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VIỆT NAM CÓ SÀN GIAO 
DỊCH THÔNG TIN CÔNG 
NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC 
GIA 

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Cục 
Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ 
KH&CN) phối hợp với một số đơn 
vị khai trương Sàn giao dịch thông 
tin công nghệ và thiết bị (Sàn giao 
dịch công nghệ). 

 
Các đại biểu nhấn nút khởi động Sàn giao 

dịch thông tin công nghệ và thiết bị 

 Phát biểu khai mạc sự kiện, Cục 
trưởng Cục Thông tin KH&CN 
Quốc gia Trần Đắc Hiến cho biết: 
nhiều năm qua Bộ KH&CN đã chỉ 
đạo Cục Thông tin KH&CN quốc 
gia tổ chức Chợ công nghệ và thiết 
bị (Techmart) ở các quy mô quốc 
tế, quốc gia, vùng và chuyên ngành, 
để các viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp, tổ chức và cá 
nhân có sản phẩm KH&CN có điều 
kiện, cơ hội quảng bá, trình diễn, 
giới thiệu với công chúng, đồng 
thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, 

chuyển giao công nghệ để nâng cao 
năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hoá và 
dịch vụ của doanh nghiệp trên thị 
trường. Tuy nhiên, các hoạt động 
này chủ yếu mang tính sự kiện, diễn 
ra trong khoảng thời gian ngắn nên 
không đáp ứng được nhu cầu 
thường xuyên về hoạt động cung - 
cầu trong thị trường KH&CN. 

Để góp phần giải quyết vấn đề 
này, sau thời gian nghiên cứu và 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết, 
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 
đã phối hợp với một số hiệp hội và 
đơn vị khác để tổ chức triển khai 
các hoạt động trưng bày, trình diễn, 
kết nối, xúc tiến giao dịch sản 
phẩm, hàng hoá KH&CN tại Sàn 
giao dịch thông tin, công nghệ và 
thiết bị trực tiếp tại số 24 Lý 
Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội và trực tuyến tại 
địa chỉ techmartvietnam.vn. 

Với vai trò là đơn vị quản lý, Cục 
Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ 
chịu trách nhiệm chính về các hoạt 
động của sàn giao dịch. Cục sẽ hỗ 
trợ miễn phí cho các doanh nghiệp, 
tổ chức KH&CN, cá nhân có công 
nghệ và thiết bị có nhu cầu triển 
lãm, trưng bày, kết nối, giao dịch 
mua bán công nghệ, thương mại 
hóa các sản phẩm KH&CN. Hoạt 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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động này nhằm mục đích thúc đẩy 
các hoạt động thương mại hóa các 
sản phẩm KH&CN, giúp các doanh 
nghiệp, tổ chức KH&CN, cá nhân 
trong nước và ngoài nước ngày 
càng phát triển mạnh hơn nữa.  

 Không chỉ có các sản phẩm, hàng 
hóa KH&CN được trưng bày, Sàn 
giao dịch công nghệ còn giới thiệu 
cơ sở dữ liệu (CSDL) của hàng 
trăm công nghệ chào bán trên trang 
techmartvietnam.vn; hệ thống 
CSDL quốc gia về KH&CN với 
hàng trăm nghìn bản ghi về công bố 
khoa học trong nước và quốc tế của 
các tác giả Việt Nam, hàng vạn báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN được thực hiện bằng ngân 
sách Nhà nước, hàng triệu kết quả 
nghiên cứu khoa học trên thế giới 
thông qua các CSDL KH&CN quốc 
tế, tạo cơ sở tri thức cho hoạt động 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh 
doanh. 

 Đặc biệt, CSDL về sáng chế, giải 
mã công nghệ, công cụ lập bản đồ 
sáng chế giúp dự báo xu hướng phát 
triển công nghệ, phân tích thị 
trường tiềm năng và đối thủ cạnh 
tranh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm 
nhanh công nghệ phù hợp cũng như 
rút ngắn thời gian nghiên cứu đổi 
mới công nghệ, sản phẩm một cách 

hiệu quả. 
 Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ 

KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho 
rằng, hình thành và phát triển đồng 
bộ thị trường KH&CN là một chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước, 
được nêu trong nhiều nghị quyết 
của Đảng, Luật KH&CN, Chiến 
lược phát triển KH&CN, chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
mong muốn có sự phối hợp giữa 
các sàn giao dịch với địa phương và 
quốc tế, qua đó giúp đánh thức tiềm 
năng các kết quả nghiên cứu, giới 
thiệu sản phẩm của doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Sau 3 ngày khai trương và trưng 
bày sản phẩm hàng hóa của doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, tổ chức các hoạt động trình 
diễn, kết nối, xúc tiến chuyển giao 
công nghệ và hàng hóa trên thị 
trường trong nước và quốc tế, sự 
kiện còn có 6 phiên hội thảo, tọa 
đàm về kết nối, xúc tiến thương 
mại, chuyển giao công nghệ trao 
đổi những vấn đề cần thiết của cộng 
đồng KH&CN như: Chuyển đổi số, 
xúc tiến thương mại hàng hóa, chia 
sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại 
trong quá trình khởi nghiệp sáng 
tạo, phụ nữ đổi mới sáng tạo giải 
quyết các thách thức xã hội trong 
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bối cảnh COVID-19, kết nối giới 
thiệu sản phẩm của doanh nghiệp 
đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và 
quốc tế. 

(Tổng hợp) 
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU XÂY 
DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH 

Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành 
kế hoạch tập trung vào các nhiệm 
vụ như xây dựng Kiến trúc công 
nghệ thông tin - truyền thông (ICT) 
phát triển Đô thị thông minh của 
tỉnh. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
vừa ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi 
số, đô thị thông minh gắn với cải 
cách hành chính của ngành Thông 
tin và Truyền thông giai đoạn 2021-
2025. 

 
Xây dựng đô thị thông minh ngày càng trở 

nên cấp thiết 

Đô thị thông minh hay thành phố 
thông minh được biết đến như là 
một hệ thống hữu cơ tổng thể được 
kết nối từ nhiều hệ thống thành 
phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo 
có thể hành xử thông minh như con 
người. Nó bao gồm mạng viễn 
thông số (dây thần kinh), hệ thống 
nhúng thông minh (não bộ), các 
cảm biến (giác quan) và phần mềm 
(tinh thần và nhận thức)… Những 
yếu tố đó kết hợp với nhau và góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống, cải thiện chất lượng phục vụ 
của chính quyền thành phố, giảm 
tiêu thụ năng lượng, tăng cường 
quản lý hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm 
vụ như xây dựng Kiến trúc công 
nghệ thông tin - truyền thông (ICT) 
phát triển Đô thị thông minh tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; chuẩn hóa cấu 
trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số 
hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho 
dữ liệu số của tỉnh. 

Song song với đó, Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ xây dựng, phát triển hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn 
sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát 
triển các dịch vụ đô thị thông minh; 
cũng như xây dựng Trung tâm giám 
sát, điều hành Đô thị thông minh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Về nội dung xây dựng phát triển 
đô thị thông minh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đặt mục tiêu triển khai thực 
hiện các dự án thành phần theo Kế 
hoạch triển khai Đề án phát triển 
Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, 
định hướng đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết 
số 112 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Về công nghệ, cần nâng cao khả 
năng tương tác và kết nối của hạ 
tầng mạng, qua đó nâng cao kết nối 
giữa các ban, ngành của chính 
quyền; giữa chính quyền với doanh 
nghiệp và người dân. 

Ngoài ra, việc xây dựng và phát 
triển thành phố thông minh không 
chỉ là ứng dụng những công nghệ 
tiên tiến, hiện đại nhất mà là sử 
dụng công nghệ một cách thông 
minh nhằm cải thiện và nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người 
dân. 

Hơn nữa, việc phát triển đô thị 
thông minh không thể bỏ qua hay 
xem nhẹ yếu tố văn hóa của người 
dân. Văn hóa chính là linh hồn của 
một đô thị, giữ cho thành phố 
“không còn là cái xác của những 
công nghệ hiện đại”. Và đặc biệt 
chú trọng đến nhân tố con người. 
Việc trang bị cho nguồn nhân lực 
những kỹ năng cần thiết là rất quan 

trọng, không chỉ là những kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải 
là kỹ năng nghiên cứu, đổi mới và 
sáng tạo không ngừng. 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 
cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị 
thông minh của tỉnh, thông minh 
hóa các ứng dụng trong quản lý 
điều hành và các ứng dụng thông 
minh phục vụ cho doanh nghiệp, 
người dân và du khách. Chuyển 
quản lý đô thị từ truyền thống sang 
quản lý trên dữ liệu số. 

Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu 
tiếp cận được với các đô thị thông 
minh trong khu vực và trên thế giới 
dựa trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Nền 
kinh tế thông minh; Quản trị thông 
minh; Môi trường thông minh; Giao 
thông thông minh; Cư dân thông 
minh; Cuộc sống văn minh và một 
số lĩnh vực khác. 

  (Theo vietq.vn) 
 

 
 
 
CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN VỚI 3 
TRỤ CỘT CHÍNH: CHÍNH PHỦ 
SỐ, KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI 
SỐ 

Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã chủ trì phiên họp trực 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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tuyến của Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số (CĐS). 

Đây là phiên họp thứ nhất của Ủy 
ban kể từ thời điểm được kiện toàn 
từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 
điện tử. Cách đây hơn 1 tuần, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định 1964/QĐ-TTg phê 
duyệt danh sách thành viên Ủy ban 
Quốc gia về CĐS và lãnh đạo Tổ 
công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, 
Ủy ban do Thủ tướng Phạm Minh 
Chính làm Chủ tịch. Ủy ban có 2 
Phó Chủ tịch gồm: Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban); Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Mạnh Hùng và các ủy viên. 
Phiên họp được kết nối trực tuyến 
đến các điểm cầu tại 21 bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

đã chủ trì phiên họp trực tuyến. 

Theo Thủ tướng Phạm Minh 
Chính, thời gian qua, chúng ta đã 
thực hiện việc CĐS, “có những mặt 

làm được, mặt chưa làm được”. Do 
đó, tại phiên họp đầu tiên, Thủ 
tướng yêu cầu phân tích, đánh giá, 
nêu bật những mặt làm tốt để phát 
huy, chỉ rõ những gì chưa làm 
được, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt 
là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ 
sở đó, định hướng, cụ thể hóa 
đường lối, chủ trương của Đảng cho 
phù hợp với tình hình, điều kiện của 
đất nước, để có một chương trình 
hành động, phương pháp tổ chức 
công việc thực sự khoa học, hiệu 
quả, không hình thức, tất cả vì lợi 
ích chung. 

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, CĐS 
là cuộc cách mạng về thể chế nhiều 
hơn là về công nghệ. “Chính vì vậy, 
Chính phủ phải đi đầu và dẫn dắt về 
CĐS, trong đó có việc tạo ra các thể 
chế số”. Chính phủ đi đầu về chi 
tiêu cho CĐS thì sẽ tạo ra thị trường 
CĐS cho các doanh nghiệp công 
nghệ số. Chính phủ đi đầu về chi 
cho nghiên cứu cơ bản một số công 
nghệ số nền tảng của CĐS. Đó sẽ là 
những cú hích quan trọng cho CĐS 
thành công tại Việt Nam. Một xã 
hội số thì điều kiện tiên quyết là 
mỗi người dân có một điện thoại 
thông minh, mỗi hộ gia đình một 
đường internet cáp quang. Việt 
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Nam đang có những điều kiện thuận 
lợi để đạt được điều này. Bộ 
TT&TT đang chỉ đạo quyết liệt các 
giải pháp để  Việt Nam sẽ vào 
nhóm đầu top 30 về truy cập số. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực 
hiện chiến lược chuyển đổi số giai 
đoạn 2021-2025, nhiều địa phương 
cho biết, đã tập trung kiện toàn bộ 
máy thực hiện công tác này; vận 
hành trung tâm điều hành thông 
minh. Các địa phương khẳng định 
quyết tâm tạo bước chuyển biến căn 
bản về chuyển đổi số thời gian tới.  

Kết luận phiên họp, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ 
Thông tin và Truyền thông - cơ 
quan thường trực Ủy ban Quốc gia 
nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý 
kiến, đề xuất kế hoạch hoạt động 
của Ủy ban trong năm 2022 một 
cách cụ thể, hiệu quả, thiết thực, sát 
thực tế, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm 
tra, giám sát. 

Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động 
CĐS ở nước ta thời gian qua đã đạt 
được những thành tựu nhất định. 
Các chủ trương, thể chế, chính sách 
về CĐS là tương đối đầy đủ. Các 
văn bản pháp lý cơ bản đã được ban 
hành. Các ứng dụng công nghệ số 
được xây dựng nhanh chóng để 
cùng cả nước tham gia phòng chống 
dịch COVID-19; các cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp, người dân đã 
tích cực sử dụng và đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong mọi 
mặt đời sống, kinh tế - xã hội, nhất 
là dịch vụ công trực tuyến. An toàn, 
an ninh mạng, ngày càng được chú 
trọng. 

Thủ tướng nêu rõ, công tác CĐS 
vẫn còn những hạn chế đã được các 
thành viên Ủy ban chỉ ra, như xếp 
hạng về Chính phủ điện tử còn thấp 
(xếp thứ 6 trong các nước ASEAN). 
Việc kết nối giữa các nền tảng còn 
hạn chế; chưa làm tốt việc sử dụng 
chung dữ liệu. Việc triển khai xã 
hội số còn vướng mắc, nhất là cho 
người dân, doanh nghiệp.  

Từ nhận thức đến hành động còn 
khoảng cách, cần nhiều thời gian để 
lấp đầy. Một số bộ, ngành, địa 
phương chưa coi trọng CĐS, nhất là 
người đứng đầu. Nếu người đứng 
đầu không quan tâm, chỉ đạo sát sao 
thì hiệu quả thấp, không đạt được 
mục tiêu đề ra.  

Định hướng nhiệm vụ thời gian 
tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh quan điểm: CĐS là xu 
thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi 
khách quan của sự phát triển. 
“Chúng ta không thể không làm, 
không thể đứng ngoài cuộc”. 

Thứ hai, CĐS tác động tới tất cả 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, 
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tất cả các cơ quan, đơn vị, địa 
phương phải bắt tay vào làm, như 
vậy, mới tạo ra hệ thống tổng thể và 
liên thông, từ trung ương tới cấp cơ 
sở. CĐS tác động tới mọi người 
dân, cho nên, phải lấy người dân 
làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, 
động lực cho CĐS. Mọi chính sách 
đều hướng về người dân, doanh 
nghiệp và người dân, doanh nghiệp 
cần tham gia vào quá trình CĐS. 

Thứ ba, phải có tư duy đột phá, 
tầm nhìn chiến lược, có cách làm 
phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn, 
xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng 
thực tiễn khách quan để xây dựng 
chương trình, kế hoạch CĐS. Làm 
việc có trọng tâm, trọng điểm, 
nguồn lực ít nhưng phải có hiệu quả 
lớn, sức lan tỏa rộng, mang lại lợi 
ích cho nhiều người, nhiều doanh 
nghiệp. 

Thứ tư, phải có đầu tư thích đáng 
cho hoàn thiện thể chế, công nghệ, 
đào tạo nguồn nhân lực, quản trị 
trên cơ sở khoa học, hợp lý, hiệu 
quả.  

Phải tăng cường công tác giám 
sát, kiểm tra, đo lường, đánh giá 
hiệu quả của CĐS. Phải tăng cường 
công tác thông tin truyền thông để 
tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng 
của người dân, doanh nghiệp để 
cùng vào cuộc với cấp chính quyền. 

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
Nhà nước, thị trường và xã hội để 
thúc đẩy công cuộc CĐS. Phát triển 
hài hòa, hợp lý, gắn kết giữa công 
nghệ và cải cách hành chính. Phát 
triển CĐS cần có sự kế thừa và đổi 
mới, sáng tạo. 

(Theo vietq.vn) 
 
VIỆT NAM LÀM BẢN ĐỒ LỘ 
TRÌNH CÔNG NGHỆ ỨNG 
DỤNG IoT 

Nhóm nghiên cứu gồm 24 thành 
viên của Viện Nghiên cứu Ứng 
dụng Công nghệ CMC vừa thực 
hiện đề tài “Xây dựng bản đồ công 
nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ 
trong việc phát triển và ứng dụng 
IoT tại Việt Nam”. Bắt tay làm từ 
tháng 1/2019, đến cuối tháng 
6/2021 đề tài hoàn thành. 

 
TS Đặng Minh Tuấn (thứ ba từ phải sang) 
cùng một số thành viên nhóm nghiên cứu.  

TS. Đặng Minh Tuấn, Viện 
Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ 
CMC cho hay, dù công nghệ IoT đã 
phát triển mạnh trên thế giới nhưng 
ở Việt Nam, công nghệ mới chỉ 
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xuất hiện trong một số lĩnh vực. 
Điều đáng nói, các giải pháp IoT 
chủ yếu là nhập khẩu, khả năng sản 
xuất và làm chủ công nghệ ở Việt 
Nam chưa cao. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 
bản đồ công nghệ IoT mô tả, phân 
tích hiện trạng và khả năng sử dụng 
công nghệ, mối tương quan giữa 
các loại công nghệ, sản phẩm, thị 
trường và nhận diện các xu hướng 
phát triển công nghệ. Nhìn vào bản 
đồ có thể biết được thông tin về số 
lượng, chủng loại công nghệ, công 
nghệ nào không có, công nghệ nào 
Việt Nam đang có và năng lực so 
với thế giới như thế nào... Bản đồ 
cũng thể hiện xu hướng nghiên cứu, 
phát triển công nghệ mới trên thế 
giới. 

Dựa trên phân tích hiện trạng 
công nghệ, thị trường, nhóm thực 
hiện xác định được 17 công nghệ 
ứng dụng ưu tiên gồm: Công nghệ 
cảm biến (không dây, năng lượng 
thấp), phần cứng truyền thông 
không dây, chế tạo pin dung lượng 
cao, chế tạo vi xử lý dùng cho các 
phần cứng truyền thông, xử lý AI 
và bảo mật tại biên, làm chủ các 
thuật toán AI trong xử lý ảnh, xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên. 

Các công nghệ như triển khai các 
thuật toán AI xuống phần cứng 

GPU, FPGA, ASIC, AI chip, xây 
dựng, làm chủ IoT platform chuyên 
biệt cho từng lĩnh vực, công nghệ 
nhận diện khuôn mặt, mống mắt, 
chống giả mạo xác thực hay các 
công nghệ chống tấn công (tường 
lửa, antivirus, IDS/IPS)... cũng 
đang là xu hướng cần quan tâm. 

TS Tuấn cho biết, ở Việt Nam đã 
có một số nghiên cứu tương tự về 
việc xây dựng bản đồ công nghệ 
Việt Nam cho các lĩnh vực khác 
nhưng với IoT thì chưa có. 

Bản đồ công nghệ IoT tổng hợp 
một cách cơ bản và có hệ thống các 
công nghệ hiện có tại Việt Nam và 
trên thế giới, mối liên hệ giữa sản 
phẩm - công nghệ. Từ đây nhóm đề 
xuất các sản phẩm ưu tiên, trọng 
tâm là một số ngành Việt Nam có 
thế mạnh hoặc có nhu cầu cao trong 
phát triển và ứng dụng IoT. 

Nhóm đã thực hiện đánh giá xu 
hướng của thế giới và khoảng cách 
công nghệ của Việt Nam, xây dựng 
phần mềm khai thác và xử lý số liệu 
bao gồm cơ sở dữ liệu hồ sơ công 
nghệ phục vụ nhu cầu tìm kiếm, 
đánh giá, phân tích, dự báo phát 
triển công nghệ và sản phẩm. 

Dựa trên bản đồ có thể xác định 
cần ưu tiên phát triển hệ thống nuôi 
trồng thủy sản, quản lý kho chứa, 
giám sát vật nuôi, thu thập dữ liệu 
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mạng xã hội, tư vấn trả lời tự động, 
điều hành giao thông, giám sát giao 
thông, môi trường, an ninh, hệ 
thống kho tự động, tự động hóa và 
điều khiển giám sát mạng cung cấp 
điện, giám sát sức khỏe bệnh nhân, 
cố vấn và giám sát đường cao tốc, 
hệ thống tín hiệu giao thông thông 
minh, giám sát thông minh, an ninh, 
hỏi đáp tương tác thông tin, xử lý 
chất thải, thu gom rác... 

 
Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực 
Việt Nam có thế mạnh để ứng dụng IoT. 

Ảnh: CMC 

Trên cơ sở các phân tích lựa chọn 
danh mục sản phẩm, công nghệ ưu 
tiên, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 
được lộ trình công nghệ IoT giai 
đoạn 2021-2030, định hướng 2035. 
Lộ trình cho 9 lĩnh vực: nông 
nghiệp, du lịch, đô thị, giao thông, 
công nghiệp, tòa nhà, y tế, giáo dục, 
môi trường. Nhóm nghiên cứu đã 
lựa chọn ba doanh nghiệp thuộc ba 
nhóm điển hình để xây dựng lộ 
trình đổi mới công nghệ riêng. 

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu 
hướng đến là nâng cao năng lực và 

hiệu quả sản xuất, từ đó gia tăng 
tính cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp trong nước trước thách thức 
toàn cầu hóa. Đồng thời giúp họ tận 
dụng được các cơ hội do IoT mang 
lại, giảm thiểu các rủi ro về đầu tư 
chệch hướng do thiếu thông tin và 
thiếu định hướng. 

Thông tin trên bản đồ cũng hỗ trợ 
các nhà quản lý trong việc định 
hướng chiến lược phát triển ngành, 
hay ra các quyết định đầu tư ứng 
dụng công nghệ IoT. 

Nghiên cứu này là cơ sở quan 
trọng để xây dựng kế hoạch triển 
khai hoạt động đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp, đóng góp thực thi 
các chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia, chương trình phát triển 
sản phẩm quốc gia.  

(Tổng hợp) 
 

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO GẮN VỚI 
CHUYỂN ĐỔI SỐ, MÔI 
TRƯỜNG SỐ 

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối 
hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO 
tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề 
"Đạo đức trong thời đại trí tuệ 
nhân tạo". 

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những 
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thách thức về phương diện đạo đức 
trí tuệ nhân tạo (AI) đối với đời 
sống xã hội; đồng thời đưa ra những 
kinh nghiệm quốc tế và ý nghĩa đối 
với những thay đổi trong thể chế, 
chính sách, pháp luật về đạo đức 
liên quan đến AI. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam Đặng Nguyên Anh cho 
biết: Sự phát triển bùng nổ của 
Internet và Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư đã đem lại những phát 
minh làm thay đổi hoàn toàn cách 
thức xã hội và con người vận hành 
dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, 
siêu tự động hóa và siêu kết nối. 

Hiện nay, thế giới đã sản xuất ra 
các robot có thể suy nghĩ như con 
người với hệ thần kinh như là một 
phần của bộ não, có thể nghe, nhìn, 
chuyển động và sử dụng ngôn ngữ 
của con người. Trí tuệ nhân tạo còn 
giúp nhận dạng giọng nói, khuôn 
mặt, với khả năng lập luận, tự sửa 
lỗi... Sự phát triển mạnh mẽ của nó 
diễn ra rất nhanh, mang lại những 
lợi ích to lớn trong tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, cuộc sống 
sinh hoạt hàng ngày. Nhiều quốc 
gia đang đặt ra kế hoạch đầy tham 
vọng trở thành nhà lãnh đạo toàn 
cầu về trí tuệ nhân tạo với những 
đột phá lớn trong lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề 
về trí tuệ nhân tạo mà con người 
chưa hiểu rõ, chưa thống nhất, khó 
có thể khẳng định hay lường trước 
được tác động xã hội, cũng như 
những tác động đến phạm trù đạo 
đức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 
Trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến gia 
tăng bất bình đẳng xã hội, tạo nên 
một thị trường lao động chia tách, 
phân mảnh với mức lương quá 
chênh lệch, làm trầm trọng thêm 
phân hóa và phân tầng xã hội... 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học Xã hội mong rằng, thông qua 
hội thảo các chuyên gia cùng thảo 
luận, nhận diện được nội hàm và 
bản chất của các khái niệm, xem xét 
trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn đạo đức, 
đồng thời gợi mở và đề xuất định 
hướng chính sách, pháp luật phù 
hợp nhằm bảo đảm các quy chuẩn 
đạo đức trong ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo ở Việt Nam. 

Theo ông Mai Phan Dũng, Vụ 
trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa 
UNESCO Việt Nam, Tổng Thư ký 
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt 
Nam, trí tuệ nhân tạo trong tương 
lai có thể trực tiếp trở thành lực 
lượng sản xuất, thay thế và giải 
phóng sức lao động của con người. 

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng 
đặt ra rất nhiều vấn đề, thách thức 
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lớn, như các tiêu cực liên quan đến 
quyền và phẩm giá con người, mối 
quan hệ giữa con người, máy móc; 
xâm phạm quyền tự do cá nhân, các 
quyền cơ bản khác... UNESCO đã 
sớm nhận thấy điều này, nên cần 
phải xây dựng các tiêu chuẩn quốc 
tế về đạo đức trong thời đại trí tuệ 
nhân tạo, hỗ trợ các quốc gia xây 
dựng chính sách để tận dụng lợi thế 
của trí tuệ nhân tạo nhưng phải hạn 
chế các mặt tiêu cực. 

Vì vậy, UNESCO đang xây dựng 
Dự thảo Khuyến nghị về Đạo đức 
trong trí tuệ nhân tạo, xác định và 
nhấn mạnh các giá trị tích cực, các 
mặt tiêu cực, các nguyên tắc cơ bản 
của trí tuệ nhân tạo, hướng dẫn cho 
việc phát triển, sử dụng có trách 
nhiệm các công nghệ trí tuệ nhân 
tạo, nguyên tắc về quản trị, cộng 
tác, thích ứng, nghĩa vụ của khu 
vực công và tư. 

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam khuyến nghị, 
thời gian tới, Việt Nam tăng cường 
hợp tác với UNESCO trong lĩnh 
vực này, thúc đẩy nhận thức, giáo 
dục về trí tuệ nhân tạo, xây dựng 
chính sách phù hợp, xử lý những 
thách thức do trí tuệ nhân tạo mang 
lại, đặc biệt từ góc nhìn đạo đức, 
nhân văn. 

Chia sẻ về xây dựng khung pháp 

luật cho phát triển trí tuệ nhân tạo ở 
Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Vĩnh Bạch 
Dương, Viện Nhà nước và Pháp 
luật (Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội Việt Nam) cho rằng, lợi ích do 
các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang 
lại là điều không cần bàn cãi. Tuy 
vậy, đâu là thể chế thích hợp để có 
thể phát triển nó mà không xung đột 
với các lợi ích và chuẩn mực ứng 
xử truyền thống? Hình thành nên 
khung thể chế, trong đó quan trọng 
nhất là khung pháp luật, đã và đang 
là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia 
trên thế giới. 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng 
thảo luận một số vần đề như: Đạo 
đức trí tuệ nhân tạo và gợi ý chính 
sách cho Việt Nam; vấn đề đạo đức 
trí tuệ nhân tạo và những tác động 
xã hội; về khai thác sử dụng dữ liệu 
trí tuệ nhân tạo… 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 
 

 
 Hệ thống lọc không khí tiêu 
diệt hiệu quả các loại virus  

Các kỹ sư tại trường Đại học 
Cambridge của Anh đã phát triển 
được vật liệu nano lọc không khí 
mới làm từ cácbon, có khả năng thu 
giữ và tiêu diệt nhiều loại virus 
khác nhau, như virus corona trên 

THÀNH TỰU KH&CN 
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động vật, loại virus gần với virus 
SARS-CoV-2 gây COVID-19. 

Bộ lọc mới được trang bị màng 
dẫn điện gồm các ống nano cácbon 
siêu mỏng. Màng cho phép cùng lúc 
lọc và khử trùng virus bằng đèn 
flash nhiệt thông qua nhiệt điện trở 
ở mức trên 100°C, vô hiệu hóa 
virus, kể cả virus betacorona chỉ 
trong vài giây. 

Các nhà nghiên cứu cho biết bộ 
lọc đa chức năng đặc biệt hữu ích 
trong việc chống lại sự lây lan của 
virus gây bệnh trong không khí 
trong các môi trường không thông 
thoáng như xe cấp cứu, bệnh viện, 
trung tâm giải trí và giáo dục, cho 
dù nó được sử dụng như một bộ 
phận độc lập hoặc kết hợp với hệ 
thống sưởi, thông gió và hệ thống 
lọc điều hòa không khí (HVAC). 
Các kết quả nghiên cứu, bao gồm cả 
những phát hiện được thực hiện 
trong các thử nghiệm về sự lan 
truyền virus có sự hỗ trợ của mô 
hình lý thuyết, đã được công bố trên 
tạp chí Carbon. 

Bộ lọc dẫn điện mới có khả năng 
được sản xuất hàng loạt, cũng như 
có hiệu quả lọc và độ thấm khí 
tương đương với bộ lọc HEPA 
thương mại. Bộ lọc thu giữ một 
cách hiệu quả các giọt chất lỏng 
trong đường hô hấp chứa nhiều loại 

virus như cả virus corona trong khi 
một người ho, nói và thở. Các giọt 
chất lỏng đó vẫn lơ lửng trong 
không khí hàng giờ và di chuyển 
trong phạm vi hàng chục mét trong 
môi trường hạn chế. Chúng góp 
phần làm tăng tốc độ lây nhiễm 
virus trong không gian kín và đông 
người. 

Liron Issman, nghiên cứu sinh 
tiến sĩ cho biết: Một số mẫu bộ lọc 
mà họ đã phát triển, có khả năng lọc 
không khí đạt tỷ lệ 99% trong một 
căn phòng nhỏ hoặc xe cấp cứu 
trong vòng 10-20 phút. Họ đã triển 
khai một số dự án hợp tác với các 
công ty lọc không khí hàng đầu thế 
giới để đưa vật liệu ống nano 
cácbon này vào các ứng dụng hiện 
đại để chống lại COVID-19 và các 
mầm bệnh khác trong không khí. 

Để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, quy trình độc đáo của nhóm 
nghiên cứu đang được Q-Flo 
Limited, công ty spin-out của Đại 
học Cambridge, mở rộng quy mô 
thương mại để bước đầu sản xuất 
trên 100.000 m2/năm vật liệu màng.  

  (Theo NASATI) 
 

 Nghiên cứu chế tạo áo cứu hộ 
thông minh 

Sau nhiều ngày đi khảo sát thực tế 
tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn 
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Trà, TP. Đà Nẵng), nhóm sinh viên 
Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà 
Nẵng nhận thấy có đến 95% ngư 
dân lựa chọn không sử dụng áo 
phao khi đi biển vì sự cồng kềnh, 
khó thao tác công việc trên biển, 
mặc dù họ biết khả năng gặp tai 
nạn rất cao do những cơn sóng bão 
lớn đánh bất ngờ. 

Xuất phát từ những lo lắng, những 
trăn trở cho ngư dân đi biển, Nhóm 
gồm 5 thành viên đã nhen nhóm ý 
tưởng và bắt tay chế tạo cho ra sản 
phẩm về loại áo phao gọn nhẹ mà 
không làm ảnh hưởng đến công 
việc của các ngư dân với tên gọi 
“Áo khoác công nghệ sCoat”. 

Nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn 
Thị Anh Thư, giảng viên Trường 
Đại học Bách khoa - Đại học Đà 
Nẵng hướng dẫn. Mục tiêu của 
nhóm là làm ra áo khoác giống như 
áo gió thông thường, có chức năng 
chống nước, cản gió, giữ ấm, nhưng 
có thể biến thành phao cứu hộ khi 
ngư dân cần đến. 

Việc nghiên cứu được thực hiện 
từ tháng 1/2020 và phiên bản đầu 
tiên ra đời sau 6 tháng. Áo cứu hộ 
có tên sCoat có cấu tạo giống như 
chiếc áo khoác thông thường nhưng 
vùng cổ và cánh tay được gắn phao 
nổi. Phao này được gắn cố định với 
hệ thống khí nén CO2 lạnh nằm gọn 

bên trong áo. Khi cần biến áo khoác 
thành phao, chỉ cần mở van, bình 
khí nén gắn bên trong áo sẽ tự động 
bơm đầy các phao. Khi phao đã 
đầy, người mặc đóng nắp bình khí 
nén lại. Nếu phao có hiện tượng 
xẹp, tiếp tục mở bình khí nén để 
kéo dài thời gian nổi trên nước. 
Bình khí nén có thể cung cấp cho 
phao hoạt động liên tục trong 72 
giờ. Áo nặng xấp xỉ 1 kg, được làm 
bằng vật liệu chống thấm nước đơn 
giản. 

Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên khi 
thử nghiệm, ngư dân phản hồi áo 
mặc khó chịu, gây cản trở trong 
hoạt động hàng ngày, hình thức 
xấu, giá thành cao. Những bất tiện 
của phiên bản đầu tiên này đã được 
cải tiến trong Phiên bản hai của áo. 
Các chi tiết của áo đã được thiết kế 
đẹp hơn, hoạt động thông minh 
hơn. Nhóm tiếp tục hoàn thiện áo 
với bảng phản quang ở tay và lưng, 
túi đựng dụng cụ như còi, đèn, dao, 
thiết bị định vị... giúp người sử 
dụng có thể sinh tồn trong những 
tình huống bất thường. Áo cũng 
được thiết kế thêm hệ thống định vị 
sSim giống như hộp đen máy bay. 
sSim sẽ ghi lại toàn bộ hành trình 
của người mặc áo, vị trí, tọa độ... để 
gửi thông báo về trung tâm cứu hộ 
hoặc số điện thoại đã đăng ký trước. 
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sSim giống như chiếc sim điện 
thoại, được gắn vào áo. Nếu như hệ 
thống định vị GPS chỉ xác định 
được vị trí của tàu thì sSim sẽ định 
vị người mặc áo, giúp việc tìm kiếm 
cứu nạn dễ dàng hơn. 

Sản phẩm không chỉ phù hợp với 
ngư dân mà còn có thể hữu ích với 
người du lịch, vận tải, tham gia các 
hoạt động trên biển. Sản phẩm đang 
trong quá trình hoàn thiện kiểm thử 
theo các tiêu chuẩn về phao áo cứu 
sinh và thiết bị liên lạc. Sản phẩm 
cũng vừa đạt giải Nhất cuộc thi 
Khởi nghiệp công nghệ trong Sinh 
viên năm 2021 do Hội Sinh viên 
Đại học Đà Nẵng, Sở Khoa học và 
Công nghệ Đà Nẵng tổ chức. Nhóm 
cũng đạt giải Nhất Cuộc thi Dự án 
kỹ thuật phục vụ cộng đồng 
(Engineering Projects in Comminity 
Services-EPICS) năm 2020 dành 
cho sinh viên các trường ĐH Việt 
Nam (khối kỹ thuật, công nghệ) với 
dự án sản phẩm áo phao cứu hộ đa 
năng (sCoat). Nhóm nghiên cứu 
mong muốn kết nối với những trung 
tâm cứu hộ để có thể áp dụng vào 
thực tiễn. 

(Theo NASATI) 
 

 Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sấy trong bảo quản nông 
sản 

Mới đây, Công ty Cổ phần Thiết 
bị Năng lượng Bền vững Việt Nam - 
SETECH đã nghiên cứu ứng dụng 
thiết bị sấy ứng dụng năng lượng 
mặt trời, hướng tới mục tiêu công 
nghệ bền vững cho nông sản Việt. 
Có nhiều loại thiết bị sấy với năng 
suất từ nhỏ đến lớn. Mức năng suất 
nhỏ nhất từ 50-80 kg tươi/mẻ dùng 
cho các cơ sở nhỏ, hộ gia đình. 
Mức năng suất lớn đạt trên 1 tấn 
tươi/mẻ, phù hợp quy mô công 
nghiệp.  

Máy sấy năng lượng mặt trời bao 
gồm 4 bộ phận chính: buồng sấy, 
bộ phận thông gió và tải ẩm, bộ cấp 
liệu và lấy sản phẩm; bộ cấp nhiệt. 
Các bộ phận này phối hợp nhau tạo 
nên một máy sấy năng lượng mặt 
trời hoàn chỉnh. Thiết bị hoạt động 
dựa trên cơ sở bức xạ nhiệt từ ánh 
nắng mặt trời, và tận dụng nhiệt độ 
của mặt trời đưa vào bên trong để 
tiến hành sấy khô sản phẩm. Máy 
sấy sẽ được đặt ngoài trời để sử 
dụng trực tiếp nguồn năng lượng 
mặt trời. Quạt ly tâm sẽ hoạt động 
liên tục để thổi khí nóng từ buồng 
thu hồi nhiệt xuống buồng sấy. 
Quạt hút lưu chuyển không khí bên 
trong nhà sấy, lấy khí ẩm ra ngoài. 
Hai thiết bị trên được điều khiển 
bằng biến tần dựa theo tín hiệu độ 
ẩm. Nhiệt độ bên trong máy hoặc 
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có thể điều khiển on/off bằng tay. 
Máy sấy năng lượng mặt trời sử 

dụng nguyên lý hiệu ứng nhà 
kính. Về cấu tạo, buồng sấy của 
máy được làm hoàn toàn bằng tấm 
nhựa thu nhiệt. Từ đó các tấm nhựa 
thu nhiệt này sẽ hấp thu bức xạ 
nhiệt mặt trời. Và đưa lượng bức xạ 
này vào bên trong buồng sấy. 
Lượng nhiệt mặt trời khi đã vào bên 
trong buồng sấy thì không thể nào 
thoát ra được. Từ đó giúp nhiệt độ 
bên trong nhà sấy luôn cao gấp 1.3 
đến 1.5 lần so với bên ngoài. Từ đó 
giúp bà con tiết kiệm ít nhất 30% 
thời gian sấy so với phơi sấy truyền 
thống. Hơn nữa, nhà sấy rất dễ sử 
dụng, có thể giám sát và điều khiển 
từ xa. Vì vậy, người dân có thể chủ 
động được thời gian bảo quản nông 
sản. 

Hiện nay, nhà sấy năng lượng mặt 
trời đã dần trở nên quen thuộc với 
các cơ sở sản xuất thực phẩm sấy, 
từ đó tạo ra chuỗi sản phẩm sấy 
thân thiện với môi trường, nâng cao 
nhận dạng cho các thương hiệu. Với 
máy sấy năng lượng mặt trời, người 
sử dụng không cần tốn nhiều thời 
gian vào việc quan sát và đảo trở 
sản phẩm, chỉ cần sơ chế sạch sản 
phẩm, sau đó đưa vào nhà sấy rồi 
bật công tắc cho máy sấy hoạt động 
và đợi thời gian thích hợp nghiệm 

thu thành phẩm. 
Nhờ việc tận dụng tối đa nguồn 

năng lượng mặt trời, máy sấy năng 
lượng mặt trời có thể giúp tiết kiệm 
từ 30-75% chi phí vận hành cho 
người sử dụng. Ngoài ra, giải pháp 
này còn đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm do diễn ra trong môi 
trường kín, giảm thất thoát sản 
lượng trong quá trình sấy, đồng thời 
giảm phát thải khí CO2 giúp bảo vệ 
môi trường. Máy sấy năng lượng 
mặt trời sau khi được triển khai sẽ 
giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, chi 
phí điện năng, làm tăng lợi nhuận 
khi bán thành phẩm. Máy sấy 
không phụ thuộc vào thời tiết do có 
tích hợp các công nghệ sấy lạnh và 
sấy thanh nhiệt. Sự tích hợp này 
đảm bảo người dùng có thể sấy 
được cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi 
thời tiết xấu. Máy sấy có thiết bị hỗ 
trợ nhiệt đi kèm, khi nhiệt độ trong 
buồng sấy không đủ thì bộ hỗ trợ 
nhiệt tự động bật lên để cung cấp 
nhiệt. Như vậy, người sử dụng vẫn 
có thể đạt được năng suất sấy cao 
như bình thường. 

Thiết bị sấy năng lượng mặt trời 
có thể sấy được đa dạng rất nhiều 
sản phẩm khác nhau. Điển hình như 
thực phẩm: hoa quả, nông, thủy, hải 
sản, bún, bánh… Đặc biệt, thiết bị 
còn có thể sấy các sản phẩm khác 
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như phân bón, vật liệu từ giấy, lá 
cây… Đến nay, Công ty 
SETECH đã sấy thử và lắp đặt 
thành công nhiều nhà sấy năng 
lượng mặt trời cho bà con nông dân 
ở nhiều vùng miền.  

   (Theo NASATI) 
 

 Ra mắt công nghệ giúp bảo vệ 
cây trồng khỏi nhiều loại sâu hại 

Ngày 24/11/2021, Syngenta giới 
thiệu công nghệ PLINAZOLIN® có 
thành phần hoạt chất mới và sáng 
tạo, với cơ chế tác động tiên tiến để 
kiểm soát côn trùng, giúp nông dân 
bảo vệ cây trồng khỏi nhiều loại 
sâu hại. 

 
Theo các nhà khoa học, công nghệ 

PLINAZOLIN® tạo ra tiêu chuẩn 
mới về hiệu quả kiểm soát sâu hại, 
đặc biệt là diệt trừ các loài sâu hại 
mà sản phẩm hiện có không còn 
khả năng kiểm soát hiệu quả. Công 
nghệ này là giải pháp hiệu quả 
trong chiến lược quản lý tính kháng 
và thay thế các hóa chất cũ, kém 
hiệu quả. Tính ổn định dưới ánh 
sáng mặt trời và khả năng chống 

chịu rửa trôi của công nghệ 
PLINAZOLIN® giúp kéo dài hiệu 
lực của thuốc sau khi phun và giảm 
số lần sử dụng, giúp nâng cao năng 
suất và chất lượng cây trồng. 

Các nhà khoa học khẳng định, 
công nghệ PLINAZOLIN® mang 
lại hiệu quả kiểm soát sâu hại chưa 
từng có, đặc biệt đối với bọ xít, ve, 
bọ trĩ, sâu bướm, ruồi và bọ cánh 
cứng. 

Công nghệ này sẽ được thương 
mại hóa ở hơn 40 quốc gia và trên 
40 loại cây trồng, bao gồm đậu 
tương, ngô, gạo, cà phê, bông và 
nhiều loại trái cây, rau quả. Công 
nghệ này cũng có tiềm năng được 
sử dụng trong các chương trình 
quản lý dịch hại chuyên nghiệp và 
trong lâm nghiệp cũng như ứng 
dụng xử lý hạt giống. 

Công nghệ PLINAZOLIN® sẽ 
được thương mại trên thị trường 
Argentina với thương hiệu 
VIRANTRA ™. Đăng kí lưu hành 
cho các thị trường khác sẽ thực hiện 
trong vòng 2 đến 5 năm tới.  

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

TOP XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ 
ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2021 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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vừa công bố danh sách thường niên 
về các công nghệ đột phá có tác 
động tiềm năng lớn đối với thế giới. 

Những xu hướng công nghệ mới 
nổi năm 2021 phản ánh bước tiến 
nhanh chóng về đổi mới, tạo ra hy 
vọng về một tương lai bền vững và 
lành mạnh hơn. Sự phát triển “thần 
tốc” của công nghệ đang làm thay 
đổi mọi mặt cuộc sống và đây là 
những xu hướng công nghệ lớn 
trong năm 2021. 

Công nghệ trung hòa carbon 
Trong bối cảnh các nước chạy đua 

đưa ra cam kết về chống biến đổi 
khí hậu, nhu cầu về các công nghệ 
mới giúp giảm hàm lượng carbon 
hoặc hút lượng carbon dioxide từ 
không khí sẽ tăng rất mạnh. Những 
công nghệ này bao gồm điều hòa 
không khí không phát sinh khí thải, 
xi-măng có hàm lượng carbon thấp, 
nguồn nhiên liệu tái tạo, thịt không 
protein… 

Phân bón canh tác tự dưỡng 
Để cung ứng đủ lương thực cho 

dân số toàn cầu ngày một tăng, thế 
giới phụ thuộc lớn vào nguồn phân 
đạm công nghiệp có chứa ammonia 
– mà việc sản xuất tạo ra 1-2% 
lượng khí carbon dioxide toàn cầu. 
Các biện pháp kĩ thuật mới giúp cây 
trồng tự sản sinh ra phân bón, thông 
qua việc mô phỏng mối quan hệ 

mang tính biểu tượng giữa rễ cây và 
vi khuẩn đất xảy ra trong tự nhiên. 

Ammonia xanh 
Ammonia xanh - hợp chất được 

tạo ra từ các nguồn năng lượng sạch 
hydrogen, có thể sẽ là thành tựu đột 
phá để chế ra sản phẩm phân bón 
thân thiện với môi trường, dùng cho 
sản xuất nông nghiệp. 

Theo hãng công nghệ hóa chất 
Stamicarbon (Hà Lan), Liên minh 
châu Âu (EU) đã đề ra mục tiêu đạt 
mức phát thải ròng bằng 0 (Net 
Zero) vào năm 2050 theo như Thỏa 
thuận Paris. Để đáp ứng mục tiêu 
này công nghệ amoniac xanh Stami 
của Stamicarbon có thể đóng một 
vai trò quan trọng để giảm phát 
thải. Không chỉ có EU mà nhiều 
quốc gia trên thế giới đã đặt mục 
tiêu đạt mức phát thải ròng "Net 
Zero" vào năm 2050 theo như Thỏa 
thuận Paris đã cam kết. Để đáp ứng 
mục tiêu này, công nghệ amoniac 
xanh đã nổi lên như một trong 
những nhiên liệu thay thế triển vọng 
để khử carbon. 

Cảm biến chẩn đoán bệnh liên 
quan đến đường thở 

Hơi thở con người chứa khoảng 
800 hỗn hợp. Công nghệ mới tầm 
soát đường thở sẽ phân tích những 
hợp chất này, phát hiện những thay 
đổi khi có sự tập trung bất thường 
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của hợp chất gắn với nguy cơ gây 
bệnh. Thử nghiệm giai đoạn đầu 
cho thấy tiềm năng của công nghệ 
này trong phát hiện các căn bệnh 
như COVID-19, lao, ung thư. 

Nhà xây từ các vật liệu bản địa 
có sẵn 

 
Công nghệ xây nhà bằng máy in 3D  

Công nghệ xây nhà bằng máy in 
3D có thể giúp xử lý những thách 
thức trong bảo đảm chỗ ở cho 
khoảng 1,6 tỉ người trên thế giới. 
Khái niệm xây nhà bằng công nghệ 
3D đã xuất hiện khá lâu. Nhưng 
bước tiến mới về mặt công nghệ 
cho phép xây nhà từ chính những 
nguồn vật liệu bản địa có sẵn - như 
đất sét, giúp tiết kiệm thời gian, tiền 
bạc, năng lượng bỏ ra để vận 
chuyển, tập kết vật liệu tới nơi xây. 

Internet không gian 
Hiện tại có ít nhất khoảng 10 tỉ 

thiết bị kết nối internet và con số 
này có thể sẽ tăng gấp đôi trong 10 
năm tới. Tối đa hóa lợi ích internet 
vạn vật (IoT – internet of things) 
trong truyền thông, tự động hóa sẽ 

làm tăng nhu cầu về thiết bị internet 
trên toàn thế giới, gắn với trạm thu 
phát. 

Nhưng hệ thống mạng thiết bị di 
động hiện chỉ trải rộng trên một nửa 
thế giới, tạo ra khoảng cách lớn về 
kết nối. Hệ thống IoT đặt trên 
không gian có thể giúp xóa nhòa hố 
ngăn cách này, thông qua sử dụng 
mạng lưới các vệ tinh siêu nhỏ giá 
thành thấp, trọng lượng thấp bay 
quanh quỹ đạo cách Trái Đất vài 
trăm kilomet. 

Thiết bị dấu ấn sinh học không 
dây 

Việc theo dõi các chứng bệnh 
kinh niên như tiểu đường, ung thư 
đòi hỏi phải thường xuyên làm xét 
nghiệm máu để xác định và khoanh 
vùng một số dấu ấn sinh học 
(biomarkers) nhất định. Những đột 
phá trong công nghệ cảm biến 
không dây, đeo tay được tích hợp 
trong quần áo, kính áp tròng có thể 
sẽ sớm đảm nhận chức năng giám 
sát những thông tin thiết yếu này 
một cách liên tục. 

Năng lượng từ tín hiệu không 
dây 

Các loại thiết bị hoạt động không 
cần nhiều năng lượng – như máy 
điều hòa nhịp tim, đồng hồ thông 
minh, có thể sẽ sớm được trang bị 
công nghệ sạc không dây thông qua 
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tín hiệu mạng Wifi và 5G. Điều này 
sẽ mở ra tương lai mà ở đó các thiết 
bị ít tiêu hao nhiên liệu không cần 
tới nguồn điện sạc. 

Sản xuất dược phẩm theo nhu 
cầu thực 

Thông thường, các loại thuốc 
được sản xuất theo những lô lớn, 
thông qua một quy trình nhiều 
bước, nhiều công đoạn gắn với 
nhiều địa điểm khác nhau trên thế 
giới. 

Những bước tiến gần đây về kênh 
dẫn vi lưu (microfluidic) và bào chế 
thuốc theo nhu cầu thực đã mở ra 
khả năng về sản xuất các loại dược 
phẩm thông thường như thuốc 
chống trầm cảm, thuốc kháng 
histamin theo đúng số liều và công 
thức, đáp ứng nhu cầu của một cá 
nhân ở ngay cơ sở dược bản địa. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỀ NGHỊ 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO VỚI THỤY SĨ 

Ở cuộc họp báo chung sau hội 
đàm với Tổng thống Guy Parmelin, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Sĩ có 
nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác 
đổi mới sáng tạo (ĐMST). 

 
Chủ tịch nước nhấn mạnh tiềm năng và cơ 

hội hợp tác với Thụy Sĩ trong lĩnh vực 
KH&CN. 

Tiềm năng hợp tác KH-CN 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 

đánh giá cao Thụy Sĩ là một quốc 
gia luôn đứng đầu thế giới về chỉ số 
ĐMST toàn cầu theo xếp hạng của 
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới 
(WIPO), có hệ thống ĐMST quốc 
gia tiên tiến với chất lượng đại học 
tốt nhất châu Âu và hợp tác rất hiệu 
quả giữa khu vực công và tư trong 
nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ. 

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam 
xem khoa học, công nghệ và ĐMST 
được xem là đột phá chiến lược 
trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Việt Nam có hệ thống ĐMST quốc 
gia ngày càng tiến bộ, hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi 
động và đầy tiềm năng. 

Xếp hạng chỉ số ĐMST toàn cầu 
của Việt Nam liên tục tăng. Năm 
2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 
hơn 3 bậc, năm 2019, 2020 và 2021 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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đều đạt thứ hạng tốt, xếp thứ 42 và 
44 trên 131 quốc gia, luôn dẫn đầu 
nhóm quốc gia thu nhập trung bình 
thấp. 

Báo cáo 2021 của WIPO xếp Việt 
Nam là một trong 4 quốc gia có thu 
nhập trung bình đang bắt kịp đà 
tăng chỉ số ĐMST của thế giới. 

Vì vậy, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và 
Thụy Sĩ có nhiều tiềm năng lẫn dư 
địa để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh 
vực ĐMST. 

Kế hoạch thúc đẩy hợp tác 
Chủ tịch nước đã giao Bộ trưởng 

KH&CN tiếp tục trao đổi với phía 
Thụy Sĩ, nỗ lực thúc đẩy nâng tầm 
Ý định thư hợp tác đã ký kết năm 
2019 thành Hiệp định hợp tác giữa 
hai Chính phủ trong lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và ĐMST. 

Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy 
triển khai các dự án nghiên cứu 
khoa học, đổi mới và chuyển giao 
công nghệ trong khuôn khổ hợp tác 
giữa Bộ KH&CN Việt Nam với Ủy 
ban Nhà nước về giáo dục, nghiên 
cứu và ĐMST Thụy Sĩ; các chương 
trình hợp tác về ĐMST, chuyển 
giao tri thức và công nghệ giữa các 
trung tâm xuất sắc, viện nghiên cứu, 
trường đại học hai nước. 

Việt Nam mong muốn thúc đẩy 
hợp tác giữa các khu công nghệ cao 

của Việt Nam với Công viên đổi 
mới sáng tạo Zurich; khuyến khích 
các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư 
vào Việt Nam và thành lập các 
trung tâm nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ tại Việt Nam. 

  (Theo zingnews.vn)  
 

THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI 
ĐMST VIỆT NAM TẠI ĐÀI 
LOAN (TRUNG QUỐC) 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho 
biết, mạng lưới đổi mới sáng tạo 
Việt Nam tại Đài Loan (Trung 
Quốc)-VIN Taiwan vừa được thành 
lập. Việc thành lập mạng lưới này 
là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu 
bước phát triển mới của cộng đồng 
trí thức người Việt tại Đài Loan 
(Trung Quốc) để tham gia đóng góp 
trực tiếp cho các hoạt động đổi mới 
sáng tạo trong và ngoài nước. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Trần Duy Đông cho hay, hệ 
thống ĐMST Việt Nam đang từng 
bước được phát triển, với chủ 
trương lấy doanh nghiệp là trung 
tâm, viện-trường là chủ thể nghiên 
cứu mạnh. 

Theo đó, một số hoạt động cụ thể 
để VIN Taiwan góp sức tích cực 
vào công cuộc ĐMST tại Việt Nam, 
Thứ trưởng Trần Duy Đông nêu 5 
nội dung trọng tâm. Đó là, VIN 
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Taiwan cần đẩy mạnh kết nối với 
các doanh nghiệp, tập đoàn công 
nghệ của Đài Loan (Trung Quốc); 
chủ động nắm bắt, cập nhật công 
nghệ mới, quy trình tiên tiến của 
doanh nghiệp, tập đoàn, tham gia 
vào các hoạt động tư vấn, hỗ trợ 
quá trình chuyển giao công nghệ, 
hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp 
cận công nghệ tiên tiến và tham gia 
vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp 
Đài Loan. 

Đối với nhiệm vụ Bộ đang triển 
khai, mạng lưới tham gia đề xuất, 
giới thiệu, đánh giá về công nghệ, 
kỹ thuật, hạ tầng cho đề án quy 
hoạch khu cơ sở kỹ thuật, ươm tạo 
doanh nghiệp tại Hòa Bình, do đối 
tác Đài Loan (Trung Quốc) là đơn 
vị tư vấn. Mạng lưới thông qua 
Trung tâm ĐMST Quốc gia để phối 
hợp đánh giá, thẩm định và giới 
thiệu những công nghệ, doanh 
nghiệp, tập đoàn tham gia đầu tư tại 
đây. 

Bên cạnh đó, mạng lưới kết nối 
các chuyên gia chuyển đổi số để 
tham gia các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp chuyển đổ số giai 
đoạn 2021-2025. Mạng lưới cũng 
giới thiệu các doanh nghiệp, tập 
đoàn công nghệ tham gia Triển lãm 
quốc tế ĐMST hàng năm. 

Đồng thời, mạng lưới cần chủ 

động xây dựng kế hoạch hoạt động; 
báo cáo, phối hợp với Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia để triển 
khai các kết nối thiết thực, tổ chức 
các hoạt động có chất lượng. 

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám 
đốc Trung tâm ĐMST Quốc gia 
(NIC), thực hiện nhiệm vụ được 
giao về phát triển hệ sinh thái 
ĐMST, Trung tâm ĐMST Quốc gia 
đã tập trung phát triển, mở rộng 
mạng lưới ĐMST Việt Nam do Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành 
lập. Mạng lưới nhằm quy tụ trí 
thức, chuyên gia người Việt trên thế 
giới để đóng góp, tham gia thúc đẩy 
các hoạt động khoa học công nghệ, 
ĐMST của Việt Nam. 

 
Viettel là doanh nghiệp dẫn dắt về đổi mới 

sáng tạo khu vực Nam Á và Đông 

Hiện nay, mạng lưới đã có 5 mạng 
lưới thành phần tại: Đức, Nhật Bản, 
Australia, Hàn Quốc và châu Âu 
với hơn 1.000 thành viên từ hơn 20 
quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là 
những trí thức tiêu biểu hoặc những 
chuyên gia Việt Nam có nhiều năm 
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làm việc tại các doanh nghiệp, tập 
đoàn công nghệ lớn các nước. Như 
vậy, mạng lưới không chỉ thu hút, 
quy tụ những người Việt xuất sắc 
về nghiên cứu học thuật mà còn 
những chuyên gia giỏi, nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn tại các nước phát 
triển. 

Cũng theo ông Huy, trong thời 
gian qua, nhiều kết quả từ mạng 
lưới ngày càng rõ nét, nhiều thành 
viên mạng lưới đã và đang tích cực 
tham gia các hoạt động khoa học 
công nghệ, ĐMST trong nước và 
quốc tế...  

(Theo TTXVN) 
 

 
 

ĐƠN GIẢN HÓA CÁC ĐIỀU 
KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐO 
LƯỜNG, TẠO THUẬN LỢI 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu 
của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp phát triển, các điều kiện cho 
hoạt động đo lường cũng từng bước 
được đơn giản hóa, cắt giảm. 

Đo lường là hoạt động đóng vai 
trò quan trọng và không thể thiếu 
đối với đời sống kinh tế xã hội, sản 
xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa 
học, an ninh và quốc phòng. Theo 

Luật Đo lường và Luật Đầu tư thì 
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn 
đo lường được xã hội hóa và là 
ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện. Vì vậy, bất cứ tổ chức nào nếu 
đủ điều kiện theo quy định đều có 
quyền tham gia vào hoạt động đo 
lường này. 

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu 
của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp phát triển, các điều kiện cho 
hoạt động đo lường cũng từng bước 
được đơn giản hóa, cắt giảm. Cụ thể 
như Nghị định 154 được cắt giảm, 
đơn giản hóa hơn Nghị định 105 và 
đồng thời thực hiện các thủ tục 
hành chính này trên môi trường 
điện tử ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Do 
vậy, hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, 
chuẩn đo lường ngày càng được xã 
hội hóa mạnh mẽ và tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp phát triển bền 
vững. 

 
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Số liệu thống kê mới nhất cho 
thấy, hiện chúng ta đã xây dựng và 
hình thành mạng lưới thực hiện 
dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm gồm 520 Tổ chức đăng ký 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường và chỉ định tổ chức 
thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường cho 420 tổ chức. 

Các chuyên gia đánh giá, về cơ 
bản, mạng lưới kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm này đã và đang 
đáp ứng được nhu cầu của doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc 
sử dụng phương tiện đo để định 
lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua 
bán, thanh toán; bảo đảm an toàn, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ 
môi trường; trong thanh tra, kiểm 
tra, giám định tư pháp và trong các 
hoạt động công vụ khác; trong 
nghiên cứu khoa học, điều khiển, 
điều chỉnh quy trình công nghệ, 
kiểm soát chất lượng trong sản xuất 
hoặc các mục đích khác. 

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển 
kinh tế xã hội ngày càng gia tăng, 
đa dạng các sản phẩm, hàng hóa, 
nhu cầu kiểm soát, kiểm tra các 
hoạt động trong sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp ngày càng 
chặt chẽ hơn. Do đó, trong giai 

đoạn tới, hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm hàng hóa phải 
không ngừng nâng cao năng lực 
hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát 
triển của doanh nghiệp. 

Cụ thể, trước tiên cần đẩy mạnh 
tuyên truyền Luật Đo lường và các 
văn bản hướng dẫn; hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị thực hiện quy định 
về sử dụng phương tiện đo, ghi định 
lượng hàng đóng gói sẵn trong sản 
xuất kinh doanh, nhập khẩu phương 
tiện đo, bảo đảm an toàn, bảo vệ 
sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi 
trường trong quá trình kiểm định, 
hiệu chuẩn phương tiện đo. 

Thứ hai, trên cơ sở các thiết bị đã 
được đầu tư, các đơn vị chức năng 
cần tăng cường bổ sung, mở rộng 
năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm hàng 
hóa đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp 
ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu 
đảm bảo đo lường chính xác cho 
hoạt động của doanh nghiệp, phù 
hợp điều kiện kinh tế xã hội của 
từng địa phương; đồng thời, tăng 
cường đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực về đo lường, thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm hàng hóa để 
đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội 
nhập. 

 (Theo baocongthuong.vn) 
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HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG: 
ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH 
BẠCH 

Không chỉ góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả trong quản lý 
nhà nước, hoạt động đo lường còn 
có vai trò quan trọng đảm bảo sự 
công bằng, minh bạch trong xã hội. 

Theo TS. Hà Minh Hiệp - Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ KH&CN), trên thực tế, 
hoạt động đo lường không hề xa vời 
mà liên quan mật thiết đến đời sống 
thường nhật và có ảnh hưởng, phạm 
vi rộng lớn. 

Dẫn chứng về tính gần gũi của 
hoạt động đo lường, TS. Hà Minh 
Hiệp cho rằng, hằng ngày, chúng ta 
vẫn đi chợ để mua thực phẩm, đổ 
xăng tại các cửa hàng xăng dầu, đi 
khám chữa bệnh, đi siêu thị và 
không ít người phân vân rằng, vậy 
lượng hàng, lượng xăng hay gói 
bánh kẹo mua ở siêu thị có đủ cân 
hay không? Rồi khi di chuyển bằng 
taxi người ta quan tâm rằng, số tiền 
phải trả có tương ứng với quãng 
đường đã đi? Hay vì sao lại đo được 
các chỉ số huyết áp, nhiệt độ của cơ 
thể? 

Đo lường chính là đáp án cho tất 
cả những phân vân trên. Cụ thể, để 
đảm bảo đúng lượng hàng hóa thì 

chiếc cân, cột bơm xăng, đồng hồ 
tính tiền taxi… phải được kiểm 
định; để đảm bảo cho kết quả khám 
chữa bệnh chuẩn xác thì nhiệt kế 
cũng phải được kiểm định; khối 
lượng của thực phẩm đóng gói sẵn 
được đảm bảo bằng những quy định 
chặt chẽ về hàng đóng gói sẵn… 

Cùng chia sẻ về vấn đề trên, TS. 
Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện 
Đo lường Việt Nam (Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) khẳng 
định, hoạt động đo lường đóng vai 
trò quan trọng đảm bảo tính công 
bằng, minh bạch trong xã hội. 

Đo lường tạo điều kiện thuận lợi 
cho công bằng thương mại thông 
qua các văn bản tiêu chuẩn hài hòa, 
các chuẩn đo lường nhất quán và 
các chứng chỉ được quốc tế chấp 
nhận. Ví dụ, một thiết bị đã được 
kiểm tra và phê duyệt để sử dụng ở 
một quốc gia cũng có thể được bán 
và sử dụng ở một quốc gia khác, mà 
không cần lặp lại thử nghiệm. Đo 
lường khoa học còn thúc đẩy sự đổi 
mới ngành công nghiệp và phát 
triển phương tiện đo lường tiên tiến. 

Đo lường còn thể hiện vai trò 
trong hỗ trợ quản lý nhà nước bằng 
cách cung cấp các tài liệu tham 
khảo đo lường để tham vấn các 
chính sách, chỉ thị, đánh giá sự phù 
hợp và kiểm định. Ví dụ đo lường 
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là công cụ bảo vệ người tiêu dùng 
trọng yếu, các kỹ thuật đo và 
phương tiện đo giúp xác định chính 
xác các kết quả đo của đồng hồ đo 
khí, điện và nước, cột đo nhiên liệu, 
phương tiện kiểm tra nồng độ cồn 
trong hơi thở, cân ở siêu thị... 

Cuối cùng, đo lường giúp đáp ứng 
các mục tiêu xã hội, chẳng hạn như 
tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 
và giảm tiêu thụ tài nguyên. Ví dụ, 
đồng hồ đo điện dạng cơ chuyển 
sang đồng hồ thông minh giúp tăng 
hiệu quả phù hợp với lưới điện 
thông minh và kiểm soát tiêu thụ 
hợp lý với dữ liệu sử dụng năng 
lượng có thể truy cập được dễ dàng; 
hay nghiên cứu đo lường các nguồn 
năng lượng mới (như nhiên liệu 
sinh học, khí thiên nhiên hóa 
lỏng…). 

  (Theo baocongthuong.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Phương pháp đặc biệt biến rác 
nhựa sinh học thành phân bón 

Các nhà khoa học tại Nhật Bản 
vừa phát triển thành công phương 
pháp giúp chuyển nhựa sinh học 
thành phân bón, góp phần thúc đẩy 
việc tái sử dụng rác thải nhựa trong 
tương lai. 

Các loại rác nhựa sinh học sử 
dụng một lần đang gây ô nhiễm tại 
nhiều nơi trên thế giới. Số liệu 
thống kê cho thấy, hiện mới chỉ có 
14% rác nhựa thực sự được tái chế. 
Nhiều chuyên gia cho rằng, một 
trong những giải pháp nhằm hạn 
chế ô nhiễm từ nhựa là tái chế 
chúng để sử dụng lại nhiều lần. 

Trước thực trạng này, nhóm 
nghiên cứu gồm các nhà khoa học 
tại Nhật Bản đã phát triển phương 
pháp chuyển nhựa sinh học thành 
phân bón. Nhưng họ nói rằng, phát 
hiện của họ thậm chí còn có ý nghĩa 
rộng lớn hơn đối với việc tái sử 
dụng rác nhựa trong tương lai.  

Theo các nhà khoa học, chất dẻo 
sinh học là chất dẻo được làm từ 
sinh khối đã được đề xuất như một 
chất thay thế bền vững hơn cho chất 
dẻo từ dầu mỏ. Đặc biệt, PIC được 
làm từ một monome (đơn vị cấu tạo 
nên đa phân tử) gọi là isosorbide 
(ISB), một sản phẩm phụ không độc 
của glucose. ISB có thể được biến 
thành phân bón thông qua một quá 
trình gọi là ammonolysis (trong quá 
trình này, amoniac được sử dụng để 
tách carbon kết nối các monome 
ISB. Điều này tạo ra urê, là một 
chất giàu nitơ làm ra một loại phân 
bón phổ biến). 

Trong quá trình thí nghiệm, các 

TIN NGẮN KH&CN 
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nhà nghiên cứu đã tìm cách hoàn 
thành phản ứng bằng cách sử dụng 
càng ít năng lượng và dung môi hữu 
cơ càng tốt. Đầu tiên, họ thử phản 
ứng trong nước 30 độ C ở áp suất 
khí quyển. Họ đã có thể tạo ra urê, 
nhưng phản ứng không hoàn thành 
trong vòng 24 giờ và PIC chưa bị 
phân hủy hoàn toàn. Tuy nhiên sau 
đó họ phát hiện ra rằng việc tăng 
nhiệt độ nước lên mức 90 độ C dẫn 
đến phản ứng hoàn toàn trong vòng 
sáu giờ đồng hồ. 

Các giải pháp tái chế tuần hoàn 
như cách mà nhóm của giáo sư 
Daisuke Aoki đang đề xuất sẽ giải 
quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, 
đâu đó vẫn còn những lo ngại rằng 
việc phát triển sinh khối cho nhựa 
sinh học có thể góp phần gây ra các 
cuộc khủng hoảng về khí hậu và đa 
dạng sinh học bằng cách chiếm diện 
tích đất có giá trị có thể được sử 
dụng để lưu trữ carbon hoặc môi 
trường sống. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Australia chế tạo thiết bị dò tia 
X mỏng nhất thế giới 

Các nhà nghiên cứu Australia đã 
chế tạo thiết bị dò tia X mỏng nhất 
từ trước đến nay, hứa hẹn mang lại 
những thay đổi lớn hỗ trợ các nhà 
sinh vật học quan sát và phân tích 

tế bào. 

 
 Đây là kết quả hợp tác giữa các 

nhà khoa học thuộc Đại học 
Monash và Học viện Công nghệ 
Hoàng gia Melbourne của 
Australia.  

Thiết bị trên được chế tạo từ 
các tấm nano SnS - một loại vật liệu 
siêu mỏng, với độ dày chỉ 10 
nanomet - bằng 1/2 độ dày của các 
thiết bị sử dụng tia X hiện nay và 
mỏng hơn khoảng 10.000 lần so với 
1 tờ giấy. Theo các nhà khoa học, 
đây là lần đầu tiên vật liệu này được 
sử dụng để chế tạo máy dò tia X. 

 Tấm nano SnS cho phép hấp thụ 
tia X hiệu quả, giúp các nhà sinh 
vật học quan sát các tương tác và 
quy trình tương tác tế bào với "độ 
phân giải thời gian" cao hơn. Trước 
đây, các nhà khoa học chỉ có thể 
nghiên cứu kết quả của những 
tương tác tế bào chứ không thể 
quan sát quy trình một cách chi 
tiết.  

 Giáo sư Jacek Jasieniak của Khoa 
Khoa học và Kỹ thuật vật liệu thuộc 
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Đại học Monash, tác giả chính của 
nghiên cứu, cho biết thiết bị này 
cho hình ảnh gần như ngay lập tức.  

Khác với các tia X "cứng" thường 
được sử dụng trong y khoa, đặc biệt 
là để chụp chiếu gãy xương, các tia 
X "mềm" được sử dụng để nghiên 
cứu cấu trúc của các mẫu sinh vật ở 
cấp độ nano, như mẫu mô.  

Theo các nhà nghiên cứu, cần có 
thêm thời gian để khám phá tiềm 
năng đầy đủ của thiết bị. Bước tiếp 
theo, nhóm sẽ thử nghiệm độ dày 
khác nhau của thiết bị trong các môi 
trường tế bào sinh học.  

(Theo TTXVN) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phát huy trí thức trẻ Việt Nam 
trong công cuộc chuyển đổi số 
quốc gia 

 
Sáng 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra 

Lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ 
Việt Nam toàn cầu lần IV, năm 
2021 với chủ đề “Phát huy trí thức 
trẻ Việt Nam trong công cuộc 
chuyển đổi số quốc gia”. 

 Dự Lễ khai mạc Diễn đàn có Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Đối 
ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh 
Tuấn và 177 đại biểu trí thức trẻ ở 
trong nước và 16 quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham dự theo hình thức 
trực tiếp và trực tuyến. 

 Tiếp nối thành công của 3 lần tổ 
chức, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt 
Nam lần thứ IV, năm 2021 với chủ 
đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam 
trong công cuộc chuyển đổi số quốc 
gia” được tổ chức trong hai ngày 25 
và 26/11, nhằm tiếp tục củng cố 
mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam 
toàn cầu. Đồng thời, định hướng 
công cuộc chuyển giao tri thức, 
công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ 
Việt Nam toàn cầu theo các mục 
tiêu đổi mới và phát triển đất nước; 
góp phần tham gia thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng; tham gia thực 
hiện “Chương trình Chuyển đổi số 
Quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”, được phê 
duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-
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19 nên Diễn đàn Trí thức trẻ Việt 
Nam toàn cầu lần thứ IV được tổ 
chức theo hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến, với đầu cầu chính 
tại Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân tại Hà Nội. 177 đại biểu chính 
thức tham dự Diễn đàn có độ tuổi 
không quá 35, có quốc tịch Việt 
Nam (hoặc gốc Việt Nam) đến từ 
Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh 
thổ, có các nghiên cứu, các giải 
pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm 
thực tiễn phù hợp với các nội dung 
của Diễn đàn. Trong đó, có 136 đại 
biểu trong nước và 41 đại biểu từ 
16 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ tập 
trung thảo luận và đề xuất các giải 
pháp  vào 4 nội dung chính gồm: 
Khơi nguồn Sáng tạo; Ứng dụng và 
Chuyển giao; Kết nối trí thức trẻ 
phát triển nền kinh tế số, nhân lực 
số quốc gia; Phát triển và thương 
mại hoá các giải pháp chuyển đổi 
số. 

Kết thúc Diễn đàn, các đại biểu sẽ 
thông qua Báo cáo đề xuất, khuyến 
nghị của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt 
Nam toàn cầu lần IV, năm 2021 
nhằm góp phần đổi mới và phát 
triển đất nước; tham gia thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng 
thời hình thành các nhóm nghiên 

cứu khoa học trực thuộc Mạng lưới 
Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; 
công bố các đề tài, chương trình 
nghiên cứu khoa học của các nhóm 
nghiên cứu được đặt hàng bởi các 
bộ, ngành, địa phương, tổ chức, 
doanh nghiệp… 

  (Theo chinhphu.vn) 
 

 Techfest Việt Nam 2021 ra mắt 
Làng Đô thị Thông minh và Công 
nghệ Bất động sản 

Techfest Việt Nam 2021 vừa tổ 
chức sự kiện ra mắt Làng Đô thị 
Thông minh & Công nghệ Bất động 
sản với mong muốn là nơi hỗ trợ và 
lan tỏa những giá trị cộng đồng, là 
vườn ươm những startup đang khởi 
nghiệp trong mảng đô thị thông 
minh và công nghệ bất động sản 
theo tiêu chí "Xanh - Thông minh - 
Hiện đại". 

Đồng hành cùng các hoạt động 
của Techfest Việt Nam 2021, Làng 
Đô thị Thông minh & Công nghệ 
Bất động sản sẽ tổ chức những hoạt 
động chuyên sâu, hữu ích như: 
Cuộc thi “Giải pháp công nghệ cho 
lĩnh vực đô thị thông minh và bất 
động sản” dành cho các công ty 
khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó là chương trình Ý 
tưởng sáng tạo về Đô thị thông 
minh dành cho sinh viên; Mentor 
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Talk Series - chuỗi Talkshow Trò 
chuyện cùng Mentor diễn ra hàng 
tuần trong khuôn khổ Techfest 
2021; Hội thảo cùng các chuyên gia 
trong và ngoài nước xoay quanh các 
chủ đề lĩnh vực đô thị thông minh 
và bất động sản. 

Làng Làng Đô thị Thông minh & 
Công nghệ Bất động sản có sự quy 
tụ của các chuyên gia đầu ngành 
trong lĩnh vực công nghệ và bất 
động sản, hứa hẹn sẽ tạo sân chơi 
rộng mở, đầy tính sáng tạo cho các 
doanh nghiệp bất động sản và 
những tập thể, cá nhân đam mê, 
giàu nhiệt huyết trong lĩnh vực hấp 
dẫn này. 

 
Ảnh minh họa 

Việt Nam là thị trường tăng 
trưởng nhanh, độ tuổi dân số trẻ; thị 
trường bất động sản sẽ có thể tăng 
trưởng đến năm 2025. Trong khi 
đó, có rất nhiều công nghệ, dịch vụ 
trong lĩnh vực đô thị thông minh 
như năng lượng thông minh, dịch 
vụ thông minh, hệ thống cảm biến, 
BigData, AI, quản lý tòa nhà… 

Năm 2021, Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ 
Ngoại giao, UBND TP.HCM và 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) chỉ đạo tổ chức 
Techfest quốc gia hướng đến mục 
tiêu nâng cao vai trò của các giải 
pháp đổi mới sáng tạo từ doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 
ứng phó với đại dịch COVID-19 và 
góp phần phục hồi nền kinh tế; thu 
hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, 
doanh nhân trong nước, người Việt 
Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt; 
thúc đẩy hình thành tư duy đổi mới 
sáng tạo mở, giải quyết những vấn 
đề, thách thức đặt ra trong xã hội, 
bối cảnh dịch bệnh và nhu cầu từ 
các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. 

Phối hợp giữa trực tiếp và trực 
tuyến, ứng dụng những công nghệ 
mới nhất, Techfest Việt Nam 2021 
được thiết kế gồm chuỗi hoạt động 
của hơn 50 hội nghị, hội thảo, kết 
nối đầu tư, cuộc thi, tập huấn của 16 
làng công nghệ trải dài từ tháng 9 
đến tháng 12/2021, cùng với nhóm 
hoạt động đồng hành như đào tạo, 
tập huấn, chiến dịch hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp được tổ chức 
hằng tháng… 

(Theo chinhphu.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
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 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ 
quan Nhà nước 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết 
định 4167/QĐ-UBND về Kế hoạch 
ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, phát triển chính 
quyền số và bảo đảm an toàn thông 
tin mạng tỉnh BR-VT giai đoạn 
2021-2025. 

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, 
tỉnh đề ra mục tiêu 100% các cơ 
quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã sử dụng nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và kết 
nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu quốc gia; 100% các cơ quan 
quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã triển khai Hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến; 
100% hoạt động quản lý nhà nước 
của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp 
xã sử dụng văn bản điện tử có chữ 
ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp 
xã và liên thông với quốc gia (ngoại 
trừ các văn bản mật theo quy 
định)… 

Để thực hiện các mục tiêu trên kế 
hoạch xây dựng, hoạch định 7 
nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 
như: Hoàn thiện môi trường pháp 
lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát 
triển các hệ thống nền tảng, phát 

triển dữ liệu, phát triển các ứng 
dụng, dịch vụ, bảo đảm an toàn 
thông tin và phát triển nguồn nhân 
lực. 

  (Theo Báo BR-VT) 
 

 Tư vấn xác định nhiệm vụ 
KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ 
thuật và công nghệ năm 2022  

Sáng ngày 19/11/2021, Sở 
KH&CN đã tổ chức họp trực tuyến 
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 
KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ năm 2022. Ông Đỗ 
Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ 
trì cuộc họp.  

Thực hiện Thông báo số 04/TB-
SKHCN ngày 25/01/2021 về việc 
“Đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên 
cứu khoa học và công nghệ, dự án 
sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 
2022 của tỉnh BR-VT”, thời gian 
qua Sở KH&CN đã nhận được 04 
đề xuất, đặt hàng về lĩnh vực Khoa 
học kỹ thuật và công nghệ thực hiện 
trong năm 2022: 

 + Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn với dự án “Ứng dụng 
công nghệ WebGIS quản lý cơ sở 
dữ liệu giao khoán đất rừng, cho 
thuê môi trường rừng tại BQL Khu 
bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – 
Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 
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BR-VT” và đề tài “Nghiên cứu giải 
pháp quản lý, kiểm soát tàu ra vào 
cảng, sản lượng thủy sản khai thác 
qua cảng theo quy định về chứng 
nhận, xác nhận, truy xuất nguồn 
gốc hải sản khai thác tại tỉnh BR-
VT”. 

+ Sở Công Thương với 02 đề tài 
“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ 
liệu lớn vào công tác quản lý – khai 
thác phần mềm cơ sở dữ liệu ngành 
Công Thương” và “Xây dựng phần 
mềm đánh giá rủi ro sự cố hóa chất 
và cảnh báo sớm rủi ro sự cố hóa 
chất cho cơ quan quản  lý và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để tư vấn cho UBND tỉnh chọn 
lựa các nhiệm vụ có nội dung thiết 
thực, phù hợp với chiến lược, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, ngành và địa phương, Hội 
đồng đã tiến hành họp, cho ý kiến 
đối với các đề xuất để xem xét, lựa 
chọn cho kế hoạch nghiên cứu và 
triển khai năm 2022. Thành viên 
Hội đồng đã cùng nhau trao đổi, 
thảo luận, trình bày ý kiến nhận xét, 
đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, 
nội dung, sản phẩm dự kiến và tính 
khả thi trong việc ứng dụng trong 
thực tế sau này đối với từng đề 
xuất, đặt hàng.  

Qua các đánh giá tại cuộc 
họp, Hội đồng tư vấn đã thống nhất 

chọn 3/4 đề xuất nhiệm vụ, đó là 
hợp nhất dự án và đề tài của Sở 
Công Thương thành 01 và đề tài 
“Nghiên cứu giải pháp quản lý, 
kiểm soát tàu ra vào cảng, sản 
lượng thủy sản khai thác qua cảng 
theo quy định về chứng nhận, xác 
nhận, truy xuất nguồn gốc hải sản 
khai thác tại tỉnh BR-VT” của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để đưa vào danh mục đề xuất 
trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 
trong thời gian tới./. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 Nghiệm thu dự án “Nâng cấp 
và hoàn thiện hệ thống các trạm 
năng lượng mặt trời tại các Trạm 
Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia 
Côn Đảo” 

Ngày 03/12, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng trực tuyến 
tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 
thực hiện Dự án “Nâng cấp và hoàn 
thiện hệ thống các trạm năng lượng 
mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm 
thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo (các 
hòn thuộc Côn Đảo)”. Chủ tịch hội 
đồng là ông – Trần Duy Tâm Thanh 
- Phó Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài 
do ThS. Đỗ Hữu Hiền làm chủ 
nhiệm, Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng khoa học và công nghệ là cơ 
quan chủ trì. 
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Dự án với mục tiêu cụ thể:  
+ Khảo sát nhu cầu và đánh giá 

hiện trạng phục vụ xây dựng phương 
án đề xuất công nghệ và trang thiết 
bị bảo trì, nâng cấp và sửa chữa, tích 
hợp đấu nối với hệ thống trang thiết 
bị hiện có nhằm đảm bảo vận hành 
và sử dụng hệ thống tối ưu nhất; 

+ Thiết kế hoàn chỉnh mô hình ứng 
dụng công nghệ năng lượng mặt trời 
tạo ra dòng điện phục vụ sinh hoạt, 
công tác và thông tin liên lạc; 

+ Mua sắm trang thiết bị, thi công 
lắp đặt nâng cấp, sửa chữa và đấu 
nối hệ thống điện năng lượng mặt 
trời và đưa vào vận hành tại 8 Trạm 
kiểm lâm thuộc BQL Vườn quốc 
Gia Côn Đảo. 

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện, 
thư ký dự án đã báo cáo tóm tắt quá 
trình triển khai và các kết quả đạt 
được của Dự án, cụ thể: 

Sau hơn một năm triển khai dự án, 
đã nâng cấp được 08 trạm điện năng 
lượng mặt trời với tổng số công suất 
18.880Wp, trong đó lắp đặt mới 
4.680Wp, các pin mặt trời cũ 
14.200Wp. Đồng thời, dự án cũng đã 
tập huấn chuyển giao vận hành và 
bảo trì các trạm điện mặt trời cho 
cán bộ, chiến sỹ của 8 trạm tạo ra 
dòng điện phục vụ cho việc sinh 
hoạt, chiếu sáng và thông tin liên 
lạc, góp phần bảo vệ an ninh quốc 

phòng vùng hải đảo. 
Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tuy 

nhiên cần bổ sung hoàn thiện theo 
góp ý của Hội đồng./. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Máy khử khuẩn thang máy 
Airtech 

Nhóm nghiên cứu của Công ty 
Airtech Thế Long đã nghiên cứu 
phát triển thành công máy khử 
khuẩn thang máy Airtech với nhiều 
ưu điểm vượt trội. 

 
Nguyên lý hoạt động của máy 

khử khuẩn thang máy Airtech như 
sau: khi có người mở cửa thang 
máy và bước vào thang thì đèn 
trong thang sáng lên, đồng thời 
máy khử khuẩn hoạt động. Quạt 
chạy sẽ hút hết khí thở ra từ người 
sử dụng đồng thời cấp lại khí sạch 
vào trong thang. Hệ thống quạt có 
3 lớp lọc, có thể giữ lại tất cả các 
hạt bụi có kích thước lớn hơn 0,3 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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µm, đồng thời hút các mùi và khí 
độc hại. Để diệt khuẩn, máy được 
trang bị 1 đèn UV-C với bước sóng 
245 nm, có khả năng phá hủy cấu 
trúc DNA của vi khuẩn, vi-rút. 
Tính năng đặc biệt nhất của máy là 
thiết bị PlaMedi sử dụng plasma 
lạnh để tạo ra các hạt plasma 
phóng ra môi trường xung quanh 
có tác dụng phá hủy lớp vỏ protein 
bảo vệ của vi khuẩn và vi-rút. Đặc 
biệt, máy mỏng, nhẹ, có thể treo 
lên cao, miệng hút hình bán nguyệt 
khi treo tầm ngang vai sẽ hút 
nhanh với tốc độ luồng khí lớn để 
hút hết hơi thở và hắt hơi của 
những người trong thang máy 
trong khoảng thời gian ngắn nhất. 
Máy hoạt động hoàn toàn tự động 
dựa vào thời gian bật/tắt đèn thang 
máy. Ngoài ra, máy còn được trang 
bị mạch điều khiển bằng chiết áp 
(giúp điều khiển từ mức nhỏ nhất 
đến cao nhất) và hệ thống đếm 
ngược tuổi thọ của đèn UV, giúp 
người sử dụng kiểm soát máy 
thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc 
thiết kế chế tạo hoàn toàn trong 
nước cũng giúp người tiêu dùng 
giảm chi phí và thuận tiện khi thay 
thế linh kiện. 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 
phần AIRTECH Thế Long: số 144 
phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, TP Hà 
Nội; Tel: 024.38737717. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 CIVAMS: Giải pháp nhận 
diện khuôn mặt ứng dụng công 
nghệ xử lý ảnh thông minh 

CIVAMS (CMC Intelligent Video 
Analytics and Management 
System) là giải pháp nhận diện 
khuôn mặt do Tập đoàn CMC 
nghiên cứu và phát triển, ứng dụng 
công nghệ xử lý ảnh thông minh. 
Giải pháp gồm 3 thành phần 
chính, bao gồm: nhận diện khuôn 
mặt, chấm công nhân viên, kiểm 
soát vào ra. 

 
Điểm nổi bật của CIVAMS: độ 

chính xác hơn 99,2% (độ chính xác 
sử dụng thực tế: 99,88% trong điều 
kiện đi tự nhiên, camera đặt trên 
cao - mức cao nhất hiện nay); độ 
chính xác nhận diện khuôn mặt khi 
đeo khẩu trang: 98,95%; tích hợp 
tính năng đo thân nhiệt (+/- 0,5oC); 
có khả năng nhận dạng với cơ sở 
dữ liệu (CSDL) lớn (>6 triệu ID); 
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tốc độ nhận dạng cao (dưới 200 
m/s); quản lý lịch sử chấm công dễ 
dàng; xuất dữ liệu chấm công linh 
hoạt theo mẫu; dễ dàng tích hợp 
điều khiển các hệ thống kiểm soát 
vào ra sẵn có; lưu trữ lịch sử chấm 
công tối đa 90 ngày; phân quyền 
quản lý theo tài khoản đăng nhập; 
dễ dàng truy cập, tìm kiếm lịch sử 
bằng trình duyệt web; tích hợp các 
phần mềm khác thông qua API... 

Hiện CIVAMS đã được lắp đặt 
tại tòa nhà của Tập đoàn CMC, các 
công ty thành viên của CMC, 
UBND TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường… 

Chi tiết xin liên hệ: Tập đoàn 
Công nghệ CMC, số 11 Duy Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
024.37958686. 

 (Theo vjst.vn) 
 
 

 
 
BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY 
ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP VỀ 
DOANH NGHIỆP KH&CN 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Thông tư 10/2021/TT-
BKHCN quy định biện pháp thi 
hành một số điều của Nghị định 

số 13/2019/NĐ-CP về doanh 
nghiệp KH&CN. 

Kết quả KH&CN là cơ sở để xem 
xét cấp Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN. Thông tư 
10/2021/TT-BKHCN quy định cụ 
thể về kết quả KH&CN quy định 
tại Điểm c, d và đ Khoản 2 Điều 3 
Nghị định 13/2019/NĐ-CP. 

Kết quả KH&CN được công 
nhận thông qua hình thức giải 
thưởng. Theo đó, các kết quả 
KH&CN được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận thông qua hình 
thức đạt giải thưởng về KH&CN  
quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 
3 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.  

Về kết quả KH&CN được cơ 
quan có thẩm quyền xác nhận, 
công nhận, Thông tư cũng quy 
định, các kết quả KH&CN được cơ 
quan có thẩm quyền xác nhận, 
công nhận quy định tại Điểm d 
Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
13/2019/NĐ-CP. 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 
nước được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cấp Quyết định công 
nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 
nước hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách Nhà 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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nước. 
 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN không sử dụng ngân sách 
Nhà nước được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận 
hoặc Giấy thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN không sử 
dụng ngân sách Nhà nước. 

 Các kết quả KH&CN khác được 
các bộ, cơ quan ngang bộ theo 
ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý hoặc UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương công 
nhận, xác nhận theo quy định của 
pháp luật. 

 Thông tư cũng quy định việc xác 
định kết quả KH&CN là công nghệ 
nhận chuyển giao từ nước ngoài 
vào Việt Nam cần đáp ứng các tiêu 
chí sau: a- Có Giấy chứng nhận 
đăng ký chuyển giao công nghệ; b- 
Thuộc Danh mục công nghệ 
khuyến khích chuyển giao theo 
quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật 
Chuyển giao công nghệ và Phụ lục 
I của Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP. Doanh nghiệp nhận chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài vào 
Việt Nam có năng lực ứng dụng 
kết quả KH&CN được chuyển 
giao. 

 Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 20/01/2022. 

(Tổng hợp) 

THỰC HIỆN KẾT NỐI, CHIA 
SẺ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU 
CHUYÊN NGÀNH 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa 
ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg 
ngày 15/11/2021 về việc thực hiện 
kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư với các cơ sở 
dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành. 

Nguyên tắc chung trong kết nối 
giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc 
gia về dân cư với các CSDL quốc 
gia, CSDL chuyên ngành là các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
quản lý CSDL quốc gia, CSDL 
chuyên ngành (CSDL khác) khi có 
một trong các thông tin về công 
dân trong CSDL quốc gia về dân 
cư phải bảo đảm điều kiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị 
định số 137/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Căn cước công dân, phải thực hiện 
kết nối với CSDL quốc gia về dân 
cư. 

Việc kết nối, chia sẻ thông tin 
công dân giữa các CSDL phải 
được bảo đảm bảo mật, an ninh, an 
toàn thông tin mạng theo quy định 
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của pháp luật hiện hành. Việc sử 
dụng thông tin công dân trong 
CSDL quốc gia về dân cư tuân thủ 
theo quy định tại Điều 11 Nghị 
định số 137/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Căn cước công dân, Nghị định số 
37/2021/NĐ-CP của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP. 

Chia sẻ thông tin công dân giữa 
các cơ sở dữ liệu 

CSDL quốc gia về dân cư, chia sẻ 
thông tin về công dân cho CSDL 
quốc gia, CSDL chuyên ngành và 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng 
dịch vụ công, hệ thống thông tin 
một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, UBND các 
tỉnh, thành phố để thực hiện công 
tác quản lý theo chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao. 

CSDL hộ tịch điện tử, CSDL về 
cư trú, CSDL Căn cước công dân, 
CSDL về y tế và CSDL chuyên 
ngành khác cung cấp thông tin về 
công dân cho cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư theo quy định của 
pháp luật để bảo đảm thống nhất, 
đầy đủ, chính xác, kịp thời của 
thông tin. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chia sẻ dữ liệu thông 
tin công dân thuộc lĩnh vực quản lý 
để phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính và công tác quản lý Nhà 
nước theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn.  

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ 
Công an có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện việc kết nối, 
chia sẻ giữa CSDL quốc gia về dân 
cư với CSDL khác. Đồng thời, Bộ 
Công an cũng chủ trì, phối hợp các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, 
bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 
khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ 
giữa CSDL quốc gia về dân cư với 
CSDL khác. 

Quản lý, vận hành CSDL quốc 
gia về dân cư đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật trong việc kết nối, chia sẻ, 
khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu 
thông tin công dân để giải quyết 
thủ tục hành chính, phục vụ công 
tác quản lý Nhà nước và phát triển 
kinh tế xã hội. 

(Theo NASATI) 


