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TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY 
CHUYỂN ĐỔI SỐ GIỮA BỘ 
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG VÀ TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU 

Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TTTT) tổ chức Hội nghị triển khai 
chương trình hành động thúc đẩy 
chuyển đổi số giữa Bộ TTTT và tỉnh 
BR-VT nhằm mục đích nâng cao 
nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo các 
ngành, các cấp trong hệ thống 
chính trị của tỉnh BR-VT về chính 
quyền điện tử, đô thị thông minh, 
chuyển đổi số. 

Tham dự hội nghị, về phía Bộ 
TTTT có đồng chí Nguyễn Mạnh 
Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ TTTT, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử; đồng chí Nguyễn Huy 
Dũng, Thứ trưởng Bộ TTTT; đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ và một số doanh nghiệp 
trong ngành TTTT. 

Về phía tỉnh BR-VT có đồng chí 
Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng 
chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí thường trực HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; Lãnh đạo các ban Đảng, ban 
HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 
tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Bí thư các huyện, thị, 
thành ủy; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Trưởng 
các phòng ban chuyên môn thuộc 
các sở, ban, ngành và UBND cấp 
huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND các xã, phường, thị trấn. 

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVTWĐ, 
Bộ Trưởng Bộ TTTT và đồng chí Phạm 

Viết Thanh, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy tham 
dự Hội nghị. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến 
từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 41 
điểm cầu trên toàn tỉnh BR-VT, với 
tổng cộng hơn 1.500 đại biểu tham 
dự. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ 
tịch UBND tỉnh cho biết, nhằm tạo 
nền tảng để chủ động tham gia quá 
trình chuyển đổi số theo chủ trương 
của Đảng và Nhà nước, trong thời 
gian qua, tỉnh BR-VT đã quan tâm 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện nhiều chương trình 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông 
tin, xây dựng chính quyền điện tử, 
đô thị thông minh và bước đầu đã 
mang lại một số kết quả thiết thực. 
Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung 
tâm tích hợp dữ liệu, Trục liên 
thông, chia sẻ dữ liệu; Tổ chức kết 
nối liên thông gửi nhận văn bản 
điện tử 4 cấp hành chính, đạt tỷ lệ 
trên 80%; Cung cấp Dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 đạt 69%, mức 
độ 4 đạt 55%; Cổng dịch vụ công, 
phần mềm Một cửa điện tử triển 
khai thống nhất 3 cấp hành chính 
của tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công 
quốc gia giúp kiểm soát, đôn đốc 
tiến độ giải quyết thủ tục hành 
chính; Nhiều hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực 
được triển khai; Hệ thống Hội nghị 
truyền hình trực tuyến triển khai từ 
cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối hệ 
thống hội nghị trực tuyến Trung 
ương; Cổng thông tin điện tử các cơ 
quan nhà nước tăng cường công 
khai, minh bạch thông tin quản lý, 

giúp người dân tiếp cận thông tin 
của chính quyền dễ dàng hơn. 

Những năm qua tỉnh BR-VT luôn 
nằm trong top đầu trong bảng xếp 
hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển 
ứng dụng CNTT - truyền thông Việt 
Nam. 

Thuyết trình tại Hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng 
Bộ TTTT đã trình bày những vấn 
đề cơ bản về chuyển đổi số.  

Để giúp cho đội ngũ lãnh đạo các 
cấp trong hệ thống chính trị tỉnh 
BR-VT có nhận thức sâu sắc hơn về 
xu thế tất yếu của chuyển đổi số, 
Hội nghị đã tổ chức phiên đối thoại 
về chuyển đổi số do các đồng chí 
lãnh đạo Bộ TTTT và Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh BR-VT đồng chủ tọa. 

Chia sẻ với Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn 
mạnh, chuyển đổi số làm thay đổi 
cách chúng ta hành động, thay đổi 
mô hình hoạt động một cách căn 
bản và toàn diện. Điều này rất khác 
với ứng dụng công nghệ thông tin 
vì khi ứng dụng công nghệ thông 
tin vẫn là trên mô hình cũ, chỉ dùng 
phần cứng, phần mềm để hỗ trợ cho 
hoạt động. Trong Cuộc cách mạng 
4.0, người dùng quan trọng hơn 
người sáng tạo công nghệ gốc. Lần 
đầu tiên trên thế giới, người dùng 
quyết định sự thông minh của hệ 
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thống, người dùng làm cho công 
nghệ thông minh lên. 

Nói về việc phối hợp, Bộ trưởng 
cam kết, với vai trò dẫn dắt chuyển 
đổi số, Bộ TTTT sẽ đồng hành, hỗ 
trợ tối đa, thậm chí sẵn sàng cử cán 
bộ biệt phái hỗ trợ đào tạo nhân sự 
cho tỉnh BR-VT để hoàn thành các 
mục tiêu đề ra; khi Tỉnh cần tham 
vấn về công nghệ, Bộ sẵn sàng hỗ 
trợ đánh giá và đưa ra khuyến nghị 
một cách công khai, minh bạch.  
Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh 
cần triển khai ngay một số nhiệm 
vụ quan trọng như: sớm chuyển các 
hệ thống công nghệ thông tin của 
tỉnh lên iCloud; triển khai ngay các 
hạ tầng mang tính nền tảng chuyển 
đổi số trong năm 2021, trung tâm 
dữ liệu và phân tích, trung tâm giám 
sát điều hành đô thị thông minh 
(IOC), trung tâm giám sát điều hành 
an toàn an ninh mạng (SOC)… 

 
Theo dõi hệ thống sản xuất tự động tạo nhà 

máy thép Tung Ho (TX. Phú Mỹ). 

Cũng tại Hội nghị này, hai bên đã 
tổ chức ký kết Chương trình hành 

động giữa Bộ TTTT và UBND tỉnh 
BR-VT về thúc đẩy chuyển đổi số 
cho Tỉnh năm 2021, Theo đó, Bộ 
TTTT phối hợp, tư vấn hỗ trợ 
UBND tỉnh BR-VT để triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nội dung: 
Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách 
của tỉnh; Phát triển hạ tầng số phục 
vụ chuyển đổi số; Đẩy mạnh triển 
khai dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4; Phát triển đô thị thông minh 
tỉnh BR-VT; Triển khai bộ công cụ 
phòng chống sự lây lan của dịch 
bệnh; Triển khai dịch vụ tư vấn sức 
khỏe trực tuyến; Kết nối và khai 
thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc 
gia. 

  (Tổng hợp) 
 

TRÍ THỨC BR-VT VỚI PHÁT 
TRIỂN KT-XH VÀ HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ 

Ngày 30/3, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã 
tổ chức chương trình họp mặt đại 
biểu trí thức với chủ đề “Trí thức 
BR-VT với phát triển KT-XH và hội 
nhập quốc tế”. Tại buổi họp mặt, 
các trí thức, chuyên gia đầu ngành 
đã có nhiều hiến kế cho sự phát 
triển của tỉnh. 

Muốn theo kịp và vượt lên, phải 
đẩy mạnh chuyển đổi số 

 “Chuyển đổi số” là từ khóa được 
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nhiều chuyên gia nhắc đến khi đưa 
ra những đề xuất, kiến nghị cho sự 
phát triển của tỉnh. GS.TSKH. Hồ 
Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp 
về Toán, Giám đốc Khoa học Viện 
John von Newmann, ĐH Quốc gia 
TP.Hồ Chí Minh cho rằng, chuyển 
đổi số là con đường tất yếu để phát 
triển, là cơ hội vô giá, và nhận thức 
là bước đầu tiên quyết định quá 
trình chuyển đổi số. Phải nhận thức 
được rằng chuyển đổi số là từng 
bước thay đổi cách sống, cách làm 
việc khi sử dụng công nghệ số. 
Muốn thực hiện chuyển đổi số, cần 
tập trung vào chiến lược dữ liệu, 
xây dựng năng lực số và văn hoá 
đổi mới sáng tạo tại BR-VT. 

GS. TSKH. Hồ Tú Bảo đã đưa ra 
các bài học kinh nghiệm trong thực 
hiện chuyển đổi số. Theo GS, trước 
hết, cần xây dựng và thực hiện Đề 
án Chuyển đổi số. Trong đó, lãnh 
đạo của tỉnh, Sở TT-TT xây dựng 
đề án với sự góp ý của hội đồng 
chuyên gia. Các sở, ban ngành, địa 
phương cũng phải tự xây dựng kế 
hoạch chuyển đổi số của mình. Đề 
án Chuyển đổi số phải chú trọng 
đến lộ trình và tầm nhìn tổng thể, 
thực hiện từng bước chọn lọc, có 
điển hình. Bên cạnh đó, cũng cần 
quan tâm tới việc xây dựng hạ tầng 
số, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ 
tầng pháp lý và hạ tầng nhân lực. 
Song song đó, cần làm chủ công 
nghệ lõi, quan tâm tới công tác đào 
tạo nhân lực số và bắt đầu với 
những điển hình, nghĩa là bắt đầu từ 
những lĩnh vực được coi là thế 
mạnh của tỉnh. 

 
Lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình 

Đồng quan điểm với GS.TSKH 
Hồ Tú Bảo, TS. Nguyễn Tuấn Hoa, 
chuyên gia cao cấp thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam nhấn mạnh: “Muốn theo kịp 
và vượt lên trên các địa phương 
khác, quốc gia khác thì phải thực 
hiện chuyển đổi số nhanh hơn họ”. 
TS. Nguyễn Tuấn Hoa đã chỉ ra các 
bộ công cụ chuyển đổi số: Bộ công 
cụ ứng dụng các công nghệ số vào 
sản xuất kinh doanh, Bộ công cụ 
xây dựng và quản lý chuỗi liên kết, 
Bộ công cụ điều hành tài chính, DN 
trong môi trường số, Bộ công cụ 
đánh giá và điều chỉnh quá trình 
chuyển đổi số. Tỉnh phải dựa trên 
công nghệ số để tích tụ và tích hợp 
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đa công nghệ nhằm giải những bài 
toán đặc thù của tỉnh theo cách 
riêng của mình trên cơ sở tập trung 
vào những lĩnh vực chủ chốt như: 
kinh tế biển, logistic, công nghiệp 
chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ 
trợ, nông nghiệp, du lịch, ứng phó 
với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 
trường. 

Cần chiến lược phát triển mới 
cho du lịch, nhân lực 

TS. Phùng Đức Vinh, nguyên 
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch 
Vũng Tàu đã đưa ra một số kiến 
nghị để thúc đẩy sự phát triển của 
ngành du lịch tỉnh. Theo TS. Vinh, 
du lịch là 1 trong 4 trụ cột kinh tế 
của tỉnh. BR-VT là điểm sáng về du 
lịch khi vừa có biển, có rừng, có các 
công trình văn hóa, tâm linh... BR-
VT hứa hẹn trở thành thành điểm 
du lịch nghỉ dưỡng tâm linh nổi 
tiếng của Việt Nam và thế giới. Để 
khai thác hiệu quả tiềm năng về du 
lịch, TS. Phùng Đức Vinh đề nghị 
tỉnh xem xét lại quy hoạch và việc 
sử dụng bãi ven biển của tỉnh BR-
VT. 

Tại buổi họp mặt, TS. Hồ Cảnh 
Hạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư 
phạm BR-VT cũng đã đóng góp ý 
kiến về việc phát triển nguồn nhân 
lực gắn với sự cần thiết hình thành 
trường ĐH công lập của tỉnh. TS. 

Hồ Cảnh Hạnh cho biết, tại khu vực 
kinh tế trọng điểm phía Nam, BR-
VT là tỉnh duy nhất chưa có trường 
ĐH công lập. Bên cạnh trường ĐH 
tư thục, tỉnh cần có thêm trường 
ĐH công lập đào tạo đa ngành, đa 
hệ, nhất là các ngành đào tạo nguồn 
nhân lực trong lĩnh vực giáo dục. 
Ông Hạnh lý giải, trường ĐH công 
lập của tỉnh giúp cho con em nhân 
dân trong tỉnh, nhất là HS vùng khó 
khăn có điều kiện học tập, phát huy 
tài năng; đồng thời cụ thể hóa 
nhiệm vụ, định hướng của Đảng và 
của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 
TS. Hồ Cảnh Hạnh khẳng định: 
“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát 
triển, dù kết quả đầu tư có thể 
không dễ nhìn thấy ngay trong thời 
gian ngắn và khó định lượng. Đầu 
tư để có trường ĐH công lập của 
tỉnh trong thời gian tới là cần thiết, 
tương xứng với tiềm năng của tỉnh, 
góp phần nâng tầm hội nhập trên 
mọi mặt đời sống, KT-XH, an ninh 
quốc phòng”. 

Đội ngũ trí thức tỉnh đã có sự 
đóng góp lớn cho địa phương 

Theo thống kê, những người có 
bằng ĐH trở lên ở tỉnh BR-VT tính 
đến năm 2017 là 60 ngàn người, 
đứng thứ 13/63 tỉnh thành trên cả 
nước. Trong đó, có 130 người có 
bằng TS, hơn 1.800 người có bằng 
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ThS và 15 GS, PGS. Đội ngũ trí 
thức tỉnh đã có những đóng góp lớn 
cho KT-XH của tỉnh, có nhiều 
thành tích trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học, công nghệ. Riêng cấp 
nhà nước, từ năm 2005 tới 2019 có 
17 công trình đoạt giải thưởng 
Khoa học và Công nghệ toàn quốc, 
3 Huy chương Vàng của Tổ chức 
Sở hữu Trí tuệ Thế giới, 3 cụm 
công trình được trao giải thưởng Hồ 
Chí Minh về Khoa học công nghệ. 

(Theo Báo BR-VT) 
 
 

 
 
BỘ KH&CN TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Chiều ngày 19/3/2021, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ 
chức Hội nghị chuyên đề quản lý 
nhà nước về đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) dưới sự chủ trì của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt. 

Tại Hội nghị, báo cáo tham luận 
của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi 
Thế Duy và lãnh đạo một số đơn vị 
thuộc Bộ đã cho thấy bức tranh 
tổng quát về ĐMST, từ khái niệm, 
bản chất, thực trạng, thành tựu 
ĐMST, kinh nghiệm thúc đẩy hoạt 

động ĐMST của một số quốc gia, 
hoạt động quản lý nhà nước về 
ĐMST ở Việt Nam và những thay 
đổi về chiến lược quan trọng nhằm 
tháo gỡ các điểm yếu của hệ thống 
ĐMST quốc gia tại Việt Nam.  

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, 
gần đây Ngân hàng Thế giới đưa ra 
một quan sát gọi là “Nghịch lý của 
ĐMST”, được diễn giải là những 
nước đi sau có thể thừa hưởng, du 
nhập, bắt chước những công nghệ, 
những đổi mới mà các nước tiên 
phong đã phát triển để nhanh chóng 
bắt kịp các nước đi trước, nhưng 
trên thực tế đa số các nước đi sau 
lại không thực hiện được, hoặc thực 
hiện ở mức rất khiêm tốn những cơ 
hội này.  

Nghịch lý này được giải thích là 
ĐMST kể cả theo nghĩa rộng hay 
ĐMST theo kiểu bắt chước cũng 
không là “đương nhiên” mà đòi hỏi 
mức độ nhất định năng lực hấp thụ 
công nghệ, hấp thụ tri thức, năng 
lực quản lý và tổ chức, đòi hỏi 
doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ 
ĐMST ở quốc gia đó phải tích lũy 
được nền tảng tri thức cần thiết cho 
ĐMST. Nếu năng lực quản lý sản 
xuất còn hạn chế, rất khó để doanh 
nghiệp thực hiện ĐMST quan trọng. 
Do vậy, tùy từng giai đoạn phát 
triển khác nhau các quốc gia sẽ có 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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chính sách ĐMST phù hợp. 
Nhìn từ khía cạnh chính sách, hệ 

thống ĐMST quốc gia sẽ cung cấp 
đầu vào tri thức cho quá trình đổi 
mới (qua R&D, xây dựng năng 
lực); tạo cầu cho ĐMST (hình thành 
thị trường sản phẩm mới, tạo ra yêu 
cầu mới về chất lượng); hình thành 
các thành phần của hệ thống đổi 
mới (hình thành, thay đổi các tổ 
chức trực tiếp tham gia ĐMST; thúc 
đẩy học tập lẫn nhau, xây dựng 
mạng lưới và liên kết tri thức; tạo ra 
và hình thành các thể chế); hỗ trợ 
các công ty đang ĐMST, thông qua 
việc ươm tạo, cung cấp tài chính và 
tư vấn (ươm tạo, cung cấp tài chính, 
cung cấp dịch vụ tư vấn).  

Tại Việt Nam, hệ thống ĐMST 
đang hình thành, trong đó, một số 
thực thể, thể chế và liên kết đã xuất 
hiện và hoạt động nhưng còn thiếu 
vắng nhiều thể chế, thực thể và liên 
kết khác.  

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới 
(WIPO), Viện Quản trị Kinh doanh 
Châu Âu (INSEAD), Đại học 
Cornell (Hoa Kỳ) đều phối hợp xây 
dựng và xuất bản báo cáo Chỉ số 
đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). 
Những năm gần đây, kết quả GII 
của Việt Nam liên tục tăng và Việt 
Nam đã sử dụng bộ chỉ số GII như 

một công cụ đo lường và đánh giá 
hiệu quả hoạt động ĐMST của quốc 
gia. Việt Nam được xem là hình 
mẫu của các nước đang phát triển 
khác trong việc thiết lập ĐMST như 
một ưu tiên quốc gia.  

Tại Hội nghị, các đại biểu dành 
nhiều thời gian trao đổi, bàn luận về 
vấn đề quản lý nhà nước về 
KHCN&ĐMST. Hoạt động quản lý 
nhà nước của Bộ KH&CN về 
ĐMST được tổ chức dưới hình thức 
các chương trình, đề tài, dự án 
nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà 
nước (từ xác định nhiệm vụ, đến 
tuyển chọn thực hiện, đánh giá 
nghiệm thu, phổ biến, chuyển giao 
kết quả nghiên cứu v.v..) là hoạt 
động xuyên suốt trong các thời kỳ.  

Từ đầu những năm 2000, Bộ 
KH&CN đã có sự chuyển hướng 
nhằm vào đối tượng doanh nghiệp, 
địa phương và thúc đẩy thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến, áp dụng những quy trình, 
công cụ quản lý, tiêu chuẩn mới 
nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả của doanh nghiệp; 
hoạt động sở hữu trí tuệ cũng được 
đẩy mạnh hơn. Nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật mới (các luật) được 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung. Các 
chương trình KH&CN được đề xuất 



Số 300 - 4/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 8 

và triển khai. Các đơn vị trong Bộ 
Khoa học và Công nghệ cũng được 
tái cơ cấu lại theo định hướng mới. 
Một số đơn vị được thành lập mới 
và có thêm nhiều hoạt động cùng bộ 
máy, cơ chế chính sách liên quan 
nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ 
trợ tài chính và các hỗ trợ khác cho 
doanh nghiệp. Đây thực chất là 
những hoạt động có tính chất quản 
lý nhà nước về ĐMST.  

Trong bối cảnh mới, cần ưu tiên 
phát triển năng lực bắt kịp trình độ 
công nghệ cao nhất (đường biên 
công nghệ) thông qua tiếp nhận, 
phổ biến công nghệ tiên tiến từ 
nước ngoài hoặc các công ty đa 
quốc gia, thay vì cố gắng thúc ép 
tạo ra công nghệ mới thông qua 
hoạt động sáng chế; có thiên kiến 
trong phân bổ nguồn lực dành cho 
các chương trình nghiên cứu và 
triển khai với mục tiêu tạo ra công 
nghệ mới; cần có một loạt các yếu 
tố bổ trợ để các dự án ĐMST thành 
công; tăng cường bảo hộ sở hữu trí 
tuệ và phát triển tài sản trí tuệ để 
thúc đẩy ĐMST; tăng cường sự 
điều phối và xây dựng thể chế của 
chính sách ĐMST.  

Để tháo gỡ các điểm yếu của hệ 
thống ĐMST quốc gia tại Việt 
Nam, cần khắc phục các điểm 
nghẽn trong môi trường kinh doanh, 

gồm cả các quy định hạn chế không 
cần thiết, giới hạn cạnh tranh, can 
thiệp kinh tế, hạn chế về ĐMST và 
tài chính cho khởi nghiệp; nâng cao 
năng lực hấp thụ công nghệ của 
doanh nghiệp, trước hết thông qua 
tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sau 
đó tiến tới tạo ra công nghệ; cải 
thiện số lượng, chất lượng và sự 
phù hợp của lực lượng lao động; 
nâng cao chất lượng và sự phù hợp 
của hoạt động R&D và tạo ra tri 
thức;… 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã 
chia sẻ, giải đáp thông tin, đề xuất 
của các đơn vị liên quan đến 
ĐMST. Đồng thời đưa ra một số 
định hướng hoạt động thời gian tới.  

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ 
NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG 
TRƯỞNG KINH TẾ   

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
đặt ra nhiệm vụ phát triển KT-XH 
giai đoạn mới đã đề cập đến thực 
hiện chuyển đổi số, phát triển kinh 
tế số, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Qua đó, tạo động lực 
phát triển kinh tế đất nước nhanh 
và bền vững. 

Công nghệ luôn là phương thức và 
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công cụ mạnh nhất để xây dựng 
một xã hội thịnh vượng vượt trội 
trong mọi thời đại. Trong lịch sử 
của mình, xã hội loài người đã trải 
qua 3 cuộc cách mạng công nghệ và 
đang bước vào cuộc cách mạng 
công nghệ lần thứ 4. 

 
Ảnh minh họa. 

Với nền tảng và sự nổi trội của 
mình, có thể nói kỹ thuật số sẽ 
chinh phục đời sống thế giới vì tính 
phổ thông trong sử dụng cùng tính 
lan toả tới mọi lĩnh vực trong xã hội 
với chi phí ngày càng giảm cho 
người sử dụng cũng như thúc đẩy 
đổi mới để tạo ra sản phẩm mới lạ. 

Kỹ thuật số giúp thay đổi phương 
thức sản xuất và giao dịch giữa các 
thực thể trong nền kinh tế và con 
người nên có ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến nền kinh tế toàn cầu, kinh tế 
khu vực, từng quốc gia và các địa  
phương. 

Tác động qua lại giữa áp dụng 
kỹ thuật số và tăng trưởng kinh tế 

Kỹ thuật số theo nghĩa rộng được 
hiểu là kỹ thuật thông tin truyền 
thông (ICT) bao gồm các kỹ nghệ 
hợp thành như: Máy tính điện tử, 

chương trình phần mềm, internet, 
băng thông rộng, điện thoại di 
động... 

Các nghiên cứu về mối tương 
quan giữa đầu tư phát triển kỹ thuật 
số với tăng trưởng kinh tế tại Mỹ và 
các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế (OECD) giai đoạn 
1980-2011 cho thấy cứ tăng 10 
điểm phần trăm trong sử dụng điện 
thoại di động dẫn tới GDP tăng 0,21 
điểm phần trăm ở các nước thu 
nhập cao và tăng 0,4 điểm phần 
trăm ở các nước thu nhập thấp và 
trung bình. 

Tương tự, hiệu quả sử dụng 
internet trong sản xuất kinh doanh 
dẫn đến tăng trưởng GDP ở các 
nước OECD đang phát triển cao 
hơn các nước phát triển. Cụ thể 
trong giai đoạn 1980-2011, cứ tăng 
10 điểm phần trăm sử dụng internet 
trong sản xuất kinh doanh dẫn tới 
GDP tăng 1,35 điểm phần trăm đối 
với các nước đang phát triển so với 
tăng 1,19 điểm phần trăm đối với 
các nước phát triển. Đặc biệt tăng 
10 điểm phần trăm tỷ lệ sử dụng 
băng thông rộng dẫn tới GDP bình 
quân đầu người tăng 1,38 điểm 
phần trăm ở các nước đang phát 
triển và tăng 1,21 điểm phần trăm 
ở  các nước phát triển. 

Đối với nền kinh tế và khu vực 
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doanh nghiệp (DN), phát triển và áp 
dụng kỹ thuật số đem lại một số lợi 
ích như: Thúc đẩy hoạt động phổ 
biến và ứng dụng công nghệ, nâng 
cao chất lượng sử dụng nguồn lực; 
giảm chi phí sản xuất, kích cầu tiêu 
dùng và đầu tư; thúc đẩy thương 
mại quốc tế, giảm chi phí giao dịch; 
tạo nền tảng cho các nước đang 
phát triển bắt kịp các nước phát 
triển bằng việc nâng cao năng suất 
theo phương thức “nhảy cóc”; thúc 
đẩy tiếp cận thị trường; giảm sự mất 
cân đối thông tin giữa người mua và 
nhà cung cấp, giảm chi phí môi 
giới… 

Hiện nay, khi đại dịch COVID-19 
xuất hiện khiến DN buộc phải nỗ 
lực thích ứng với công nghệ số. Áp 
dụng công nghệ số làm cho DN 
nâng cao khả năng tiếp cận thông 
tin để vững tin trong việc ra quyết 
định; nâng cao hiệu quả phối hợp 
trong sản xuất kinh doanh và cơ hội 
hoà vào mạng lưới sản xuất kinh 
doanh trong nước, khu vực và thế 
giới; giúp DN duy trì mối quan hệ 
kinh doanh với các đối tác… Điều 
này sẽ giúp DN không bị gián đoạn 
trong sản xuất, kinh doanh, qua đó 
thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Nỗ lực áp dụng công nghệ số để 
phát triển 

Trên nền tảng của nhiều công 

nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số 
(trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi 
khối, điện toán đám mây, Internet 
vạn vật…), chuyển đổi số đang tạo 
ra không gian phát triển mới - kinh 
tế số, xã hội số, Chính phủ điện tử. 
Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ 
hội to lớn cho Việt Nam phát triển 
đột phá, nhanh chóng bắt kịp các 
nước phát triển cũng chỉ mới bắt 
đầu quá trình chuyển đổi số. 

Đây vừa là mục tiêu, vừa là thách 
thức cho công cuộc chuyển đổi số 
của các DN Việt Nam do việc 
chuyển đổi số trong các DN nước ta 
còn rất khiêm tốn. 

Theo khảo sát của Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, 
hiện cả nước chỉ có khoảng 15% 
DN đang áp dụng chuyển đổi số và 
chỉ các DN lớn mới có bộ phận 
CNTT, còn các DN nhỏ vẫn hạn 
chế.  Nguyên nhân là do phần lớn 
các DN có quy mô nhỏ và vừa chưa 
tham gia nhiều vào quá trình 
chuyển đổi số vì gặp khó khăn về 
vốn, nhưng cũng có một phận DN 
coi đây là câu chuyện của DN lớn 
do chi phí đầu tư cao, hạ tầng 
CNTT, nguồn nhân lực chuyển đổi 
số hạn chế… 

Một nguyên nhân khác là các quy 
định và quy tắc của DN không phù 
hợp với số hóa; thiếu cam kết, hiểu 
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biết của người lao động và lãnh đạo 
DN… 

Với thực trạng này, việc chuyển 
đổi số nên triển khai từ những khâu 
nhỏ nhất. Trong đó, đòi hỏi đội ngũ 
lao động phải có kỹ năng phù hợp. 
Các DN phải sắp xếp lại quy trình 
sản xuất; cơ cấu lại tổ chức; đào 
tạo, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, 
hợp lý (một thực tế tại Brazil cho 
thấy các DN áp dụng kỹ thuật số có 
được năng suất tăng chỉ sau khi đã 
minh bạch cơ cấu tổ chức của DN). 

Để thực hiện thành công việc 
minh bạch cơ cấu và sắp xếp lại tổ 
chức đòi hỏi người lao động phải 
trách nhiệm, chủ động và tự chủ 
hơn. 

Hiện nay, áp dụng kỹ thuật số 
cũng giống như các cuộc cách mạng 
công nghiệp trước đây là xu thế 
không thể đảo ngược. Công nghệ 
kỹ thuật số sẽ lan nhanh và mạnh 
hơn, vì vậy giải pháp duy nhất đúng 
đó là đưa ra các chính sách thông 
minh nhằm tối đa hoá lợi ích của 
công nghệ kỹ thuật số, đồng thời 
giảm thiểu những bất cập, gián 
đoạn ngắn hạn không thể tránh 
khỏi. Cần tập trung vào các chính 
sách, giải pháp đáp ứng những thay 
đổi về tổ chức do cuộc cách mạng 
kỹ thuật số mang đến. 

Trong bối cảnh quốc tế thay đổi 

sâu sắc và toàn diện, trong đó có tác 
động của đại dịch COVID-19, với 
tốc độ phát triển rất nhanh của công 
nghệ số, với thực tiễn tiềm lực kinh 
tế, chất lượng nguồn nhân lực của 
đất nước, để áp dụng công nghệ kỹ 
thuật số, trước mắt, chúng ta cần 
nghiên cứu, xây dựng và thực hiện 
một số giải pháp. 

Theo đó, khẩn trương xây dựng và 
triển khai thực hiện hiệu quả chiến 
lược phát triển và áp dụng kỹ thuật 
số; chiến lược đào tạo và sử dụng 
nguồn nhân lực; tạo căn cứ pháp lý, 
nguồn lực tài chính để xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho phát triển và áp dụng 
kỹ thuật số, đồng thời đào tạo cung 
cấp lực lượng lao động có chuyên 
môn, kỹ năng tốt, phù hợp nhằm 
đáp ứng yêu cầu phát triển, áp dụng 
kỹ thuật số của nền kinh tế. 

Đẩy mạnh việc xây dựng các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, có cơ chế truy 
cập, chia sẻ thông tin những cơ sở 
dữ liệu này cho các đối tượng sử 
dụng phù hợp. Bên cạnh đó, thiết 
lập và vận hành đơn vị cung cấp 
dịch vụ thông tin thị trường cho các 
tổ chức kinh tế và người tiêu dùng 
nhằm giảm bất cập và tác hại do 
thông tin không đầy đủ gây ra. 

Khẩn trương xây dựng nền tảng 
kỹ thuật số vững mạnh, phù hợp với 
đặc trưng và cơ cấu kinh tế nước ta, 
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đồng thời bắt nhịp được tiến trình 
phát triển và áp dụng kỹ thuật số 
của thế giới. Ở lĩnh vực này cần sự 
vào cuộc mạnh mẽ của Bộ TT&TT, 
Bộ KH&CN cùng các tập đoàn viễn 
thông lớn, tiềm lực mạnh. 

Khẩn trương triển khai chương 
trình truyền thông nhằm phổ biến 
quan điểm, mục tiêu, các giải pháp 
thực hiện phát triển và áp dụng kỹ 
thuật số; đặc biệt phổ biến, đào tạo 
cho các tổ chức và khu vực doanh 
nghiệp hiểu rõ những nội dung về 
phát triển và áp dụng kỹ thuật số ở 
Việt Nam phù hợp với đặc trưng 
riêng của từng tổ chức, với khu vực 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
kinh tế khác nhau. 

Xây dựng cơ chế tài chính phù 
hợp nhằm cung cấp, hỗ trợ tín dụng 
cho các tổ chức, đặc biệt là khu vực 
DN thực hiện xây dựng và áp dụng 
kỹ thuật số trong hoạt động, sản 
xuất kinh doanh, đồng thời hội nhập 
tiến trình áp dụng kỹ thuật số trên 
thế giới. 

Trong điều kiện hạn chế về nguồn 
nhân lực và vật lực, Chính phủ cần 
xác định ngành, lĩnh vực ưu tiên 
phát triển trước, tránh đầu tư dàn 
trải để tạo cơ sở và nền tảng cho 
phát triển áp dụng công nghệ kỹ 
thuật số. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học 

tập kinh nghiệm của các quốc gia 
khác nhằm áp dụng hiệu quả và phù 
hợp với nhu cầu và điều kiện thực 
tiễn của nước ta. 

 (baochinhphu.vn) 
 

PHÁT TRIỂN CÁI MÉP - THỊ 
VẢI THÀNH ĐẦU MỐI CẢNG 
BIỂN ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI 

Sáng 20/3, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm 
việc giữa Đoàn Công tác của Chính 
phủ với tỉnh BR-VT về tình hình 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh quý I/2021. Cùng dự buổi làm 
việc có Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình và đại 
diện các bộ, ngành trung ương.  

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Về phía tỉnh BR-VT, ông Phạm 
Viết Thanh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn 
Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tham dự buổi làm 
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việc. 
Trước đó, trong buổi sáng cùng 

ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc và Đoàn Công tác của 
Chính phủ đã thị sát hệ thống cảng 
Cái Mép - Thị Vải.  

Hàng hóa qua cảng tăng gần 
20%/năm 

Báo cáo với Đoàn Công tác tại 
buổi làm việc, ông Nguyễn Văn 
Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: 
trên địa bàn tỉnh có 48/69 cảng 
được đưa vào sử dụng, với tổng 
chiều dài bến cảng 14 km, tổng 
công suất hơn 140 triệu tấn/năm. 
Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng đầu 
tiên của Việt Nam nằm trong 20 
cảng trên thế giới có thể đón được 
tàu container siêu lớn gần 200 ngàn 
tấn.   

Trong 3 năm qua, lượng hàng hóa 
qua cảng tăng nhanh. Trước đây, 
hàng hóa chủ yếu qua cảng Sài Gòn 
thì hiện nay tỷ lệ 60% qua cảng Sài 
Gòn, 40% qua cụm cảng Cái Mép - 
Thị Vải. Riêng năm 2020, khối 
lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 
gần 113 triệu tấn, trong đó có hơn 
7,5 triệu TEU container, chiếm 16% 
tổng hàng hóa cả nước và chiếm 
34% tổng hàng container thông qua 
cảng biển Việt Nam. Đặc biệt, 
tháng 1 vừa qua, cảng Gemalink có 
công suất 2,5 triệu TEU đã đi vào 

hoạt động. Đây là cảng nước sâu 
lớn nhất Việt Nam và là một trong 
19 cảng lớn của thế giới đón được 
siêu tàu lớn nhất thế giới hiện nay.  

Đại diện các cảng nhận định, với 
tốc độ tăng trưởng qua các cảng gần 
20% mỗi năm như hiện nay, chủ 
yếu là hàng tuyến đi xa, sử dụng tàu 
lớn, chỉ cần 3 năm nữa là lượng 
hàng qua cảng nước sâu Cái Mép - 
Thị Vải sẽ tăng gấp đôi. 

Tiếp tục đầu tư phát triển cảng 
biển 

Dù tốc độ hàng hóa qua cảng biển 
tăng hằng năm nhưng đến nay công 
suất khai thác vẫn chưa đạt hết tiềm 
năng. Trước thực tế này, để phát 
huy vai trò hệ thống cảng nước sâu 
khu vực Cái Mép - Thị Vải, đại 
diện các bộ, ngành, địa phương kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ và các 
bộ, ngành trung ương tiếp tục quan 
tâm đầu tư các dự án hạ tầng giao 
thông kết nối liên vùng; nạo vét 
luồng sông, tăng độ sâu để đón tàu 
lớn hơn… Ngoài các ý kiến trên, 
ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
còn đề xuất nghiên cứu thành lập 
khu thương mại tự do Free Zone ở 
khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh, thời gian qua, mức tăng 
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trưởng của các cảng biển ở BR-VT 
mức 20% là rất đáng mừng. Thủ 
tướng cho rằng, vùng Đông Nam 
Bộ phát triển là nhờ có cảng. Ghi 
nhận ý kiến của các bộ, ngành, địa 
phương, Thủ tướng nhất trí với việc 
nạo vét đoạn luồng từ phao số 0 đến 
khu bến container Cái Mép đạt độ 
sâu -15,5m cho tàu lớn ra vào thuận 
tiện.  

Thủ tướng cũng đồng ý việc tổ 
chức các tuyến đường thủy nội địa 
kết nối với khu vực, đặc biệt là với 
Đồng bằng sông Cửu Long; quy 
hoạch hệ thống bến bãi gom hàng, 
cảng cạn, thực hiện dịch vụ 
logistics; ủng hộ đề xuất sớm triển 
khai đầu tư tuyến cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu, xây dựng cầu Phước 
An (đã được ghi vốn); ưu tiên đầu 
tư Trung tâm logistics Cái Mép Hạ 
để thúc đẩy dịch vụ cảng tại Cái 
Mép; nghiên cứu xây dựng trung 
tâm phân phối hàng hóa kết nối sân 
bay quốc tế Long Thành và cảng 
Cái Mép-Thị Vải nhằm kết hợp vận 
tải giữa hàng không và đường thủy. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương nghiên cứu dự 
án đường sắt Biên Hòa - Cái Mép 
như một phần nối dài của tuyến 
đường sắt Bắc - Nam để vận chuyển 
hàng hóa từ các vùng miền đến Cái 
Mép - Thị Vải. “Đồng ý với việc 

thành lập khu thương mại tự do tại 
Cái Mép; tập trung phát triển khu 
vực Cái Mép - Thị Vải ngang tầm 
khu vực vào năm 2030, cạnh tranh 
ngang hàng với Singapore và trở 
thành một đầu mối cảng biển đẳng 
cấp thế giới vào năm 2045”, Thủ 
tướng nhấn mạnh.  

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG 
KH&CN ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN 
XUẤT Ở CÁC TỔ CHỨC KINH 
TẾ OCOP 

Để phát triển hơn nữa Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), thời gian tới cần có chính 
sách để ưu tiên vốn, đất đai, hỗ trợ 
thúc đẩy việc ứng dụng KH&CN để 
phát triển sản xuất ở các tổ chức 
kinh tế OCOP. Trong đó, tập trung 
các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ, liên kết và gắn với vùng 
nguyên liệu địa phương để hình 
thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh, 
sản phẩm OCOP có giá trị cao. 

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Trung ương Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tại Hội nghị toàn quốc Tổng 
kết Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” - gọi tắt là Chương trình 
OCOP giai đoạn 2018-2020 diễn ra 
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sáng 23/3, tại Hà Nội. 
Nâng tầm sản phẩm địa phương 
Theo báo cáo tại hội nghị, đến 

nay, đã có 2.439 tổ chức kinh tế 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP 
được xếp hạng, trong đó khu vực 
kinh tế tư nhân chiếm 59% (27,5% 
là doanh nghiệp), còn lại là kinh tế 
tập thể, hợp tác xã chiếm 41%, cho 
thấy mục tiêu là rất đúng hướng, là 
cơ sở, thành tố kinh tế quan trọng 
trong phát triển kinh tế nông thôn. 

Báo cáo của 59 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, đã đánh giá, 
công nhận 4.469 sản phẩm, vượt 
1,86 lần so với mục tiêu, hiện có 
145 sản phẩm OCOP khai thác hiệu 
quả vùng nguyên liệu địa phương, 
gắn với chỉ dẫn địa lý, như: Chè 
Shan Tuyết Hoàng Su Phì của tỉnh 
Hà Giang; chè Tân Cương của tỉnh 
Thái Nguyên; cà phê của tỉnh Sơn 
La, lúa gạo ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh 
An Giang…  

Sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an 
toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì 
đa dạng và thân thiện với môi 
trường, phù hợp yêu cầu của thị 
trường. Một số doanh nghiệp, tập 
đoàn siêu thị lớn đã đặt hàng, ưu 
tiên các sản phẩm OCOP để đưa 
vào hệ thống phân phối, hiện đang 
được tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, 

nhiều sản phẩm OCOP được đổi 
mới, sáng tạo để nâng cao chất 
lượng, đã tiếp cận thị trường xuất 
khẩu như: Miến dong Tài Hoan của 
tỉnh Bắc Kạn, cà phê Bích Thao của 
tỉnh Sơn La, đường thốt nốt 
Palmania của tỉnh An Giang... 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó 
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn 
mạnh: OCOP là chương trình phát 
triển kinh tế nông thôn, không chỉ 
góp phần nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống của người dân vùng 
nông thôn mà còn hỗ trợ tích cực 
cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
và chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Kết quả Chương trình 
OCOP đã đạt được gần 3 năm qua 
là rất quan trọng, cho thấy đây là 
mục tiêu rất đúng hướng của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Sản phẩm 
OCOP ngày càng được nâng cao 
chất lượng lẫn hình thức bao bì mẫu 
mã, đem lại hiệu quả kinh tế cho 
người dân, các hợp tác xã, doanh 
nghiệp và các địa phương. 

Phó Thủ tướng đề nghị các địa 
phương thời gian tới cần tập trung 
đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm 
đã được xác định (bao gồm: thực 
phẩm; đồ uống; thảo dược; vải-may 
mặc; lưu niệm-nội thất-trang trí; du 
lịch), trong đó lưu ý những sản 
phẩm có lợi thế, đặc trưng của địa 
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phương, gắn với yếu tố văn hóa, 
con người ở mỗi khu vực, vùng 
miền, dân tộc để phục vụ phát triển 
kinh tế du lịch. Từng bước định 
hướng, nâng cao chất lượng, tăng 
cường đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là 
đối với sản phẩm OCOP đạt cấp độ 
quốc gia nhằm mở rộng và thúc đẩy 
thị trường. 

Phát huy vai trò của KH&CN 
trong Chương trình OCOP 

Đầu tư ứng dụng KH&CN trong 
chế biến, sản xuất chính là giải 
pháp hữu hiệu để nâng cao chất 
lượng sản phẩm và hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh. Từ khi triển khai 
thực hiện Chương trình OCOP, xác 
định việc đầu tư ứng dụng KH&CN 
góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn, 
bảo đảm chất lượng để tham gia vào 
chu trình OCOP luôn là vấn đề 
được nhiều địa phương quan tâm, 
phát huy.  

Để các doanh nghiệp bắt kịp cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài 
sự nỗ lực từ mỗi doanh nghiệp, 
nhiều chính sách ưu đãi đối với 
doanh nghiệp đầu tư KH&CN đã 
được Trung ương ban hành, như: 
Chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào KH&CN; chính 
sách cho phép doanh nghiệp trích 
10% lợi nhuận trước thuế để thành 
lập quỹ phát triển KH&CN; miễn, 

giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp; 
miễn giảm tiền sử dụng đất; thuê 
đất đối với doanh nghiệp 
KH&CN... 

 
Gian hàng trưng bày của các địa phương 

tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
nhấn mạnh, thời gian tới cần có 
chính sách để ưu tiên vốn, đất đai, 
hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng 
KHCN để phát triển sản xuất ở các 
tổ chức kinh tế OCOP. Tập trung 
các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ, thúc đẩy chế biến, chế 
biến sâu, liên kết và gắn với vùng 
nguyên liệu địa phương để hình 
thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh, 
sản phẩm OCOP đặc sắc, có giá trị 
cao. Đẩy mạnh công tác xúc tiến 
thương mại, quảng bá một cách bài 
bản, đồng bộ và thường xuyên, tăng 
cường quản lý giám sát sản phẩm 
OCOP, xây dựng thương hiệu 
OCOP quốc gia làm cơ sở để đẩy 
mạnh thị trường và tiếp cận thị 
trường quốc tế. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
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 Công nghệ tự hành và Giao 
thông thông minh 

Tập đoàn Phenikaa vừa công bố 
dòng xe điện thông minh, sử dụng 
trí tuệ nhân tạo với những tính năng 
vượt trội. Đây là dấu mốc quan 
trọng khẳng định năng lực trong 
nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
khoa học công nghệ của Tập đoàn, 
góp phần đưa Việt Nam lên vị thế 
mới trên bản đồ công nghiệp ô tô 
thế giới. 

Xe tự hành thông minh cấp độ 4 
“Make-in-Vietnam” do Tập đoàn 
Phenikaa nghiên cứu, phát triển và 
sản xuất được giới thiệu trong 
khuôn khổ Hội thảo Quốc tế “Công 
nghệ tự hành và Giao thông thông 
minh” được tổ chức vào chiều 26/3 
tại trường Đại học Phenikaa.  

Xe tự hành thông minh Phenikaa 
được phát triển với mục tiêu tối ưu 
lợi ích cho người dùng, sở hữu 
những tính năng thông minh vượt 
trội, được sử dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo và hầu hết các công nghệ 
tiên tiến trên thế giới như bản đồ 
2D/3D, cảm biến Lidar, SLAM, học 
máy, học sâu…. Đây cũng là một 
trong các mẫu xe tự hành với các 
giải pháp thông minh ít có trên thế 
giới, thân thiện với môi trường khi 

chạy bằng điện, sở hữu các tính 
năng tự hành cấp độ 4 theo tiêu 
chuẩn dựa trên thang đo 5 cấp độ 
được xây dựng bởi Hiệp hội Kỹ sư 
Xe hơi (SAE) với gần 40 tính năng 
thông minh chia ra làm 04 nhóm hệ 
thống: Hệ thống kiểm soát làn; Hệ 
thống an toàn, Hệ thống nhận diện, 
và Hệ thống điều khiển thông minh. 

Các tính năng nổi bật của Xe tự 
hành thông minh Phenikaa so với 
các sản phẩm khác cùng loại, bao 
gồm: Hệ thống chuyển làn tự động; 
Hệ thống nhận diện biển báo và 
người đi bộ; Hệ thống định vị chính 
xác cao trong không gian sử dụng 
bản đồ 3D; Chức năng phân tích 
quỹ đạo di chuyển của các xe xung 
quanh; Chức năng tự động xây 
dựng và thay đổi đường đi tùy theo 
vị trí của vật cản và các xe di 
chuyển xung quanh. Ngoài ra, hệ 
thống điều hành của xe còn có thể 
thiết lập lộ trình di chuyển và đặt 
vận tốc tối đa từ xa, chuyển chức 
năng lái giữa một cầu và hai cầu, 
cũng như tự động di chuyển vào 
khu vực đỗ xe. Đặc biệt, Xe tự hành 
thông minh Phenikaa hoàn toàn 
không có tay lái nên không cần hệ 
thống trợ lái, chế độ tự hành được 
dễ dàng thực hiện khi người dùng 
có thể tương tác với xe thông qua 
phần mềm được thiết kế riêng biệt. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Mẫu xe tự hành của Phenikaa 

Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã 
diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác 
trong lĩnh vực công nghệ giữa Tập 
đoàn Phenikaa, Chính quyền đảo 
Cô Tô, Công ty SICK – doanh 
nghiệp lớn nhất thế giới về cảm 
biến, BAB – doanh nghiệp khởi 
nghiệp của Nhật Bản về trí tuệ nhân 
tạo, Công ty VEDAX – đối tác duy 
nhất tại Việt Nam của Intel và 
Nvidia, Công ty JCT – doanh 
nghiệp sản xuất xe nâng hàng 
không người lái để phát triển và 
chuyển giao công nghệ, từ đó tạo 
nên các sản phẩm mới với tính năng 
và chất lượng vượt trội cho thị 
trường, cũng như thúc đẩy sự phát 
triển của nền công nghiệp tự hành. 

  (Tổng hợp) 
 

 Sắp thử nghiệm lâm sàng 
vaccine ngừa HIV 

Viện Nghiên cứu vaccine (VRI) 
của Pháp đã thông báo tuyển 72 
tình nguyện viên khỏe mạnh từ 18-
65 tuổi tham gia thử nghiệm. Thời 

gian thử nghiệm kéo dài một năm 
với 8 lần tới bệnh viện. 

Sau 8 năm nghiên cứu, giữa tháng 
4/2021, Pháp sẽ bắt đầu thử nghiệm 
trên người vaccine ngừa HIV. 
Vaccine này có tên gọi là 
CD40.HIVRI.Env., do Viện Nghiên 
cứu vaccine (VRI) chủ trì nghiên 
cứu. VRI là cơ quan được thành lập 
bởi Viện Nghiên cứu sức khỏe và y 
học quốc gia Pháp (INSERM), Cơ 
quan quốc gia nghiên cứu AIDS và 
các bệnh viêm gan do virus 
(ANRS) cùng Đại học Paris Est 
Créteil. 

INSERM khẳng định vaccine đã 
cho kết quả tốt ở loài linh trưởng và 
đây là lần đầu tiên được sử dụng 
trên người. Ở giai đoạn đầu, các nhà 
nghiên cứu sẽ thử nghiệm trên 
nhóm nhỏ với tối đa 100 tình 
nguyện viên nhằm đánh giá khả 
năng dung nạp và sản sinh kháng 
thể. 

Vaccine CD40.HIVRI.Env có thể 
được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp 
với loại vaccine thứ hai mang tên 
DNA-HIV-PT123 nhằm tăng cường 
tác dụng và duy trì phản ứng miễn 
dịch lâu dài. 

Vaccine DNA-HIV-PT123 đang 
được Viện Dị ứng và Bệnh truyền 
nhiễm quốc gia (NIAID) ở Mỹ phát 
triển. Vaccine đã được thử nghiệm 
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trên 700 tình nguyện viên ở 
Uganda, Nam Phi và Tanzania với 
kết quả đạt hiệu quả một phần. 

Đối với bệnh HIV/AIDS, các 
phương pháp điều trị hiện thời chỉ 
có thể giúp người mắc bệnh có thể 
sống chung với bệnh chứ không có 
thuốc chữa khỏi. Đây là lý do phải 
phát triển vaccine ngừa virus HIV 
để ngăn chặn lây nhiễm. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 Nhựa sinh học làm từ bột gỗ 
phân hủy hoàn toàn trong ba 
tháng 

Trong nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Nature Sustainability, 
các nhà khoa học tại Đại học Yale 
(Mỹ) đã tạo ra một loại nhựa sinh 
học mới với độ bền cao nhưng có 
khả năng phân hủy hoàn toàn trong 
ba tháng. 

Loại nhựa sinh học thân thiện với 
môi trường này được làm từ bột gỗ 
– phế phẩm đặc trưng tại các nhà 
máy chế biến gỗ. Nhóm nghiên cứu 
sử dụng một dung môi phân hủy 
sinh học để biến đổi bột gỗ thành 
hỗn hợp dạng bùn của polyme hữu 
cơ và cellulose với các liên kết 
hydro. Sau đó, các nhà khoa học có 
thể sử dụng bùn như một loại nhựa 
sinh học để đúc ra các sản phẩm 
nhựa cần thiết. 

Nhựa sinh học mới có độ bền cơ 
học cao, tính ổn định, có khả năng 
giữ chất lỏng và chống lại tia cực 
tím. 

 (khoahocphattrien.vn) 
 

 
 

NỮ TIẾN SĨ VIỆT DÙNG 
CÔNG NGHỆ AI CHẨN ĐOÁN 
UNG THƯ DA 

TS Phạm Thị Thu Hiền (41 tuổi), 
khoa Kỹ thuật y sinh, Đại học Quốc 
tế, Đại học Quốc gia TP HCM quan 
tâm đến những kỹ thuật hỗ trợ chẩn 
đoán ung thư bán tự động và tự 
động từ hơn 10 năm trước. Khi còn 
học Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2011, 
TS Hiền đã thiết kế một hệ thống 
thực hiện các thí nghiệm đo lường 
(mẫu tiểu đường, collagen, mô da) 
giúp phát hiện ung thư da bằng 
phương pháp phân cực ánh sáng, 
cụ thể là tính toán các tính chất 
quang học của các mẫu y sinh bằng 
phương trình toán học ma trận. 

 
Nhờ tính mới, hệ thống của TS 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Hiền được đăng ký bản quyền phát 
minh khoa học tại Đài Loan năm 
2011 và Mỹ năm 2012. Dù vậy, chị 
luôn muốn mở rộng và phát triển 
phần kỹ thuật để tăng tính ứng dụng 
trên các mẫu bệnh. 

Trở về Việt Nam, nhận thấy sự 
bùng nổ về khả năng ứng dụng của 
AI trong nước, TS Hiền và cộng sự 
dựa trên kết quả nghiên cứu trước 
để ứng dụng của mạng neural học 
sâu trong xử lý hình ảnh hỗ trợ chẩn 
đoán và phân loại ung thư da. 

"Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là 
phát triển kỹ thuật mới phân loại và 
chẩn đoán ung thư tự động để hạn 
chế quá trình sinh thiết xâm lấn (thủ 
thuật hút lấy mẫu bệnh trong cơ 
thể) khi xét nghiệm lâm sàng thông 
thường, mà vẫn duy trì độ chính 
xác, và AI có thể làm được điều 
đó", chị nói. 

Dữ liệu là phần quan trọng để 
nâng cao khả năng chính xác của 
mô hình AI, nên ngay từ công đoạn 
đầu tiên của nghiên cứu, TS Hiền 
và cộng sự đã thiết lập ngân hàng 
dữ liệu bao gồm các mẫu sinh học 
và hình ảnh của mẫu. Mô bệnh 
được nhóm thu thập tại một số bệnh 
viện thành phố Hồ Chí Minh và cất 
trữ trong tủ đông -80 độ C. 

Thay vì sử dụng hình ảnh kính 
hiển vi, nhóm dùng hình ảnh phân 

cực các thành phần mô (glucose, 
protein, khối u) trên sự lan truyền 
của ánh sáng phân cực trong môi 
trường tán xạ nhân. Theo TS Hiền, 
hình ảnh phân cực các mô bệnh lý 
có thể hạn chế việc cắt, nhuộm mẫu 
mô ung thư trên mô người, tránh 
những ảnh hưởng đến sức khỏe sau 
khi xét nghiệm. 

Để xử lý hình ảnh, TS Hiền và 
cộng sự xây dựng mô hình học máy 
nhờ mạng neural tích chập (CNN). 
Từ việc lập trình thuật toán, mô 
hình có thể phân tích các đặc tính 
phân cực để phân biệt mẫu mô 
thường và mô ung thư. Các đặc tính 
này bao gồm hiện tượng lưỡng chiết 
và lưỡng sắc tròn của mô. 

Về mặt sinh học, tế bào ung thư 
bắt nguồn từ tế bào bình thường và 
trải qua quá trình biến đổi trước khi 
tăng sinh để hình thành khối u ác 
tính (mô ung thư). Do đó, việc phát 
hiện sớm sự chuyển đổi của các tế 
bào và mô sinh lý là tiềm năng cho 
các can thiệp y tế để ngăn chặn hình 
thành khối u. 

Thực hiện chẩn đoán trên mô hình 
ung thư da của chuột, độ chính xác 
của mô hình AI do nhóm nghiên 
cứu đạt độ chính xác 92%. TS Hiền 
cho biết, để nâng cao độ nhạy và 
chính xác của mô hình, nhóm tiếp 
tục xây dựng bộ dữ liệu, tiến dần áp 
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dụng đo da không xâm lấn. Tuy 
vậy, việc xây dựng ngân hàng dữ 
liệu có thể gặp hạn chế bởi theo chị, 
các khối u ung thư có thể đa dạng 
về chủng loại và cấp độ, trong khi 
nguồn cung cấp hữu hạn. 

Ngoài hỗ trợ chẩn đoán ung thư 
da, nhóm nghiên cứu lên kế hoạch 
hợp tác với khoa Y dược (Đại học 
Y dược) để xây dựng mô hình phát 
hiện ung thư vú, ung thư máu bước 
đầu trên chuột. Đồng thời hợp tác 
với các cơ sở y tế để thử nghiệm 
trên mẫu mô người. 

(Theo vnexpress.net) 
 

 
 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ TRONG 
LOGISTICS 

Tại Việt Nam logistics được đánh 
giá là một trong những ngành có 
triển vọng; Bằng chứng cho thấy 
ngày càng có nhiều doanh nghiệp 
tích cực xâm nhập mạnh mẽ vào hệ 
thống dịch vụ logistics, kể cả với tư 
cách là nhà cung cấp giải pháp hay 
thậm chí nhà cung cấp dịch vụ. 

Tạo giá trị gia tăng cao 
Dịch vụ logistics là một ngành 

dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao, 
đồng thời liên kết, thúc đẩy sự phát 
triển của các ngành khác. Ở tầm vĩ 

mô, hệ thống logistics quốc gia bao 
gồm cả các kết cấu hạ tầng, khung 
pháp lý, nhà cung cấp và người sử 
dụng dịch vụ, sự phát triển toàn 
diện của hệ thống này là điều kiện 
tiên quyết để nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia.  

Năm 2018 đã đánh dấu những 
bước phát triển đáng ghi nhận về 
việc ứng dụng công nghệ trong 
logistics, thể hiện qua việc gia tăng 
các giải pháp ứng dụng cục bộ, nhất 
là sự xuất hiện các giải pháp tổng 
thể có tính tích hợp hệ thống, ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo. Hiện có bốn 
mảng ứng dụng chính của các công 
nghệ mới. Xuất hiện nhiều nhất là 
các ứng dụng trong vận tải đường 
bộ thông qua tối ưu hóa năng lực 
phương tiện, hoạch định và kiểm 
soát tuyến đường, thời gian, lịch 
trình, nâng cao tỷ lệ khai thác. Sự 
nổi lên của các công ty như Uber 
hay Grab đã thể hiện rõ dấu hiệu 
của làn sóng mới này.  

Mảng nổi trội thứ hai là giải pháp 
tự động hóa các kho hàng thương 
mại điện tử, chuyển phát nhanh, 
giao hàng chặng cuối. Hiện nay, 
trên thị trường đã có những ứng 
dụng đầu tiên của Lazada và đang 
tiếp tục thu hút sự tham gia của 
nhiều công ty lớn trong ngành.  

Thứ ba, một số công ty sản xuất 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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lớn như Samsung cũng cho ra mắt 
những hệ thống điều hành kết hợp 
tự động hóa sản xuất với các 
nguyên tắc sản xuất tinh gọn, hoạt 
động rất hiệu quả.  

Cuối cùng, một số ít nhà bán lẻ 
đang triển khai ứng dụng kết hợp 
giữa hệ thống thông tin - tự động 
hóa - trí tuệ nhân tạo trong quản lý 
chuỗi cung ứng từ khâu thu mua tới 
khâu phân phối. 

Trước xu hướng ứng dụng công 
nghệ trong logistics rất rõ như vậy, 
để vận hành một cách có hiệu quả, 
cắt giảm chi phí và nâng cao chất 
lượng dịch vụ đã có không ít những 
doanh nghiệp logistics trong nước 
biết cách nắm bắt, đầu tư và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của mình, từ đó tăng chất 
lượng dịch vụ, sức cạnh tranh trong 
bối cảnh thị trường được dự báo 
ngày càng gay gắt như hiện nay. 

Tối ưu hóa các nguồn lực 
Theo ông Đỗ Huy Bình - Giám 

đốc Điều hành Công ty Logistics 
Smartlog, với các doanh nghiệp 
truyền thống như hiện nay, việc 
thuyết phục các doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ Logistics vào hoạt 
động của doanh nghiệp còn tương 
đối khó khăn. Một số doanh nghiệp 
chưa nhận thức đầy đủ được việc 
ứng dụng công nghệ này vào trong 

hoạt động quản trị và vận hành 
Logistics sẽ giúp doanh nghiệp hệ 
thống hóa quá các hoạt động trên 
một nền tảng; thứ 2 tự động hóa chu 
trình kinh doanh, điều trước đây 
gặp nhiều vấn đề trong việc phối 
hợp; thứ 3 tích hợp hóa các hoạt 
động của doanh nghiệp với các đối 
tác cũng như khách hàng của mình; 
thứ 4 đó là việc tối ưu hóa các 
nguồn lực, việc này chỉ được thực 
hiện khi có nền tảng đầy đủ và toàn 
vẹn, điều mà doanh nghiệp Việt 
Nam đang hạn chế trong việc đó. 
Cuối cùng chính là minh bạch hóa, 
đối với Logistics đòi hỏi việc giám 
sát chặt chẽ cũng như giám sát hàng 
hóa trong quá trình di chuyển cũng 
như nằm tại kho hàng, điều này cực 
kỳ quan trọng với doanh nghiệp khi 
đem hàng hóa đến tay người tiêu 
dùng. 

Hiệu quả của việc ứng dụng công 
nghệ trong logistic đã rõ, tuy nhiên  
theo khảo sát của Hiệp hội doanh 
nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 
hiện có chưa đến 15% số lượng DN 
logistics sử dụng các phần mềm 
ứng dụng công nghệ mới như hệ 
thống quản lý kho, quản lý vận tải 
trong vận hành kho bãi.v.v. Bên 
cạnh đó, 70% lượng xe tải và đầu 
kéo thuộc các DN vừa và nhỏ. Về 
chất lượng dịch vụ, tỷ lệ giao hàng 
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đúng hạn và đầy đủ thực tế là dưới 
90%. Điều này cho thấy điểm yếu 
tư duy theo truyền thống của các 
DN vừa và nhỏ trong lĩnh vực ứng 
dụng công nghệ vào quản trị 
logistics hàng ngày.  

Ông Ousmane Dione, Giám đốc 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
cho rằng, chi phí logistics ở Việt 
Nam đang là rất lớn, chiếm đến 
20% GDP trong khi ở các nước 
phát triển con số này chỉ là  9-14%. 
Tôi cho rằng ngoài các yếu tố vĩ mô 
về cơ sở hạ tầng hay chính sách nhà 
nước thì việc thay đổi tư duy truyền 
thống của các doanh nghiệp 
logistics là điều rất quan trọng. 

Trước viễn cảnh các mô hình số 
hóa sẽ tác động lên nhiều lĩnh vực 
của nền kinh tế ở Việt Nam, việc 
giải quyết bài toán giảm chi phí 
logistics được dự báo sẽ đi theo 
hướng này. Mô hình chuyển đổi số 
trong lĩnh vực logistics cũng sẽ tạo 
ra những thay đổi quan trọng trong 
chuỗi giá trị các ngành công nghiệp 
Việt Nam cũng như chuỗi cung 
ứng. Vì thế, lĩnh vực logistics ở 
Việt Nam hoặc là nắm bắt xu hướng 
mới trong việc chuyển đổi số hóa 
để tiến bộ, giảm chi phí hoặc là trở 
nên lạc hậu, kém cạnh tranh khi 
khách hàng ngày càng có nhiều lựa 
chọn hơn và dễ dàng tiếp cận những 

phương thức mới mẻ hơn. 
 (truyenthongkhoahoc.vn) 

 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
“HỢP TÁC VỚI CHÂU ÂU VỀ 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 
XANH” 

Từ ngày 22-23/3/2021, tại tỉnh 
Bình Dương diễn ra Hội nghị trực 
tuyến “Hợp tác với Châu Âu về 
công nghệ xản xuất xanh” với sự 
hợp tác của Ủy ban Châu Âu và 
được hỗ trợ bởi chương trình E-
READI của Ủy ban Châu Âu. 

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh 
Bình Dương có ông Mai Hùng 
Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Dương, về phía Châu Âu có 
Ông Giorgio Aliberti - Đại sứ Châu 
Âu tại Việt Nam. 

Mục đích của Hội nghị nhằm tạo 
cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, các nhà hoạch định chính 
sách và các bên liên quan  thảo luận 
về các công nghệ sản xuất xanh, 
hiện đại và các cơ hội hợp tác, 
chuyển giao công nghệ giữa Việt 
Nam, EU và các nước ASEAN. 

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ 
Ngày Công nghiệp của Liên minh 
Châu Âu. Đây là sự kiện hàng đầu 
của Châu Âu để kết nối với các nhà 
đổi mới và ngành công nghiệp.  
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Chương trình này bắt đầu với 4 
hội thảo trước hội nghị, vào ngày 
22/3, nội dung dành cho những 
người quan tâm đến Đổi mới Công 
nghệ cho công ty, doanh nghiệp của 
mình và chương trình đã thu hút các 
chuyên gia hàng đầu tại các Viện, 
trường, doanh nghiệp từ Châu Âu, 
Đông Nam Á và Việt Nam về 
những kinh nghiệm thành công để 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có cái nhìn thấu 
đáo hơn về việc “Nên” hay 
“Không” áp dụng Công nghệ sản 
xuất xanh. 

 
Toàn cảnh Hội nghị chiều ngày 23 

Sự kiện hội nghị chính, ngày 23/3, 
sẽ dựa trên điều này và cung cấp 
cho người tham gia các cơ hội bổ 
sung trong hai phiên họp toàn thể. 
Gặp gỡ các đại diện chính sách 
hàng đầu của Ủy ban Châu Âu, Việt 
Nam, tỉnh Bình Dương và các nước 
láng giềng ASEAN để tìm hiểu về 
các chiến lược cho Tăng trưởng 
Xanh, nghe về các ví dụ thực tiễn 

tốt nhất về các Nhà sáng tạo Xanh 
thành công và hiện đại trong các 
Công nghệ Xanh sáng tạo và lấy 
cảm hứng bằng các bài thảo luận bổ 
sung về Thỏa thuận Xanh, chiến 
lược mới của Châu Âu về Tăng 
trưởng Xanh và về các cơ hội đổi 
mới vượt ra ngoài biên giới trong 
hợp tác dựa trên Công nghệ Xanh 
toàn ASEAN. 

Tỉnh Bình Dương là địa phương 
duy nhất của Việt Nam lần thứ 3 
liên tiếp được vinh danh trong danh 
sách 21 địa phương có chiến lược 
phát triển thành phố thông minh 
(TPTM) tiêu biểu trên thế giới của 
Diễn đàn Cộng đồng Thông minh 
Toàn cầu (ICF), khẳng định hướng 
phát triển TPTM Bình Dương là 
đúng đắn, hiệu quả và phù hợp với 
xu thế của thời đại. 

(Tổng hợp) 
 
 
 

ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG ISO 
ĐIỆN TỬ VỚI XÂY DỰNG 
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 
Xuân Định, tăng cường áp dụng 
ISO điện tử gắn với việc xây dựng 
chính quyền điện tử và chuyển đổi 
số là một nội dung rất quan trọng 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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cần đẩy mạnh trong thời gian tới. 
Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết tình 

hình thực hiện Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về việc 
áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 
Xuân Định cho rằng, việc áp dụng 
TCVN ISO 9001 ban đầu khá khó 
khăn, nhưng đến nay hoạt động này 
đã trở thành một công cụ hữu hiệu 
xây dựng nền hành chính hiện đại. 

Qua công tác sơ kết cho thấy, hầu 
hết các nội dung và chỉ tiêu quan 
trọng đặt ra trong Quyết định số 19 
đã được triển khai nghiêm túc và 
hiệu quả. Để tiếp tục triển khai thực 
hiện Quyết định số 19 trong thời 
gian tới có hiệu lực, hiệu quả cao 
hơn, Bộ KH&CN đề nghị các Bộ, 
ngành, địa phương chỉ đạo các cơ 
quan, tổ chức trực thuộc hoàn tất 
các nội dung theo quy định tại 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; 
tăng cường hoạt động kiểm tra việc 
xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 
tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
theo quy định tối thiểu 1 lần/năm. 
Tổ chức sơ kết việc xây dựng áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 tại Bộ, ngành, địa phương để 
nhân rộng các mô hình hay, cách 
làm tốt. 

Đồng thời, gắn kết việc triển khai 
Chính phủ điện tử, chuyển đổi số 
với hoạt động xây dựng, áp dụng, 
duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001; nâng điểm đánh 
giá cho việc áp dụng HTQLCL 
trong điểm đánh giá cải cách hành 
chính; mở rộng việc xây dựng, áp 
dụng HTQLCL cho các cơ quan, tổ 
chức thuộc đối tượng khuyến khích 
áp dụng như UBND cấp xã, các đơn 
vị sự nghiệp… 

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng 
cho biết, một trong những nhiệm 
vụ, đề xuất sửa đổi thời gian tới đó 
là tăng cường áp dụng ISO điện tử 
gắn với việc xây dựng chính quyền 
điện tử và chuyển đổi số. Đây là 
một nội dung rất quan trọng cần đẩy 
mạnh trong thời gian tới. 

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Phó 
Giám đốc Sở KH&CN TP. HCM 
cũng cho biết, việc kết hợp ứng 
dụng công nghệ thông tin với xây 
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước tạo ra một 
phương pháp làm việc khoa học, 
mang tính hệ thống, tăng cường 
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tính giám sát, góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ hành chính công 
cho người dân, doanh nghiệp cũng 
như đáp ứng các yêu cầu của pháp 
luật. Vị này cũng kiến nghị, mở 
rộng UBND phường, xã, thị trấn là 
đối tượng bắt buộc phải xây dựng 
và áp dụng HTQLCL để thực hiện 
đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương 
đến địa phương… 

 (tcvn.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH TẶNG GIẢI 
THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA NĂM 2020 CHO 55 
DOANH NGHIỆP   

 
55 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2020. 
Thủ tướng Chính phủ quyết định 

tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc 
gia năm 2020 cho 19 doanh nghiệp 
và tặng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia năm 2020 cho 36 doanh 
nghiệp. 

Giải Vàng Chất lượng Quốc 
gia năm 2020 được trao cho 19 
doanh nghiệp gồm: 13 doanh 

nghiệp sản xuất lớn; 2 doanh nghiệp 
sản xuất nhỏ và vừa; 3 doanh 
nghiệp dịch vụ lớn; 1 doanh nghiệp 
dịch vụ nhỏ và vừa. 

Trong 36 doanh nghiệp nhận Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia, có 11 
doanh nghiệp sản xuất lớn; 16 
doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; 
2 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 7 
doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
là một hình thức tôn vinh, khen 
thưởng hằng năm ở cấp quốc gia 
của Thủ tướng Chính phủ cho các 
tổ chức, doanh nghiệp đạt thành 
tích xuất sắc về chất lượng trong 
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; 
nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng 
hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng 
cường năng lực, khả năng cạnh 
tranh và hội nhập trên thị trường 
trong nước và quốc tế; xây dựng 
văn hoá, phong trào năng suất, chất 
lượng trong tổ chức, doanh nghiệp 
nhằm đóng góp tích cực vào tăng 
trưởng kinh tế-xã hội của đất nước. 

Việc tham dự Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp 
có điều kiện học hỏi, đánh giá và 
cải tiến một cách toàn diện các hoạt 
động quản lý, chất lượng sản 
phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để 
các doanh nghiệp đạt giải thưởng 
quảng bá thương hiệu sản phẩm, 
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góp phần nâng cao khả năng cạnh 
tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

 (vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhật Bản khởi động sứ mệnh 
“dọn rác không gian” 

Mới đây, vệ tinh nhân tạo của 
Công ty Astroscale có trụ sở tại 
Tokyo, Nhật Bản đã được phóng 
thành công lên quỹ đạo Trái đất để 
thử nghiệm kỹ thuật thu hồi rác thải 
vũ trụ. 

 
Vệ tinh này được phóng lên bằng 

tên lửa đẩy của Nga từ sân bay vũ 
trụ Baikonur ở Kazakhstan. Trong 
lần thử nghiệm này, vệ tinh mang 
theo thiết bị thu hồi rác và bộ phận 
mô phỏng rác vũ trụ. 

Khi đạt tới độ cao 550 km trên 
quỹ đạo Trái đất, các bộ phận thử 
nghiệm sẽ tự động tách rời. Thiết bị 
thu hồi rác sẽ sử dụng máy quay, 
radar để nhận diện, tiếp cận bộ phận 
mô phỏng rác vũ trụ, sau đó sử 

dụng nam châm với lực hút lớn để 
thu hồi rác. 

Ở giai đoạn cuối cùng, thiết bị 
cùng với rác thải vũ trụ sẽ được đưa 
trở về bầu khí quyển Trái đất để đốt 
cháy. 

Theo một báo cáo gần đây của 
NASA, ít nhất 26.000 trong số hàng 
triệu mảnh rác vũ trụ có kích thước 
bằng một quả bóng mềm. Quay 
quanh Trái đất với vận tốc 17.500 
dặm/giờ, chúng có thể phá hủy một 
vệ tinh khi va chạm.  

Hơn nửa triệu mảnh vỡ là các mối 
đe dọa cho các sứ mệnh khác vì khả 
năng tác động đến hệ thống bảo vệ, 
thùng nhiên liệu và các cabin tàu vũ 
trụ. 

Các công nghệ dọn rác không gian 
đã được thử nghiệm từ nhiều năm 
trước. Cơ quan Vũ trụ châu Âu 
cũng có kế hoạch đưa một robot tự 
hủy vào quỹ đạo vào năm 2025, mà 
cựu Tổng Giám đốc của tổ chức 
này gọi là "máy hút bụi" không 
gian. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Bang New South Wales (Úc) dỡ 
bỏ lệnh hạn chế cây trồng biến 
đổi gen 

Mới đây, Chính quyền bang New 
South Wales (NSW) của Úc đã có 
thông báo chính thức huỷ bỏ lệnh 

TIN NGẮN KH&CN 
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cấm sử dụng cây trồng biến đổi gen 
(BĐG) kéo dài trong gần 20 năm 
qua. Quyết định này sẽ bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. 

Lệnh cấm BĐG tại bang NSW 
ban hành năm 2003 nhằm quản lý 
các vấn đề thương mại và tiếp thị 
liên quan đến một lĩnh vực nông 
nghiệp mới nổi cách đây gần hai 
thập kỷ. Theo đó, với việc thi hành 
đạo luật trên, các cây BĐG cần phải 
xin miễn trừ khỏi lệnh cấm trước 
khi được cấp phép thương mại. 
Chính quyền bang NSW đã theo dõi 
rất sát sao các vấn đề có liên quan 
trong suốt hơn 10 năm qua để đảm 
bảo rằng cây trồng sử dụng BĐG 
làm thực phẩm có thể kiểm soát 
một cách hiệu quả, bao gồm cả việc 
thương mại lẫn tiếp thị. Với việc dỡ 
bỏ lệnh cấm trên, tất cả các cây 
trồng BĐG sau khi được phê duyệt 
bởi Cơ quan Quản lý công nghệ gen 
của Úc (Office of Gene Technology 
Regulator - OGTR) sẽ đủ điều kiện 
canh tác thương mại rộng rãi trên 
thị trường. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
Úc Adam Marshall, những lợi ích 
tiềm năng về nông học và sức khoẻ 
con người mà cây trồng BĐG trong 
tương lai sẽ đem lại rất đáng kể, từ 
khả năng chống chịu hạn hán và sâu 
bệnh tới việc giúp hấp thụ các chất 

dinh dưỡng trong đất một cách hiệu 
quả hơn; làm tăng năng suất và 
kiểm soát cỏ dại tốt hơn. Việc áp 
dụng công nghệ BĐG dự báo sẽ 
mang lại tổng lợi nhuận lên tới 4,8 
tỷ đô la Úc cho các ngành công 
nghiệp chính của bang NSW trong 
10 năm tới. Công nghệ BĐG cũng 
sẽ hỗ trợ nông dân tiết kiệm tới 
35% tổng chi phí canh tác và thúc 
đẩy sản lượng lên tới gần 10%. 
Những giá trị gia tăng này sẽ đóng 
góp quan trọng trong mục tiêu xây 
dựng ngành công nghiệp đạt 19 tỷ 
đô la Úc vào năm 2023 của bang 
NSW. Đây đồng thời cũng là một 
tin vui cho người tiêu dùng, bởi vì 
với việc dỡ bỏ lệnh cấm, các công 
ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ 
BĐG nhằm loại bỏ các chất gây dị 
ứng như gluten trong thực phẩm, 
cải thiện hương vị và mang tới 
nguồn dinh dưỡng tốt hơn.  

(vjst.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Khởi động chương trình tăng 
tốc khởi nghiệp năm 2021   

Ngày 29/03, Quỹ đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo Vietnam Silicon 
Valley Capital (VSV Capital) đã 
chính thức khởi động và mở cổng 
tiếp nhận đơn đăng ký chương trình 
Tăng tốc khởi nghiệp (VSV Capital 
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Accelerator) năm 2021 dành cho 
các startup ở giai đoạn đầu. 

 Các startup giai đoạn đầu tham 
gia chương trình VSV Capital 
Accelerator năm 2021 có thể nhận 
mức đầu tư trực tiếp lên tới 50.000 
USD.  

Năm nay, VSV Capital 
Accelerator sẽ tuyển chọn từ 10 đến 
15 nhóm khởi nghiệp tham gia khóa 
huấn luyện chuyên sâu (Bootcamp) 
diễn ra trong vòng 04 tháng, hướng 
đến mục tiêu giúp các startup kiểm 
chứng sản phẩm, thị trường và phát 
triển mô hình kinh doanh của 
mình.  

Bên cạnh khoản đầu tư trực tiếp 
lên đến 50.000 USD cùng chương 
trình huấn luyện tập trung, mỗi 
startup cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ 
toàn diện về không gian làm việc 
chung, cố vấn 1:1 và sự đồng hành 
từ mạng lưới hơn 2000 đối tác và 
chuyên gia của VSV đến từ các tổ 
chức, tập đoàn lớn đa ngành, đa lĩnh 
vực trên toàn cầu… như Tập đoàn 
Microsoft, Tập đoàn Lotte, Tập 
đoàn Samsung, Tập đoàn 
VinGroup, Ngân hàng Quốc tế Việt 
Nam… 

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ 
đăng ký từ ngày 29/03/2021 đến hết 
ngày 02/05/2021. Để đăng ký và 
tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui 

lòng truy cập: 
www.vsvcapital.com.vn/accelerator 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Điểm mới của Ngày Chuyển 
đổi số 2021 

Chiều 5/4, Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) 
đã chính thức công bố chương trình 
Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 
(Vietnam DX Day 2021) lần thứ 2. 

 
FSI giới thiệu về giải pháp chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguồn: FSI. 

Theo đó, sự kiện này vẫn giữ chủ 
đề của năm đầu tiên là “Chuyển đổi 
số quốc gia: Chia sẻ và Kết nối”. 
Điểm mới của năm nay nằm ở số 
hội nghị: bên cạnh 8 hội nghị về 
chuyển đổi số trong 8 lĩnh vực 
trọng điểm của Chương trình 
Chuyển đổi số Quốc gia (Tài chính 
- Ngân hàng, Y tế, Giáo dục, Nông 
nghiệp, Giao thông - Logistics, 
Năng lượng, Tài nguyên - Môi 
trường, Sản xuất - Công nghiệp), sẽ 
có thêm 2 hội nghị đặc biệt: Chuyển 
đổi số cho các doanh nghiệp vừa và 
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nhỏ (SMEs), và Thúc đẩy startup 
Số Việt Nam. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện 
còn diễn ra một số hoạt động khác, 
gồm: Triển lãm Nền tảng Giải pháp 
số Việt Nam 2020; Chương trình 
Kết nối cung cầu chuyển đổi số 
(B2B và B2G); và hội nghị online 
giới thiệu nền tảng, giải pháp số 
Việt Nam, được tổ chức hoàn toàn 
độc lập với các phiên hội nghị trực 
tiếp. 

Vietnam DX Day 2021 do 
VINASA phối hợp với các hiệp hội 
chuyên môn của 8 ngành kinh tế ưu 
tiên trong Chương trình Chuyển đổi 
số Quốc gia tổ chức trong 2 ngày 26 
và 27/5 tại Hà Nội. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

 Việt Nam có trung tâm nghiên 
cứu về trí tuệ nhân tạo đầu tiên 

Sáng 31/3, Đại học Bách khoa Hà 
Nội chính thức ra mắt Trung tâm 
Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân 
tạo (AI). Trung tâm này được thành 
lập theo mô hình trung tâm nghiên 
cứu quốc tế hỗn hợp với sự chung 
tay của Đại học Bách khoa Hà Nội 
và Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc). 

Được thành lập theo mô hình 
trung tâm nghiên cứu quốc tế hỗn 
hợp, theo đó, Đại học Bách khoa 
Hà Nội và đơn vị đối tác, Tập đoàn 

NAVER (Hàn Quốc), sẽ cùng đầu 
tư xây dựng và vận hành Trung tâm 
vì mục đích phát triển nghiên cứu 
nền tảng chuyên sâu và đào tạo 
nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực 
AI. 

Hiện Trung tâm có hơn 50 nhà 
khoa học của Đại học Bách khoa 
Hà Nội và một số chuyên gia đến từ 
các trường, viện và tập đoàn công 
nghệ trong các lĩnh vực liên quan 
đến AI và ứng dụng, như: Học máy, 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác 
máy tính, tối ưu hóa, mạng thông 
minh, tin học y sinh, công nghệ 
phần mềm thông minh... GS. Hồ Tú 
Bảo, một trong những nhà khoa học 
người Việt có uy tín hàng đầu trong 
lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Học 
máy được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Khoa học của Trung tâm. 

Việc thành lập Trung tâm Nghiên 
cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo là 
một phần của Chiến lược quốc gia 
về nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng AI đến năm 2030. Theo đó, 
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành 
trung tâm đổi mới sáng tạo, phát 
triển các giải pháp và ứng dụng AI 
trong khu vực ASEAN cũng như 
trên thế giới.  

Để làm được điều này, Việt Nam 
phải xây dựng được 10 thương hiệu 
AI có uy tín trong khu vực, phát 
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triển 3 trung tâm quốc gia về lưu trữ 
dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng 
cao. Ngoài ra, các hệ thống trung 
tâm dữ liệu, trung tâm tính toán 
hiệu năng cao trong nước phải có 
khả năng kết nối để tạo thành mạng 
lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và 
tính toán phục vụ AI. 

(chinhphu.vn) 
 

 Tìm các cá nhân, doanh nghiệp 
có nhiều đột phá trong chuyển 
đổi số 

 
Ngày 30/3, Hội Truyền thông số 

Việt Nam (VDCA) phát động 
chương trình bình chọn, trao tặng 
giải thưởng VDA 2021. Giải thưởng 
nhằm tôn vinh thành tựu chuyển đổi 
số xuất sắc của những cá nhân, 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ 
quan Nhà nước đã góp phần quan 
trọng thúc đẩy công cuộc chuyển 
đổi số quốc gia.  

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Nguyễn Huy Dũng chia sẻ, 
năm 2020 là năm khởi động chuyển 
đổi số quốc gia, tới năm 2021, 
chúng ta cần hành động nhiều hơn. 

Bộ TT&TT xác định năm 2021 là 
năm đi tìm và bắt tay giải quyết các 
thách thức của Việt Nam bằng công 
nghệ số.  

Với giải thưởng “Chuyển đổi số 
Việt Nam - Vietnam Digital 
Awards” sau 3 năm tổ chức uy tín, 
Bộ TT&TT cam kết sẽ đồng hành 
bảo trợ để giải thưởng năm nay tốt 
hơn. 

TS. Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch 
VDCA cho biết, giải thưởng VDA 
2021 sẽ có 4 hạng mục giải thưởng. 
Đó là sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 
chuyển đổi số tiêu biểu; doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển 
đổi số xuất sắc; cơ quan nhà nước 
chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, 
giải pháp thu hẹp khoảng cách số. 

Ban Tổ chức sẽ nhận hồ sơ đến 
hết tháng 7/2021, thông qua cổng 
tiếp nhận trực tuyến tại website của 
giải ở địa chỉ www.vda.com.vn. 
Sau đó, hội đồng sơ tuyển và hội 
đồng chung khảo sẽ làm việc để lựa 
chọn ra những sản phẩm xứng đáng 
nhất vinh danh trong lễ trao giải, dự 
kiến được tổ chức vào cuối tháng 
10 tới. 

(baochinhphu.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Lãnh đạo tỉnh họp nghe báo 
cáo dự thảo Nghị quyết của Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, 
đô thị thông minh gắn với cải 
cách hành chính 

Chiều 18/3, ông Trần Văn Tuấn - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 
cuộc họp với các Sở ngành để nghe 
Sở Thông tin và Truyền thông báo 
cáo dự thảo Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị 
thông minh gắn với cải cách hành 
chính (gọi tắt là Nghị quyết chuyển 
đổi số BR-VT). 

Việc tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển 
đổi số, đô thị thông minh gắn với 
cải cách hành chính là một trong 
những nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao 
Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân 
tỉnh tại Chương trình hành động số 
01-CTr/TU ngày 24/11/2020 về 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Nhân 
dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và 
Truyền thông chủ trì, phối hợp các 
cơ quan liên quan tham mưu xây 
dựng dự thảo Nghị quyết. 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện 
lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền 
thông cho biết, dự thảo Nghị quyết 
chuyển đổi số BR-VT được xây 

dựng trên cơ sở Quyết định số 
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030”, đồng thời căn cứ 
hiện trạng triển khai chính quyền 
điện tử và chủ trương phát triển đô 
thị thông minh của Tỉnh. 

Dự thảo Nghị quyết đã đề ra 3 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ 
thể: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về chuyển đổi số, đô 
thị thông minh gắn với cải cách 
hành chính; (2) Thực hiện chuyển 
đổi số với trọng tâm phát triển ba 
trụ cột đó là, chính quyền số, kinh 
tế số, xã hội số; (3) Phát triển đô thị 
thông minh. 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp tại 
cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Tuấn giao các sở ngành 
rà soát lại hiện trạng và định hướng 
chuyển đổi số của ngành mình, trên 
cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu và 
đóng góp ý kiến xác đáng cho dự 
thảo Nghị quyết, đảm bảo Nghị 
quyết đưa ra được những chủ 
trương mang tính đột phá nhưng 
đúng đắn, khả thi, có định hướng 
phát triển lâu dài. Phó Chủ tịch 
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UBND tỉnh cũng yêu cầu ban lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị phải bàn 
bạc kỹ và thống nhất nội dung góp 
ý; người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
ký văn bản gửi về Sở Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp, hoàn 
chỉnh dự thảo Nghị quyết báo cáo 
UBND tỉnh. 

  (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

 Khai trương hệ thống camera 
giám sát tự động trên Quốc lộ 51 

Chiều 12/4, Công an tỉnh đã tổ 
chức lễ khai trương dự án hệ thống 
giao thông thông minh, giám sát tự 
động bằng camera giai đoạn 1 trên 
Quốc lộ 51.  

 
Theo đó, giai đoạn 1 (2019-2021) 

lắp đặt và đưa vào hoạt động 89 
camera giám sát trên Quốc lộ 51 
với kinh phí 80 tỷ đồng. Giai đoạn 
2 (2021-2023) sẽ lắp đặt camera 
trên các Quốc lộ 55 và Quốc lộ 56. 
Hiện nay, Quốc lộ 51 (đoạn từ KCN 
Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ về Ẹo Ông 
Từ, phường 12, TP. Vũng Tàu) có 4 
điểm với 6 camera giám sát tốc độ, 
8 camera giám sát an ninh trật tự và 

hơn 70 camera ghi các lỗi như: lấn 
làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai 
quy định, không chấp hành đèn tín 
hiệu giao thông… 

Hệ thống camera này có thể cùng 
lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc 
độ phương tiện đang lưu thông đến 
300 km/h. Đồng thời, ghi rõ hình 
ảnh biển số xe vi phạm vào cả ban 
ngày lẫn ban đêm, cả trong điều 
kiện thời tiết xấu nhằm giúp cơ 
quan chức năng xử phạt tại chỗ 
hoặc phạt nguội bằng cách gửi giấy 
phạt về nơi cư trú của người vi 
phạm. Theo Phòng CSGT (PC08)-
Công an tỉnh, trong thời gian vận 
hành chạy thử, hệ thống camera 
giám sát trên Quốc lộ 51 đã ghi 
nhận mỗi ngày có khoảng 2.000 
trường hợp vi phạm với nhiều lỗi 
khác nhau. 

  (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
  
 

 Máy tách nhiều loại tạp chất 
cho nhiều loại nông sản 

Đây là loại máy có khả năng làm 
tinh sạch nguyên liệu đầu vào cho 
các quy trình nghiền bột, chế biến 
gia vị, thực phẩm. Do được sản 
xuất trong nước, giá thành máy 
thấp hơn 20% so với máy nhập 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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ngoại tương đương. 

 
Ông Phạm Trương Ngọc An giới thiệu máy 

tách tạp chất. Ảnh: HK 

Máy tách tạp chất được vận hành 
dựa trên nguyên lý tỷ trọng, cho 
phép tách những vật có tỷ trọng 
nặng hơn ra khỏi sản phẩm. Nhiều 
loại tạp chất như đá, sạn, sỏi, thủy 
tinh, kim loại,… đều được tách dễ 
dàng ra khỏi nông sản, kể cả những 
hạt sạn kích thước nhỏ (từ 1-2mm), 
với độ tin cậy lên đến 99,9%. Với 
tính năng điều chỉnh áp lực gió, 
máy có thể tách tạp chất cho nhiều 
loại nông sản khác nhau (nhân hạt 
điều, gạo, hạt đậu xanh, hạt đậu 
đen, hạt đậu nành…). Máy vận 
hành với các mức công suất khác 
nhau, tùy từng loại nông sản, như 
quế vụn đạt mức 1 tấn/giờ; củ nghệ 
cắt lát đạt 1,5 tấn/giờ; hạt tiêu đạt 4 
tấn/giờ; nhân hạt điều 2 tấn/giờ; trà 
khô 0,5 tấn/giờ. 

Ông Phạm Trương Ngọc An, 
Giám đốc Công ty TNHH Spimachi 
Solution cho biết, trước đây đã có 
những máy tách tạp chất, nhưng 

thường chỉ dùng được cho một loại 
tạp chất hay một loại sản phẩm. 
Hiện nay, máy tách dùng cho nhiều 
loại tạp chất, sản phẩm đã có nhưng 
còn rất ít trên thị trường. 

Máy do Công ty sản xuất có kết 
cấu đơn giản, dễ vận hành, dễ bảo 
trì bảo dưỡng. Tỷ lệ hao hụt trong 
quá trình làm sạch khoảng 2% sản 
phẩm và chất lượng sản phẩm đạt 
yêu cầu xuất khẩu.  

(khoahocphattrien.vn) 
 
 

 
 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA 
- VŨNG TÀU 

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 599/QĐ-UBND 
về việc phê duyệt Kế hoạch hành 
động thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững Việt Nam đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT). 

Phát triển bền vững là yêu cầu 
xuyên suốt trong quá trình phát 
triển của tỉnh BR-VT; bảo đảm sự 
kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát 
triển kinh tế với phát triển xã hội và 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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bảo vệ tài nguyên, môi trường; 
đồng thời chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 
hội và góp phần bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Phát triển bền vững phải lấy khoa 
học công nghệ làm nền tảng, làm 
động lực cho phát triển bền vững 
tỉnh BR-VT. Công nghệ hiện đại, 
công nghệ sạch và thân thiện với 
môi trường cần được ưu tiên sử 
dụng trong các ngành kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Mục tiêu tổng quát: Duy trì phát 
triển kinh tế bền vững, gắn liền với 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội 
và bảo vệ môi trường, quản lý và sử 
dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo 
đảm mọi người dân được phát huy 
mọi tiềm năng, tham gia và thụ 
hưởng bình đẳng thành quả của 
phát triển; xây dựng tỉnh BR-VT 
thịnh vượng, an toàn, dân chủ, công 
bằng, văn minh và bền vững. 

Kế hoạch ban hành có 17 mục tiêu 
cụ thể, chi tiết tại website baria-
vungtau.gov.vn. 

Đồng thời, Kế hoạch hành động 
cũng đã xây dựng lộ trình triển khai 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2030 đối với 17 mục 
tiêu nêu trên và hướng dẫn giám 

sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

 (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG CHO 
VAY, CẤP KINH PHÍ CỦA 
QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN 
QUỐC GIA   

Ngày 15/3, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 19/2021/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 
Phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) Quốc gia ban hành kèm 
theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP 
ngày 03/4/2014 của Chính phủ. 

Trong đó, Nghị định số 
19/2021/NĐ-CP thay đổi đối tượng 
cho vay, cấp kinh phí của Quỹ Phát 
triển KH&CN Quốc gia (Quỹ). 

 
Đối tượng cho vay của Quỹ gồm: 

Các nhiệm vụ KH&CN ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ vào sản xuất 
và đời sống. 

Đối tượng cấp kinh phí gồm: Các 
nhiệm vụ KH&CN theo sự phân 
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công của Bộ trưởng Bộ KH&CN. 
Quỹ thực hiện quản lý chất lượng 

nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế, 
đảm bảo liêm chính học thuật và 
đạo đức nghiên cứu đối với các 
nghiên cứu do Quỹ tài trợ. Nội 
dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN do Quỹ tài trợ không được 
trùng lặp với các nghiên cứu đã 
hoặc đang thực hiện bằng nguồn 
kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh 
phí khác của Nhà nước. 

Về ngân sách hoạt động của Quỹ 
gồm nguồn ngân sách nhà nước và 
các nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước.  

Về phương thức tài trợ, cho vay, 
bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ, 
Nghị định số 19/2021/NĐ-CP quy 
định tài trợ không hoàn lại toàn bộ 
hoặc một phần chi phí cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN do các 
tổ chức, cá nhân đề xuất quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ này. 

Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 
lực KH&CN quốc gia, bao gồm: 
Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế 
của nhà khoa học trẻ; nghiên cứu 
sau tiến sỹ; thực tập nghiên cứu 
ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức hội 
thảo khoa học quốc tế chuyên ngành 
ở Việt Nam và các hội thảo nghiên 
cứu cơ bản chuyên ngành trong 
nước (theo chuỗi hội thảo hằng năm 

hoặc cách năm); tham dự và báo cáo 
công trình nghiên cứu khoa học xuất 
sắc tại hội thảo chuyên ngành quốc 
tế; công bố công trình KH&CN 
trong nước và quốc tế; nâng cao 
chất lượng, chuẩn mực của tạp chí 
KH&CN trong nước; đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước 
và nước ngoài đối với sáng chế và 
giống cây trồng; khen thưởng các tổ 
chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc thực hiện các nghiên cứu 
cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, 
hoạt động nâng cao năng lực 
KH&CN quốc gia do Quỹ tài trợ, hỗ 
trợ; nhà khoa học xuất sắc nước 
ngoài đến Việt Nam trao đổi học 
thuật ngắn hạn; nâng cao năng lực 
tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình 
độ khu vực và thế giới; thực hiện 
chính sách sử dụng, trọng dụng cá 
nhân hoạt động KH&CN theo quy 
định của Chính phủ. 

Theo quy định mới, Hội đồng 
quản lý Quỹ có 7 hoặc 9 thành viên 
gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 
các ủy viên Hội đồng là các nhà 
khoa học, nhà quản lý có uy tín, có 
trình độ, hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên 
Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng 
Bộ KH&CN bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 


