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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH 
TẾ SỐ 

Những năm qua, Việt Nam đã có 
những thay đổi mạnh mẽ về cơ chế, 
chính sách cho đổi mới sáng tạo. 
Điều này thể hiện trên bảng xếp 
hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII), từ hạng 52/141 quốc gia và 
nền kinh tế năm 2015 đến hạng 
44/132 năm 2021, giữ vị trí số một 
trong nhóm 29 quốc gia cùng mức 
thu nhập. 

Theo bà Lê Hoàng Uyên Vy, 
Giám đốc điều hành Quỹ Do 
Ventures, đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
là một trong những động lực phát 
triển của nền kinh tế số, đặc biệt 
nền kinh tế số hiện nay đã chiếm 
khoảng 8% GDP quốc gia và theo 
kỳ vọng của Chính phủ, đến năm 
2030, nền kinh tế số sẽ chiếm 30% 
GDP quốc gia. 

Trong sự phát triển của các doanh 
nghiệp ĐMST thì nguồn vốn là một 
trong những yếu tố rất quan trọng 
và cấp thiết. Trước năm 2018, hầu 
như mỗi năm chỉ có khoảng 50-100 
triệu USD tổng số tiền đầu tư vào 
các doanh nghiệp ĐMST và công 
nghệ. 

Năm 2018 được xem là năm có 

bước tăng vượt bậc khi có đến 450 
triệu USD đổ vào các doanh nghiệp 
ĐMST và công nghệ. Năm 2019 có 
sự tăng trưởng lên đến hơn 870 
triệu USD. Tuy nhiên, năm 2020, 
hệ sinh thái có bước chững lại vì 
ảnh hưởng của COVID-19 với tổng 
số tiền đầu tư chỉ 421 triệu USD. 

Song với sự nỗ lực, cố gắng 
không ngừng của các nhà sáng lập, 
các doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp 
thời từ Chính phủ, hệ sinh thái 
ĐMST và khởi nghiệp ở nước ta đã 
có những bước hồi phục ấn tượng. 
Năm 2021 là năm nền kinh tế gặp 
nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 
nhưng cũng là năm kỷ lục của đầu 
tư mạo hiểm tại Việt Nam với tổng 
số tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ USD. Bà 
Lê Hoàng Uyên Vy nhận định với 
cơ sở này, tổng nguồn vốn đầu tư sẽ 
thiết lập kỷ lục mới trong năm 2022 
và những năm tiếp theo. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm quan 

gian hàng của một doanh nghiệp tại Triển 
lãm Quốc tế ĐMST Việt Nam 2021.  

 Trong bất kỳ ngành nghề, hoạt 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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động kinh doanh sản xuất nào luôn 
tồn tại những đối thủ cạnh tranh 
cùng cung cấp các sản phẩm, dịch 
vụ tương tự nhau. Vì vậy, ĐMST 
còn giúp cho doanh nghiệp tạo ra sự 
khác biệt. Đồng thời đây cũng là 
chìa khóa để doanh nghiệp đạt được 
thành công trong chuyển đổi số. 

Ông Phạm Hồng Quất, Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
Doanh nghiệp KH&CN (Bộ 
KH&CN) cho biết, Bộ KH&CN 
vừa tổ chức Hội nghị giao ban vùng 
các tỉnh phía bắc, tại hội nghị đã 
công bố kế hoạch triển khai Chiến 
lược KHCN và ĐMST đến năm 
2030. Trong đó có nhiệm vụ hết sức 
quan trọng là đo lường chỉ số 
ĐMST tạo của các địa phương và 
quốc gia, từ đó biết được địa 
phương mạnh điểm gì, yếu điểm gì, 
để có những định hướng xây dựng 
cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp. 
Và trên bình diện quốc gia, Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế có thuận lợi, khó khăn như thế 
nào để thu hút các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước. Ông Phạm Hồng 
Quất kỳ vọng các đối tác chiến lược 
và cả cộng đồng trong hệ sinh thái 
ĐMST sẽ cùng chung tay thực hiện 
nhiệm vụ đầy thử thách này. 

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Nền tảng kết 

nối ĐMST BambuUP, năm nay là 
năm thứ 2 Báo cáo Toàn cảnh 
ĐMST mở Việt Nam được thực 
hiện với tên gọi "Vùng đất sáng 
tạo" (InnoNation) để lan tỏa tinh 
thần ĐMST mở ngày một sâu rộng 
trong cộng đồng doanh nghiệp nội 
địa. 

Báo cáo cập nhật các thông tin về 
ĐMST mở dành cho doanh nhân, 
công ty khởi nghiệp, tập đoàn lớn 
và nhà đầu tư tại Việt Nam và toàn 
cầu. Nguồn dữ liệu trong báo cáo 
được tư vấn và bảo đảm uy tín 
thông qua đội ngũ hơn 60 chuyên 
gia đầu ngành và các nhà sáng lập, 
start-up uy tín hàng đầu... 

Theo bà Lê Hoàng Uyên Vy, 
Giám đốc Quỹ đầu tư Do Ventures, 
hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam 
đang bước vào thời điểm bước 
ngoặt để có thể tạo dấu ấn trong 
khu vực và trên thế giới nhờ vào 3 
yếu tố chính là start-up Việt Nam 
đã bắt đầu hướng tới các thị trường 
khu vực và thế giới thay vì chỉ phục 
vụ thị trường nội địa; start-up Việt 
Nam đã có khả năng cho ra đời 
những sản phẩm và dịch vụ có hàm 
lượng công nghệ cao; start-up Việt 
Nam đã có những công ty đủ trưởng 
thành để trở thành nhà đầu tư cho 
thế hệ nhà sáng lập đi sau. 

Các doanh nghiệp lớn cũng dần 
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nhận thức vai trò quan trọng của 
ĐMST và việc đầu tư, ứng dụng 
những ý tưởng mới vào hoạt động 
của mình. Ý tưởng và giải pháp 
ĐMST không những giúp doanh 
nghiệp thực hiện mục tiêu hàng đầu 
là tối ưu hóa lợi nhuận theo một 
cách mới, đồng thời cũng là cách để 
các doanh nghiệp bắt kịp với nhu 
cầu và xu hướng mới chuyển đổi 
không ngừng của thị trường.  

(Theo vietq.vn) 
 

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐÓNG 
GÓP QUAN TRỌNG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT 
NƯỚC 

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam tổ chức Hội thảo “Đề cao 
trách nhiệm của đội ngũ trí thức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của các Hội trí thức”. 

 
Hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ 

trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các Hội trí thức”. Ảnh: BL. 

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
Phan Xuân Dũng, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã 
xác định đội ngũ trí thức KH&CN 
đóng vị trí, vai trò là trung tâm, hạt 
nhân của sự phát triển công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Là thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt 
Nam đã tập hợp được đông đảo đội 
ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài 
nước, đã có 153 hội thành viên gồm 
63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 
Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức 
KH&CN trực thuộc. 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, 
mục đích của cuộc Hội thảo cũng là 
nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Trung 
ương giao cho Liên hiệp Hội Việt 
Nam thực hiện để tổng kết 15 năm 
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ 
ngày 6-8-2008 của Bộ Chính trị về 
xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và chuẩn bị cho 
nghị quyết mới về công tác trí thức. 

Theo Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, qua gần 15 
năm thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW khóa X, đội ngũ trí thức 
Việt Nam không ngừng phát triển 
về số lượng, nâng cao về chất 
lượng, có cơ cấu hợp lý, cơ bản đáp 
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ứng yêu cầu phát triển đất nước, 
từng bước tiến lên ngang tầm với 
trình độ của trí thức các nước tiên 
tiến trong khu vực và thế giới. 

Trong đó, đội ngũ trí thức trong 
hệ thống Liên hiệp Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam đã tham gia 
tích cực vào các hoạt động tư vấn, 
phản biện và giám định xã hội, 
đóng góp tích cực vào việc xây 
dựng đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật; thực hiện có hiệu 
quả các dự án phát triển kinh tế-xã 
hội, đồng thời truyền bá tri thức cho 
cộng đồng, người dân và xã hội… 

Việc đánh giá toàn diện kết quả 
thực hiện Nghị quyết 27 vào thời 
điểm này có ý nghĩa thực tiễn và có 
tính thời sự, nhằm điều chỉnh chính 
sách đối với đội ngũ trí thức, nhất là 
trí thức KH&CN - đội quân chủ lực 
trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. 

Ở khía cạnh khác, Thạc sỹ 
Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam cho biết, thực tế cho 
thấy, đội ngũ trí thức trong hệ thống 
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam thời gian qua đã 
tham gia tích cực và có những đóng 
góp quan trọng vào các hoạt động 
tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội, góp phần tích cực vào việc xây 

dựng đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật; thực hiện có hiệu 
quả các dự án phát triển kinh tế - xã 
hội quan trọng của ngành cũng như 
của đất nước. 

Đồng thời, đây cũng là đội ngũ 
truyền bá trí thức cho cộng đồng, 
người dân và xã hội, thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, 
hội nhập quốc tế; phát huy được vai 
trò đại diện của trí thức, nói lên 
tiếng nói của đội ngũ trí thức 
KH&CN, tham gia quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước. 

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ 
tịch Hội các ngành Sinh học Việt 
Nam nhấn mạnh, đừng để các công 
trình nghiên cứu trở thành các hồ sơ 
lưu trữ không có hiệu quả thực tế 
với đất nước; quan tâm nhiều hơn 
cho nông nghiệp vì nước ta là nước 
nông nghiệp với đa số nhân dân là 
nông dân, đặc biệt đáp ứng được 
yêu cầu cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
TĂNG CƯỜNG ĐÓNG GÓP 
CỦA KHCN, ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TRONG PHÁT TRIỂN 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chiến lược phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2021-2030 là một bước cụ thể 
hoá các nội dung về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo được đề 
cập trong các chủ trương lớn của 
Đảng và Nhà nước và được nhấn 
mạnh trong Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

Mục tiêu đóng góp của TFP vào 
tăng trưởng kinh tế trên 50% 

Theo Chiến lược, mục tiêu cụ thể 
là nâng cao đóng góp của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(KH,CN&ĐMST) vào tăng trưởng 
kinh tế thông qua các hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ của các viện nghiên cứu, 
trường đại học, hoạt động đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng lực quản 
trị, tổ chức trong doanh nghiệp. 
Đóng góp của năng suất các nhân tố 
tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
kinh tế ở mức trên 50%.  

 
KH,CN&ĐMST đóng góp ngày càng lớn 

vào tăng trưởng kinh tế. 

KH,CN&ĐMST đóng vai trò 

quan trọng phát triển công nghiệp 
mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp 
chế biến, chế tạo, góp phần quan 
trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế 
theo hướng hiện đại, đưa nước ta 
trở thành nước có công nghiệp hiện 
đại vào năm 2030; tham gia tích 
cực, hiệu quả và tận dụng lợi thế 
thương mại, cơ hội của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến 
năm 2030, tỉ trọng giá trị sản phẩm 
công nghiệp công nghệ cao trong 
các ngành chế biến, chế tạo đạt tối 
thiểu 45%;… 

KH,CN&ĐMST góp phần quan 
trọng trong xây dựng, phát triển giá 
trị văn hóa, xã hội, con người Việt 
Nam; cung cấp luận cứ khoa học 
cho việc hoạch định đường lối, chủ 
trương, chính sách phát triển đất 
nước; đóng góp vào chỉ số phát 
triển con người (HDI) duy trì hơn 
0,7. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII) không ngừng được cải thiện, 
thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu 
thế giới; đến năm 2025, đầu tư cho 
KH&CN đạt 1,2-1,5% GDP, trong 
đó, tổng chi quốc gia cho nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ đạt 0,8-1% GDP và đóng góp 
của xã hội cho nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ chiếm 60-
65%. Đến năm 2030, đầu tư cho 
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KH&CN đạt 1,5-2% GDP, trong đó 
tổng chi quốc gia cho nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
đạt 1-1,2% và đóng góp của xã hội 
cho nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ chiếm 65-70%. 

9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
Chiến lược đã đặt ra 9 nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu phát triển 
KH,CN&ĐMST. 

Thứ nhất, đổi mới cơ chế hoạt 
động KH,CN&ĐMST, nâng cao 
năng lực quản lý của nhà nước về 
KH,CN&ĐMST.  

Thứ hai, xây dựng hệ thống 
ĐMST quốc gia. Theo đó, phát 
triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
trong các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi 
giá trị nội địa và toàn cầu, các cụm 
liên kết ngành; trong đó các doanh 
nghiệp lớn có vai trò trung tâm dẫn 
dắt các hoạt động ĐMST, các cơ 
quan quản lý nhà nước có vai trò 
kiến tạo môi trường thể chế, chính 
sách thuận lợi, thúc đẩy liên kết 
giữa các doanh nghiệp, viện nghiên 
cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ 
trong hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng và ĐMST; phát triển hệ thống 
các trung tâm ĐMST quốc gia, các 
trung tâm đổi mới sáng tạo ngành, 
vùng,… 

Thứ ba, thu hút, sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực đầu tư cho 
KH,CN&ĐMST. Trong đó, bảo 
đảm chi cho KH,CN&ĐMST từ 2% 
trở lên trong tổng chi ngân sách nhà 
nước hàng năm và tăng dần theo 
yêu cầu phát triển; rà soát, tháo gỡ 
các rào cản, hạn chế, nhằm tăng số 
lượng và quy mô của quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp;… 

Thứ tư, phát triển các viện nghiên 
cứu, trường đại học và các tổ chức 
KH&CN trở thành các chủ thể 
nghiên cứu mạnh.  

Thứ năm, phát triển nguồn nhân 
lực KH,CN&ĐMST có trình độ và 
năng lực sáng tạo cao.  

Thứ sáu, phát triển và khai thác có 
hiệu quả hạ tầng KH,CN&ĐMST. 
Chiến lược chỉ rõ, tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ các khu công nghệ cao, 
khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, khu công nghệ thông tin 
tập trung; phát triển hệ thống phòng 
thí nghiệm mạnh;… 

Thứ bảy, thúc đẩy hoạt động 
KH,CN&ĐMST trong doanh 
nghiệp;… 

Thứ tám, chủ động đẩy mạnh hợp 
tác, hội nhập quốc tế về KH,CN& 
ĐMST. Tăng cường hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu khoa học, phát 
triển và ứng dụng công nghệ, mua 
bán, chuyển giao các sản phẩm 
KH&CN, triển khai mô hình, giải 
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pháp KH&CN;… 
Cuối cùng, tăng cường các hoạt 

động tôn vinh, truyền thông, nâng 
cao nhận thức về KH,CN&ĐMST. 
Tiếp tục duy trì và phát triển các 
giải thưởng nghiên cứu quốc gia 
cho các nhà nghiên cứu có thành 
tích xuất sắc; khuyến khích, hỗ trợ 
thanh, thiếu niên nâng cao hiểu biết 
về KH,CN&ĐMST và định hướng 
nghề nghiệp vào lĩnh vực khoa học, 
kỹ thuật;… Đẩy mạnh truyền thông 
và hỗ trợ của nhà nước đối với các 
hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật của người dân… 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã 
thông qua Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, 
trong đó các nội dung về KH,CN& 
ĐMST được đề cập một cách hệ 
thống, đồng bộ, xuyên suốt. 
KH,CN&ĐMST được khẳng định 
là một nội dung đột phá chiến lược 
để tạo bứt phá về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế, đặc biệt trước bối 
cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và kinh tế số đã trở thành 
một trong những xu hướng phát 
triển chủ yếu của thời đại. Chiến 
lược phát triển KH,CN&ĐMST giai 
đoạn 2021-2030 là một bước cụ thể 
hoá các nội dung về KH,CN& 
ĐMST được đề cập trong các chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước 
và được nhấn mạnh trong Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2021-2030./. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 

CHÍNH SÁCH VƯỢT TRỘI 
CHO KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO Ở VIỆT NAM 

Chính sách vượt trội đang thu hút 
nhiều sự quan tâm nhằm tạo ra 
những thay đổi mạnh mẽ trong phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách 
vượt trội về KH,CN&ĐMST là vấn 
đề phức tạp, bài viết sẽ phân tích và 
làm rõ một số khía cạnh cần chú ý 
của loại chính sách này. 

Đặc điểm của chính sách vượt 
trội về KH,CN&ĐMST 

KH,CN&ĐMST không chỉ là lĩnh 
vực được Đảng và Nhà nước quan 
tâm (thể hiện thông qua chính sách 
chung về KH,CN&ĐMST), mà còn 
là lĩnh vực được Nhà nước kỳ vọng 
đóng vai trò vượt trội. Không thể 
dùng chính sách chung và chính 
sách đặc thù để thúc đẩy 
KH,CN&ĐMST thực hiện vai trò 
vượt trội. Bởi vậy, cần có thêm một 
loại chính sách mới - đó là chính 
sách vượt trội về KH,CN&ĐMST. 
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Chính sách này có các đặc điểm nổi 
bật sau: 

Phạm vi của chính sách được định 
vị bởi các giới hạn như: vai trò vượt 
trội khác với vai trò bình thường 
của KH,CN&ĐMST; sự khác biệt 
được thể hiện ở sự đột phá, dẫn dắt 
và mở đường cho phát triển kinh tế 
- xã hội; vượt trội về KH,CN& 
ĐMST gắn với mục tiêu phát triển 
chung, tổng quát của quốc gia; đối 
tượng của chính sách là những lực 
lượng, thành phần được xác định cụ 
thể. 

Chính sách vượt trội về KH,CN& 
ĐMST bao gồm nhiều loại khác 
nhau tùy theo đối tượng cụ thể, 
công cụ chính sách cụ thể, định 
hướng cụ thể. KH,CN&ĐMST có 
vai trò vượt trội là nhờ đặc điểm 
riêng của mình, nhưng không phải 
tất cả các “đặc thù” đều trở thành 
“vượt trội” và không phải lúc nào 
“đặc thù” cũng là “vượt trội”. 

Việc xây dựng và thực thi chính 
sách vượt trội về KH,CN&ĐMST 
phụ thuộc vào những điều kiện: vai 
trò vượt trội được xác định rõ và có 
tính thuyết phục, xác định cụ thể 
các đối tượng tập trung hướng tới 
của chính sách vượt trội, có sự 
thống nhất và đồng thuận chung của 
các bộ/ngành, có phương thức quản 
lý và năng lực quản lý phù hợp, có 

nguồn lực đảm bảo… và đặc biệt là 
quyết tâm, ý chí của cấp lãnh đạo 
cao nhất được thể hiện rõ ràng, 
mạnh mẽ và kiên quyết. Tạo lập 
được các điều kiện này cũng chính 
là thách thức mà chính sách vượt 
trội về KH,CN&ĐMST phải vượt 
qua. 

Việt Nam đã chú ý đến các dạng 
phát triển tuần tự, đi tắt và đón đầu, 
thể hiện dưới nhiều góc độ như: gắn 
công nghiệp hóa với hiện đại hóa 
(từ Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VII); rút ngắn 
thời gian công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, vừa có những bước tuần tự, 
vừa có bước nhảy vọt (từ Ðại hội 
Ðảng lần thứ IX); phát triển kinh tế 
tri thức (từ Đại hội Ðảng lần IX); 
tiếp cận Cách mạnh công nghiệp 
lần thứ tư (Nghị quyết số 23 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
ngày 22/3/2018). Tiến trình tuần tự, 
đi tắt và đón đầu cần được tiếp tục 
nhấn mạnh trong phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn sắp tới. 

 
Viện KH&CN Hàn Quốc (KIST) 
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Trong nhiều năm qua, nhìn chung 
định hướng ưu tiên ở Việt Nam 
thường dàn trải, thiếu tập trung vào 
các trọng tâm, trọng điểm... Điều 
này gây nhiều khó khăn cho các 
chính sách phục vụ định hướng ưu 
tiên. Cách xác định định hướng phát 
triển vượt trội của KH,CN&ĐMST 
nêu trên sẽ góp phần khắc phục 
những hạn chế đã bộc lộ trong thực 
tế. 

Chính sách vượt trội về 
KH,CN&ĐMST ở Việt Nam trong 
giai đoạn tới 

Việc xác định được vai trò và định 
hướng vượt trội là đã có được 
những căn cứ quan trọng để hình 
thành chính sách vượt trội về 
KH,CN&ĐMST.  

Trong giai đoạn tới, có thể áp 
dụng chính sách vượt trội về 
KH,CN&ĐMST thông qua một số 
giải pháp như: 

Về đầu tư, tài chính: cần tập trung 
vào 3 vấn đề lớn: (i) triển khai 
nghiên cứu, ứng dụng phát triển 
công nghệ trong các lĩnh vực 
KH&CN ưu tiên. Hỗ trợ nhập khẩu 
công nghệ nguồn, công nghệ cao, 
mua thiết kế, thuê chuyên gia trong 
nước và nước ngoài thuộc các lĩnh 
vực ưu tiên. 

Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà 
nước để nâng cao tiềm lực cho một 

số tổ chức KH&CN ngoài công lập 
có tiềm năng phát triển, hoạt động 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
trong các lĩnh vực ưu tiên, trọng 
điểm; (ii) dành nguồn lực tăng 
cường khả năng hấp thụ công nghệ, 
ứng dụng có chọn lọc các thành tựu 
KH&CN tiên tiến của thế giới nhằm 
phát triển sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm cạnh tranh chiến lược của 
quốc gia; (iii) tăng cường đầu tư 
cho xây dựng và tạo điều kiện phát 
huy tác dụng của các tổ chức 
KH&CN đẳng cấp quốc tế. 

Khuyến khích và hỗ trợ tài chính 
cho các loại hình tổ chức mới như 
trung tâm đổi mới sáng tạo.  

Về nhân lực KH&CN: chú trọng 
đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực 
KH&CN ưu tiên; xây dựng chính 
sách phát triển và tạo điều kiện phát 
huy tác dụng của đội ngũ nhà khoa 
học đầu ngành, tổng công trình sư; 
hỗ trợ cán bộ KH&CN đi làm việc 
và thực tập có thời hạn tại các tổ 
chức KH&CN, doanh nghiệp ở 
nước ngoài để giải quyết các nhiệm 
vụ KH&CN có ý nghĩa quốc gia. 

Về tổ chức: ưu tiên xây dựng một 
số tổ chức KH&CN đạt trình độ thế 
giới, làm hạt nhân cho việc nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng 
KH&CN ở các lĩnh vực được ưu 
tiên. Khuyến khích, hỗ trợ phát 
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triển các trung tâm đổi mới sáng 
tạo. 

Về cơ sở hạ tầng: ưu tiên đầu tư 
tăng cường năng lực hệ thống 
phòng thí nghiệm trọng điểm và 
phòng thí nghiệm chuyên ngành 
phục vụ trực tiếp phát triển các sản 
phẩm chủ lực và công nghệ ưu tiên. 

Về nhiệm vụ KH&CN: tập trung 
vào các nhiệm vụ KH&CN phục vụ 
các lĩnh vực ưu tiên, sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược 
của quốc gia; chú trọng thu hút 
chuyên gia quốc tế từ các tổ chức 
KH&CN tiên tiến trên thế giới tham 
xây dựng các nhiệm vụ KH&CN 
quan trọng. 

Về hoạt động KH,CN&ĐMST 
trong doanh nghiệp: thúc đẩy phát 
triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN 
trong các lĩnh vực, ngành công 
nghiệp chủ lực, ưu tiên. 

Chính sách vượt trội về KH,CN& 
ĐMST có khả năng mang lại sự 
phát triển đột phá ở tầm chiến lược 
nhưng cũng có nguy cơ phá vỡ cân 
bằng chung. Một khi ngoại lệ không 
được kiểm soát sẽ nảy sinh các rối 
loạn. Phân tích các tầng nấc từ vai 
trò → định hướng → công cụ chính 
sách → khía cạnh giới hạn là quá 
trình tìm kiếm quan hệ hài hòa giữa 
chính sách vượt trội và chính sách 

chung, giữa cần thiết và có thể 
trong hình thành chính sách vượt 
trội, giữa nguyên tắc cơ bản và biểu 
hiện cụ thể trong xác định chính 
sách vượt trội... 

Đó cũng là cơ sở góp phần nâng 
cao chất lượng của chính sách vượt 
trội về KH,CN&ĐMST nhờ tăng 
tính thuyết phục (thừa nhận 
KH,CN&ĐMST được hưởng chính 
sách vượt trội), tăng bản lĩnh của 
giới lãnh đạo (có căn cứ và niềm tin 
vững chắc trong ưu đãi vượt trội 
cho KH,CN&ĐMST), tăng sự kiên 
trì trong triển khai và linh hoạt điều 
chỉnh theo thực tế. 

(Theo vietq.vn) 
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: CHÚ 
TRỌNG PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

Nằm trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu 
là một trong những địa phương đi 
đầu trong việc hình thành các mô 
hình công nghiệp mũi nhọn của đất 
nước. Bên cạnh thế mạnh về cảng 
biển, du lịch... nông nghiệp công 
nghệ cao cũng được xác định là một 
trong những trụ cột phát triển kinh 
tế của tỉnh. Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2020-2025 đã khẳng định: “Tiếp 
tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu 
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thành tỉnh mạnh về công nghiệp, 
cảng biển, du lịch và nông nghiệp 
công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 
2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp 
đầu cả nước về GRDP bình quân 
đầu người”. 

Những kết quả đáng ghi nhận 
Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh 

có 344 cơ sở trồng trọt ứng dụng 
công nghệ cao, với quy mô diện 
tích trên 3.485 ha. Nhiều giống cây 
trồng chất lượng cao đã được đưa 
vào sản xuất trên địa bàn tỉnh như: 
các giống lúa kháng sâu bệnh, năng 
suất cao OM 4900, OM 7347, OM 
6162, Đài thơm 8, OM 4218, OM 
5451, ML 48...; các giống ngô 
kháng sâu bệnh, năng suất cao, 
giống biến đổi gen (kháng thuốc trừ 
cỏ, sâu đục thân) như: DK6919S, 
NK7328 BUGT, NKG7 BUGT...; 
các giống rau lai F1 như: bầu lai F1, 
bầu sao F1, bí ngô mật, bí siêu ngọn 
cao sản, rau muống cọng to, cải cúc 
cao sản, cải ngồng tuyển cao sản, 
cải bẹ mào gà cao sản, cải thìa cao 
sản…; giống chuối già lùn Nam Mỹ 
phục vụ xuất khẩu. Các mô hình 
trồng trọt công nghệ cao cũng được 
ứng dụng nhiều đối với các loại rau, 
dưa lưới, bưởi da xanh, hồ tiêu, bơ, 
chuối, ca cao… với tổng diện tích 
2.817,68 ha, sản lượng sản phẩm 
trồng trọt ước đạt 35.252,6 tấn/năm, 

doanh thu ước đạt 659.533 triệu 
đồng. 

 
Trồng nấm linh chi (trái) và nuôi cá Chình 
hoa (phải) ở  Bà Rịa - Vũng Tàu mang lại 

hiệu quả kinh tế cao. 

Nhiều công nghệ cao đã được 
nghiên cứu, ứng dụng như: công 
nghệ sinh học trong sản xuất các 
chế phẩm sinh học phục vụ nông 
nghiệp và môi trường (phân bón 
hữu cơ, phân bón vi sinh; công 
nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô 
tế bào; ứng dụng kỹ thuật canh tác 
không dùng đất (trồng rau thủy 
canh, trồng dưa lưới bằng giá thể); 
công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt; 
công nghệ trồng rau, cây ăn quả 
trong nhà kín, nhà màng, nhà lưới... 

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy 
sản, tính đến tháng 3/2022, trên địa 
bàn tỉnh có khoảng 18 tổ chức, cá 
nhân nuôi trồng thủy sản và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
phân bố tại các huyện Đất Đỏ, Long 
Điền, TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, với 
tổng diện tích khoảng 407,7 ha. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đã có 
127 trang trại ứng dụng công nghệ 
cao với tổng diện tích khoảng 514,8 
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ha. Điểm nổi bật nhất trong ứng 
dụng công nghệ cao của ngành chăn 
nuôi tỉnh là nâng cao chất lượng 
con giống. 100% số lợn giống tại 
các trang trại là lai ngoại; 100% 
trang trại gia cầm nuôi giống lai có 
năng suất cao, như: Isa, Sasso, 
Brown, Ai Cập, Ross 308… Các 
trang trại bò sữa, bò thịt sử dụng  
giống lai cao sản, như: Lai Sind, 
Brahman, Droughtmaster, BBB, 
Angus... Đây là tiền đề quan trọng 
để ngành chăn nuôi của tỉnh có 
những bước đột phá về năng suất, 
chất lượng, mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. 

Tạo tiền đề từ các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

Để tạo tiền đề cho việc nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp, nhiều đề tài, nhiệm vụ 
KH&CN đã được các viện nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh triển khai. Điển 
hình là: Dự án xây dựng mô hình 
sản xuất rau ăn lá, trái cây đạt 
chứng nhận VietGAP tại xã Châu 
Pha, thị xã Phú Mỹ; Dự án xây 
dựng các mô hình chuyển đổi thâm 
canh một số cây trồng có hiệu quả 
tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc; 
Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số 
chế phẩm chứa Nano bạc trong 
phòng trừ bệnh hại và làm tăng 

năng suất trên một số loại rau; Dự 
án sản xuất thử nghiệm xây dựng 
mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn 
VietGAP tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 
Dự án sản xuất thử nghiệm xây 
dựng mô hình sản xuất nhãn 
VietGAP theo hướng hữu cơ; Đề tài 
nghiên cứu, xác định nguyên nhân 
nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp 
hạn chế tác động ở khu vực cánh 
đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện 
Đất Đỏ; Dự án xây dựng các mô 
hình chuyển đổi - thâm canh một số 
cây trồng có hiệu quả tại xã Tân 
Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu... 

Các tiến bộ kỹ thuật phục vụ công 
tác bảo quản và chế biến hải sản sau 
thu hoạch và đánh bắt xa bờ được 
tích cực triển khai thực hiện như Đề 
tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp 
đặt hệ thống sấy mực ống bằng 
công nghệ sấy chân không trên tàu 
khai thác hải sản xa bờ có năng suất 
400kg/mẻ; Dự án xây dựng mô hình 
nuôi cá biển quy mô công nghiệp 
ứng dụng lồng nhựa HDPE và công 
nghệ cao ở vùng biển mở; Dự án 
sản xuất thử nghiệm thiết kế, chế 
tạo và lắp đặt hệ thống tự động đo, 
phân tích, giám sát và cảnh báo sớm 
chất lượng nước thử nghiệm tại các 
hộ dân nuôi trồng thủy sản trên 
sông Chà Và, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
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Tàu… Ngoài ra còn có các dự án 
thuộc chương trình Nông thôn miền 
núi do Trung ương quản lý như Dự 
án ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây 
dựng mô hình ương nuôi cá Chình 
hoa (Anguilla marmotara) giống và 
thương phẩm đạt năng suất và hiệu 
quả tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình 
thành được 7 vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao (sản xuất rau 
tại Phú Mỹ và Đất Đỏ; hồ tiêu tại 
Châu Đức và Xuyên Mộc; cây ăn 
quả đặc sản tại Châu Đức, Xuyên 
Mộc, Phú Mỹ và Đất Đỏ; sản xuất 
hoa, cây cảnh tại Phú Mỹ và Đất 
Đỏ; chăn nuôi tại Châu Đức, Xuyên 
Mộc, Phú Mỹ; sản xuất giống thủy 
sản tại Đất Đỏ; nuôi trồng thủy sản 
tại Đất Đỏ). 

Để tiếp tục phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, tỉnh đã xây dựng 
Chương trình phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao giai đoạn 
2021-2025. Trong đó, xác định lại 
các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
cho phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương. Trong đó, chú 
trọng nghiên cứu, sản xuất và lai tạo 
giống, đào tạo, chuyển giao, ứng 
dụng khoa học và công nghệ, liên 
kết và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 
thí điểm một số mô hình liên kết 
giữa KH&CN gắn với nông nghiệp, 

du lịch, hướng vào khai thác các lợi 
thế của địa phương về các điều kiện 
tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, 
hình thành các sản phẩm đặc thù có 
thương hiệu của tỉnh. 

Theo vjst.vn 
 
 

 
 Viện Dầu khí Việt Nam sử 
dụng học máy và trí tuệ nhân tạo 
để dự báo đá móng nứt nẻ  

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã 
sử dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence - AI) và các thuật toán 
học máy (Machine Learning - ML) 
để xác định nhanh sự hiện diện của 
đá móng nứt nẻ với độ chính xác 
trên 80%, giúp tiết kiệm thời gian 
và chi phí khoan. 

Việc phát hiện và đưa vào khai 
thác thành công thân dầu trong đá 
móng granitoid nứt nẻ mỏ Bạch Hổ 
và các mỏ khác ở Việt Nam đã làm 
thay đổi quan điểm tìm kiếm, thăm 
dò dầu khí truyền thống, hình thành 
quan điểm tìm kiếm, thăm dò dầu 
khí mới trong khu vực và trên thế 
giới. 

Tuy nhiên, việc xác định đá móng 
nứt nẻ theo phương pháp truyền 
thống cần phải sử dụng các công cụ 
chuyên dụng, có thể phải ngừng 
công tác khoan giếng, kéo dài thời 

THÀNH TỰU KH&CN 
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gian thuê giàn khoan (giá thuê giàn 
khoan hiện tại vào khoảng 65.000 - 
68.000 USD/ngày), làm tăng chi phí 
giếng khoan mới. Đồng thời, việc 
xác định được đới nứt nẻ ngay 
trong quá trình khoan, sẽ giúp cho 
người điều hành khoan nhận biết 
được các nguy cơ gặp các sự cố 
khoan và đưa ra biện pháp xử lý khi 
khoan qua các đới nứt nẻ, đứt gãy 
giúp quá trình khoan an toàn, hiệu 
quả rút ngắn thời gian thuê giàn 
khoan dẫn tới tiết kiệm chi phí 
khoan… 

Để tối ưu quá trình này, VPI đã 
nghiên cứu, xây dựng giải pháp 
“Dự đoán đá móng nứt nẻ bằng các 
thông số trong quá trình khoan 
giếng khoan sử dụng mô hình học 
máy và trí tuệ nhân tạo (Application 
of Fracture Prediction by VPI)” 
giúp xác định chính xác sự hiện 
diện của các hệ thống nứt nẻ dựa 
trên dữ liệu thời gian thực. Các 
thông số (như moment xoắn, tải 
trọng choòng khoan, lưu lượng 
dòng chảy, vận tốc quay của roto, 
áp suất đứng cột cần khoan…) sẽ 
được sử dụng làm dữ liệu đầu vào 
cho các thuật toán học máy được 
giám sát; sau đó các mô hình sẽ 
được sàng lọc, xếp hạng, đánh giá 
để tìm ra mô hình tối ưu nhất cho 
dự báo nứt nẻ. 

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc dữ 
liệu của VPI cho biết, mô hình dự 
báo đá móng nứt nẻ khai thác được 
nguồn dữ liệu sẵn có của ngành 
Dầu khí Việt Nam liên quan đến 
các thông số khoan và các khoảng 
đá nứt nẻ đã biết từ trước để xây 
dựng các thuật toán tối ưu, tạo ra 
các giá trị mới, đảm bảo tính bảo 
mật và an toàn. VPI đã thử nghiệm 
độ chính xác của mô hình dự báo 
này với dữ liệu khoan 12 giếng tại 
một số mỏ có cấu tạo địa chất tương 
tự, kết quả cho độ chính xác dự báo 
nứt nẻ đạt trên 80% với các giếng 
mới tương đồng. 

Kết quả được thể hiện trên nền 
tảng MLOps, giúp nâng cao hiệu 
quả công tác khoan, đặc biệt là xác 
định chính xác những khoảng độ 
sâu xuất hiện nứt nẻ, hỗ trợ người 
điều hành ra quyết định nhanh, tiết 
kiệm thời gian và chi phí khoan 
giếng. Chi phí tiết kiệm sẽ phụ 
thuộc vào kế hoạch khoan cụ thể 
từng nhà thầu, các phương án xử lý 
trong quá trình khoan nếu có, 
nhưng được ước tính sơ bộ lên tới 
hàng trăm nghìn USD ở mức giá 
thiết bị, nhân lực chuyên gia tại 
năm 2022./. 

  (Theo dangcongsan.vn) 
 

 Thiết bị di dộng dễ dàng lọc 
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nước muối biển thành nước uống 
Các nhà khoa học đến từ Viện 

Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ) 
đã chế tạo thành công một thiết bị 
di động có thể lọc nước muối biển 
thành nước uống thông qua bấm 
nút. 

Trong khi hầu hết các thiết bị khử 
muối hiện nay có kích thước lớn, 
nặng và đắt tiền, thiết bị này chỉ 
nhỏ bằng chiếc cặp đựng tài liệu, 
thuận tiện mang theo và dễ dàng sử 
dụng bằng cách bấm nút. 

 
Máy không có bộ lọc hay máy 

bơm cao áp để xử lý nước mà sử 
dụng một quy trình được gọi là 
Phân cực nồng độ ion (Ion 
Concentration Polarization - ICP) 
vốn bắt đầu được phát triển từ hơn 
một thập kỷ trước. 

Trong nghiên cứu này, các nhà 
khoa học bơm nước muối biển qua 
một kênh dẫn hẹp nằm giữa hai lớp 
màng tích điện, bao gồm một lớp 
màng tích điện dương và một lớp 
màng tích điện âm. Khi nước chảy 
qua điện trường giữa hai lớp màng, 

những hạt như phân tử muối, virus 
và vi khuẩn bị đẩy vào kênh dẫn 
nước phụ để thải ra ngoài. 

Quá trình này loại bỏ cả chất rắn 
hòa tan và lơ lửng, cho phép trưng 
thu được nước sạch trong kênh dẫn 
nước chính. Vì chỉ cần một máy 
bơm áp suất thấp, ICP sử dụng ít 
năng lượng hơn so với các công 
nghệ khác. 

Nhận thấy chỉ quy trình này 
không thôi không thể loại bỏ hết 
được muối, các nhà nghiên cứu đã 
kết hợp ICP với công nghệ thứ hai, 
có tên gọi là thẩm tách điện 
(electrodialysis), để xử lý các ion 
muối còn sót lại. Tiếp đến, họ đem 
thiết bị đến một bãi biển để thử 
nghiệm và ngay trong lần chạy thử 
đầu tiên, thiết bị đã có thể lọc thành 
công nước muối biển thành nước 
uống. 

Công nghệ được đánh giá là phát 
minh làm thay đổi cuộc sống khi có 
thể thuận tiện sử dụng ở các quốc 
gia đang phát triển, đặc biệt là 
những nơi mà khả năng tiếp cận 
nước sạch bị hạn chế, hoặc để giúp 
đỡ những người tị nạn bởi các thảm 
họa thiên nhiên hay các binh sĩ 
tham gia chiến dịch quân sự vốn 
gặp nhiều khó khăn trong việc mua 
sắm nước. 

(Theo dangcongsan.vn) 
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KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ 
SÁNG TẠO KHOA HỌC 
TRONG NHÂN DÂN 

Từ các hội thi, cuộc thi được tổ 
chức hàng năm đã khơi dậy nội lực, 
lan tỏa đam mê sáng tạo khoa học 
của các tầng lớp nhân dân, với 
hàng nghìn sáng chế được áp dụng 
rộng rãi, phục vụ phát triển kinh tế-
xã hội. 

Nhiều công trình khoa học được 
ứng dụng trong thực tiễn, mang 
lại hiệu quả cao 

Được phát động từ năm 1995, 
Giải thưởng Sáng tạo khoa học 
công nghệ (KHCN) Việt Nam được 
tổ chức hàng năm, tập trung vào các 
lĩnh vực KHCN trọng điểm của nhà 
nước như: Sinh học phục vụ sản 
xuất và đời sống; công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự 
động hóa; công nghệ vật liệu; công 
nghệ nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và sử 
dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ 
nhằm tiết kiệm năng lượng và sử 
dụng năng lượng mới. 

Trong 27 năm qua, Giải thưởng đã 
trở thành "sân chơi" quen thuộc với 
những người đam mê sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học.  

GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu, 

Trưởng Ban Giám khảo lĩnh vực 
công nghệ vật liệu, Hội đồng Giám 
khảo giải thưởng sáng tạo KHCN 
Việt Nam cho hay, việc hình thành 
một công trình có thể đáp ứng đầy 
đủ cả 4 tiêu chuẩn của Giải thưởng, 
đó là: Tính mới; tính sáng tạo; hiệu 
quả kinh tế - xã hội - kỹ thuật; khả 
năng áp dụng rộng rãi là điều không 
dễ dàng, đặc biệt là tiêu chuẩn "hiệu 
quả kinh tế - xã hội - kỹ thuật". 

Một trong những công trình đoạt 
giải thưởng mà GS.TSKH Trần 
Vĩnh Diệu ấn tượng nhất, đó là cụm 
công trình năm 2016 "Xây dựng 
đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị, nông thôn, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống thiên tai và 
ứng phó biến đổi khí hậu" của Anh 
hùng lao động Hoàng Đức Thảo. 

Điểm nổi bật của cụm công trình 
này là đã thể hiện bước đột phá 
trong mô hình nghiên cứu theo quy 
trình khép kín bao gồm: Sáng chế, 
chế tạo, ứng dụng sản phẩm mới, 
công nghệ mới được tạo ra từ kết 
quả nghiên cứu và thực tiễn vào đời 
sống. 

Là tác giả của cụm công trình, ông 
Hoàng Đức Thảo cũng vinh dự 
được Chủ tịch nước trao tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KHCN. 

Ông Hoàng Đức Thảo cho hay, 
đến nay, cụm công trình đã được 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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ứng dụng rộng rãi tại 53/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước, gồm 36 
sản phẩm, giải pháp, giúp giảm ít 
nhất 20% chi phí so với giải pháp 
truyền thống, tạo ra công nghệ mới 
đạt trình độ tiên tiến quốc tế và khu 
vực trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ 
môi trường nước, phòng chống 
thiên tai và ứng phó với biển đổi 
khí hậu - mực nước biển dâng. 

Trong số đó, tiêu biểu là công 
nghệ bê tông thành mỏng cốt phi 
kim để xây dựng hệ thống kênh, 
mương nội đồng và chống xói lở 
kiến tạo bờ sông, hồ và đê biển. 

Công nghệ bê tông cốt phi kim sử 
dụng thành phần cấp phối bê tông 
như cát, đá, nước trộn bê tông. 
Ngoài ra, điểm khác biệt là sử dụng 
xi măng bền sunfat, phụ gia chống 
bám dính ván khuôn, tác dụng đông 
kết nhanh cho bê tông, đặc biệt là 
sử dụng cốt sợi polyme phân tán PP 
(cốt sợi Polypropylen), hoặc cốt sợi 
thủy tinh dạng thanh Glass Fiber 
Reinforced Polyme (GFRP) để tạo 
ra các cấu kiện bê tông có cấu tạo 
kết cấu mỏng nhưng vẫn bảo đảm 
khả năng chịu lực. 

Từ đó, chế tạo được các cấu kiện 
đúc sẵn có hình dáng phức tạp mà 
kết cấu bê tông cốt thép thông 
thường không thể thực hiện, kết cấu 

thành mỏng chỉ từ 1,5 cm, cường độ 
bê tông ≥ 25 MPa nhưng vẫn  bảo 
đảm được khả năng chịu lực, tiết 
kiệm được nguồn nguyên vật liệu 
sản xuất bê tông, nhất là trong giai 
đoạn nguồn nguyên vật liệu cát, 
đá... khan hiếm, khai thác gây ô 
nhiễm môi trường. 

Sản phẩm của công nghệ này giúp 
tăng tuổi thọ công trình so với các 
giải pháp truyền thống, bảo đảm bề 
mặt cấu kiện láng mịn để hạn chế 
được khả năng bám bề mặt của các 
sinh vật biển. Trong đó, cấu kiện kè 
lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê 
biển bao gồm các modul cấu kiện 
được liên kết với nhau theo chiều 
dài công trình. 

Ông Hoàng Đức Thảo cho biết, 
đến nay giải pháp công nghệ bê 
tông cốt phi kim đã được ứng dụng 
rộng rãi và triển khai hiệu quả tại 
nhiều địa phương như TPHCM, Hà 
Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, 
Cà Mau.... 

Không chỉ ứng dụng vào kinh tế-
xã hội, nhiều công trình đoạt giải 
thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc cũng được triển khai 
trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng. 

Tạo phong trào quần chúng tiến 
quân vào khoa học công nghệ 

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
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Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ 
Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam 
(VIFOTEC) cho biết, 30 năm qua, 
Quỹ VIFOTEC với sứ mệnh là cơ 
quan thường trực đã hỗ trợ và tôn 
vinh các nhà sáng tạo, các nhà khoa 
học. 

Trong đó, Giải thưởng Sáng tạo 
KHCN Việt Nam được tổ chức 
hàng năm, bắt đầu từ năm 1995. 27 
năm qua, có 2.914 công trình tham 
dự giải và 983 công trình đoạt giải 
thưởng. Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc đã trải qua 32 năm (1989-
2021) với 16 lần tổ chức (2 
năm/lần) và có 6.819 giải pháp dự 
thi, 988 giải pháp được trao giải. 

Ngoài ra, từ năm 2004, Quỹ 
VIFOTEC đã chú trọng phát triển 
các tài năng khoa học trẻ tuổi nhằm 
mục đích đào tạo, nuôi dưỡng các 
nhà sáng chế tương lai. Qua 17 lần 
tổ chức, Cuộc thi sáng tạo dành cho 
thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc 
đã có 8.422 đề tài dự thi và 1.531 
đề tài đoạt giải. 

Thông qua các hội thi, giải 
thưởng, đã phát hiện và bồi dưỡng 
được nhiều tài năng sáng tạo mới về 
KHCN, tạo ra một phong trào quần 
chúng tiến quân vào KHCN, góp 
phần phát huy trí tuệ, khai thác khả 
năng sáng tạo của mọi tầng lớp 
nhân dân. Không chỉ vậy, những 

chương trình này cũng đang ngày 
càng trở thành động lực để tăng 
cường thúc đẩy việc áp dụng nhanh 
các sáng kiến, sáng chế vào thực 
tiễn. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
 
 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VIỆT 
NAM - HOA KỲ TRONG ỨNG 
PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Đại tướng 
Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã 
tiếp ngài John Kerry, Đặc phái viên 
của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi 
khí hậu. 

 
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đặc 

phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến 
đổi khí hậu John Kerry tại buổi tiếp 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công 
an Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam 
nhận thức rõ về những thách thức to 
lớn mà biến đổi khí hậu gây ra, bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu là quan điểm xuyên suốt 
của Đảng, Nhà nước Việt Nam và 
đã được triển khai mạnh mẽ trong 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
người dân từ nhiều năm qua. 

Sau Hội nghị lần thứ 26 các bên 
tham gia Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 
26), Việt Nam đang thể hiện những 
cam kết mạnh mẽ về chống biến đổi 
khí hậu và có những bước đi rất cụ 
thể nhằm khẩn trương, quyết liệt 
triển khai thực hiện các cam kết của 
mình, đặc biệt là mục tiêu đưa mức 
phát thải ròng về "0" trước năm 
2050. 

Để góp phần thực hiện các mục 
tiêu quan trọng, mang tính toàn cầu 
trong ứng phó với biến đổi khí hậu, 
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía 
Hoa Kỳ tăng cường trao đổi kinh 
nghiệm, chuyển giao công nghệ, 
đầu tư vào các dự án năng lượng 
sạch tại Việt Nam. Tăng cường hợp 
tác trong các lĩnh vực, trong đó có 
hợp tác ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo đảm an ninh môi trường, 
phòng, chống tội phạm về môi 
trường... để tiếp tục thúc đẩy mạnh 
mẽ đà phát triển tốt đẹp giữa hai 
nước, hướng đến kỷ niệm 10 năm 
thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện 
Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2023.  

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô 
Lâm đã dành thời gian tiếp, Đặc 
phái viên John Kerry khẳng định, 
quan hệ song phương hai nước Hoa 

Kỳ - Việt Nam đang trên đà phát 
triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. 
Nhấn mạnh việc ứng phó với biến 
đổi khí hậu có vai trò quan trọng 
trong đảm bảo an ninh môi trường 
và an ninh năng lượng, Đặc phái 
viên John Kerry khẳng định, thời 
gian tới, Hoa Kỳ sẽ tăng cường trao 
đổi và thúc đẩy hợp tác với Việt 
Nam trong lĩnh vực này nhằm hiện 
thức hóa các mục tiêu lớn mà lãnh 
đạo hai nước đã đề ra tại Hội nghị 
COP 26./. 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 

 
 

MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA 
VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT TIÊU 
CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật (TC&QCKT) được xây dựng 
và ban hành trong bối cảnh Việt 
Nam đàm phán, gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), yêu 
cầu Việt Nam phải hoàn thiện 
khung pháp lý về tiêu chuẩn chất 
lượng, tăng cường tính minh bạch 
trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, loại bỏ rào cản 
kỹ thuật thương mại không cần 
thiết, thúc đẩy thuận lợi hóa thương 
mại toàn cầu. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Qua 15 năm thực hiện Luật TC& 
QCKT, hoạt động trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã 
được nâng lên cả chất và lượng. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam 
đã ký kết các Hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới (FTA) như 
CPTPP, EVFTA, RCEP... dẫn đến 
hoạt động kinh tế quốc tế đi vào 
chiều sâu, thực chất hơn, doanh 
nghiệp xuất khẩu ngày càng đối mặt 
với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm 
ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật tại các thị trường nước ngoài. 

 
Ảnh minh hoạ 

Luật TC&QCKT trải qua thực 
tiễn hơn 15 năm thi hành đã bộc lộ 
một số hạn chế, bất cập cần được 
sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực 
tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm 
thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA 
thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. 

Mục tiêu tổng thể của việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
TC&QCKT là nhằm thực hiện Kết 
luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị 

và Đề án Định hướng Chương trình 
xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XV, Quyết định số 
2114/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ: Ban hành Kế hoạch 
thực hiện Kết luận số 19-KL/TW 
của Bộ Chính trị và Đề án Định 
hướng Chương trình xây dựng pháp 
luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, 
Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 
và những năm tiếp theo, Nghị quyết 
số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của 
Chính phủ Ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết của Quốc hội về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021 – 2025, trong đó Chính 
phủ giao cho Bộ Khoa học và Công 
nghệ “Chủ trì nghiên cứu đề xuất 
sửa đổi các luật quản lý chuyên 
ngành đối với sản phẩm, hàng hóa 
để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục 
hành chính và cam kết tại các Hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới” 
(tại Phụ lục của Nghị quyết số 19-
2018/NQ-CP đã quy định rõ trách 
nhiệm của Bộ Khoa học và Công 
nghệ cần phải sửa đổi, bổ sung Luật 
TC&QCKT) và giao cho Bộ Khoa 
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học và Công nghệ xây dựng Đề án 
sửa đổi Luật TC&QCKT trình 
Chính phủ và Quốc hội ban hành 
(Phụ lục 2 Nghị quyết số 54/NQ-
CP). 

Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, 
bổ sung Luật TC&QCKT nhằm thể 
chế hóa các cam kết của Việt Nam 
trong thúc đẩy thuận lợi hóa thương 
mại quốc tế, loại bỏ rào cản kỹ 
thuật đối với thương mại trong các 
Hiệp định thương mại tự do mà 
Việt Nam đã ký kết, tham gia như 
Hiệp định WTO/TBT, CPTPP, 
EVFTA, RCEP, ASEAN.... Đồng 
thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
thông qua việc rà soát, sửa đổi, bổ 
sung các quy định chưa hoàn chỉnh, 
chồng chéo, các khoảng trống pháp 
lý đang tồn tại trong thực tiễn triển 
khai 15 năm thi hành Luật TC& 
QCKT, thúc đẩy quá trình hội nhập 
quốc tế sâu rộng của Việt Nam, qua 
đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
phát triển hệ thống TC&QCKT của 
Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế, 
khu vực; đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. 

 (Theo vietq.vn) 

HỆ THỐNG XÁC THỰC HÀNG 
CHÍNH HÃNG QUA QRCODE- 
'BỨC TƯỜNG' BẢO VỆ UY TÍN 
SẢN PHẨM VÀ DOANH 
NGHIỆP 

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích 
người dân, doanh nghiệp sử dụng 
các giải pháp phát triển sản phẩm 
trong giao dịch thương mại điện tử, 
mới đây Bộ Công Thương (Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số) 
đã xây dựng và đi vào vận hành hệ 
thống xác thực hàng chính hãng 
thông qua QRCode trong thương 
mại điện tử. Hệ thống xác thực 
hàng chính hãng thông qua 
QRCode trong thương mại điện tử 
được Trung tâm tin học và Công 
nghệ số, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số (Bộ Công Thương) 
đưa vào vận hành tại địa chỉ 
https://truyxuat.gov.vn/. 

 
Hệ thống xác thực hàng chính hãng thông 
qua QRCode trong thương mại điện tử vận 

hành tại địa chỉ https://truyxuat.gov.vn/. 

Theo đó, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số đã xây dựng hệ thống 
phần mềm xác thực hàng chính 
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hãng trên nền thiết bị di động với hệ 
thống phần mềm QRCode tĩnh và 
QRCode động góp phần chấm dứt 
nỗi lo hàng giả, hàng nhái của 
doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ công 
nghệ. 

Phần mềm này sẽ chống mọi hình 
thức giả mạo, bảo vệ sản phẩm toàn 
diện; Cảnh báo hàng giả tức thời 
cho doanh nghiệp và khách hàng 
bằng cách giới hạn lượt quét của 
tem chính hãng phân quyền quản lý 
rõ ràng giữa nhà máy sản xuất, nhà 
phân phối. 

Theo ông Đỗ Đình Tấn - Phụ 
trách Phòng Nghiệp vụ và Vận 
hành, Trung tâm tin học và Công 
nghệ số (Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số), ứng dụng của hệ 
thống xác thực hàng chính hãng sản 
phẩm cung cấp được khả năng truy 
xuất thông tin về nguồn gốc sản 
phẩm cho người tiêu dùng khi mua 
sản phẩm, giúp người tiêu dùng có 
đủ thông tin về nguồn gốc sản 
phẩm, doanh nghiệp minh bạch 
thông tin sản phẩm và giải quyết 
vấn nạn hàng giả, hàng nhái, tạo cơ 
hội lớn cho việc ứng dụng các công 
nghệ số từ đó tạo ra sự tin cậy ở 
phía người dùng khi biết được 
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm 
mà mình mua. 

Ngoài ra, qua hệ thống truy xuất 

này, doanh nghiệp và người tiêu 
dùng có thể dễ dàng kết nối với 
nhau các thông tin về quy trình bảo 
hành, các chương trình khuyến mãi 
của doanh nghiệp… Vừa có chức 
năng xác thực hàng chính hãng, vừa 
có chức năng chống giả, công nghệ 
QRCode động trên hệ thống 
“truyxuat.gov.vn” được quản lý 
chặt chẽ, đảm bảo các tiêu chí về 
bảo mật, giới hạn số lần truy xuất, 
chống đoán trước. 

Ngoài ra, với công nghệ QRCode 
tĩnh, sản phẩm được giới thiệu và 
dẫn tới trang web nhà cung cấp sản 
phẩm hoặc một trang giới thiệu sản 
phẩm. QRCode + serial được sinh 
ra trên hệ thống và được cài đặt chỉ 
được quét tối đa 1 lần. Nếu quét lần 
tiếp theo sẽ hiển thị trang báo lỗi. 
Như vậy, sẽ không bị hiện tượng 
sao chép hình ảnh QRCode để in 
làm giả. 

Thông thường hình ảnh code/ 
serial được phủ cào để chống giả, 
đồng thời tránh trường hợp bị quét 
trước khi mua hàng. Khách hàng 
khi mua hàng thành công mới cào 
lớp phủ cào để quét xem thông tin 
liên quan đến chống giả (so sánh số 
serial, số lần quét…), và quét lần 
thứ hai sẽ hiện trang báo lỗi (sản 
phẩm đã bán…). 

Code tĩnh được in kèm để làm 
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chức năng truy xuất nguồn gốc. Cụ 
thể, khách hàng có thể check n lần 
trên code tĩnh này trước khi mua 
hàng để biết thông tin về nhà sản 
xuất, thông tin sản phẩm… mà 
không ảnh hưởng đến việc bán 
hàng, chống giả của code kia. 

Như vậy, việc xây dựng hệ thống 
xác thực hàng chính hãng thông qua 
QRCode của Bộ Công Thương giúp 
kiểm soát rủi ro phát sinh khi theo 
dõi, xác minh nguồn gốc của hàng 
hóa. Đây không chỉ là bước để các 
doanh nghiệp tạo niềm tin cho 
khách hàng mà còn là “bức tường” 
bảo vệ uy tín của sản phẩm và 
doanh nghiệp.  

Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
đây chính là công cụ hữu ích phục 
vụ cho công tác quản lý, kiểm soát 
thị trường hàng hóa. Trong tương 
lai khi công nghệ ngày càng được 
ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng 
QRCode sẽ đóng vai trò không thể 
thiếu trong hoạt động mua sắm, tiêu 
dùng. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Châu Âu công bố vệ tinh công 
nghệ cao nhằm dự báo thời tiết 

cực đoan 
Ngày 7/9, châu Âu công bố vệ tinh 

đầu tiên trong chùm vệ tinh trị giá 4 
tỷ euro được thiết kế để đưa ra 
cảnh báo sớm hơn về thời tiết cực 
đoan đang gây ra sự tàn phá trên 
toàn cầu. 

 
Các kỹ sư kiểm tra các vệ tinh mới của 

châu Âu, tại Cannes, Pháp ngày 7/9. Ảnh: 
REUTERS. 

Đây là kết quả của 12 năm phát 
triển của Cơ quan Vũ trụ châu Âu 
và 30 quốc gia tham gia 
EUMETSAT. Vệ tinh MTG-I1 sẽ 
được phóng vào cuối năm nay trên 
tên lửa đẩy Ariane 5 và mang theo 
những camera quan sát sắc nét hơn 
lên bầu trời ở châu Âu và châu Phi. 

Vệ tinh nặng 3,8 tấn sẽ trả về hình 
ảnh từ năm sau và sẽ được tham gia 
vào quỹ đạo địa tĩnh. Với ba vệ tinh 
hình ảnh MTG-I và hai vệ tinh 
"phát âm thanh" trong không gian 
lần đầu tiên MTG-S, vào năm 2030, 
chùm vệ tinh này có khả năng cắt 
lớp bầu khí quyển giống như máy 
quét y tế. 

Hy vọng rằng các chuyên gia dự 

TIN NGẮN KH&CN 
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báo sẽ có được những hình ảnh quý 
giá để dự đoán những cơn bão và lũ 
lụt trong thời gian gần. 

Và việc quét bầu khí quyển sẽ 
cung cấp bức tranh tốt hơn về các 
điều kiện hiện tại để đưa vào các 
mô hình máy tính. 

Sáng kiến này là một cuộc chạy 
đua chống chọi với sự khắc nghiệt 
của thời tiết đang ngày càng trầm 
trọng hơn do hiện tượng ấm lên 
toàn cầu vốn được ước tính đã tiêu 
tốn 100 tỷ USD trên toàn thế giới 
trong năm 2021. 

Các kỹ sư cho biết, kỹ thuật định 
vị hoặc quét sẽ phát hiện được các 
cơn bão trước khi chúng xuất hiện 
trên radar truyền thống. 

 (Theo nhandan.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Khai trương trung tâm dữ liệu 
hiện đại hàng đầu Việt Nam 

Ngày 15/8/2022 tại TP. Hồ Chí 
Minh đã diễn ra lễ khai trương 
Trung tâm dữ liệu CMC Data 
Center Tân Thuận. Đây vừa là 
trung tâm dữ liệu, vừa là hạ tầng 
điện toán đám mây được xem là 
hiện đại, an toàn nhất Việt Nam 
hiện nay, đạt nhiều tiêu chuẩn cao 
của quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của doanh nghiệp, giúp kiểm 
soát chi phí tốt hơn và giảm rủi ro. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
đã đến dự và phát biểu tại lễ khai 
trương. 

Trung tâm Dữ liệu CMC Data 
Center Tân Thuận là cụ thể hóa cam 
kết của lãnh đạo Tập đoàn Công 
nghệ CMC trước Thủ tướng Chính 
phủ từ năm 2019. Sau 2 năm triển 
khai, Trung tâm được hoàn thành 
tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 
7, TP. Hồ Chí Minh, trên diện tích 
13.000 m2, vốn đầu tư 1.500 tỉ 
đồng. Đây là trung tâm dữ liệu 
được B-Barcelona Singapo thiết kế, 
tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế 
khắt khe cho một trung tâm dữ liệu 
hiện đại. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc 
lại mục tiêu phát triển của TP. Hồ 
Chí Minh là đến năm 2030 trở 
thành thành phố dịch vụ chất lượng 
cao, công nghệ hiện đại, văn hóa 
tiên tiến, dẫn đầu về phát triển kinh 
tế số, xã hội số. Để đạt mục tiêu đó, 
sự tham gia trực tiếp của các doanh 
nghiệp công nghệ có tiềm lực, tầm 
nhìn và tâm huyết, sáng tạo như 
Tập đoàn CMC là rất quan trọng. 
Bày tỏ ấn tượng về khát vọng, ý chí 
vươn lên ngang tầm thế giới của 
một số doanh nghiệp công nghệ lớn 
của Việt Nam trong đó có CMC, 
Chủ tịch nước đề nghị các doanh 
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nghiệp tập trung nguồn lực, nhanh 
chóng giúp TP. Hồ Chí Minh trở 
thành trung tâm trí tuệ nhân tạo và 
dữ liệu lớn của cả nước và khu 
vực.  

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng 

các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu 
CMC Data Center Tân Thuận 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính 
phủ, các bộ, ngành liên quan tạo cơ 
chế đột phá, khuyến khích đầu tư 
cho chuyển đổi số và nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng công nghệ số ở 
khu vực doanh nghiệp; phát huy vai 
trò và tạo cơ chế phù hợp để các 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
các doanh nghiệp công nghệ có thể 
tăng cường nền tảng vốn con người 
cho đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi 
số, phát triển công nghệ số ở Việt 
Nam. Cùng với đó, xây dựng năng 
lực quản trị nhà nước đối với hoạt 
động chuyển đổi số; ban hành cơ 
chế thí điểm có kiểm soát các mô 
hình mới, công nghệ mới để thúc 
đẩy nhanh chuyển đổi số; khuyến 

khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp công nghệ 
thông tin - viễn thông đầu tư đưa 
Việt Nam trở thành Digital HUB 
khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng 
tạo trong cộng đồng doanh 
nghiệp 

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Cục Phát 
triển thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN (Bộ KH&CN) phối hợp 
Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp 
Sáng tạo Quốc gia (NSSC) và Nền 
tảng kết nối Đổi mới sáng tạo 
BambuUP tổ chức Lễ Khởi động và 
Ký kết hợp tác Dự án Báo cáo Toàn 
cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 
năm 2022. 

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Nền tảng kết 
nối Đổi mới sáng tạo BambuUP: 
Đây là một báo cáo thường niên, 
chuyên cập nhật các thông tin về 
đổi mới sáng tạo mở dành cho 
doanh nhân, công ty khởi nghiệp, 
tập đoàn lớn và nhà đầu tư tại Việt 
Nam và toàn cầu. Nguồn dữ liệu 
trong báo cáo được tư vấn và đảm 
bảo uy tín thông qua đội ngũ hơn 50 
chuyên gia đầu ngành và các nhà 
sáng lập startup uy tín hàng đầu. 

Năm nay là năm thứ 2 Báo cáo 
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Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở 
Việt Nam được thực hiện với tên 
gọi “Vùng đất sáng tạo” 
(Innonation) để lan tỏa tinh thần đổi 
mới sáng tạo mở phổ biến ngày một 
sâu rộng trong cộng đồng doanh 
nghiệp nội địa. Đồng thời, báo cáo 
cũng có vinh dự được phát hành 
chính thức tại Ngày hội Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
cuối năm nay. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm 
Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát 
triển thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN kỳ vọng BambuUP cùng 
các đối tác chiến lược và cả cộng 
đồng đổi mới sáng tạo cùng chung 
tay thực hiện nhiệm vụ đầy thử 
thách này. Báo cáo này phải ngày 
càng mở rộng hơn về phạm vi đo 
lường, đối tượng đo lường để chúng 
ta có cái nhìn toàn cảnh rõ nét hơn, 
có nhiều chính sách hướng tới nhiều 
đối tượng hơn trong xã hội. Các số 
liệu và phân tích phải nói lên được 
xu hướng thị trường để có hướng 
đầu tư, những vấn đề mà địa 
phương cần phải cải tiến, đột phá, 
đổi mới để phát triển. 

Tại sự kiện đã diễn ra Lễ Khởi 
động và Ký kết hợp tác Dự án Báo 
cáo Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở 
Việt Nam năm 2022./. 

(Theo dangcongsan.vn) 

 Thi "Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp ĐMST quốc gia" 

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia" 
trong khuôn khổ TECHFEST Việt 
Nam 2022 hướng đến mục tiêu: 
Thúc đẩy sáng kiến công nghệ - Hội 
tụ nguồn lực - Khuyến khích đổi 
mới chính thức mở đơn đăng ký từ 
ngày 24/08/2022. 

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo (ĐMST) quốc gia dưới sự chỉ 
đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh 
Bình Dương, được tổ chức bởi Cục 
Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN; Ủy ban Nhà nước 
về người Việt Nam ở nước ngoài; 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo quốc gia (NSSC), Quỹ khởi 
nghiệp Doanh nghiệp KH&CN Việt 
Nam (SVF), Văn phòng Đề án 844 
(ISEV), Sở KH&CN tỉnh Bình 
Dương và các đối tác. Cuộc thi 
chính thức mở đơn đăng ký từ ngày 
24/08/2022. 

Cuộc thi là cơ hội để các startup 
quảng bá thương hiệu, kết nối sâu 
rộng với hội đồng chuyên gia, cố 
vấn hàng đầu trong và ngoài nước. 
Các chuyên gia, cố vấn với những 
kinh nghiệm, bài học đi trước sẽ 
đồng hành cùng startup để tìm kiếm 
vấn đề, giải pháp, dẫn lối startup 
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trên hành trình khởi nghiệp ĐMST. 
Hơn thế nữa, đây là bệ phóng để 
các startup trưởng thành hơn, nhanh 
chóng vươn mình ra thế giới, cũng 
như đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế của Việt Nam. 

Cuộc thi năm nay hướng đến thúc 
đẩy các giải pháp ĐMST từ các 
doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như 
tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ tiêu 
biểu của trí tuệ Việt sử dụng công 
nghệ tiên tiến trên nền tảng hệ sinh 
thái ĐMST mở. Các hoạt động của 
cuộc thi năm nay vẫn tiếp tục được 
tổ chức theo mô hình hybrid, kết 
hợp hình thức trực tuyến và trực 
tiếp, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, 
cũng như kêu gọi được sự tham gia 
dễ dàng của cộng đồng người Việt 
tại nước ngoài và nguồn lực quốc 
tế. 

Sau 6 năm triển khai, cuộc thi thu 
hút hơn 2.000 đội dự thi, hơn 360 
nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và 
ngoài nước đồng hành. Năm 2021, 
cuộc thi tiếp nhận hơn 350 đơn 
đăng ký tham gia từ 5 quốc gia với 
gần 40 đối tác đồng hành và sáu 
làng công nghệ. Hơn 80 giờ đào 
tạo, cố vấn, thuyết trình gọi vốn 
trước các nhà đầu tư quy tụ hơn 50 
diễn giả và chuyên gia ĐMST. 

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi 
năm nay lên đến 500.000 USD, với 

cơ hội tiếp xúc với hơn 50 quỹ và 
nhà đầu tư trong nước, quốc tế 
xuyên suốt các vòng thi. Cuộc thi sẽ 
tiếp tục lựa chọn đại diện xuất sắc 
tham gia cuộc thi toàn cầu 
StartupWorld Cup. 

(Tổng hợp) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Số hóa để người dân, doanh 
nghiệp hưởng lợi 

Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính (TTHC); đổi mới cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC theo hướng 
số hóa, không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính, chuẩn hóa, số hóa 
hồ sơ giấy tờ, chia sẻ dữ liệu… 

Đó là những nội dung chính được 
bàn sâu tại hội thảo “Số hoá, kết 
nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính: Kinh 
nghiệm của Pháp và thực tiễn triển 
khai tại Việt Nam” do Văn phòng 
Chính phủ tổ chức trực tiếp tại Hà 
Nội và trực tuyến đến hơn 1.000 
điểm cầu các tỉnh, thành và cấp 
huyện, thành phố, diễn ra ngày 
18/8. Tại BR-VT, có sự tham dự 
của lãnh đạo các sở ban ngành,  
huyện, thị, thành phố... 

Hiện đại hóa hành chính công 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
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(VPCP) Nguyễn Xuân Thành nhấn 
mạnh, yêu cầu của việc đổi mới 
TTHC hiện nay cần gắn với số hóa 
và sử dụng kết quả số hóa trong tiếp 
nhận, giải quyết TTHC. Tăng 
cường phân cấp, tạo chủ động, sáng 
tạo, áp dụng mô hình mới, cách làm 
hay trong thực hiện TTHC. Tiếp 
nhận, giải quyết TTHC không phụ 
thuộc vào địa giới hành chính. 
Đồng thời tăng năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ 
đạo, điều hành, giám sát, đánh giá 
dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. 

Tại hội thảo, các chuyên gia của 
Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong 
việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giấy 
tờ giải quyết TTHC cũng như việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc 
giải quyết thủ tục hành chính và ý 
kiến đối với thực tiễn của Việt 
Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp 
về chuẩn hoá biểu mẫu...  

BR-VT số hóa để phục vụ người 
dân tốt hơn 

Tại BR-VT, thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ về chuyển đổi số, số hoá, 
kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải 
quyết TTHC, những năm gần đây 
BR-VT đẩy mạnh việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, số hóa các dữ 
liệu, hiện đại hóa hành chính 
công… Theo Sở TT-TT, đến nay, 
100% TTHC đủ điều kiện được 

cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; 
toàn bộ các cơ quan, đơn vị nhà 
nước ở tỉnh đã chấm dứt việc 
chuyển văn bản giấy. Phần mềm 
Quản lý văn bản và điều hành đã 
được triển khai đến 21 sở, ban, 
ngành; 8 UBND huyện, thị xã, 
thành phố; 82 xã, phường, thị trấn, 
đáp ứng việc liên thông 4 cấp. Hơn 
90% CB-CCVC sử dụng thư công 
vụ trong trao đổi công việc, góp 
phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ, 
trao đổi công việc nhanh chóng, 
thuận tiện và đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, tỉnh đã vận hành thử 
nghiệm Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh (IOC) của tỉnh; 
thử nghiệm tổng đài giải đáp dịch 
vụ công tự động dựa trên công nghệ 
AI; là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc 
triển khai kết nối thành công chữ ký 
số công cộng với Cổng dịch vụ 
công của tỉnh... 100% sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và 
các đơn vị đều đã được cấp phát 
chữ ký số, chứng thư số. Hầu hết 
các văn bản đều được phát hành 
trên phần mềm, trừ một số văn bản 
mật và văn bản đặc thù. 

  (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 Tư vấn tuyển chọn tổ chức, 
các nhân thực hiện Đề tài 
“Nghiên cứu giải pháp sử dụng 
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vật chất nạo vét từ cửa sông, cảng 
biển làm vật liệu san lấp công 
trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu”  

Ngày 04/8/2022, Sở KH&CN đã 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển 
chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp sử 
dụng vật chất nạo vét từ cửa sông, 
cảng biển làm vật liệu san lấp công 
trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”. Tham dự, có ông 
Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở 
KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ 
trì cuộc họp. 

Theo đó, hồ sơ tham gia tuyển 
chọn đề tài gồm có 02 hồ sơ:Công 
ty Cổ phần VMAT và Viện Vật liệu 
xây dựng. 

Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá 
thực trạng tổng quan về vật chất 
nạo vét; Tính chất các vật chất nạo 
vét tại cửa sông, cảng biển trên địa 
bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp sử 
dụng các vật chất nạo vét làm vật 
liệu san lấp. 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài 
trình bày, các thành viên Hội đồng 
đã tiến hành đánh giá, góp ý bản 
thuyết minh theo từng tiêu chí về 
nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận 
và phương pháp nghiên cứu; hiệu 
quả và phương án chuyển giao kết 
quả nghiên cứu, năng lực chuyên 

môn của tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ,… Các thành viên Hội 
đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá, 
Hội đồng khoa học và công nghệ đã 
nhất trí chọn Viện Vật liệu xây 
dựng là cơ quan chủ trì thực hiện đề 
tài, TS. Lưu Thị Hồng là chủ nhiệm 
đề tài “Nghiên cứu giải pháp sử 
dụng vật chất nạo vét từ cửa sông, 
cảng biển làm vật liệu san lấp công 
trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”. Đồng thời, Hội đồng 
yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực 
hiện đề tài chỉnh sửa, bổ sung một 
số nội dung nghiên cứu theo ý kiến 
đóng góp của các thành viên Hội 
đồng để hoàn thiện thuyết minh. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp 
tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, 
ứng dụng và đổi mới công nghệ 

 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Ngày 25/8/2022 tại tỉnh Lạng Sơn, 
Bộ KH&CN phối hợp với UBND 
tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo 
“Phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển 
giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới 
công nghệ”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm phổ 
biến, làm rõ định hướng và chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp về 
KH&CN. Đồng thời, là cơ hội để 
lãnh đạo các Sở, Ban, ngành địa 
phương, doanh nghiệp và nhà khoa 
học chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất 
giải pháp đẩy mạnh hiệu quả đổi 
mới sáng tạo, đặc biệt trong cộng 
đồng doanh nghiệp. Qua đó, nâng 
cao vai trò của KH&CN vào phát 
triển các sản phẩm chủ lực trọng 
điểm của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh 
Trung du và miền núi phía Bắc, góp 
phần hiện thực hoá các mục tiêu 
của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 
10/2/2022 của Bộ Chính trị về 
phương hướng phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
cho biết, với quan điểm lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm, coi phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo là quốc sách hàng đầu, 
đóng vai trò đột phá chiến lược 
trong giai đoạn mới, là động lực 
chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo 
bứt phá về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, Bộ KH&CN đang thực 
hiện tái cơ cấu các chương trình, 
nhiệm vụ KH&CN với mục tiêu 
cung cấp các hỗ trợ đồng bộ, từ 
hoạt động tìm kiếm, xác định nhu 
cầu công nghệ đến hoạt động 
chuyển giao, ứng dụng, đổi mới 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ 
là nhiệm vụ quan trọng không chỉ 
của riêng ngành KH&CN mà còn là 
nhiệm vụ của tất cả các ngành, các 
cấp. Nhiệm vụ này rất cần sự chủ 
động tham gia tích cực và sự đồng 
hành xuyên suốt của tất cả các Bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học... 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có 
báo cáo tham luận với các nội dung 
giới thiệu chính sách hỗ trợ hoạt 
động tìm kiếm, chuyển giao, ứng 
dụng và đổi mới sáng tạo; hoạt 
động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
và đổi mới công nghệ trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; nhu cầu hợp tác 
chuyển giao, ứng dụng và đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp; 
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nghiên cứu chuyển giao, đổi mới 
công nghệ phục vụ phát triển sản 
phẩm chủ lực của Lạng Sơn. Tại 
phiên thảo luận, đại biểu đã cùng 
trao đổi, thảo luận, lắng nghe các 
nhu cầu về kết nối, ứng dụng, đổi 
mới công nghệ; thuận lợi, khó khăn 
vướng mắc trong việc triển khai các 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm 
kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Các ý kiến chia sẻ 
đều bày tỏ sự mong muốn KH&CN 
đi cùng doanh nghiệp làm sao để 
chế biến, bảo quản, tìm kiếm thị 
trường cho một số sản phẩm chủ 
lực của tỉnh… 

Hội thảo đã góp phần lan toả các 
chính sách, hoạt động của Bộ 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp tìm 
kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng 
dụng và phát triển công nghệ, đồng 
thời nắm bắt được nhu cầu tiếp 
nhận, ứng dụng công nghệ của các 
tổ chức, cá nhân tại địa phương qua 
đó xác định được một số định 
hướng, nhiệm vụ, đối tượng tham 
gia các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm 
chủ và đổi mới công nghệ. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Sẵn sàng chuyển giao nền tảng 
trợ lý ảo tiếng Việt MAIKA 

Tại hội thảo giới thiệu “Nền tảng 

trợ lý ảo tiếng Việt MAIKA” do 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH-CN TPHCM cùng Công ty CP 
Công nghệ OLLI tổ chức, ông Tạ 
Thanh Hải (đồng sáng lập Công ty 
CP Công nghệ OLLI) đã bày tỏ 
mong muốn hợp tác, chuyển giao 
công nghệ trợ lý ảo tiếng Việt 
MAIKA với các đơn vị sản xuất 
thiết bị công nghệ, hệ thống nhà 
hàng khách sạn… 

 
MAIKA có 7 tính năng chính là 

nghe nhạc, gọi điện thoại, nhắc 
công việc, điểm tin, nghe đài, kể 
chuyện và điều khiển nhà thông 
minh. 

Bên cạnh đó, MAIKA có thể 
tương thích với các hệ thống thiết bị 
điện tử, ứng dụng, thiết bị IoT và 
smarthome, với POS, loa thông 
minh. Vì vậy, MAIKA có thể trở 
thành quản gia ngôi nhà thông 
minh, trợ lý khách sạn, thư ký tài 
chính với ví điện tử, hay trợ lý hành 
chính thông minh. 

 (Theo sggp.org.vn) 
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NGHỊ ĐỊNH 42/2022/NĐ-CP 
QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP 
THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ 
CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ 
QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI 
TRƯỜNG MẠNG  

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 quy định việc cung cấp 
thông tin và dịch vụ công trực tuyến 
của cơ quan Nhà nước trên môi 
trường mạng. 

Theo đó, Nghị định quy định cơ 
quan nhà nước công khai trên môi 
trường mạng các thông tin cho tổ 
chức, cá nhân theo quy định của 
Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công 
nghệ thông tin, phải bảo đảm cung 
cấp các thông tin như sau: 

Văn bản quy phạm pháp luật và 
văn bản quản lý hành chính thuộc 
thẩm quyền ban hành hoặc được 
giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu 
rõ: Hình thức văn bản, thẩm quyền 
ban hành, số ký hiệu, ngày ban 
hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp 
văn bản cho phép tải về, cung cấp 
công cụ tìm kiếm văn bản. 

Việc cung cấp thông tin văn bản 
quy phạm pháp luật tuân thủ các 
quy định của pháp luật và bảo đảm 

đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về văn bản pháp luật hoặc Công báo 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, thỏa thuận quốc tế mà 
Việt Nam là một bên. 

Thủ tục hành chính, dịch vụ công 
trực tuyến, quy trình giải quyết 
công việc của cơ quan nhà nước 
tuân thủ các quy định của pháp luật, 
bảo đảm thống nhất, tích hợp từ 
cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng 
dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh... 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 
ngày 15/8/2022./. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 
LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC 
GIA 

Bộ KH&CN vừa ra Quyết định số 
1495/QĐ-BKHCN ban hành kế 
hoạch triển khai cụ thể Đề án 
"Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ 
năng và phát triển nguồn nhân lực 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030" 
mà Chính phủ ban hành đầu năm 
2022. 

Bộ KH&CN đặt mục tiêu tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức và hành động của lãnh đạo và 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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cán bộ, công chức, viên chức để 
thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. 
Phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, 
công chức, viên chức đang làm việc 
tại Bộ. Đồng thời, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
trong ngành KH&CN. 

Cụ thể, đến năm 2025, Bộ 
KH&CN sẽ có 100% cán bộ, công 
chức, viên chức hàng năm được 
tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn, cập nhật kiến thức về chuyển 
đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. 
Toàn bộ các cán bộ chuyên trách 
công nghệ thông tin hàng năm được 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về 
công nghệ số và được đánh giá trực 
tuyến kết quả đào tạo qua hệ thống 
đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số 
quốc gia. 

Cũng trong 3 năm tới, Bộ 
KH&CN đặt mục tiêu xây dựng 
mạng lưới chuyển đổi số đến cấp cơ 
sở với đội ngũ nhân lực thường 
xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập 
nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng 
cốt cho tiến trình chuyển đổi số. 
Đồng thời, lãnh đạo các cấp nhận 
thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ 
đạo thực hiện chuyển đối số tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Để thực hiện được các mục tiêu, 
Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng 

và ban hành cơ chế, chính sách hỗ 
trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số 
cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên 
trách và trực tiếp triển khai chuyển 
đổi số. 

 
Bộ KH&C có kế hoạch phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

quốc gia. Ảnh minh hoạ 

Triển khai nhiều giải pháp để 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số cho các cán bộ công 
chức, viên chức thuộc Bộ cũng như 
người dân, doanh nghiệp. Phổ cập 
kỹ năng và phát triển nguồn nhân 
lực chuyển đổi số. Trong đó, chú 
trọng đào tạo, đào tạo lại, đào tạo 
ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về 
chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán 
bộ, công chức, viên chức. 100% cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, 
viên chức trong Bộ được tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập 
nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ 
năng số, công nghệ số. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ 
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năng số cho cán bộ, viên chức và 
người lao động thuộc các tổ chức 
thực hiện chức năng ứng dụng, 
chuyển giao, đổi mới công nghệ và 
đổi mới sáng tạo tại địa phương giai 
đoạn 2022 - 2025. 

Đồng thời, xây dựng, phát triển, 
kết nối mạng lưới hợp tác trong 
nước và quốc tế nhằm đào tạo nhân 
lực KH&CN phục vụ việc chuyển 
đổi số, chuyển giao, đổi mới, hoàn 
thiện công nghệ. 

 (Theo vietq.vn) 
 

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT AN NINH MẠNG 

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật An ninh mạng, trong đó quy 
định triển khai một số hoạt động 
bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị ở trung 
ương và địa phương. 

 
Về xây dựng, hoàn thiện quy định 

sử dụng mạng máy tính của cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị ở trung 
ương và địa phương, Nghị định yêu 
cầu cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị ở trung ương và địa 
phương phải xây dựng quy định sử 
dụng, quản lý và bảo đảm an ninh 
mạng máy tính nội bộ, mạng máy 
tính có kết nối mạng Internet do cơ 
quan, tổ chức mình quản lý. Nội 
dung các quy định về bảo đảm an 
toàn, an ninh mạng căn cứ vào 
những quy định về bảo vệ an ninh 
mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn 
thông tin mạng và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật chuyên ngành khác có liên 
quan. 

Quy định sử dụng, bảo đảm an 
ninh mạng máy tính của cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị ở trung 
ương và địa phương phải bao gồm 
các nội dung cơ bản sau: Xác định 
rõ hệ thống mạng thông tin và 
thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo 
đảm an ninh mạng; Quy định rõ các 
điều cấm và các nguyên tắc quản lý, 
sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, 
mạng máy tính nội bộ có lưu trữ, 
truyền đưa bí mật nhà nước phải 
được tách biệt vật lý hoàn toàn với 
mạng máy tính, các thiết bị, phương 
tiện điện tử có kết nối mạng 
Internet, trường hợp khác phải bảo 
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đảm quy định của pháp luật về bảo 
vệ bí mật nhà nước; Quy trình quản 
lý, nghiệp vụ, kỹ thuật trong vận 
hành, sử dụng và bảo đảm an ninh 
mạng đối với dữ liệu, hạ tầng kỹ 
thuật, trong đó phải đáp ứng các 
yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn hệ 
thống thông tin; Điều kiện về nhân 
sự làm công tác quản trị mạng, vận 
hành hệ thống, bảo đảm an ninh 
mạng, an toàn thông tin và liên 
quan đến hoạt động soạn thảo, lưu 
trữ, truyền đưa bí mật nhà nước qua 
hệ thống mạng máy tính; Quy định 
rõ trách nhiệm của từng bộ phận, 
cán bộ, nhân viên trong quản lý, sử 
dụng, bảo đảm an ninh mạng, an 
toàn thông tin; Chế tài xử lý những 
vi phạm quy định về đảm bảo an 
ninh mạng. 

Nghị định cũng quy định xây 
dựng, hoàn thiện phương án bảo 
đảm an ninh mạng đối với hệ thống 
thông tin của cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị ở trung ương và địa 
phương. Cụ thể, người đứng đầu cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị ở 
trung ương và địa phương có trách 
nhiệm ban hành phương án bảo 
đảm an ninh mạng đối với hệ thống 
thông tin do mình quản lý, bảo đảm 
đồng bộ, thống nhất, tập trung, có 
sự chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu 
năng, tránh đầu tư trùng lặp. 

Phương án bảo đảm an ninh mạng 
đối với hệ thống thông tin bao gồm: 
Quy định bảo đảm an ninh mạng 
trong thiết kế, xây dựng hệ thống 
thông tin, đáp ứng yêu cầu cơ bản 
như yêu cầu quản lý, kỹ thuật, 
nghiệp vụ; thẩm định an ninh mạng; 
kiểm tra, đánh giá an ninh mạng; 
giám sát an ninh mạng; dự phòng, 
ứng phó, khắc phục sự cố, tình 
huống nguy hiểm về an ninh mạng; 
quản lý rủi ro; kết thúc vận hành, 
khai thác, sửa chữa, thanh lý, hủy 
bỏ. 

Nghị định quy định phương án 
ứng phó, khắc phục sự cố an ninh 
mạng của cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị ở trung ương và địa 
phương. Cụ thể, phương án ứng 
phó, khắc phục sự cố an ninh mạng 
bao gồm: Phương án phòng ngừa, 
xử lý thông tin có nội dung tuyên 
truyền chống Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích 
động gây bạo loạn, phá rối an ninh, 
gây rối trật tự công cộng; làm nhục, 
vu khống; xâm phạm trật tự quản lý 
kinh tế bị đăng tải trên hệ thống 
thông tin; Phương án phòng, chống 
gián điệp mạng; bảo vệ thông tin 
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công 
tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình và đời sống 
riêng tư trên hệ thống thông tin; 
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Phương án phòng, chống hành vi sử 
dụng không gian mạng, công nghệ 
thông tin, phương tiện điện tử để vi 
phạm pháp luật về an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội; Phương án 
phòng, chống tấn công mạng; 
Phương án phòng, chống khủng bố 
mạng; Phương án phòng ngừa, xử 
lý tình huống nguy hiểm về an ninh 
mạng. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG LĨNH 
VỰC XÉT GIẢI THƯỞNG TẠ 
QUANG BỬU 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 
thưởng của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN), được tổ chức định 
kỳ ba năm một lần nhằm khích lệ và 
tôn vinh các nhà khoa học có kết 
quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, 
góp phần thúc đẩy KH&CN Việt 
Nam hội nhập và phát triển. 

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông 
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN 
ngày 12/01/2015 về việc ban hành 
Quy chế giải thưởng Tạ Quang 
Bửu. 

Theo dự thảo, Giải thưởng được 
xem xét trong phạm vi nghiên cứu 
cơ bản ở 2 nhóm lĩnh vực: 

a) Khoa học tự nhiên, Khoa học 
kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, 

dược và Khoa học nông nghiệp. 
b) Khoa học xã hội, Khoa học 

nhân văn. 
Như vậy, so với Thông tư 

01/2015/TT-BKHCN dự thảo đề 
xuất mở rộng lĩnh vực xét giải 
thưởng, bổ sung lĩnh vực Khoa học 
Xã hội, Khoa học Nhân văn. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất 
sửa cơ cấu giải thưởng. Cụ thể, tối 
đa 3 Giải thưởng chính (trước đây 
từ 1 - 3) đối với mỗi nhóm lĩnh vực; 
tối đa 2 Giải thưởng (trước là 1) 
dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35) 
tuổi đối với mỗi nhóm lĩnh vực nêu 
trên. 

Theo Bộ KH&CN, việc thay đổi 
cơ cấu giải thưởng theo hướng tăng 
giải thưởng dành cho nhà khoa học 
trẻ nhằm khuyến khích các nhà 
khoa học trẻ say mê nghiên cứu cơ 
bản. 

Được biết, để Giải thưởng có tính 
lan tỏa rộng, hướng đến mục tiêu 
khích lệ nhà khoa học, thúc đẩy 
khoa học Việt Nam phát triển và 
hội nhập, dự thảo đề xuất không 
trao Giải thưởng chính Giải thưởng 
Tạ Quang Bửu cho 1 nhà khoa học 
hơn 1 lần. 

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của 
nhân dân đối với dự thảo này trên 
Cổng TTĐT của Bộ./. 

(Theo dangcongsan.vn) 


