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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ 
CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ƯU TIÊN 
HÀNG ĐẦU 

Ngày 27/7/2022 tại Hà Nội, dưới 
sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, Báo 
VnExpress tổ chức họp báo giới 
thiệu về sự kiện Ngày hội Trí tuệ 
nhân tạo Việt Nam 2022 (AI4VN). 
Sự kiện AI4VN năm nay hướng đến 
trình diễn các sản phẩm, giải pháp 
ứng dụng công nghệ AI trong cuộc 
sống và sản xuất của doanh nghiệp. 

 
Quang cảnh buổi họp báo 

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam là sự kiện thường niên, được 
tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. 
Sau 4 năm, ngày hội đã trở thành 
một sự kiện khoa học tin cậy, thu 
hút quan tâm của đông đảo các cơ 
quan ban hành chính sách, quản lý, 
tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên 
cứu... cùng chung tay thúc đẩy sự 
phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân 
tạo tại Việt Nam. 

Năm nay, ngày hội có chủ đề "AI 

phục hồi kinh tế, định hình tương 
lai" dự kiến được tổ chức vào ngày 
22/9/2022 tại Hà Nội, với sự tham 
dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện 
các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, 
viện, trường, start-up, các tập đoàn, 
doanh nghiệp trong lĩnh vực công 
nghệ, các chuyên gia và nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế. 

AI4VN năm nay hướng tới hai 
hoạt động chính là cuộc thi về AI 
và AI Summit. Chương trình bao 
gồm 3 buổi workshop trước thềm 
phiên toàn thể với các chủ đề về 
giải pháp AI trong các lĩnh vực như 
tài chính - ngân hàng, nguồn nhân 
lực và trong sản xuất. Tiếp đó, 
phiên toàn thể dự kiến được tổ chức 
vào chiều ngày 23/9/2022, thảo 
luận về phát triển hệ sinh thái để AI 
ứng dụng và nâng cao chất lượng 
cuộc sống, giải pháp để giúp doanh 
nghiệp bứt phá bằng công nghệ 
AI... Đây cũng là dịp để các nhà 
quản lý đưa ra những giải pháp và 
định hướng, góp phần hình thành và 
phát triển hệ sinh thái AI bền vững 
tại Việt Nam. 

Điểm nhấn sự kiện còn có triển 
lãm giới thiệu các sản phẩm AI nổi 
bật giúp người dùng trải nghiệm sản 
phẩm ứng dụng AI, các đơn vị 
quảng bá và kết nối với các đối tác 
tiềm năng cũng như có cơ hội giới 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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thiệu sản phẩm. 
Đặc biệt, sự kiện AI4VN năm nay 

còn có Giải bình chọn sản phẩm 
ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2022 (AI 
Awards 2022) nhằm vinh danh 
những sản phẩm, giải pháp ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật trong 
doanh nghiệp và cuộc sống. Giải 
thưởng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 
9/2022, với tổng giá trị gần một tỷ 
đồng gồm cả tiền mặt và gói truyền 
thông trên VnExpress. AI Awards 
2022 đang trong giai đoạn nhận sản 
phẩm đăng ký tham gia, thu hút sự 
quan tâm từ nhiều đơn vị. 

Cùng với đó còn có các cuộc thi 
vệ tinh từ các viện, trường và đơn 
vị sự nghiệp tìm kiếm các giải pháp 
AI giải bài toán về môi trường, du 
lịch và nhận diện thuốc. 

Theo ông Kim Wimbush, Giám 
đốc chương trình Aus4Innovation - 
đơn vị đồng hành, những năm gần 
đây, việc sử dụng giải pháp công 
nghệ giúp giảm thiểu những tác 
động tiêu cực của đại dịch Covid-19 
trong cuộc sống người dân, cũng 
như phục hồi phát triển kinh tế xã 
hội. AI là cơ hội tốt để giải quyết 
vấn đề đặt ra và dựa vào tiềm năng 
của đổi mới sáng tạo sẽ giúp thay 
đổi cuộc sống, bằng cách cải thiện 
năng lực con người. Công nghệ AI 
sẽ có môi trường phát triển tốt hơn. 

Đây cũng là lý do Aus4Innovation 
đồng hành cùng sự kiện để thúc đẩy 
sự phát triển của AI tại Việt Nam. 
Ông cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ 
AI4VN 2022, với nhiều hoạt động 
và hình thức mới như các cuộc thi 
về AI, giải thưởng về AI (AI 
Awards), kết nối các đơn vị phát 
triển sản phẩm AI với doanh nghiệp 
(AI Tech Matching), chuỗi hội thảo. 
Ông Kim Wimbush hy vọng những 
giải pháp, ứng dụng sẽ được giới 
thiệu và phát triển để sớm đi vào 
thực tế, mang lại thay đổi tích cực 
trong cuộc sống của người dân. 

Tại sự kiện, đại diện các cơ quan 
báo chí đặt nhiều câu hỏi cho Ban 
tổ chức, chuyên gia, khách mời để 
làm rõ hành lang pháp lý cho việc 
phát triển công nghệ AI tại Việt 
Nam cũng như những cơ hội và 
thách thức trong lĩnh vực này. 

Tại Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam 2022, những chủ đề nóng liên 
quan tới việc áp dụng Al trong các 
lĩnh vực của cuộc sống sẽ được thảo 
luận nhằm gợi ý, đề xuất giải pháp 
cho doanh nghiệp, cơ quan nghiên 
cứu, từ đó các nhà quản lý có những 
định hướng chính sách phù hợp, 
góp phần hình thành và phát triển 
một hệ sinh thái AI bền vững tại 
Việt Nam. 

(Tổng hợp) 
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BR-VT: KINH TẾ TUẦN HOÀN 
- HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG 

Ngày 09/8/2022, ông Nguyễn Văn 
Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
cuộc họp nghe Sở KH&CN và đơn 
vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát 
triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh) báo 
cáo, thông qua báo cáo kết quả Đề 
án “Nghiên cứu và ứng dụng mô 
hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2022 - 2026”. 

Tham dự có ông Trần Văn Tuấn - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, 
ngành; UBND huyện Côn Đảo và 
Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn 
Đảo.  

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII nhiệm 
kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển 
bền vững, khai thác tiềm năng tăng 
trưởng xanh cũng như ứng dụng có 
hiệu quả thành tựu của cuộc CMCN 
4.0 là nhiệm vụ chiến lược quan 
trọng trong phát triển kinh tế bền 
vững tại địa phương. Với chức năng 
là cơ quan tham mưu, Sở KH&CN 
đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh triển khai Đề án “Nghiên cứu 

và ứng dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn phục vụ phát triển KT-XH bền 
vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2022-2026’’. 

Theo đó, mục tiêu chung của đề 
án là nghiên cứu phát triển và ứng 
dụng thành công mô hình kinh tế 
tuần hoàn (KTTH) phục vụ thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững 
cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 
- 2026. Từ đó, tạo cơ sở và nền tảng 
nhằm đề xuất các định hướng chiến 
lược phát triển bền vững huyện Côn 
Đảo tầm nhìn 2050. 

Mục tiêu cụ thể là đánh giá được 
hiện trạng và tiềm năng phát triển 
KT-XH huyện Côn Đảo trên tư duy 
của mô hình KTTH; Xác định được 
tầm nhìn, định hướng chiến lược 
ứng dụng mô hình KTTH phục vụ 
phát triển KT-XH bền vững huyện 
Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2026, 
hoàn thiện được khung chính sách, 
đề xuất chiến lược, tạo tiền đề phát 
triển bền vững huyện Côn Đảo định 
hướng đến năm 2050; Đề xuất được 
các giải pháp và nhiệm vụ chiến 
lược (dự án, nhiệm vụ khoa học 
công nghệ, triển khai các mô hình) 
để ứng dụng mô hình KTTH nhằm 
giải quyết các thách thức mà Côn 
Đảo đang đối mặt, hỗ trợ Côn Đảo 
trở thành khu du lịch Quốc gia sinh 
thái, văn hóa lịch sử, lấy phát triển 
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du lịch là trọng tâm, phục vụ xây 
dựng thúc đẩy phát triển KT-XH 
bền vững; Xây dựng được kế hoạch 
hành động, lộ trình triển khai ứng 
dụng KTTH cho huyện Côn Đảo. 

Đề án với 06 chiến lược áp dụng 
KTTH thúc đẩy tăng trưởng bền 
vững huyện Côn Đảo, gồm: (1) 
Giáo dục nhận thức về KTTH; (2) 
Không rác thải; (3) Tuần hoàn 
nước; (4) Phát triển và sử dụng hiệu 
quả năng lượng; (5) Bảo tồn đa 
dạng sinh học; (6) Du lịch bền vững 
gắn với áp dụng KTTH. 

Thời gian qua nhằm thực hiện các 
công tác liên quan đến việc triển 
khai đề án, Sở KH&CN đã phối 
hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên 
cứu Phát triển KTTH và UBND 
huyện Côn Đảo tổ chức khảo sát 
hoạt động các doanh nghiệp, khu 
dân cư và các cơ quan quản lý nhà 
nước về nước và rác thải nhằm nắm 
bắt thực trạng và nhu cầu của Côn 
Đảo trước các vấn đề bức thiết hiện 
nay, cần phải có sự áp dụng của mô 
hình KTTH. Đồng thời tổ chức 02 
hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng 
mô hình KTTH phục vụ phát triển 
KT-XH bền vững huyện Côn Đảo 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2022 - 2026” 
tại Côn Đảo và Hội thảo khoa học 
“Góp ý hoàn thiện đề án Nghiên 
cứu và Ứng dụng mô hình KTTH 

phục vụ phát triển KT-XH bền 
vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2022 - 2026” tại Sở 
KH&CN. Ngày 01/6/2022, Sở 
KH&CN đã phát hành văn bản số 
599/SKHCN-QLKH về việc góp ý 
báo cáo Đề án “Nghiên cứu và ứng 
dụng mô hình KTTH phục vụ phát 
triển KT-XH bền vững huyện Côn 
Đảo, tỉnh BR-VT giai đoạn 2022 - 
2026” và đã nhận được góp ý của 
14/14 sở, ban, ngành, tổ chức và địa 
phương. 

Vừa qua, ngày 23/6/2022, Sở 
KH&CN và đơn vị tư vấn cũng đã 
báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thông 
qua báo cáo dự thảo đề án. Qua đó, 
Sở KH&CN và đơn vị tư vấn đã bổ 
sung, hoàn thiện báo cáo đề án. 

Sau khi nghe Sở KH&CN và đơn 
vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát 
triển KTTH báo cáo với Thường 
trực UBND tỉnh. Kết luận tại cuộc 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Thọ cơ bản thống nhất và đánh 
giá cao các nội dung của Đề án 
“Nghiên cứu và ứng dụng mô hình 
KTTH phục vụ phát triển KT-XH 
bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-
VT giai đoạn 2022 - 2026”. Tuy 
nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, 
Sở KH&CN và đơn vị tư vấn phối 
hợp, hoàn thiện một số nội dung 
như: rà soát các dự án đã và đang 
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triển khai ở huyện Côn Đảo có liên 
quan đến đề án và đề xuất các 
nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện. 
Xác định lộ trình, sắp xếp ưu tiên 
thứ tự các dự án theo thời gian triển 
khai hàng năm phù hợp với kế 
hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 

 
NHIỀU THÁCH THỨC TRONG 
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO  

Nhiều địa phương, tổ chức đang 
đề xuất và xây dựng, phát triển mô 
hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo ở 
các quy mô và các cấp độ, tên gọi 
khác nhau nhưng phải đối mặt với 
các thách thức về pháp lý, phát 
triển nguồn thu, lợi nhuận, khách 
hàng... Đối với doanh nghiệp, các 
chính sách về đổi mới sáng tạo vẫn 
chưa thực sự chạm tới các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã 
được xác định là một trong những 
yếu tố then chốt để phát triển KT-
XH. Quyết định số 569/QĐ-TTg, 
ngày 11/5/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiến lược 
phát triển KHCN và ĐMST đến 
năm 2030 đã nêu rõ: "Xây dựng và 

phát triển hệ thống các trung tâm 
ĐMST quốc gia, các trung tâm 
ĐMST vùng, ngành, các trung tâm 
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo nhằm 
phát triển, tích hợp hình thành các 
cụm liên kết ĐMST với các khu 
công nghệ cao, khu dân cư, trung 
tâm tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, 
trường đại học, viện nghiên cứu…". 

 
Xếp hạng chỉ số đối mới sáng tạo của Việt 

Nam qua các năm 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn 
nhiều vấn đề xung quanh khái niệm 
về Trung tâm ĐMST và phương 
thức vận hành, quản lý các Trung 
tâm ĐMST có đủ khả năng phát 
triển bền vững, thực chất, hiệu quả. 

Tại chuỗi sự kiện Hỗ trợ thiết kế 
mô hình Trung tâm ĐMST tại Việt 
Nam, do Học viện KHCN và 
ĐMST (Bộ KH&CN) phối hợp với 
Đại học Queensland (Australia) tổ 
chức mới đây, các chuyên gia trong 
và ngoài nước đều cho rằng, rất 
nhiều địa phương, tổ chức đang đề 
xuất và xây dựng, phát triển mô 
hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo ở 
các quy mô và các cấp độ, tên gọi 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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khác nhau. Nhưng về bản chất, các 
Trung tâm ĐMST đều phải đối mặt 
với các câu hỏi liên quan đến sứ 
mệnh, mục tiêu, vị trí, vai trò và các 
giá trị cốt lõi. 

Ngoài ra, những vấn đề về mô 
hình tạo doanh thu và cân bằng tài 
chính, đối tượng khách hàng, phân 
khúc thị trường, nguồn lực cần thiết 
để vận hành, các mô hình thiết kế 
cấu trúc của một trung tâm cấp 
vùng, khu vực... cần như thế nào 
cho phù hợp? 

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM), việc hình thành và phát 
triển trung tâm ĐMST ở Việt Nam 
là vô cùng cần thiết. Mặc dù hệ sinh 
thái ĐMST của nước ta đã đạt 
những kết quả bước đầu tích cực 
nhưng vẫn chưa thực sự chạm tới 
những doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Bởi về pháp lý, Việt Nam có khá 
nhiều văn bản hỗ trợ cho đổi mới 
sáng tạo nhưng chưa thực sự rõ 
ràng, vì thế rất khó để triển khai. Về 
nhân lực, giáo dục và đào tạo tại 
trường đại học còn nặng lý thuyết, 
thiếu kinh nghiệm thực chiến cho 
sinh viên. 

Đối với các chính sách hỗ trợ, 
nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành đã 
đưa ra những chính sách hỗ trợ. 

Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh 
nghiệp vừa và nhỏ vẫn loay hoay 
không biết tìm sự hỗ trợ và tìm 
những vốn đầu tư từ đâu. 

Trong khi chủ thể chính thực hiện 
ĐMST là cộng đồng doanh nghiệp, 
lực lượng tạo ra việc làm và tạo ra 
tăng trưởng. Với doanh nghiệp, 
hoạt động ĐMST chính là quá trình 
nghiên cứu, phát triển, làm mới sản 
phẩm, thay đổi quy trình, dịch vụ 
hoặc mô hình kinh doanh, nhằm tạo 
ra nhiều lợi ích hơn, đóng góp cho 
xã hội những giá trị cao hơn. 

Việc doanh nghiệp thiếu thông tin 
về các chính sách, các hình thức hỗ 
trợ của Nhà nước về ĐMST là một 
rào cản khiến doanh nghiệp chưa 
tận dụng được cơ hội, hay chưa 
phát huy tốt những điều kiện thuận 
lợi trong thúc đẩy ĐMST. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, 
đặc biệt là cộng đồng khởi nghiệp 
còn gặp khó trong việc tiếp cận 
nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo 
hiểm. 

Bên cạnh những khó khăn đối với 
doanh nghiệp, các Trung tâm 
ĐMST hiện nay cũng có những 
thách thức. Trong đó, những Trung 
tâm ĐMST công lập gặp phải "điểm 
nghẽn" về mô hình tự chủ của tổ 
chức sự nghiệp, các yêu cầu liên 
quan đến quản lý đầu tư, quản lý tài 
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sản, chia sẻ và sử dụng tài sản công 
và các hành lang pháp lý để vận 
hành. Còn các Trung tâm ĐMST tư 
nhân phải đối mặt với các thách 
thức về phát triển nguồn thu, lợi 
nhuận, khách hàng... 

Từng bước đổi mới, tính toán độ 
rủi ro 

Theo ông Ed Morrison, Tổ chức 
Agile Strategy Lab, Đại học North 
Alabama (Mỹ), để thúc đẩy ĐMST 
ở Việt Nam cần có sự kết nối chặt 
chẽ giữa trường đại học, viện 
nghiên cứu với các doanh nghiệp. 
Để làm được điều này cần thường 
xuyên tổ chức diễn đàn, hội nghị để 
bên phía nhà khoa học được chia sẻ 
đề tài nghiên cứu, phía doanh 
nghiệp chia sẻ nhu cầu công nghệ, 
từ đó tìm đến nhau hợp tác. Sau khi 
hợp tác, ban đầu triển khai dự án 
nhỏ để cho thấy sự uy tín từ các 
bên, sau đó tiến hành dự án lớn dần, 
như vậy sẽ bền vững và hiệu quả. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa cũng phải triển khai ý tưởng 
ĐMST của chính mình, rồi mới 
cùng nhau xây dựng nên những 
trung tâm ĐMST chất lượng, có ý 
nghĩa thực tiễn. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, 
doanh nghiệp cần coi đổi mới sáng 
tạo là văn hóa của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, ĐMST luôn có tính rủi 

ro. Vì vậy cần từng bước đổi mới, 
tính toán độ rủi ro ít để tạo điều 
kiện thúc đẩy cho ĐMST. 

Trao đổi thêm, PGS.TS Phan Tiến 
Dũng, Trưởng ban Ứng dụng và 
Triển khai công nghệ, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam cho rằng, 
để ĐMST thành công thì người lãnh 
đạo, quản lý cũng phải là người có 
tư duy ĐMST, sẵn sàng chấp nhận 
rủi ro. Chính vì vậy, trong những 
năm qua Viện Hàn lâm KH&CN đã 
tạo điều kiện, động lực cho các nhà 
khoa học nghiên cứu, đổi mới. Kết 
quả của nhiệm vụ luôn phải gắn với 
sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy 
thương mại hóa, nâng cao giá trị 
của công nghệ 

Theo PGS.TS Phan Tiến Dũng, 
Nhà nước cần giao quyền sở hữu trí 
tuệ của các kết quả nghiên cứu sử 
dụng ngân sách nhà nước cho cơ 
quan chủ trì nghiên cứu để đẩy 
mạnh thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu khoa học; hoàn thiện thể 
chế chính sách để thúc đẩy doanh 
nghiệp đầu tư cho KH&CN, 
ĐMST, nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây 
dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ 
các doanh nghiệp spin-off tại các 
Viện nghiên cứu và Trường đại học 
lớn. Đặc biệt cần thử nghiệm mô 
hình thương mại hóa công nghệ đặc 
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thù (sandbox) với một cơ chế đặc 
biệt tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu lớn... 

(Theo chinhphu.vn) 
 

PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025: 
BR-VT TRONG NHÓM CÓ CHỈ 
SỐ CCHC CAO NHẤT NƯỚC  

Bà Rịa-Vũng Tàu những năm qua 
đã nỗ lực cải cách hành chính 
(CCHC) trên nhiều phương diện, 
tuy nhiên, vẫn còn có chỉ số giảm 
điểm. Tại hội nghị sơ kết công tác 
CCHC 6 tháng đầu năm 2022 do 
UBND tỉnh tổ chức ngày 16/7, các 
đại biểu đã tập trung phân tích 
nguyên nhân, đưa ra các giải pháp 
nâng cao các chỉ số nhằm đẩy 
mạnh việc CCHC, thu hút đầu tư. 

Nhiều kết quả tích cực 
Công tác CCHC của tỉnh thời gian 

qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, 
được các bộ, ngành, DN và người 
dân đánh giá cao, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ 
tục hành chính (TTHC) được đơn 
giản hóa; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong chỉ đạo, điều hành… 
Tỉnh cũng tích cực triển khai, thực 
hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc cho 
người dân, DN. 

Do đó, chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh 

xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phố trên 
cả nước, tăng 6 bậc so với năm 
2020; xếp hạng hai trong các tỉnh, 
thành phố vùng Đông Nam Bộ. Chỉ 
số đo lường mức độ hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với việc 
cung ứng dịch vụ hành chính công 
của cơ quan hành chính Nhà nước 
(SIPAS) năm 2021 của tỉnh đạt 
86,72%, tăng 2,87% và tăng 4 bậc 
so với năm 2020. 

Phát biểu tại hội nghị, ông 
Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND 
tỉnh nhận định, bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác CCHC của 
tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: 
việc thực hiện mệnh lệnh hành 
chính của cấp trên tại một số cơ 
quan, đơn vị, địa phương còn chậm; 
công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại 
một số lĩnh vực tỷ lệ trễ hẹn còn 
cao (nhất là lĩnh vực đất đai, xây 
dựng, đầu tư); tỷ lệ giải quyết hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp 
chưa đạt yêu cầu, nhất là ở UBND 
cấp huyện, cấp xã; tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư công thấp. Một số chỉ 
tiêu thành phần trong các chỉ số 
không đạt điểm hoặc đạt điểm thấp, 
dẫn đến năm 2021 chỉ số CCHC 
(PAR INDEX) giảm 7 bậc so với 
năm 2020; chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công (PAPI) nằm 
trong nhóm điểm thấp nhất cả nước. 
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Các chuyên gia và đại diện sở, 
ngành, địa phương dự hội nghị đã 
tập trung phân tích, đánh giá 
nguyên nhân dẫn đến việc giảm 
điểm của các chỉ số trên. Trong đó, 
các đại biểu đã liệt kê một số nhóm 
nguyên nhân như: việc thực hiện 
các chỉ tiêu phát tiển kinh tế - xã 
hội do HĐND tỉnh giao không đạt 
điểm do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19; Đề án di dân ra khỏi 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu 
- Phước Bửu chưa thực hiện, khiến 
chỉ tiêu về độ che phủ rừng chưa 
hoàn thành; việc triển khai thực 
hiện quy chế dân chủ ở một số địa 
bàn dân cư còn hình thức, chưa 
thường xuyên; thái độ phục vụ của 
một bộ phận CB, CCVC chưa tốt. 

Nâng cao các chỉ số CCHC 
Trước thực trạng trên, các đại biểu 

đã tập trung bàn giải pháp khắc 
phục các chỉ tiêu giảm điểm, cải 
thiện và nâng cao chỉ số để công tác 
CCHC của tỉnh thời gian tới đạt kết 
quả tích cực. Qua đó, phấn đấu đến 
năm 2025, các chỉ số liên quan đến 
CCHC của tỉnh nằm trong nhóm 10 
tỉnh, thành phố cao nhất cả nước 
theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 
2020-2025 đề ra. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ 

yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
thời gian tới cần tập trung thực hiện 
đồng bộ các nhiệm vụ được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương và UBND tỉnh 
giao, bảo đảm kịp thời, chất lượng 
và tiến độ theo yêu cầu. Bên cạnh 
đó, cần đổi mới việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC; đẩy nhanh 
công tác chuyển đổi số theo kế 
hoạch năm 2022 của tỉnh, nhất là 
triển khai việc nâng cao chất lượng 
giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 
3 và 4; đẩy mạnh phân cấp, ủy 
quyền trong việc giải quyết TTHC. 

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu 
cầu các cơ quan chức năng khẩn 
trương rà soát ngay các hạn chế, 
thiếu sót, xác định rõ trách nhiệm 
của từng tổ chức, cá nhân để có các 
giải pháp khắc phục kịp thời trong 
năm 2022. Đồng thời, nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị trong trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ CCHC; khắc phục tình 
trạng gây phiền hà trong giải quyết 
TTHC cho người dân, DN. 

(Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

ĐẢNG BỘ SỞ KH&CN ĐẠT 
NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC 
TRONG CÔNG TÁC XÂY 
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DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022 

Ngày 26/7, Đảng ủy Sở Khoa học 
và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị 
có đồng chí Nguyễn Công Danh - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị 
cùng các đồng chí Đảng ủy viên, 
Chi ủy các Chi bộ, BCH Công 
đoàn, BCH Đoàn thanh niên Sở 
KH&CN. 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu 
năm, Đảng uỷ Sở KH&CN đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị. Đảng uỷ Sở đã phối hợp 
thủ trưởng cơ quan tập trung lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm, cơ bản hoàn thành theo 
tiến độ. Trong đó, hoàn thành dự 
thảo Đề án nghiên cứu, ứng dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-
2026. Triển khai lập Đề án Ứng 
dụng tiến bộ KHCN giai đoạn 
2022-2026. Hoàn thành tham mưu 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 
thực hiện Chương trình phát triển 
thị trường công nghệ, Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ, Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT, 
Kế hoạch tổng thể nâng cao năng 
suất dựa trên nền tảng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh BR-VT,… 

Về thực hiện công tác chính trị - 
tư tưởng: kịp thời tuyên truyền, phổ 
biến, định hướng nhận thức tư 
tưởng cho đảng viên và quần chúng. 
Tình hình tư tưởng của đảng viên, 
quần chúng trong Đảng bộ tốt. 
Trong đảng bộ không có đảng viên 
có biểu hiện tiêu cực về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống. Tổ chức 
tuyên truyền, tham gia kỷ niệm các 
ngày lễ lớn trong năm; Lãnh đạo 
triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 về 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
chuyên đề 2022 gắn với cam kết tu 
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo 
Nghị quyết TW 4 Khoá XII và Quy 
định về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tổ chức 
thành công Hội thi “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2022”. Đề ra các 
giải pháp cụ thể nhằm triển khai 
thực hiện chuyên đề học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với lĩnh vực khoa 
học công nghệ thiết thực, hiệu quả. 
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Về công tác xây dựng tổ chức 
đảng: Đảng uỷ đã lãnh đạo thực 
hiện tốt công tác xây dựng Đảng, 
đảm bảo nguyên tắc đảng trong 
công tác tổ chức, quản lý cán bộ, 
đại hội, phát triển đảng. Đảng bộ Sở 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ 
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Đảng bộ không có đảng viên vi 
phạm Điều lệ Đảng và những điều 
đảng viên không được làm. 

Về công tác xây dựng cơ quan và 
các đoàn thể chính trị - xã hội: 
Đảng uỷ Sở đã phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo 
thực hiện tốt xây dựng cơ quan, 
đoàn thể. Thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ ở cơ quan, phát huy quyền 
làm chủ của đảng viên, CCVC-
NLĐ, phối hợp với công đoàn cơ sở 
tăng cường công tác phòng chống 
dịch bệnh trong tình hình mới,… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận về những kết quả 
đạt được, những hạn chế, nguyên 
nhân và một số giải pháp nhằm 
khắc phục những tồn tại, hạn chế 
trong 6 tháng đầu năm và phương 
hướng 6 tháng cuối năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo và định hướng 
nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng 
cuối năm, đồng chí Nguyễn Công 

Danh ghi nhận sự quyết tâm, đoàn 
kết, tinh thần trách nhiệm của toàn 
thể đảng viên đã hoàn thành cơ bản 
tốt và hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị đề ra. Bên cạnh những mặt đạt 
được, đồng chí Nguyễn Công Danh 
cũng nêu ra những mặt hạn chế của 
cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đồng 
chí đề nghị mỗi đảng viên cần tiếp 
tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất 
các giải pháp, sáng kiến để hoạt 
động Đảng bộ được hiệu quả hơn. 
Tiếp tục phát huy tốt vai trò của 
Cấp ủy, Chi bộ và đảng viên trong 
việc thực hiện Nghị quyết của Đảng 
uỷ, Chi bộ và triển khai hoàn thành 
kế hoạch công tác chuyên môn 
trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 Nhật Bản ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo và robot vào nuôi cấy tế 
bào iPS 

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa 
thành công trong việc kết hợp trí 
tuệ nhân tạo (AI) và robot để phát 
triển một hệ thống hoàn toàn tự 
động phục vụ cho việc nuôi cấy tế 
bào gốc đa năng (iPS) cảm ứng 
thành mô người. 

Tế bào iPS được sử dụng để tạo ra 

THÀNH TỰU KH&CN 
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tất cả các loại mô của con người 
nhưng cho đến nay, quá trình nuôi 
cấy iPS vẫn đòi hỏi sự tham gia trực 
tiếp của con người trong việc nhắm 
vào các mô và cơ quan để điều trị 
cũng như các mục đích khác. Do 
chỉ cần có sự khác biệt nhỏ trong kỹ 
thuật cũng có thể ảnh hưởng lớn 
đến chất lượng của các tế bào nên 
rất khó để các nhà nghiên cứu có 
thể chia sẻ các kỹ thuật này ở bất kỳ 
mức độ nào. 

 
(Nguồn: asahi.com) 

Để vượt qua thách thức đó, nhóm 
nghiên cứu, trong đó có các nhà 
khoa học của Viện nghiên cứu 
Riken, đã sử dụng AI và một người 
máy có hình dạng giống người cho 
các thí nghiệm sinh học nhằm xác 
định các điều kiện lý tưởng để tạo 
ra các tế bào biểu mô sắc tố võng 
mạc, vốn cung cấp chất dinh dưỡng 
cho các tế bào thị giác cảm nhận 
ánh sáng, từ các tế bào iPS. 

Theo nhật báo Asahi, hệ thống 
robot được các nhà khoa học lập 
trình để theo dõi phương pháp nuôi 
cấy tế bào thủ công thông thường. 

Với tổng số 144 tình huống được 
xem xét, thuật toán tối ưu hóa của 
AI đã đánh giá kết quả nuôi cấy tế 
bào và cuối cùng đưa ra quyết định 
về kỹ thuật nuôi cấy tốt nhất. 

Theo nhóm nghiên cứu, các tế bào 
thành phẩm có chất lượng cao như 
các tế bào do các nhà khoa học làm 
ra. 

  (Theo TTXVN) 
 

 Phát triển pin làm từ gỗ cho xe 
điện - nhiên liệu xanh bảo vệ môi 
trường 

Nhằm thay thế nhiên liệu từ xăng, 
dầu, cũng như các nguyên liệu để 
sản xuất pin xe điện ngày càng 
khan hiếm, có thể gây ô nhiễm môi 
trường, một công ty xe điện Thụy 
Điển đã phát triển thành công pin 
xe điện làm từ bột gỗ. 

 
Một hãng xe điện tại Thụy Điển đã phát 

triển loại pin làm từ gỗ 

Công ty sản xuất pin xe điện Thụy 
Điển Northvolt sẽ hợp tác với công 
ty sản xuất giấy và bao bì Stora 
Enso để phát triển pin tích hợp các 
thành phần có nguồn gốc từ gỗ 
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trong những cánh rừng Bắc Âu. 
Với một thỏa thuận phát triển 

chung, hai công ty sẽ hợp tác sản 
xuất pin có cực dương chứa sợi 
carbon từ lignin. Cực dương là một 
phần quan trọng của pin, ngoài ra 
còn có cực âm và chất điện phân. 

Trong một tuyên bố mới đây, hai 
công ty mô tả lignin là một polymer 
nguồn gốc thực vật có trong thành 
tế bào của các loại cây có mạch trên 
cạn. Cây trồng chứa khoảng 20-
30% lignin với chức năng là chất 
kết dính, tạo độ vững chắc cho thân 
cây. Ngoài ra, Lignin cũng là thành 
phần có nhiều trong rác thải từ các 
ngành công nghiệp như giấy và 
nhiên liệu sinh học. 

Theo kế hoạch dự kiến, Stora 
Enso sẽ cung cấp Lignode là vật 
liệu cực dương nguồn gốc từ lignin. 
Trong khi đó, Northvolt sẽ tập trung 
vào thiết kế pin, phát triển quy trình 
sản xuất và mở rộng quy mô công 
nghệ. 

Johanna Hagelberg, Phó Tổng 
Giám đốc Stora Enso về vật liệu 
sinh học, cho biết sợi carbon có 
thành phần từ lignin sẽ "đảm bảo 
nguồn cung vật liệu cực dương 
chiến lược của châu Âu" và phục vụ 
"nhu cầu pin bền vững cho các ứng 
dụng đa dạng". 

Nỗ lực phát triển pin từ nhiều 

nguồn vật liệu khác nhau diễn ra 
trong bối cảnh các nền kinh tế lớn 
của châu Âu đặt ra kế hoạch loại bỏ 
các phương tiện đường bộ sử dụng 
dầu diesel và xăng. 

Vương quốc Anh đề ra mục tiêu 
ngừng bán ô tô và xe tải chạy bằng 
động cơ diesel và xăng vào năm 
2030. Từ năm 2035, tất cả các ô tô 
và xe tải mới phải là loại không xả 
khí thải ra môi trường. Liên minh 
châu Âu (EU) hiện cũng đang theo 
đuổi các mục tiêu tương tự. Khi số 
lượng xe điện hoạt động trên đường 
tăng lên, việc cung cấp pin xe điện 
sẽ ngày càng quan trọng và có tính 
cạnh tranh cao.  

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc 
tế (IEA), doanh số bán xe điện đạt 
6,6 triệu chiếc vào năm 2021. 
Trong quý đầu tiên của năm 2022, 
doanh số bán xe điện đạt 2 triệu 
chiếc, tăng 75% so với ba tháng đầu 
năm 2021. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

GIÁO SƯ ĐOẠT GIẢI NOBEL: 
TRÁNH TƯ DUY CHỈ ĐẦU TƯ 
VÀO NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC ỨNG DỤNG  

Theo GS. Duncan Haldane, nhà 
khoa học xuất sắc đạt giải Nobel 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Vật lý năm 2016, không riêng gì 
Việt Nam, một vấn đề chung của 
các nước là đầu tư cho khoa học thì 
nên đầu tư vào khoa học cơ bản hay 
khoa học ứng dụng. Việt Nam nên 
tránh tư duy của một nước đang 
phát triển là chỉ đầu tư vào nghiên 
cứu khoa học ứng dụng. 

Ngày 19/7, GS. Duncan Haldane 
đã có bài giảng đại chúng tại Đại 
học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(USTH). 

 
GS. Duncan Haldane, nhà khoa học xuất 
sắc đạt giải Nobel Vật lý năm 2016 (trái) 
và GS. Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng 

chính Đại học Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Đây là hoạt động nhằm hưởng 
ứng Nghị quyết của Liên Hợp Quốc 
"Kỷ niệm năm 2022 là năm quốc tế 
khoa học cơ bản vì sự phát triển bền 
vững" do USTH phối hợp với các 
đơn vị tổ chức. 

Bài giảng đại chúng có chủ đề: 
"Topological Quantum Matter, 
Entanglement, and the Second 
Quantum Revolution" (tạm dịch 
Topo lượng tử, sự vướng mắc và 

cách mạng lượng tử lần thứ 2). 
Bằng cách sử dụng các khái niệm 

hình học topo, một nhánh của toán 
học, các nhà khoa học đã nghiên 
cứu các trạng thái khác thường của 
vật chất, chẳng hạn như các chất 
siêu dẫn, siêu lỏng hoặc màng 
mỏng từ tính. 

GS. Jean-Marc Lavest, Hiệu 
trưởng chính USTH cho biết, mục 
tiêu của USTH là trở thành một 
trường đại học nghiên cứu với các 
sứ mệnh chính là triển khai nghiên 
cứu ở trình độ quốc tế, đào tạo các 
tài năng trẻ trong lĩnh vực KH&CN 
để đóng góp cho sự phát triển bền 
vững của Việt Nam. 

Để truyền cảm hứng cho các nhà 
khoa học trẻ và sinh viên, USTH 
luôn cố gắng mời đến Trường 
những nhà khoa học hàng đầu. Việc 
chào đón GS. Duncane Haldane đến 
thực hiện bài giảng đại chúng tại 
USTH đã gửi gắm thông điệp, đó là 
khoa học cơ bản có vai trò rất quan 
trọng. 

GS. Jean-Marc Lavest cho rằng 
những giải pháp công nghệ được 
phát triển dựa trên những nền tảng 
vững chắc của khoa học cơ bản. 
Mỗi khám phá của khoa học cơ bản 
lại mở thêm một cánh cửa, giúp con 
người hiểu hơn về thế giới. Tuy 
nhiên, hiện nay trong những cuộc 
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thảo luận công khai, vẫn có những 
câu hỏi về sự cần thiết của khoa học 
cơ bản, về sự cần thiết của việc đầu 
tư vào con người và nguồn lực tài 
chính. 

Ranh giới giữa tài năng và kẻ 
ngốc trong khoa học rất mong 
manh 

Nói chuyện với hơn 200 nhà khoa 
học và sinh viên tại USTH, 
GS.Duncan Haldane đã chia sẻ 
nhiều nội dung học thuật liên quan 
đến vật chất lượng tử Topo, kiến 
thức vật lý cơ bản, những vấn đề 
nóng trong nghiên cứu vật lý hiện 
đại, cơ học lượng tử khi electron 
chuyển động trong từ trường... 

Thông qua bài giảng đại chúng, 
GS.Duncan Haldane chuyển tải 
thông điệp đến những người đam 
mê khoa học, là khi chúng ta hiểu 
sâu sắc hơn về cơ học lượng tử thì 
khả năng tìm ra những vật liệu mới 
sẽ hiện ra. Khả năng khám phá 
những điều mới mẻ liên quan đến 
cơ học lượng tử cũng sẽ dễ dàng 
hơn. Từ đó, giúp con người có 
những tư duy mới trong quá trình 
nghiên cứu lĩnh vực này. 

Trong bài giảng, GS.Duncan 
Haldane cũng chia sẻ về sáng kiến 
giúp ông và một số cộng sự đoạt 
giải Nobel Vật lý năm 2016 là hiện 
tượng chuyển pha topo và pha topo 

ở vật chất. 
Công trình nghiên cứu của ông 

được viết ra từ năm 1988, nhưng 
phải trải qua thời gian dài để được 
giới khoa học thế giới chấp nhận. 
Ban đầu, công trình này vấp phải 
nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng 
khoa học thế giới, thậm chí có 
người cho rằng nó là điều phi lý. 
Tuy nhiên, ông và các cộng sự vẫn 
giữ vững lập trường, không ngừng 
cộng tác, phản biện với các cộng 
đồng khoa học cho đến ngày được 
chứng minh điều đó là đúng. 

GS. Duncan Haldane khuyên các 
nhà khoa học trẻ phải tin vào những 
nghiên cứu của mình. Nếu các bạn 
thấy đó là một nghiên cứu đúng, có 
ý nghĩa mà trong khi có nhiều 
người phản đối ý tưởng đó thì phải 
kiên định, bảo vệ ý tưởng của mình.  

Đánh giá về vai trò của nghiên 
cứu khoa học cơ bản, GS. Duncan 
Haldane cho rằng, vấn đề chung của 
các quốc gia, không riêng gì Việt 
Nam, đó là bài toán đầu tư cho khoa 
học thì nên đầu tư vào khoa học cơ 
bản hay khoa học ứng dụng. 

Thông thường các nghiên cứu 
khoa học cơ bản không phải là 
những nghiên cứu ngắn ngày. 
Nhiều người muốn nhìn trực diện 
và có kết quả ngay thì sẽ đầu tư vào 
những nghiên cứu mang tính ứng 
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dụng. 
Tuy nhiên, GS. Duncan Haldane 

lấy ví dụ trong nông nghiệp công 
nghệ cao, cần rất nhiều nghiên cứu 
về chuyển đổi gene, lựa chọn 
giống… và đó là khoa học cơ bản. 
Nếu những nhà chức trách chỉ lựa 
chọn những dự án, đề tài mang tính 
ứng dụng thì sẽ làm "nghèo" khoa 
học cơ bản, ngăn cản những người 
đam mê tìm kiếm, khám phá mà có 
thể những nghiên cứu, hiểu biết đó 
đem lại nguồn lợi rất lớn sau này. 

Đối với Việt Nam, nên tránh tư 
duy một nước đang phát triển thì 
chỉ nên đầu tư vào nghiên cứu khoa 
học ứng dụng. Ở Mỹ đang hướng 
tới mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học cơ bản khi có những 
chương trình quốc gia để hỗ trợ các 
nghiên cứu cơ bản, đáp ứng tính "tò 
mò" của các nhà khoa học. Các cơ 
quan của Chính phủ hay các nhà tài 
trợ cung cấp vốn, lựa chọn dự án 
dựa trên đánh giá của giới khoa 
học, chuyên gia chứ không phải là 
của giới quản lý, những người làm 
hành chính thuần túy. 

GS. Duncan Haldane sinh ra ở 
thành phố London, Anh. Ông nhận 
bằng tiến sĩ tại trường Đại học 
Cambridge và bắt đầu làm việc tại 
trường Đại học Princeton từ năm 
1990. 

Ông nhận giải thưởng Nobel Vật 
lý 2016 cùng với hai nhà khoa học 
khác, David Thouless đến từ Đại 
học Washington và J.Michael 
Kosterlitz, Trường Đại học Brown 
cho những phát hiện về sự chuyển 
hóa kỳ lạ của vật chất. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỀ 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỚI 
CỘNG HÒA PHÁP, UNESCO 
VÀ WIPO 

Trong các ngày từ 7 đến 14 tháng 
7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt đã dẫn đầu đoàn 
công tác của Bộ KH&CN Việt Nam 
thăm và làm việc với các đối tác tại 
Cộng hòa Pháp, tham dự Lễ khai 
mạc Năm quốc tế về khoa học cơ 
bản vì sự phát triển bền vững do 
UNESCO tổ chức, tham dự và có 
bài phát biểu tại Phiên họp 63 Đại 
hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế 
giới WIPO. 

Tại Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt đã có buổi hội 
đàm song phương với Bộ trưởng Bộ 
Đại học và Nghiên cứu Pháp Sylvie 
Retailleau, thăm và làm việc với 
một số cơ quan, tổ chức trong hệ 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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thống sáng tạo quốc gia Pháp trong 
đó có Trung tâm nghiên cứu vũ trụ 
quốc gia Pháp, Ủy ban quốc gia về 
năng lượng nguyên tử và năng 
lượng thay thế tại Grenoble, Thung 
lũng đổi mới sáng tạo Inovallée, 
Tổng Công ty quốc phòng và vũ trụ 
của Tập đoàn Airbus, Ngân hàng 
đầu tư công Pháp - BPI France. Các 
buổi làm việc diễn ra trong không 
khí hợp tác chân thành, hiểu biết lẫn 
nhau và thực chất. 

 
Hội đàm giữa Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
và Bộ trưởng Sylvie Retailleau chiều ngày 

8/7/2022 

Nhiều nội dung quan trọng đã 
được thảo luận tích cực và thống 
nhất, trong đó có: Đàm phán ký kết 
Hiệp định hợp tác KH&CN giữa hai 
Chính phủ trong năm 2023 (năm kỷ 
niệm 50 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp) 
có tính đến các trọng tâm chiến 
lược phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 
của cả Việt Nam và Pháp, đồng 
thời, có cơ chế đảm bảo tính khả thi 
cho các dự án hợp tác đào tạo đại 

học, nghiên cứu khoa học với chất 
lượng xuất sắc, thúc đẩy hợp tác 
chuyển giao công nghệ giữa các 
doanh nghiệp sáng tạo hai nước; 
Tạo lập thêm kênh kết nối và trao 
đổi học thuật giữa các nhà khoa học 
Việt Nam và Pháp thông qua việc 
Việt Nam tham gia trở lại với một 
trong những chương trình khoa học 
có uy tín của Pháp là Hubert Curien 
(Chương trình Hoa sen); Mở hành 
lang mới để thúc đẩy hợp tác và 
chuyển giao công nghệ giữa các 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt 
Nam và Pháp thông qua việc ký kết 
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ứng 
dụng và phát triển công nghệ 
(SATI) với Ngân hàng đầu tư công 
quốc gia Pháp (BPI France); Kết 
nối Thung lũng đổi mới sáng tạo 
của Pháp với các khu công nghệ 
cao quốc gia, thông qua đó thúc đẩy 
hoạt động xúc tiến đầu tư công 
nghệ cao giữa hai nước; Chia sẻ về 
thực trạng, tiềm năng và một số 
phương thức cụ thể để đưa hợp tác 
KH&CN giữa Việt Nam và Pháp 
trở nên thực chất hơn trong thời 
gian tới trên một số lĩnh vực mới 
như khoa học và công nghệ vũ trụ, 
công nghệ xanh và năng lượng mới, 
bên cạnh các lĩnh vực truyền thống 
như công nghệ sinh học, y tế, nông 
nghiệp. 
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Tham dự Lễ Khai mạc Năm quốc 
tế về Khoa học cơ bản vì sự phát 
triển bền vững 2022 do UNESCO 
chủ trì tổ chức và Tọa đàm cấp cao 
về “Vai trò của khoa học trong 
hoạch định chính sách”, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt đã tham gia thảo 
luận cùng các khách mời là Lãnh 
đạo cấp cao của một số nước thành 
viên UNESCO. Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt đã đề xuất hình thành 
các nền tảng chia sẻ thông tin sáng 
chế, dữ liệu, công bố khoa học và 
phương tiện nghiên cứu nhằm giúp 
các nước chậm phát triển hơn có thể 
tiếp cận và bắt kịp với xu hướng 
phát triển của khoa học và công 
nghệ thế giới. 

Làm việc với Tổng giám đốc Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO 
Daren Tang và phát biểu tại Phiên 
họp 63 Đại hội đồng WIPO, Bộ 
trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn 
mạnh với vai trò là thành viên 
WIPO, Việt Nam sẵn sàng chung 
tay triển khai các sáng kiến chung 
của WIPO trong hỗ trợ phục hồi sau 
đại dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho 
các bên liên quan trong hệ sinh thái 
sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, 
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo, khuyến khích sự tham gia của 
phụ nữ và giới trẻ. Việt Nam cam 

kết tiếp tục là thành viên tích cực, 
chủ động và có trách nhiệm của 
WIPO, vì sự phát triển của một hệ 
sinh thái sở hữu trí tuệ toàn cầu bao 
trùm, cân bằng, năng động và 
hướng đến tương lai, góp phần làm 
giàu kho tàng tri thức, văn hóa của 
nhân loại, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và phát triển bền vững. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng vui 
mừng chứng kiến lễ ký kết Biên 
bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Sở 
hữu trí tuệ và WIPO về triển khai 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia 
và gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa 
Cục với Cơ quan sở hữu trí tuệ Anh 
Quốc.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 

VIỆT NAM - EU TIẾP TỤC 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

Đây là nội dung hợp tác tại buổi 
làm việc giữa Bộ Khoa học và Công 
nghệ với đoàn công tác của Liên 
minh châu Âu (EU) do ông Janusz 
Wojciechowski, Cao ủy phụ trách 
nông nghiệp EU làm Trưởng đoàn 
nhân dịp đến thăm Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn, 
Cao ủy phụ trách nông nghiệp EU 
Janusz Wojciechowski đánh giá cao 
hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và 



Số 316 - 8/2022 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 19 

EU về KH-CN thời gian qua đã đạt 
được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh 
vực; đồng thời bày tỏ mong muốn 
thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam 
- EU trong ứng dụng KH-CN vào 
sản xuất nông sản, góp phần bảo 
đảm an ninh lương thực; trao đổi về 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý và về việc 
nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng 
dịch tả lợn châu Phi. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Văn Tùng đề nghị hai 
bên xem xét thúc đẩy hợp tác KH-
CN Việt Nam - EU trong khuôn 
khổ Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - 
EU. Trong đó, đẩy mạnh chương 
trình hợp tác nghiên cứu, liên kết hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và 
phát triển doanh nghiệp công nghệ 
cao, hỗ trợ chuyển giao các công 
nghệ lõi của Cách mạng Công 
nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực 
nông nghiệp, cung cấp các dự án hỗ 
trợ kỹ thuật, dự án ODA không 
hoàn lại để nâng cao năng lực cho 
Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ, hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường, năng lượng nguyên tử và 
an toàn bức xạ, hạt nhân, có cơ chế 
hỗ trợ các nhà khoa học, viện 
nghiên cứu, trường đại học Việt 
Nam tham gia Chương trình 
Horizon Europe 2027. Thứ trưởng 

Trần Văn Tùng cũng đề nghị EU hỗ 
trợ Việt Nam thực hiện các quy 
định mới của EU, triển khai các 
cam kết trong Hiệp định EVFTA về 
thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá 
sự phù hợp và thuận lợi hóa thương 
mại; xây dựng hoàn thiện và vận 
hành có hiệu quả các dịch vụ công 
trực tuyến trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp… 

 (Theo daibieunhandan.vn) 
 

 
 

HỘI THẢO KHOA HỌC LẤY Ý 
KIẾN CHIẾN LƯỢC TIÊU 
CHUẨN HÓA QUỐC GIA 

Thực hiện kế hoạch triển khai xây 
dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa 
quốc gia tại Việt Nam, ngày 16 
tháng 7 năm 2022, tại Đà Nẵng, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã tổ chức Hội thảo 
khoa học về Chiến lược Tiêu chuẩn 
hóa quốc gia với sự tham gia của 
gần 100 đại biểu đến từ cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, trường đại học 
liên quan. 

Tại Hội thảo, Lãnh đạo Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng 
của việc xây dựng Chiến lược trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 
càng đi vào thực chất, cách mạng 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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công nghiệp 4.0, chuyển đổi số tác 
động đến mọi lĩnh vực đời sống 
KTXH, mở ra cơ hội cũng như 
thách thức to lớn đối với các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Tiếp đó, các báo cáo viên trình 
bày về tổng quan thực trạng hoạt 
động tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam, 
kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài 
về xây dựng chiến lược tiêu chuẩn 
hóa, nội dung chính của đề cương 
dự thảo chiến lược tiêu chuẩn hóa 
quốc gia. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã 
trao đổi, thảo luận sôi nổi, chia sẻ 
những thuận lợi, khó khăn, bất cập 
trong thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn 
tại đơn vị, địa phương mình và đưa 
ra các đề xuất, góp ý đối với định 
hướng, mục tiêu, nội dung cần ưu 
tiên xây dựng chiến lược tiêu chuẩn 
hóa quốc gia, đóng góp vào thành 
công của Hội thảo. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhật Bản thử nghiệm thành 
công ô tô bay 

Một chiếc ô tô bay đã hoàn thành 
quãng đường 520m trong chuyến 
bay thử nghiệm tại công viên 
Notsuharu Tenku Hiroba, thành phố 

Oita, tỉnh Kyushu, miền Nam Nhật 
Bản. 

Chuyến bay được Hiệp hội 
Nghiên cứu công nghiệp Hàng 
không và Vũ trụ Mizushima 
(MASC) thực hiện nhằm hướng đến 
thương mại loại hóa phương tiện 
này. Đây là chuyến bay thử nghiệm 
đầu tiên diễn ra ở Kyushu. 

MASC có trụ sở tại thành phố 
Kurashiki, tỉnh Okayama, có kế 
hoạch thực hiện một chuyến bay có 
người lái của ô tô bay tại triển lãm 
Osaka Expo 2025. Cho đến nay, 
MASC đã thực hiện các chuyến bay 
thử nghiệm ở Okayama và các tỉnh 
khác. 

Ô tô bay có chiều dài khoảng 5,6 
m và cao 1,7 m, bay bằng 16 cánh 
quạt quay bằng điện. Chiếc ô tô bay 
này có hai chỗ ngồi, nhưng chuyến 
bay thử nghiệm không có người lái. 
Chiếc xe bay lên theo phương thẳng 
đứng dưới sự điều khiển tự động, và 
bay qua lại giữa 2 điểm trong công 
viên. 

 (Theo TTXVN) 
 

 Phương pháp tự nhiên để loại 
bỏ ô nhiễm rác thải nhựa trong 
hồ nước  

Các nhà khoa học phát hiện vi 
khuẩn trong mẫu chai bổ sung nước 
có hợp chất carbon tiết ra từ nhựa 

TIN NGẮN KH&CN 
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đã sinh sôi gấp 1,72 lần so với vi 
khuẩn trong chai không đổ thêm 
nước có hợp chất carbon. 

Hiện nay, các hạt vi nhựa có thể 
tìm thấy ở khắp mọi nơi trên Trái 
Đất, từ các con sông băng ở nơi cao 
nhất tới tận đáy biển sâu thẳm nhất. 

Tuy nhiên, tác động của ô nhiễm 
rác thải nhựa trong các hồ lại ít 
được nghiên cứu hơn so với ô 
nhiễm rác thải nhựa ở đại dương. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa 
học Anh công bố ngày 26/7, những 
hóa chất từ rác thải nhựa khiến vi 
khuẩn sinh sôi mạnh hơn trong các 
hồ ở châu Âu mà theo tác giả 
nghiên cứu, đây có thể là một cách 
tự nhiên loại bỏ ô nhiễm rác thải 
nhựa khỏi hệ sinh thái nước ngọt. 

Khi các chất thải nhựa như túi 
nilong bị vứt vào nước, chúng thải 
ra lượng hợp chất carbon khác một 
chút so với carbon sản sinh ra từ 
phân hủy của thực vật. 

Các nhà khoa học thuộc Đại học 
Cambridge đã nghiên cứu xem 
những ảnh hưởng của những hợp 
chất carbon này đối với "dân số" vi 
khuẩn sinh sống ở 29 hồ trên khắp 
vùng Scandinavia.  

Các nhà nghiên cứu đã xé nhỏ 
thành miếng những túi nilong thu 
thập từ 4 chuỗi cửa hàng lớn tại 
Anh và trộn với nước cho đến khi 

hợp chất carbon từ nhựa được tiết 
ra. 

Tiếp đó, các nhà nghiên cứu lấy 
nước từ mỗi hồ đổ vào các chai 
thủy tinh và đổ một lượng nhỏ nước 
có hợp chất carbon tiết ra, vào một 
nửa trong số các mẫu chai thủy tinh 
này. 

Trong chai nước bổ sung nước có 
hợp chất carbon tiết từ nhựa, vi 
khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh gấp 2 
lần trong vòng 72 giờ và đã hấp thu 
khoảng một nửa lượng carbon có 
trong các mẫu chai thủy tinh. 

Theo nhà nghiên cứu Andrew 
Tanentzap thuộc Đại học 
Cambridge, nghiên cứu này cho 
thấy tác động sâu sắc của ô nhiễm 
rác thải nhựa có thể đối với các 
nước ngọt bị ô nhiễm rác thải nhựa. 

Nghiên cứu đã xem xét cách thức 
vi khuẩn phản ứng  với hợp chất 
carbon từ nhựa trong các hồ khác 
nhau về độ sâu, địa điểm, nhiệt độ 
bề mặt nước và các thành phần hữu 
cơ khác trong hồ. 

 (Theo TTXVN) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, 
học tập, quán triệt Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5, khóa 
XIII 

Từ ngày 21-22/7, tại Hà Nội, Bộ 
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Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết 
hợp trực tuyến toàn quốc nghiên 
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, với 
11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã 
trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán 
bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, 
học tập. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị- xã hội trong toàn hệ thống 
chính trị. 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã 
nghe các chuyên đề: Tiếp tục đổi 
mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
và sử dụng đất, tạo động lực đưa 
nước ta trở thành nước phát triển có 
thu nhập cao; Nông nghiệp nông 
dân, nông thôn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 
mới; Tăng cường củng cố, xây 
dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên 
trong giai đoạn mới do các lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 
trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các 
đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ 
và có hệ thống tinh thần của Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XIII. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư cho 
rằng, Hội nghị nhằm nghiên cứu, 
học tập, quán triệt và triển khai các 
nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 
5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên 
cơ sở đó, định hướng cấp ủy các 
cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương 
tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và nhân dân; xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động thực hiện 
các Nghị quyết, quyết định của Hội 
nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, bảo 
đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần 
đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh 
chóng đi vào thực tiễn đời sống 
kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng 
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lợi các mục tiêu đề ra. 
 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 Hội thảo quốc tế về Phân tích 
thông tin KH&CN dựa trên dữ 
liệu lớn thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

Ngày 20/07/2022 tại Hà Nội, Cục 
Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia đã tổ chức Hội thảo về 
Phân tích thông tin khoa học và 
công nghệ dựa trên dữ liệu lớn để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hội thảo 
nhằm tăng cường thêm những tri 
thức mới về phát triển hoạt động 
phân tích thông tin KH&CN của 
Việt Nam, phục vụ xây dựng chính 
sách KH&CN và hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo; chia sẻ tri thức và kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 
phân tích thông tin KH&CN dựa 
trên dữ liệu lớn để thúc đẩy các 
hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông 
Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng 
Cục Thông tin KH&CN quốc gia, 
cho biết: Đổi mới sáng tạo được 
Đảng và Nhà nước Việt Nam quan 
tâm và đẩy mạnh trong thời gian 
qua, Bộ Khoa học và Công nghệ 
cũng là cơ quan quản lý nhà nước 
chịu trách nhiệm thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc 
biệt là doanh nghiệp KH&CN, tiến 
hành các hoạt động đổi mới sáng 

tạo. Để thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển những 
công nghệ mới phục vụ thị trường, 
thì đòi hỏi phải có phân tích thị 
trường, thông tin, dữ liệu về tình 
hình trên thế giới và tại Việt Nam, 
công nghệ mà chúng ta muốn đẩy 
mạnh nghiên cứu và phát triển đang 
nằm ở đâu, vị trí nào, có những 
quan điểm nào, các viện trường nào 
trên thế giới họ đã và đang nghiên 
cứu, xu hướng phát triển trong 
những lĩnh vực công nghệ đó như 
thế nào... Tất cả những điều đó cần 
phải được hiểu rõ, đặc biệt là đối 
với những đơn vị có vai trò chức 
năng thúc đẩy cho hoạt động đổi 
mới sáng tạo cho doanh nghiệp. 
Trong khuôn khổ dự án với sự hỗ 
trợ của Chính phủ Hàn Quốc, 
KISTI phối hợp với Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia tiến hành xây 
dựng và chuyển giao cho Việt Nam 
bộ công cụ phân tích cạnh tranh về 
công nghệ - COMPAS. 

Tại hội thảo, ông Phùng Công 
Định - Giám đốc Trung tâm Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về KH&CN đã 
trình bày về nền tảng dữ liệu lớn 
phục vụ nghiên cứu, phát triển và 
đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Cục 
Thông tin KH&CN quốc gia đang 
xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia 
dựa trên nền tảng 



Số 316 - 8/2022 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 24 

http://sti.vista.gov.vn. 
Giới thiệu về COMPAS Phiên bản 

dành cho Việt Nam, ông Hyuck Jai 
Lee, Giám đốc dự án, cho biết: Hội 
thảo là cơ hội để giới thiệu, đào tạo 
cho người dùng ở Việt Nam về 
COMPAS, nhằm chuyển giao cho 
phía Việt Nam phục vụ cho nghiên 
cứu và phát triển. 

Tại Hàn Quốc, KISTI là cơ quan 
duy nhất liên quan về mảng nghiên 
cứu và cung cấp các dịch vụ thông 
tin KH&CN. KISTI có bốn nhiệm 
vụ chính: thu thập; quản lý thông 
tin về KH&CN; phân tích; và số 
hóa. Năm 2013, KISTI đã xây dựng 
thành công hệ thống COMPAS để 
quản lý và phân tích thông tin. 

COMPAS là công cụ phân tích 
thông tin, với chức năng chính là 
phân tích những bản quyền sáng 
chế; luận văn; nghiên cứu trong lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật đặc biệt nào 
đó. COMPAS cung cấp nền tảng dữ 
liệu, sau đó sẽ tự động phân tích và 
xuất báo cáo cho người dùng. 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại 
biểu còn được hướng dẫn và thảo 
luận sử dụng các công cụ của 
COMPAS với các chức năng cơ 
bản và chuyên sâu do chuyên gia 
Lim Dae Hyeon của KISTI giới 
thiệu. 

(Theo NASATI) 

 Khai mạc Tuần lễ chuyển đổi 
số phát triển kinh tế vùng 

Sáng 7-7, tại Hậu Giang đã khai 
mạc Tuần lễ Chuyển đổi số phát 
triển kinh tế Vùng, do UBND tỉnh 
Hậu Giang và Hội Tin học TPHCM 
phối hợp tổ chức. Tham dự có 32 
tỉnh trên cả nước và sự có mặt của 
hơn 200 doanh nghiệp, hội, hiệp hội 
từ các tỉnh, thành phố. 

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ 
chuyển đổi số (ngày 7 đến 9-7) sẽ 
có các hội thảo chuyên đề về: 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; 
chuyển đổi số trong lĩnh vực du 
lịch, khách sạn, nhà hàng; Hội thảo 
xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu 
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông 
tin… 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển 
đổi số phát triển kinh tế Vùng, ngày 
7-7, tỉnh Hậu Giang đã ra mắt mô 
hình thí điểm Chợ 4.0 - thanh toán 
không dùng tiền mặt tại chợ Vị 
Thanh, thành phố Vị Thanh. 

 
Lễ ra mắt mô hình chợ 4.0 tại TP. Vị 

Thanh 
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Để thực hiện chuyển đổi số theo 
mô hình Chợ 4.0, hơn 2 tháng qua, 
Sở Công thương tỉnh Hậu Giang 
phối hợp hợp với các ngành, địa 
phương, đơn vị cung cấp dịch vụ, 
ban quản lý chợ... tuyên truyền rộng 
rãi; đến nay chợ Vị Thanh có hơn 
150 hộ tiểu thương cài đặt ví điện 
tử và đăng ký điểm thanh toán. 

Đây là mô hình thúc đẩy hoạt 
động chuyển đổi số và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt 
động kinh doanh, mua bán nói 
chung và thanh toán không dùng 
tiền mặt nói riêng tại các chợ, tạo 
điều kiện để người tiêu dùng tiếp 
cận với các phương thức thanh toán 
hiện đại, đồng thời hướng đến triển 
khai áp dụng cho tất cả các chợ trên 
địa bàn tỉnh Hậu Giang.  

Với mô hình Chợ 4.0, tiểu thương, 
người dân có thể mua bán hàng hóa 
tại chợ bằng cách quét mã QR, hay 
chuyển tiền qua số điện thoại trên 
ứng dụng nhanh, thuận tiện… 

(Theo sggp.org.vn) 
 

 Tìm kiếm giải pháp Chuyển 
đổi số quốc gia - Viet Solutions 
2022 

Chiều 22/7, Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TTTT) chính thức 
phát động Cuộc thi “Tìm kiếm giải 
pháp Chuyển đổi số quốc gia - Viet 

Solutions” năm 2022. 
Theo Thứ trưởng Bộ TTTT 

Nguyễn Huy Dũng, Viet Solutions 
là nơi tập hợp các bài toán, các vấn 
đề chuyển đổi số tại Việt Nam và 
cũng là nơi tìm kiếm, chia sẻ các 
giải pháp cho chuyển đổi số. 

Mục tiêu của cuộc thi năm nay là: 
Tìm kiếm và trao giải cho cặp bài 
toán và cách làm mới xuất sắc cho 
ngành, địa phương, doanh nghiệp 
và các dự án về cộng đồng. 

Bộ TTTT kêu gọi các bộ, ngành, 
địa phương hãy đưa ra các bài toán, 
đăng ký bài toán của mình trên 
trang thông tin điện tử về "Bài toán 
chuyển đổi số" và lan tỏa các câu 
chuyện chuyển đổi số thành công 
trên trang thông tin điện tử; vận 
động các doanh nghiệp trong ngành 
và tại địa phương cùng tham gia 
cuộc thi, nộp hồ sơ trực tuyến trên 
trang thông tin điện tử của cuộc 
thi... 

Các trường đại học, cao đẳng, các 
cơ sở đào tạo trong cả nước khuyến 
khích tinh thần khởi nghiệp bằng 
cách phổ biến tới các em sinh viên 
để các em chủ động lựa chọn, tìm 
kiếm lời giải cho các bài toán... 

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT 
Nguyễn Huy Dũng, cuộc thi lần này 
kêu gọi cả giới trẻ tham gia với 
mong muốn huy động lực lượng trẻ 
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có cách nghĩ mới, cách làm mới, 
cách tiếp cận mới để phát hiện bài 
toán mới, vấn đề mới... Và phần 
thưởng giành cho người đưa ra bài 
toán hay sẽ tương đương với người 
giải được bài toán, trị giá 200 triệu 
đồng. 

Cuộc thi Viet Solutions đã qua 3 
lần tổ chức, đã phát hiện, tìm kiếm 
các doanh nghiệp công nghệ số và 
những lời giải hay, giải pháp công 
nghệ số đột phá, góp phần giải 
quyết các vấn đề, các nỗi đau của 
xã hội. 

Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp 
Chuyển đổi số quốc gia - Viet 
Solutions" năm 2022 có giá trị giải 
thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng. 

Hiện tại, Bộ TTTT đã nhận được 
30 bài toán từ các tổ chức, cá nhân 
và đăng tải trên 
trang https://c63.mic.gov.vn. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Tư vấn tuyển chọn tổ chức và 
cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu và đề xuất giải pháp phát 
triển sản phẩm du lịch ban đêm 
phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh 
BR-VT” 

Ngày 20/7/2022, Sở KH&CN đã 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển 
chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải 
pháp phát triển sản phẩm du lịch 
ban đêm phục vụ cho khách du lịch 
tại tỉnh BR-VT”. Tham dự, có ông 
Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở 
KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ 
trì cuộc họp.  

  Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 
có 02 hồ sơ: Trường Đại học Kinh 
tế - Luật, ĐH Quốc gia Tp.HCM và 
Viện nghiên cứu Chiến lược, 
Trường Đại học Công nghiệp thực 
phẩm Tp.HCM. 

  Dự án với mục tiêu chính là 
nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải 
pháp phát triển sản phẩm du lịch 
ban đêm, mô hình du lịch ban đêm 
trên địa bàn tỉnh BR-VT nhằm đa 
dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sự 
hài lòng cho du khách và cải thiện 
chất lượng, phát triển kinh tế du 
lịch của tỉnh. 

Được biết, các hoạt động du lịch 
ban đêm ở nước ta trở nên khá sôi 
động từ nhiều năm nay ở một số đô 
thị và trung tâm du lịch lớn của cả 
nước. Tại tỉnh BR-VT nói riêng, 
các loại hình, sản phẩm du lịch đêm 
diễn ra dưới hình thức đi bộ, khu 
mua sắm, khu ẩm thực đêm, chợ 
đêm, quán bar, vũ trường, một số 
hoạt động nghệ thuật, giải trí trong 
và ngoài đường phố,... vào ban đêm 
còn tương đối đơn điệu, nghèo nàn, 
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thiếu tính đặc sắc, chưa phát triển 
mạnh. Do vậy, phát triển sản phẩm 
du lịch đêm là giải pháp làm đa 
dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kéo dài 
thời gian lưu trú của du khách, tăng 
khả năng chi tiêu, các hoạt động du 
lịch nội địa, góp phần thúc đẩy cho 
ngành Du lịch có chất lượng cao, có 
thương hiệu mạnh nói chung và sản 
phẩm du lịch ban đêm nói riêng là 
một yêu cầu cấp thiết hiện nay, cả 
về mặt thực hiện chủ trương phát 
triển kinh tế ban đêm của Chính 
Phủ cũng như mặt thực tiễn của tỉnh 
BR-VT. 

Sau khi Chủ nhiệm các dự án 
trình bày thuyết minh và kế hoạch 
thực hiện, các thành viên Hội đồng 
đã đặt câu hỏi, phản biện và đưa ra 
những góp ý đối với các hồ sơ. 

Trên cơ sở các ý kiến nhận xét về 
mặt tổng quan, nội dung, phương 
pháp, kinh phí, thời gian thực hiện 
của 02 hồ sơ, các thành viên Hội 
đồng đã bỏ phiếu nhất trí chọn hồ 
sơ của Viện nghiên cứu Chiến lược, 
Trường Đại học Công nghiệp thực 
phẩm Tp.HCM do TS. Lê Cao 
Thanh đăng ký làm chủ nhiệm. Tuy 
nhiên cần bổ sung hoàn thiện dự án 
theo góp ý của Hội đồng./. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 Khai giảng khóa đào tạo 

Chuyên đề cơ bản về điện toán 
sương mù (Fog computing) cho 
cán bộ chuyên trách quản trị 
mạng các sở, ban, ngành 

 Ngày 11/7/2022, Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng KH&CN 
(Sở KH&CN) tổ chức khóa đào tạo 
“Chuyên đề cơ bản về điện toán 
sương mù (Fog computing) cho 
quản trị mạng các sở, ban, ngành/ 
các huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh BR-VT”. Tham dự có ông Đỗ 
Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN; Giảng viên là ThS 
Nguyễn Thế Phương - Trường An 
ninh mạng ISPACE, cùng hơn 30 
đại biểu, khách mời là cán bộ 
chuyên trách quản trị mạng của các 
sở, ban, ngành/ các huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Khóa đào tạo diễn ra trong 06 
ngày (từ ngày 11 - 16/7/2022). 
Cung cấp cho học viên các kiến 
thức tổng quan về Fog computing 
và cách vận hành Fog computing. 
Sau khi hoàn thành khóa học, học 
viên có thể nắm rõ mô hình tổ chức 
của Fog computing và nhận diện 
được các kiến thức, kỹ năng cần 
thiết trong Fog computing. Đồng 
thời, học viên sẽ được trang bị các 
kiến thức liên quan đến việc xây 
dựng, giám sát, vận hành, quản lý 
sự cố Fog computing. 
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ThS. Nguyễn Thế Phương - 
Trường An ninh mạng ISPACE 
truyền đạt và hướng dẫn thực hành 
các nội dung như: tổng quan về 
điện toán sương mù, lợi ích và ứng 
dụng của điện toán sương mù; kiến 
trúc tổng thể của hệ thống điện toán 
sương mù và các thành phần của hệ 
thống điện toán sương mù; các mục 
tiêu phát triển khung điện toán 
sương mù; sự khác biệt giữa điện 
toán sương mù và điện toán đám 
mây; điện toán sương mù (Fog) và 
điện toán biên (Edge); thực hành 
triển khai Cisco Fog Computing;… 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Công nghệ xử lý chất thải y tế 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 

KH&CN - Sở KH&CN TP. Hồ Chí 
Minh mới đây đã tổ chức Hội thảo 
về phân tích xu hướng công nghệ xử 
lý chất thải y tế. Hội thảo đã thu hút 
được nhiều chuyên gia, nhà khoa 
học đầu ngành trong lĩnh vực xử lý 
chất thải y tế tham dự. 

Chất thải y tế đã và đang tác động 
trực tiếp tới môi trường và sức khỏe 
của người dân, từ đó đặt ra nhiều 
thách thức trong việc xử lý các loại 
chất thải trong ngành y tế. Xử lý 

chất thải y tế là bài toán khó và cấp 
thiết của toàn thế giới bởi đây là 
nguồn thải có khả năng nhiễm các 
loại vi khuẩn, virus nguy hiểm, có 
rủi ro cao cho sức khỏe cộng đồng 
và gây ô nhiễm môi trường. Lượng 
chất thải y tế phát sinh ngày càng 
nhiều đang khiến cho hệ thống xử 
lý có dấu hiệu bị quá tải. Tại Việt 
Nam theo thông tin tại hội nghị trực 
tuyến “Triển khai giảm thiểu chất 
thải nhựa trong ngành y tế” do Bộ 
Y tế phối hợp với chương trình phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ 
chức năm 2019, lượng chất thải rắn 
y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ 
sở y tế khoảng 600 tấn/ngày. Trong 
đó, khoảng 10% là chất thải y tế 
nguy hại. 

 
Lượng chất thải rắn y tế có xu 

hướng ngày càng gia tăng ở hầu hết 
các địa phương do số cơ sở y tế, 
giường bệnh và việc sử dụng các 
sản phẩm dùng 1 lần trong y tế 
ngày càng nhiều. Đặc biệt, đại dịch 
Covid bùng phát từ năm 2020 đã 
phát sinh một lượng lớn chất thải 
rắn y tế cần xử lý. Riêng tại TP. 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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HCM, theo thống kê của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, khi dịch 
Covid phát triển mạnh, chất thải y 
tế đã tăng từ mức 40 tấn/ngày lên 
đến đỉnh điểm là gần 150 tấn/ngày. 

Trong khuôn khổ của hội thảo, 
các chuyên gia, nhà khoa học đầu 
ngành cũng báo cáo những công 
nghệ trong xử lý chất thải y tế mang 
nhiều tính ưu việt như: Xử lý rác 
thải y tế không đốt - công nghệ thân 
thiện với môi trường; Công nghệ 
Plasma Nano Bubble xử lý nước 
thải y tế; Hệ thống xử lý chất thải 
rắn y tế công nghệ Plasma; Công 
nghệ vi sóng giải pháp xử lý chất 
thải y tế an toàn và hiệu quả; Công 
nghệ xử lý chất thải rắn y tế bằng lò 
đốt chất thải rắn VHI-18B. 

Hầu hết, những công nghệ xử lý 
chất thải y tế nêu trên đều mang 
những đặc tính riêng biệt và đảm 
bảo xử lý tốt nguồn thải, an toàn, 
bảo vệ môi trường. 

Hiện nay những công nghệ xử lý 
nước thải y tế đang áp dụng chiếm 
diện tích lớn, cơ sở hạ tầng còn hạn 
chế, quy trình vận hành phức tạp, 
chi phí lắp đặt xây dựng cao, công 
nghệ lạc hậu, phát sinh mùi…. Để 
khắc phục vấn đề trên PGS. TS 
Trần Ngọc Đảm đã giới thiệu máy 
xử lý nước thải công nghệ Plasma 
có thể sử dụng để xử lý nhiều loại 

nước thải khác nhau và mang lại 
hiệu quả cao. 

Công nghệ xử lý chất thải y tế 
khác được giới thiệu tại hội thảo là 
công nghệ plasma được GS.TS 
Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ tịch Viện 
Công nghệ VinIT giới thiệu. Ông 
cho biết, giải pháp đốt đối với rác y 
tế hiện nay có nhiều nhược điểm, 
thải ra khí dioxin và furan, ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người và 
môi trường. Các vật dụng y tế như 
kim tiêm cần nhiệt độ nóng chảy 
lên tới 1.500 độ C, trong khi các 
phương pháp đốt thông thường dưới 
850 độ C không làm các kim loại 
này phân rã, dẫn đến tồn lưu thủy 
ngân, gây hại môi trường. Nhưng 
công nghệ plasma nhiệt độ cao từ 
7.000 đến 10.000 độ C, phân tách 
triệt để các liên kết hóa học có 
trong rác thải y tế, làm nóng chảy, 
hóa hơi và tiêu hủy, kể cả các chất 
thải bền vững về nhiệt. 

 
Đầu phát plasma xử lý rác y tế do các 
chuyên gia Viện Công nghệ VinIT phát 

triển. Ảnh: NVCC 

Nhóm nghiên cứu của VinIT đã 
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phát triển sản phẩm đầu tiên ở Việt 
Nam với đầu phát plasma nhiệt 
công suất 400 kW, sử dụng điện 3 
pha, điện thế 10 kV ứng dụng xử lý 
chất thải rắn y tế nguy hại. Sản 
phẩm đầu phát plasma mới đây đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng 
độc quyền sáng chế. Trên cơ sở đầu 
phát plasma, có thể xây dựng dây 
chuyền xử lý gồm lò đốt, hệ thống 
băng chuyền, khoang nạp rác đầu 
vào, hệ thống hấp, lọc khí, hệ thống 
thủy tinh hóa rác... Rác bị thủy tinh 
hóa, lưu giữ dưới dạng vật thể rắn, 
có thể được tái sử dụng làm tấm đá 
kè đường, làm kè ở biển hoặc chôn 
lấp mà không ảnh hưởng môi 
trường. Sản phẩm đã thương mại 
hóa ở Nga. Hệ thống này cũng có 
thể thiết kế theo nhu cầu thực tế 
trong nước. 

Cũng tại Hội thảo, Ông Nguyễn 
Văn Bình, Phó giám đốc Trung tâm 
cơ điện thủy, Viện nghiên cứu cơ 
khí (Bộ Công thương) giới thiệu về 
công nghệ nhiệt ướt. Ông cho biết, 
công nghệ này có thể thay thế 
phương pháp đốt truyền thống 
nhưng giá thành chỉ bằng 60%. 
Hiện Công ty môi trường đô thị Hà 
Nội (Ureco 13) đang ứng dụng công 
nghệ nhiệt ướt sử dụng nồi hấp 
nhiệt độ cao diệt vi khuẩn, virus, vi 
sinh vật... trong rác, không phát 

sinh khí độc, tro xỉ kim loại nặng. 
Chất thải sau khi được khử khuẩn 
sẽ chôn lấp như rác thông thường. 

Mỗi mẻ hấp thực hiện khoảng 2 
giờ, với khối lượng rác khoảng 800 
kg. Sản phẩm được ứng dụng tại 
Urenco 13 năng suất đạt khoảng 10 
tấn mỗi ngày. "Chúng tôi sẵn sàng 
hợp tác với các đơn vị chuyển giao 
kỹ thuật, công nghệ để sản phẩm 
được ứng dụng nhiều hơn", ông 
Bình nói. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Nghiên cứu chế tạo lò đốt rác 
thải tạo khí sạch 

Việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện 
nay chủ yếu vẫn sử dụng công nghệ 
chôn lấp với tỷ lệ 71%, 13% sử 
dụng công nghệ đốt, còn lại là các 
giải pháp khác. Ngoài ra, khó khăn 
lớn nhất trong việc xử lý rác thải tại 
Việt Nam là rác thải chưa được 
phân loại từ đầu nguồn và chi phí 
đốt rác quá lớn đối với các khu vực 
nông thôn của Việt Nam. Trong khi 
đó, việc chôn lấp rác thải tạo nước 
rỉ rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến 
nguồn nước ngầm cũng như môi 
trường sống của người dân. 

Sản phẩm “Lò đốt rác tạo khí 
sạch” của TS Nguyễn Đình Trọng -
Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ T-
Tech Việt Nam về bản chất là sử 
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dụng khí tự nhiên CNC để đốt. Lò 
đốt được thiết kế với 2 buồng đốt sơ 
cấp và 2 buồng đốt thứ cấp. Khi áp 
dụng không cần diện tích lớn, 
không phát sinh ô nhiễm thứ cấp; 
giá trị đầu tư chỉ bằng 1/4 - 1/2 so 
với công nghệ nhập khẩu; được 
nghiên cứu, sản xuất trong nước 
nên được đóng gói đồng bộ, hoàn 
chỉnh; dễ dàng vận hành, bảo dưỡng 
và nâng cấp. Lò được thiết kế gồm 
buồng sấy rác; buồng đốt rác; 2 
buồng đốt khí và bụi; buồng lưu khí 
và tản nhiệt; buồng bẫy bụi; hệ 
thống ống khói bằng inox chịu được 
axit và môi trường độc hại, có chiều 
cao trên 20m, tạo nên một dây 
chuyền khép kín từ khâu sấy rác, 
đốt rác, đến lọc bụi, hấp thụ khí 
độc… Khí thải ra từ lò đốt là khí 
sạch, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia QCVN 61-MT:2016/BTNMT. 

 
Trước khi đưa vào đốt, rác thải 

được lọc với tỷ lệ chôn lấp dưới 
10%. Các chất thải vô cơ như gạch, 
ngói, vật liệu xây dựng cùng tro xỉ 

sau khi đốt được phối trộn với xi 
măng, đá mạt để sản xuất gạch 
không nung. Rau củ quả và các loại 
rác hữu cơ sạch được phân loại để ủ 
làm phân hữu cơ cao cấp. Nilon, 
nhựa được tái chế để tăng thêm thu 
nhập cho nhà máy và giảm thiểu 
dioxin/furan trong quá trình đốt rác. 
5% rác hữu cơ sạch được ủ để lấy 
khí gas, tăng nhiệt trị cho lò đốt, 
đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra 
khi đốt ở nhiệt độ cao. Giấy vụn, 
bao bì các tông, củi, gỗ được lọc 
làm nguyên liệu đốt, hoặc nguyên 
liệu tái chế. 

Điểm mạnh công nghệ ở đây là lò 
đốt rác áp dụng hệ thống bức xạ 
nhiệt tối ưu để tăng nhiệt độ của lò; 
hệ thống lưu chuyển dòng khí nóng 
đối lưu thông minh, giúp tận dụng 
được nhiệt lượng thừa, bổ sung cho 
khả năng đốt rác. Lò được xây bằng 
vật liệu chịu lửa đặc biệt nên chịu 
được nhiệt độ tới 1.750 độ C, giúp 
cho lò có độ bền cao và ổn định lâu 
dài. 

TS Nguyễn Đình Trọng cho biết, 
lò đốt rác model CNC do TS 
Nguyễn Đình Trọng nghiên cứu và 
chế tạo có nhiều công suất khác 
nhau: Từ 7,2 tấn/ngày đêm đến 500 
tấn/ngày đêm, thậm chí có thể lắp 
đặt nhiều dây chuyền cùng lúc để 
có thể xây dựng một nhà máy xử lý 
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rác có công suất lên đến 2.000 
tấn/ngày đêm. 

Do được thiết kế thông minh, liên 
hoàn và tối ưu trong quá trình khai 
thác, sử dụng, do đó chi phí vận 
hành rất thấp. Chi phí thường xuyên 
khoảng từ 50.000 - 150.000 
đồng/tấn rác, trong khi nhiều 
phương pháp xử lý khác có chi phí 
lên tới 400.000 đồng/tấn. 

Sản phẩm lò đốt rác tạo khí sạch 
của TS Nguyễn Đình Trọng đã 
được giới thiệu tại Sàn giao dịch 
công nghệ TPHCM. Sản phẩm cũng 
đã được triển khai trên 20 tỉnh, 
thành của cả nước như: Bắc Giang, 
Hà Giang, Long An, Trà Vinh, Nam 
Định, Nghệ An, Phú Yên, Ninh 
Bình, Hà Nội… 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2030 

Nhằm hình thành và phát triển thị 
trường KH&CN của tỉnh theo 
hướng hiện đại, phù hợp với bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, UBND tỉnh đã Quyết 
định ban hành Chương trình phát 

triển thị trường KH&CN tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 với 
các mục tiêu cụ thể sau: 

Đến năm 2025: 
- Giá trị giao dịch hàng hóa 

KH&CN hàng năm tăng bình quân 
đạt 25%, trên 30% đối với một số 
lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ 
lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ 
đạt trên 15%. 

- Góp phần hoàn thành mục tiêu 
quốc gia về tỷ trọng giao dịch công 
nghệ từ các viện nghiên cứu, trường 
đại học trong tỉnh đạt trên 35% 
trong tổng giao dịch công nghệ có 
nguồn gốc trong nước. 

- Đẩy mạnh giới thiệu và quảng bá 
các sản phẩm KH&CN do các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nghiên cứu, sản xuất, đẩy mạnh 
hoạt động kết nối cung, cầu công 
nghệ trên địa bàn tỉnh với các đối 
tác trong và ngoài nước. 

- Hỗ trợ hình thành ít nhất 03 tổ 
chức trung gian của thị trường 
KH&CN; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 15 
chuyên gia tư vấn, chuyển giao 
công nghệ của tổ chức trung gian. 

- Hình thành cơ sở dữ liệu về trình 
độ và năng lực công nghệ sản xuất 
thuộc các ngành, lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và 
các ngành công nghiệp hỗ trợ trên 
địa bàn tỉnh BR-VT. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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- Phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp và hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tại tỉnh BR-VT. 

Đến năm 2030: 
- Giá trị giao dịch hàng hóa 

KH&CN hàng năm tăng bình quân 
đạt 30%, trên 35% đối với một số 
lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ 
lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí 
tuệ đạt 20%. 

- Góp phần hoàn thành mục tiêu 
quốc gia về tỷ trọng giao dịch công 
nghệ từ các viện nghiên cứu, trường 
đại học trong tỉnh đạt trên 40% 
trong tổng giao dịch công nghệ có 
nguồn gốc trong nước. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và giới thiệu, 
quảng bá các sản phẩm KH&CN do 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nghiên cứu, sản xuất, đẩy mạnh 
hoạt động kết nối cung, cầu công 
nghệ trên địa bàn tỉnh với các đối 
tác trong và ngoài nước. 

- Tập trung nguồn lực phát triển 
03 tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN, trong đó phát triển 01 tổ 
chức trung gian có vai trò đầu mối 
phục vụ phát triển của các ngành. 
Tiếp tục hỗ trợ đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn của chuyên 
gia tư vấn, chuyển giao công nghệ 
của các tổ chức trung gian. 

- Rà soát, cập nhật, bổ sung cơ sở 
dữ liệu về trình độ và năng lực công 

nghệ sản xuất thuộc các ngành, lĩnh 
vực công nghiệp chế biến, chế tạo, 
lắp ráp và các ngành công nghiệp 
hỗ trợ trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

- Tiếp tục phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp và hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh 
BR-VT. 

Để đạt được các mục tiêu trên, 
Chương trình đã đề ra 07 nhiệm vụ 
trọng tâm cơ bản. Giao Sở KH&CN 
là cơ quan chủ trì, phối hợp với sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và cơ quan, đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện 
Chương trình. Sở cũng có trách 
nhiệm tham mưu UBND tỉnh những 
nội dung cần cập nhật để 
điều chỉnh Chương trình cho phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội; đồng thời rà soát, lồng 
ghép các nội dung của Chương 
trình với các Chương trình khoa 
học và công nghệ khác để tăng 
cường hiệu quả. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, các sở, 
ban, ngành, tổ chức, viện, trường, 
hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh và các địa phương phải xây 
dựng và lồng ghép các nội dung của 
Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN vào kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, hàng năm, 5 năm, 
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10 năm của đơn vị. 
 (Theo baria-vungtau.gov.vn) 

 
ĐẾN NĂM 2030, VIỆT NAM 
HOÀN THÀNH XÂY DỰNG 
CHÍNH PHỦ SỐ 

Ngày 27/6/2022, Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành Quyết định 
số 1232/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế 
hoạch hành động của Bộ thực hiện 
Quyết định số 2289/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chiến lược Quốc gia về cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đến năm 
2030. Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến 
năm 2030, Việt Nam hoàn thành 
xây dựng chính phủ số. 

 
Theo Quyết định 1232/QĐ-

BTTTT, kết quả thực hiện Kế 
hoạch hành động của ngành Thông 
tin và Truyền thông nhằm tạo lập hạ 
tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, 
tạo không gian mới cho tăng trưởng 
kinh tế số, phát triển chính phủ điện 
tử ở mức cao, hướng tới xây dựng 
Chính phủ số. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề 

ra các mục tiêu cụ thể thực hiện kế 
hoạch. Theo đó, đến năm 2025, chỉ 
số chính phủ điện tử của Việt Nam 
theo xếp hạng của Liên hợp quốc 
thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khu 
vực Đông Nam Á (ASEAN). Việt 
Nam có chỉ số an toàn, an ninh 
mạng toàn cầu của Liên minh Viễn 
thông quốc tế (ITU) thuộc nhóm 40 
nước dẫn đầu. Tỷ trọng kinh tế số 
đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số 
trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối 
thiểu 10%. Hạ tầng số thuộc nhóm 
50 nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ 
số phát triển công nghệ thông tin - 
truyền thông (chỉ số IDI) của Liên 
minh Viễn thông quốc tế (ITU). 
Trong đó, hạ tầng mạng băng rộng 
cáp quang phủ trên 80% hộ gia 
đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ 
mạng di động 4G, 5G và điện thoại 
di động thông minh; 80% dân số sử 
dụng internet; 80% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4, được cung cấp 
trên nhiều phương tiện truy cập 
khác nhau, gồm cả thiết bị di động. 
Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 
điện tử đạt trên 50%. Việt Nam 
triển khai dịch vụ 5G tại ít nhất 3 đô 
thị thông minh ở 3 vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc, Trung, Nam. 

Mục tiêu đến năm 2030, Việt 
Nam hoàn thành xây dựng chính 
phủ số. Trong đó, Việt Nam có chỉ 
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số an toàn, an ninh mạng toàn cầu 
thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ 
số chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 
nước đứng đầu. Tỷ trọng kinh tế số 
đạt 30% GDP; tỷ trọng kinh tế số 
trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối 
thiểu 20%. Năng suất lao động tăng 
bình quân trên 7,5%/năm. Ngoài ra, 
hạ tầng số của Việt Nam sẽ thuộc 
nhóm 30 nước dẫn đầu bảng xếp 
hạng chỉ số phát triển công nghệ 
thông tin và truyền thông; phổ cập 
dịch vụ mạng internet băng rộng 
cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di 
động 5G. 

Để thực hiện được các mục tiêu 
này, Bộ Thông tin và Truyền thông 
xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm gồm: Nâng cao chất lượng thể 
chế và năng lực xây dựng chính 
sách; phát triển hạ tầng kết nối, xây 
dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; 
Phát triển nguồn nhân lực; xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số; đầu tư, nghiên cứu, 
phát triển một số công nghệ ưu tiên 
để chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư như 
công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, 
năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, 
công nghệ trong y học, internet vạn 
vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối; mở 
rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về 
khoa học và công nghệ, nhất là 

trong các lĩnh vực công nghệ ưu 
tiên; tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng 
và trách nhiệm về bảo đảm an toàn, 
an ninh mạng cho các cơ quan, tổ 
chức nhà nước và toàn xã hội. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

GÓP Ý QUY ĐỊNH VỀ KIỂM 
TRA, ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
KH&CN 

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông 
tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, 
điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách Nhà nước. 

Theo dự thảo, mục đích kiểm tra, 
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ về nội dung, tiến độ triển khai, 
sản phẩm và tình hình sử dụng kinh 
phí theo hợp đồng và thuyết minh 
đã ký, làm cơ sở thực hiện xác nhận 
khối lượng, chất lượng công việc, 
thanh toán, quyết toán và tạm ứng 
kinh phí từ ngân sách Nhà nước; 
đôn đốc tiến độ thực hiện và đề xuất 
phương án xử lý các vấn đề phát 
sinh trong quá trình triển khai 
nhiệm vụ và giải ngân kinh phí (nếu 
có). 

Nội dung kiểm tra, đánh giá 
Dự thảo nêu rõ 4 nội dung kiểm 
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tra, đánh giá bao gồm: 
- Nội dung khoa học: Nội dung đã 

hoàn thành, nội dung đang triển 
khai, sản phẩm KH&CN. 

- Tiến độ thực hiện. 
- Tình hình sử dụng kinh phí: 

Tình hình sử dụng kinh phí từ ngân 
sách Nhà nước, tình hình sử dụng 
kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước 
(nếu có); hồ sơ, chứng từ thanh toán 
kinh phí sử dụng ngân sách Nhà 
nước và ngoài ngân sách Nhà nước. 

- Các nội dung khác (nếu có). 
Về hình thức kiểm tra, dự thảo đề 

xuất kiểm tra, đánh giá theo hình 
thức trực tuyến và kiểm tra, đánh 
giá theo hình thức trực tiếp tại trụ 
sở đơn vị quản lý, tại tổ chức chủ trì 
nhiệm vụ, hoặc tại hiện trường triển 
khai nhiệm vụ. 

Trưởng đoàn quyết định hình thức 
kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu 
cầu thực tế. 

Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá 
Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ 

nguyên tắc kiểm tra, đánh giá dựa 
trên hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN đã ký kết, thuyết minh 
được phê duyệt và các văn bản điều 
chỉnh (nếu có); thực hiện theo đúng 
mục đích, nội dung và đúng quy 
định của pháp luật, đảm bảo tính 
dân chủ, khách quan, công bằng, 
trung thực và chính xác. 

Tôn trọng và hạn chế ảnh hưởng 
tới hoạt động bình thường của tổ 
chức được kiểm tra. Chỉ thực hiện 
kiểm tra khi có kế hoạch hoặc khi 
có yêu cầu của bộ chủ trì nhiệm vụ 
hoặc có đề xuất của tổ chức chủ trì 
nhiệm vụ. 

Kiểm tra phải được thực hiện theo 
đúng nội dung, thẩm quyền và quy 
trình; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 
đến công tác kiểm tra, tránh trùng 
lặp và chồng chéo. 

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ, 
định kỳ 1 năm/lần kể từ thời điểm 
hợp đồng có hiệu lực, đơn vị tổ 
chức kiểm tra, đánh giá có trách 
nhiệm lựa chọn thời điểm kiểm tra, 
đánh giá cho phù hợp với thực tế 
triển khai nhiệm vụ. 

Đột xuất theo yêu cầu quản lý 
nhiệm vụ hoặc theo đề xuất của tổ 
chức chủ trì nhiệm vụ: Việc kiểm 
tra đột xuất chỉ được thực hiện khi 
có sự thống nhất giữa đơn vị quản 
lý nhiệm vụ và đơn vị quản lý kinh 
phí. 

Các trường hợp đặc biệt do lãnh 
đạo bộ chủ trì nhiệm vụ xem xét, 
quyết định. 

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

 (Theo chinhphu.vn) 


