
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về
Một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư và Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII,

nhiệm kỳ 2020-2025, ngày
28/5/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh ban hành Nghị quyết số 02NQ/TU về chuyển đổi số, đô thị
thông minh gắn với cải cách hành
chính.
Mục tiêu đến năm 2025:
- Bảo đảm thực hiện từ bằng đến
cao hơn các chỉ tiêu chuyển đổi số
đề ra trong Chương trình Chuyển
đổi số quốc gia ban hành kèm theo
Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.
- Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt
động của các cơ quan nhà nước.
Từng bước tự động hóa công tác
báo cáo, thống kê để phục vụ sự chỉ
đạo, điều hành, ra quyết định một
cách nhanh chóng, chính xác, hiệu
quả, kịp thời.
- Toàn bộ thủ tục hành chính đủ
điều kiện được cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích
hợp lên Cổng Dịch vụ công của
tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công
Quốc gia. Giải quyết nhanh chóng,
kịp thời các thủ tục hành chính cho
người dân và tổ chức. Từng bước
đưa hoạt động kiểm tra của cơ quan
quản lý nhà nước thực hiện thông
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qua môi trường số và hệ thống
thông tin của cơ quan quản lý.
- Phát triển hạ tầng số thống nhất,
đồng bộ, hiện đại và tin cậy phục vụ
cho chuyển đổi số, đô thị thông
minh và cải cách hành chính. Xây
dựng và đưa vào vận hành, khai
thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ
liệu, Kho dữ liệu dùng chung và Hệ
sinh thái dữ liệu mở của tỉnh, có kết
nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
Từng bước hoàn thành lộ trình số
hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa cơ sở
dữ liệu chuyên ngành, sẵn sàng kết
nối, chia sẻ dữ liệu.
- Phấn đấu nằm trong nhóm 10
tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả
nước về mức độ chuyển đổi số theo
đánh giá của Bộ Thông tin và
Truyền thông thông qua Bộ chỉ số
Chuyển đổi số cấp tỉnh.
- Từng bước triển khai và thúc
đẩy kinh tế số, xã hội số trong một
số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển
của tỉnh.
- Cơ bản hoàn thành một số nhiệm
vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị
thông minh của tỉnh, thông minh
hóa các ứng dụng trong quản lý,
điều hành và các ứng dụng phục vụ
người dân, doanh nghiệp và du
khách. Gắn kết các dịch vụ đô thị
thông minh với các dịch vụ chính
quyền số. Từng bước chuyển quản

lý đô thị từ truyền thống sang quản
lý trên dữ liệu số.
Tầm nhìn đến năm 2030
Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu
cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và
hình thành mô hình đô thị thông
minh; đổi mới căn bản, toàn diện
hoạt động quản lý, điều hành của
chính quyền, hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp,
phương thức sống, làm việc của
người dân; kinh tế số trở thành nền
tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát
triển mạnh mẽ và xây dựng xã hội
an toàn, nhân văn, thịnh vượng.
Xem toàn văn Nghị quyết tại
baria-vungtau.gov.vn.
(baria-vungtau.gov.vn)
 Thông qua dự thảo báo cáo
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị
quyết số 02-NQ/TU ngày
27/10/2016 của BTV Tỉnh ủy về
công tác bảo vệ môi trường trên
địa bàn tỉnh đến năm 2020
Sáng 01/6, ông Nguyễn Văn Thọ,
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban
Cán sự Đảng và Thường trực
UBND tỉnh bằng hình thức trực
tuyến để nghe Sở Tài nguyên và môi
trường báo cáo dự thảo Tổng kết 05
năm thực hiện Nghị quyết số 02NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban
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Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 (viết
tắt là Nghị quyết 02-NQ/TU).
Tham dự họp tại điểm cầu UBND
tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc
Khánh, Nguyễn Công Vinh và đại
diện lãnh đạo các sở, ngành liên
quan. Lãnh đạo UBND các huyện,
thị xã, thành phố tham dự họp tại 08
điểm cầu cấp huyện.
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở
Tài nguyên và Môi trường cho biết,
09 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường
được xác định tại Nghị quyết 02NQ/TU, đến nay cơ bản đã hoàn
thành.
Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết
số 02-NQ/TU, công tác quản lý,
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
đã có chuyển biến mạnh mẽ; chất
thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại
trừ Côn Đảo) được thu gom, chôn
lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất
thải tập trung Tóc tiên với khối
lượng trung bình khoảng 920
tấn/ngày; tất cả 12 khu công nghiệp
và 04 cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh đủ điều kiện hoạt động đã đầu
tư hệ thống xử lý nước thải tập
trung và hệ thống quan trắc tự động
nước thải theo quy định. Tính đến
năm 2020, các cơ sở sản xuất trên

địa bàn tỉnh đã đầu tư 46 trạm quan
trắc tự động nước thải, khí thải theo
quy định…
Bên cạnh những kết quả đạt được,
trong quá trình thực hiện vẫn còn
một số hạn chế, khó khăn dẫn đến
một số nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện chậm, không đảm bảo mục tiêu
đề ra theo tinh thần Nghị quyết số
02-NQ/TU như: việc triển khai các
dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt
bằng công nghệ đốt, tái chế, phát
điện còn chậm theo kế hoạch; việc
xử lý chất thải rắn sinh hoạt tồn
đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện
Côn Đảo còn chậm; công tác phân
loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn
còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả; việc
thực hiện các giải pháp khắc phục
một số khu vực ô nhiễm, các điểm
đen còn chậm…
Sau khi nghe ý kiến của các thành
viên tham dự họp, Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở
Tài nguyên và Môi trường tiếp thu
các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn
thiện dự thảo nêu trên, báo cáo
UBND tỉnh; trong đó lưu ý đánh
giá, làm rõ những nội dung chưa
làm được hoặc đã làm nhưng chưa
đạt hiệu quả từ đó đề ra các nhiệm
vụ, giải pháp bảo vệ môi trường
trong thời gian tới.
Ngoài ra, Chủ tịch cũng yêu cầu

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 31

Số 302 - 6/2021
UBND huyện Côn Đảo đôn đốc, hỗ
trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ
sớm đưa công trình vào vận hành,
xử lý khối lượng chất thải rắn tồn
đọng tại khu vực Bãi Nhát huyện
Côn Đảo.
(Theo baria-vungtau.gov.vn)
 Thiết lập chuyên trang phổ
biến về tình hình phòng, chống
Covid-19 của tỉnh trên internet
Nhằm tăng cường tuyên truyền,
phổ biến thông tin về tình hình
phòng chống, dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi
cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân nắm bắt tình hình và tham gia
thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh; Ủy ban nhân dân
tỉnh đã ban hành Công văn số
6099/UBND-VP ngày 02/6/2021
chỉ đạo thiết lập chuyên trang phổ
biến về tình hình phòng, chống
Covid-19 của tỉnh trên internet.
Theo đó, UBND tỉnh giao Văn
phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông lập
chuyên trang thông tin để tuyên
truyền, phổ biến về tình hình
phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chuyên
trang Covid); đăng tải tại các tên
miền: http://covid.bariavungtau.gov
.vn và http://covid.baria-

vungtau.gov.vn, đồng thời tích hợp
trên Cổng thông tin điện tử của
tỉnh.
Thông tin đăng tải trên Chuyên
trang Covid gồm: văn bản chỉ đạo,
yêu cầu, thông báo của UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh/huyện,
các cơ quan, đơn vị để thực hiện
công tác phòng, chống Covid-19;
văn bản báo cáo tổng hợp về tình
hình phòng, chống Covid-19 của
tỉnh, sở, ngành, địa phương.
Các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố có trách
nhiệm gửi thông tin để đăng tải lên
Chuyên trang Covid (qua địa chỉ
email covid@bariavungtau.gov.vn). Tài liệu gửi đăng
tải bao gồm: văn bản điện tử có xác
thực của cơ quan; file mềm văn bản
và tài liệu để đăng tải (có định dạng
của phần mềm MS Word hoặc MS
Excel).
UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở
Thông tin và Truyền thông hỗ trợ
kỹ thuật; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu,
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố
thông báo, phổ biến các tên miền
của Chuyên trang Covid (nêu trên)
cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân biết để truy cập, theo dõi, tham
gia thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
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Chuyên trang Covid hoạt động
bắt đầu từ 12 giờ ngày 03 tháng 6
năm 2021.
(Theo baria-vungtau.gov.vn)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Thiết bị tự động phát hiện
sớm cháy rừng
Nhóm tác giả ở Phân hiệu
Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng
Nai đã nghiên cứu, thiết kế hệ
thống thiết bị tự động phát hiện
nhanh các đám khói, đám lửa, với
thời gian từ lúc đám cháy phát
sinh đến khi nhận được tin nhắn
báo cháy chưa đến 10 phút.
Nhóm nghiên cứu ở Phân viện
Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng
Nai đã thực hiện đề tài “Nghiên
cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết
bị tự động phát hiện sớm và truyền
tin cháy rừng cho các khu vực có
nguy cơ cháy cao tại tỉnh Đồng
Nai”.

Sơ đồ lắp đặt hệ thống cháy rừng.

Hệ thống bao gồm trạm quan trắc
gắn thiết bị camera, được kết nối

internet; máy chủ và phần mềm xử
lý thông tin. Với vòng quay 360 độ,
camera tự động chia làm 24 cảnh
ảnh, hệ thống sẽ nhận diện các bức
ảnh có đám khói và đám lửa, sau
đó truyền nhanh dữ liệu này qua
SMS, email đến các lực lượng chức
năng để kịp thời xử lý đám cháy.
Thiết bị có thể quan sát trong bán
kính tối đa 5km, vận hành 24/24.
Phần mềm được nhóm sử dụng các
thuật toán để xử lý thông tin trên
các ảnh thu thập được, truyền tin
kịp thời đến các cơ quan quản lý
qua email, SMS. Phần mềm có thể
được cài đặt độc lập trên máy tính
cá nhân, hoặc trên hệ thống máy
chủ để tự động giám sát và cập nhật
thông tin.
Hệ thống đã được thử nghiệm vận
hành tại 3 khu vực gồm: Trạm
kiểm lâm Suối Linh (Khu bảo tồn
thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai) với
diện tích theo dõi khoảng 1.369 ha,
Ban quản lý Rừng phòng hộ Tân
Phú (xã Gia Canh, huyện Định
Quán) với diện tích theo dõi
khoảng 2.900 ha, và Phân hiệu
trường ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh
Đồng Nai (thị trấn Trảng Bom).
Kết quả thử nghiệm tạo đám cháy
ở Phân viện Trường ĐH Đồng Nai
cho thấy, thiết bị báo cháy chính
xác, phát hiện nhanh các đám khói,
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đám lửa, với thời gian từ lúc đám
cháy phát sinh đến khi nhận được
tin nhắn báo cháy chưa đến 10
phút.
Đề tài đã được Sở KH&CN Đồng
Nai nghiệm thu trong năm qua. Từ
kết quả xây dựng bản đồ vùng
cháy, các điều kiện về địa hình,
giao thông, nhóm nghiên cứu đề
xuất lắp đặt các thiết bị phát hiện
sớm cháy rừng tại 24 địa điểm trên
toàn tỉnh. Trong đó, tập trung chủ
yếu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh
Cửu, Tân Phú.
(khoahocphattrien.vn)
 Sản xuất vải có độ cách nhiệt
cao
Công ty Cổ phần Viện Nghiên
cứu Dệt may (Bộ Công Thương)
đã hoàn thiện quy trình công nghệ
và sản xuất thành công vải có độ
cách nhiệt cao.
Nguyên liệu để sản xuất vải dệt
kim có độ cách nhiệt cao là các
loại sợi Viloft 100%, sợi Viloft
pha Polyeste, sợi Viloft pha bông
có các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng
yêu cầu cho sản xuất vải dệt kim
đan ngang, đồng thời đạt chỉ số
giữ nhiệt lớn hơn. Loại sợi vải này
chủ yếu được sử dụng cho việc
may đồ lót, tất và quần áo thể

thao…
Hiện tại, Công ty Cổ phần Viện
Nghiên cứu Dệt may đã sản xuất
và tiêu thụ trên 43 tấn sợi và 22
tấn vải dệt kim có độ cách nhiệt
cao, đáp ứng các yêu cầu của
khách hàng trong nước, góp phần
làm tăng giá trị của vải dệt kim,
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm
nhập khẩu vải, nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh và tạo việc
làm cho người lao động.
Thông tin chi tiết liên hệ: Công
ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt
May. Số 478 Minh Khai, P. Vĩnh
Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà
Nội; ĐT: 024.38624025.
(vjst.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

GHI NHÃN HÀNG HÓA
THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN
TỬ: QUY ĐỊNH HỢP XU THẾ,
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO
Việc bổ sung quy định ghi nhãn
hàng hóa theo phương thức điện
tử vào Nghị định 43/2017/NĐ-CP
được coi là một trong những nội
dung mới vừa phù hợp với xu thế
hiện đại, vừa đảm bảo hiệu quả
minh bạch xuất xứ hàng hóa.
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Hành lang mới cho đổi mới
sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp
ứng dụng công nghệ
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 43/2017/NĐCP của Chính phủ về nhãn hàng
hóa vừa được Bộ Khoa học và
Công nghệ xây dựng hoàn thiện
và đang lấy ý kiến từ các Bộ,
ngành, địa phương nhằm khắc
phục những bất cập về ghi nhãn,
chống gian lận xuất xứ và chuyển
tải hàng hóa bất hợp pháp, chống
hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng
và doanh nghiệp.
Dự thảo nghị định này đã bổ sung
thêm phạm vi điều chỉnh gồm cả
hàng hóa xuất khẩu. Nội dung quy
định cụ thể đối với nhãn hàng hóa
xuất khẩu được giới hạn ở phạm vi
ghi xuất xứ hàng hóa để phòng
chống gian lận thương mại, các nội
dung khác ghi theo hợp đồng với
tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
Ngoài ra, Dự thảo nghị định
cũng quy định trách nhiệm ghi
nhãn hàng hóa. Đối với hàng hóa
lưu thông trong nước, nhãn hàng
hóa bắt buộc phải thể hiện các nội
dung sau bằng tiếng Việt, gồm:
tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm
về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa
hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối

cùng để hoàn thiện hàng hóa; các
nội dung khác theo tính chất của
mỗi loại hàng hóa.
Một điểm quan trọng được cộng
đồng doanh nghiệp đánh giá cao là
dự thảo đã bổ sung nhiều quy định
mới trong đó có quy định cho
phép thể hiện một số nội dung ghi
nhãn bắt buộc theo phương thức
điện tử.

Ảnh minh họa

Về lý do bổ sung nội dung cho
phép thể hiện một số ghi nhãn bắt
buộc theo phương thức điện tử,
Bộ Khoa học và Công nghệ cho
biết, việc bổ sung này nhằm đáp
ứng yêu cầu chỉ đạo tại Nghị
quyết 01 NQ-CP ngày 01/01/2020
của Chính phủ, tạo môi trường
thuận lợi cho kinh doanh, hội
nhập quốc tế, đẩy mạnh áp dụng
thành tựu khoa học công nghệ tiên
tiến vào sản xuất kinh doanh và
quản lý, tạo thuận lợi thương mại,
bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền
người tiêu dùng.
Trước đó, Nghị định số

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 35

Số 302 - 6/2021
43/2017/NĐ-CP chưa có quy định
cho phép các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh được sử dụng
việc ghi nhãn hàng hóa bằng
phương thức điện tử. Chính vì vậy
cần phải bổ sung thêm nội dung
này tại Nghị định số 43 để tạo
hành lang pháp lý cho việc áp
dụng công nghệ tiên tiến, ghi nhãn
theo phương thức điện tử và truy
xuất nguồn gốc hàng hóa.
Việc ghi nhãn theo phương thức
điện tử là tự nguyện áp dụng,
không bắt buộc đối với các doanh
nghiệp chưa đủ điều kiện áp dụng
công nghệ. Nghị định giao Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định
chi tiết đối với việc thực hiện ghi
nhãn bằng phương thức điện tử.
Quy định này của dự thảo được
cho là sẽ tạo hành lang pháp lý cho
các nội dung đổi mới sáng tạo, ứng
dụng công nghệ hiện đại trong hoạt
động ghi nhãn hàng hóa; tạo môi
trường thuận lợi cho kinh doanh,
hội nhập quốc tế, đẩy mạnh áp
dụng thành tựu khoa học công
nghệ tiên tiến vào trong sản xuất
kinh doanh và quản lý, tạo thuận
lợi thương mại, bảo vệ lợi ích quốc
gia và quyền người tiêu dùng.
3 mục tiêu chính được đặt ra
khi sửa đổi Nghị định 43/2017
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nguyễn Hoàng Linh cho biết, có
3 mục tiêu chính được đặt ra khi
sửa đổi Nghị định 43/2017.
Thứ nhất, minh bạch hơn, quy
định rõ ràng hơn về các quy định
ghi nhãn nhằm chống gian lận
thương mại, gian lận về ghi nhãn,
gian lận xuất xứ, tăng cường vai
trò bảo vệ người tiêu dùng và
doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Thứ hai, xem xét, chấp nhận và
hướng dẫn cách thức ghi nhãn mới
ứng dụng công nghệ mới, các nội
dung đổi mới sáng tạo về ghi nhãn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
Doanh nghiệp trong việc ghi nhãn,
tốt hơn cho người tiêu dùng.
Thứ ba, xử lý các vấn đề phát
sinh trong thực tiễn, còn bất cập
trong thời gian qua. Ví dụ: nội
dung ghi nhãn nào phải bắt buộc
có khi nhập khẩu; hàng hóa xuất
khẩu thì phải ghi nhãn như thế nào
để tránh hiện tượng gian lận ghi
nhãn gây ảnh hưởng đến uy tín
thương hiệu của hàng hóa Việt
Nam,...
Các ghi nhãn về dinh dưỡng cần
quy định như thế nào để đảm bảo
an toàn, sức khỏe cho người tiêu
dùng nhưng cũng không làm gia
tăng gánh nặng cho doanh nghiệp.
(Theo tcvn.gov.vn)
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