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TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI 
SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên 
giáo Trung ương đã họp nghe báo 
cáo về Tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 
1/11/2012 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Khóa XI về 
“Phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế”. 

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện 
Ban Tuyên giáo Trung ương cho 
biết, trong thời gian qua với sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các 
vụ và lãnh đạo Ban việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI về 
phát triển KH&CN phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị 
quyết số 20-NQ/TW) đã đạt được 
một số kết quả quan trọng đáng ghi 
nhận. 

Cụ thể, về đổi mới tư duy, tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước đối với sự 
nghiệp phát triển KH&CN, Ban 
Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá 
tình hình tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về phát triển KH&CN 
theo các quan điểm, chủ trương của 
Nghị quyết 20-NQ/TW; đánh giá 
công tác thể chế hóa thực hiện Nghị 
quyết của Quốc hội, Chính phủ và 
các địa phương; đánh giá công tác 
theo dõi , kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc thực hiện Nghị quyết 20-
NQ/TW… 

Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ 
chức, hoạt động KH&CN, đã đổi 
mới cơ chế quản lý, phương thức 
đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới 
hệ thống tổ chức KH&CN; đổi mới 
cơ chế hoạt động của các tổ chức 
KH&CN; đổi mới quy hoạch phát 
triển nguồn nhân lực cơ chế, chính 
sách sử dụng và trọng dụng cán bộ 
KH&CN; kiện toàn nâng cao năng 
lực bộ máy quản lý nhà nước về 
KH&CN. 

Về triển khai các định hướng 
nhiệm vụ KH&CN, đã phát triển 
một số công nghệ tiên tiến, công 
nghệ cao, công nghệ liên ngành; 
ứng dụng phát triển KH&CN trong 
các ngành, lĩnh vực, vùng và địa 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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phương. 
Về tiềm lực KH&CN, đã quy 

hoạch và phát triển nguồn nhân lực 
KH&CN; xây dựng củng cố, kiện 
toàn mạng lưới tổ chức KH&CN; 
thực hiện xã hội hóa phát triển 
KH&CN…Về phát triển thị trường 
KH&CN, đã tạo môi trường pháp 
lý; mạng lưới các tổ chức dịch vụ 
KH&CN; quy định tiêu chí đánh 
giá, định giá tài sản trí tuệ… 

Về hợp tác và hội nhập quốc tế về 
KH&CN, đã phát triển chuyên gia, 
nhóm nghiên cứu quốc tế, kết nối 
phòng thí nghiệm; đầu tư chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu 
KH&CN… 

Tiếp tục triển khai những nhiệm 
vụ, giải pháp trong thời gian tới, đại 
diện Ban Tuyên giáo Trung ương 
cũng cho biết sẽ chú trọng công tác 
phát triển nguồn nhân lực, nâng cao 
năng lực, nhận thức của đội ngũ cán 
bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
các tổ chức đảng; tham mưu, đề 
xuất các kế hoạch, chương trình, 
các đề tài, dự án và giải pháp về đầu 
tư công nghệ, nghiên cứu triển khai 
và ứng dụng khoa học, để KH&CN 
vừa là mục tiêu vừa là động lực tác 
động và phát triển xã hội phục vụ 
tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 

trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những 
kết quả đã làm được trong thời gian 
qua và nhấn mạnh để triển khai hiệu 
quả các hoạt động về KH&CN, thời 
gian tới cần phải tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước đối với sự nghiệp sự phát triển 
KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp 
tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ 
chế quản lý KH&CN và đổi mới 
sáng tạo. Đồng thời, phát triển tiềm 
lực KH&CN và đổi mới sáng tạo 
quốc gia; phát triển và khai thác có 
hiệu quả hạ tầng KHCN. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức 
của các cấp uỷ Đảng và chính 
quyền về vai trò của KH&CN. Xác 
định nhiệm vụ phát triển 
KH&CN là một trong những nhiệm 
vụ lãnh đạo quan trọng của người 
đứng đầu cấp uỷ, chính quyền./. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU: ỨNG 
DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ 
TUẦN HOÀN PHỤC VỤ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN 
VỮNG HUYỆN CÔN ĐẢO  

Ngày 23/6, ông Trần Văn Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
cuộc họp nghe Sở KH&CN và đơn 
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vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát 
triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh) báo cáo 
dự thảo 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 giai đoạn 
2022-2026”. 

Tham dự họp có lãnh đạo các sở, 
ngành; Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh; Lãnh đạo UBND 
huyện Côn Đảo và Lãnh đạo Ban 
Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo 
dự họp tại điểm cầu của đơn vị. 

 
Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở 

KH&CN phát biểu tại buổi họp 

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 
kinh tế - xã hội 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 kinh tế - 
xã hội 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 
du lịch là trọng tâm, phục vụ xây 
dựng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững; Xây dựng được kế 
hoạch hành động, lộ trình triển khai 
ứng dụng KTTH cho huyện Côn 
Đảo. 

Đề án cũng đưa ra 06 chiến lược 
áp dụng KTTH thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững huyện Côn Đảo, 
gồm: (1) không rác thải, với mục 
tiêu xử lý thành công bãi rác Bãi 
Nhát và chấm dứt các bãi rác tự 
phát vào năm 2026; tăng tỉ lệ tái 
chế chất thải rắn đạt 10-12% giai 
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đoạn 2022-2026 và 16-20% giai 
đoạn 2027-2030; (2) tuần hoàn 
nước, với mục tiêu tăng tỉ lệ thu 
gom, xử lý và tái sử dụng nước thải 
đạt 20% giai đoạn 2022-2026 và 
40% giai đoạn 2027-2030; chấm 
dứt tình trạng các cơ sở kinh doanh 
xả thải trực tiếp ra môi trường; tăng 
tỉ lệ tiết kiệm nước lên 10% trong 
giai đoạn 2022-2026 và 20% giai 
đoạn 2027-2030 so với năm 2022; 
(3) phát triển và sử dụng hiệu quả 
năng lượng, với mục tiêu là tăng tỉ 
lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên 
8% giai đoạn 2022-2026 và 12% 
giai đoạn 2027-2030; tăng tỉ lệ xe 
điện phục vụ giao thông 10% giai 
đoạn 2022-2026 và 20% giai đoạn 
2027-2030; (4) bảo tồn đa dạng 
sinh học, với mục tiêu cụ thể là 
phục hồi, bảo tồn thiên nhiên trong 
đó tập trung tăng diện tích trồng và 
phục hồi rừng, rạn san hô lên 10% 
giai đoạn 2022-2025 và 20% giai 
đoạn 2027-2030; (5) du lịch tuần 
hoàn, với mục tiêu duy trì doanh 
thu du lịch tăng trưởng 20%/năm, 
trong đó khách quốc tế tăng 5% giai 
đoạn 2022-2026 và 10% giai đoạn 
2027-2030; (6) giáo dục nhận thức 
về KTTH, với mục tiêu 100% học 
sinh từ cấp 1 đến cấp 3 được giáo 
dục ngoại khóa về bảo vệ môi 
trường, 100% dân cư trên đảo được 

tuyên truyền về nguyên tắc KTTH 
và bảo tồn thiên nhiên. 

Tại buổi làm việc, Viện Nghiên 
cứu Phát triển KTTH đã đề xuất các 
giải pháp để phát triển Côn Đảo 
theo hướng tuần hoàn như: giải 
pháp chuyển đổi chất thải hữu cơ 
thành phân bón, biến chất thải nông 
nghiệp thành sản phẩm mới có thể 
bán được trên thị trường, khai thác 
năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, 
sóng biển); biến rác thải thành tài 
nguyên; chuyển đổi mô hình sản 
xuất và tăng trưởng theo hướng sử 
dụng hiệu quả tài nguyên, hạn chế 
tác động môi trường, gia tăng giá trị 
sản xuất… Đặc biệt, huyện Côn 
Đảo cần hình thành du lịch xanh, 
trong đó lấy Vườn Quốc gia Côn 
Đảo làm nền tảng thí điểm để huyện 
thực hiện các sản phẩm du lịch 
carbon thấp. 

Thông qua việc triển khai đề án, 
một mặt có thể đáp ứng được nhu 
cầu phát triển kinh tế xã hội, mặt 
khác giữ gìn vệ sinh môi trường, 
phát huy các giá trị văn hóa, sinh 
thái, chủ động ứng phó với những 
thay đổi môi trường (bao gồm biến 
đổi khí hậu, mực nước biển dâng) 
đáp ứng các yêu cầu, chủ trương 
phát triển bền vững, tăng trưởng 
xanh mà Đảng và Nhà nước đề ra. 
Đồng thời, sẽ tạo ra nhiều chuyển 
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biến tích cực trong việc phục vụ 
thúc đẩy tăng trưởng bền vững của 
huyện đảo, trở thành huyện đảo tiên 
phong và hình mẫu điển hình trong 
áp dụng KTTH trong tỉnh và cả 
nước. 

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn 
cho rằng, ứng dụng mô hình KTTH 
là yêu cầu tất yếu để Côn Đảo phát 
triển bền vững. Trong đó, phải đạt 
được các mục tiêu chính như: Bảo 
vệ môi trường là trên hết, xử lý rác 
thải, tuần hoàn nước, sử dụng năng 
lượng tái tạo, du lịch xanh và bảo 
tồn đa dạng sinh học…  

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đề nghị Sở KH&CN và Đơn vị 
tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, 
bổ sung, hoàn thiện Đề án, báo cáo 
xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh; 
trong đó lưu ý xem xét, điều chỉnh 
lại thời gian thực hiện Đề án sát với 
kỳ phát triển kinh tế - xã hội của 
Tỉnh; bám sát quy hoạch chung và 
các quy hoạch phân khu của huyện 
Côn đảo… 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT 
THỰC THI ĐỂ KH-CN LÀ 
QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU 

Chiều 13.6, tại Nhà Quốc hội, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính và Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã 
dự cuộc gặp mặt của lãnh đạo 
Quốc hội với các đại biểu Quốc hội 
khoá XV là nhà khoa học. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch 
Quốc hội nhấn mạnh, vai trò của 
các đại biểu vừa là nhà khoa học 
vừa là nhà lập pháp, có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. 

Quốc hội có trách nhiệm xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, giám sát việc tổ chức thực thi 
để KH&CN thực sự phát huy được 
vai trò là quốc sách hàng đầu của 
đất nước.  

Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong 
muốn các đại biểu Quốc hội là nhà 
khoa học cần tiếp tục có những 
đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp 
phát triển KH&CN, đổi mới sáng 
tạo của nước nhà. Mỗi đại biểu cần 
tiếp tục phát huy tối đa khả năng 
của mình để cống hiến vào sự phát 
triển của nền KH&CN nước nhà. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay 
đang có rất nhiều vấn đề, nội dung 
mới, cấp thiết đang đặt ra đối với 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do 
vậy, rất cần có nghiên cứu, luận giải 
kịp thời của các nhà khoa học, như: 
việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, 
bổ sung, hoàn thiện lý luận về con 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại 
Việt Nam; việc xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Đồng thời nghiên cứu, làm rõ về 
việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Vấn đề phát triển nền kinh tế 
số, xã hội số; kinh tế tuần hoàn, 
tăng trưởng xanh; các vấn đề an 
ninh phi truyền thống như biến đổi 
khí hậu, chuyển dịch năng lượng, 
già hóa dân số...  

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 

hoa và quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc 
hội là nhà khoa học 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị 
các nhà khoa học, đặc biệt là các 
nhà khoa học là đại biểu Quốc hội 
cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, 
sáng kiến của mình với Quốc hội, 
Chính phủ nhiều hơn nữa để xây 
dựng và hoàn thiện thể chế. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
rất mong muốn các đại biểu đóng 
góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống 
chính sách nhằm phát triển mạnh 

mẽ đội ngũ các nhà khoa học Việt 
Nam. 

Khuyến khích, tạo môi trường 
thuận lợi nhất cho các nhà khoa học 
Việt Nam phát huy sáng tạo, tài 
năng, trí tuệ của mình đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển KH&CN nước 
nhà. Từ đó góp phần nâng cao hơn 
nữa hàm lượng khoa học trong các 
quyết sách của Quốc hội. Đóng góp 
tích cực vào việc hoàn thiện tổ chức 
và hoạt động của Quốc hội, thúc 
đẩy việc xây dựng, vận hành Quốc 
hội điện tử, Quốc hội số.  

(Theo Báo Lao động) 
 

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ 
NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Ngày 3/6/2022 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung 
ương phối hợp Bộ KH&CN, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh, Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội 
thảo khoa học “Phát triển KH&CN 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội 
thảo là một sự kiện trong chuỗi các 
hoạt động quan trọng để tổng kết 
10 năm triển khai thực hiện Nghị 
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quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 
11 năm 2012 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI) về phát 
triển KH&CN phục vụ sự nghiệp 
CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế. 

 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng 

Nghĩa phát biểu tại Hội thảo 

Tham dự hội thảo có: ông Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương; ông Huỳnh Thành Đạt, 
UVTWĐ, Bộ trưởng KH&CN; ông 
Vũ Hải Quân, UVTWĐ, Giám đốc 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh; ông Phan Xuân Dũng, 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và kỹ thuật Việt Nam; cùng 
đông đảo các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu, lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành liên quan. 

Theo đánh giá tại Báo cáo sơ kết 5 
năm thực hiện Nghị quyết số 20 
NQ/TW, công tác phát triển 
KH&CN đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Hệ thống văn bản pháp 

luật, cơ chế quản lý tài chính đối 
với KH&CN tuy đã có đổi mới, 
song còn bất cập. Để phát huy 
những kết quả đã đạt được và khắc 
phục các hạn chế, bất cập, đồng chí 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương đề nghị các đại biểu, các nhà 
khoa học tập trung thảo luận làm rõ 
một số nội dung về giải pháp nâng 
cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng 
của các viện nghiên cứu, trường đại 
học, đồng thời nâng cao hiệu quả 
ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học cơ bản trong 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học liên ngành 
đạt trình độ tiên tiến của thế giới. 
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề 
xuất giải pháp để thực hiện có hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức 
KH&CN công lập; xác định trọng 
tâm, trọng điểm để phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong tình hình mới. Cùng với đó, 
cần đưa ra các giải pháp tăng cường 
mối liên kết giữa trường đại học và 
doanh nghiệp để định hướng nghiên 
cứu có tính ứng dụng, thực tiễn cao, 
tạo ra các sản phẩm có giá trị cạnh 
tranh cao trong và ngoài nước... 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo 
luận và đánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW, trong đó 
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nhiều nội dung được triển khai thực 
hiện và đạt được nhiều kết quả. 
Trong đó, tiềm lực KH&CN được 
nâng lên; quản lý nhà nước về 
KH&CN từng bước được đổi mới; 
hệ thống pháp luật về KH&CN 
được chú trọng hoàn thiện; thị 
trường KH&CN đã được hình thành 
và phát triển, gắn kết chặt chẽ kết 
quả nghiên cứu, ứng dụng và đào 
tạo với nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh. 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 
nhấn mạnh: Trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước, đặc 
biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi 
mới toàn diện, Đảng đã sớm có các 
định hướng và chỉ đạo về vị trí, vai 
trò của KH&CN đối với phát triển 
kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi 
trọng và tạo điều kiện thuận lợi để 
KH&CN phát triển. Quan điểm coi 
KH&CN là quốc sách hàng đầu là 
nền tảng và động lực của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa được 
khẳng định và quán triệt trong 
nhiều văn kiện quan trọng của 
Đảng. 

Ông Huỳnh Thành Đạt cho rằng, 
việc tổng kết, đánh giá toàn diện 
Nghị quyết 20 nhằm chỉ rõ những 
kết quả đạt được, hạn chế còn tồn 
tại, nguyên nhân của hạn chế và bài 

học kinh nghiệm. Đó là những cơ 
sở thực tiễn quan trọng để định 
hướng phát triển KH, CN và đổi 
mới sáng tạo cho giai đoạn đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hội thảo đã tập hợp, tuyển chọn 
nhiều báo cáo tham luận, ý kiến có 
chất lượng, được chuẩn bị công 
phu, khoa học của hơn 200 đại biểu. 
Một số báo cáo chính đã được trình 
bày tại Hội thảo: Báo cáo tình hình 
10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW về phát triển KH&CN của 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh; Vai trò của đội ngũ trí 
thức trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của Liên hiệp các 
hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; 
Một số vấn đề trọng tâm trong định 
hướng phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 
2030. 

Để có những quyết sách, đường 
hướng phát triển và thúc đẩy hoạt 
động KH&CN mạnh hơn, hình 
thành và phát triển được đội ngũ 
nhân lực hiện đại, Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn 
Trọng Nghĩa đề nghị, sau hội thảo, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh cần tiếp tục phối hợp với 
Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và 
các cơ quan liên quan chắt lọc kết 
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quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất 
với Đảng và Nhà nước các nhiệm 
vụ cụ thể, giải pháp phù hợp để 
phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo cho giai đoạn 
2021 - 2030, định hướng đến năm 
2045. Đồng thời, thực hiện có hiệu 
quả Quyết định số 569/QĐ-TTg, 
ngày 11/5/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiến lược 
phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

 (Tổng hợp) 
 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH DỊCH 
VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng 
tâm trong phát triển chính phủ điện 
tử hướng tới chính phủ số; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả, công khai 
minh bạch hoạt động của cơ quan 
nhà nước. Từ đó, sẽ làm giảm thời 
gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân 
khi thực hiện các thủ tục hành 
chính. 

Thời gian qua, việc cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến của các cơ quan 
nhà nước đã được đẩy mạnh và đạt 
được một số kết quả bước đầu. 
Theo thống kê của Cục Tin học hóa 
(Bộ Thông tin và Truyền thông), 
đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa 
phương trên cả nước đã có Cổng 

dịch vụ công để cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, hơn 97,3% dịch vụ 
công đủ điều kiện đã được cung cấp 
dưới mọi hình thức dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4. Từ ngày 1/1 
đến hết ngày 31/5/2022, tổng số 
lượt truy cập nhiều nhất là Bộ Y tế 
(10.688.901 lượt), Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (2.572.059 lượt), Bộ Thông 
tin và Truyền thông (2.224.681 
lượt); truy cập ít nhất là các Bộ: Kế 
hoạch và Đầu tư (783.964 lượt); Tài 
nguyên và Môi trường (323.307 
lượt) và Lao động-Thương binh và 
Xã hội (249.666 lượt).  

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cao 
nhất là Bộ Ngoại giao (đạt 100%), 
Bộ Nội vụ (đạt 98,71%); xử lý 
trực tuyến thấp nhất là: Bộ Khoa 
học và Công nghệ (đạt 53,98%), 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(đạt 25,68%), Bộ Xây dựng (đạt 
13,81%). Còn tại các địa phương, 
số lượng truy cập nhiều nhất là: 
Tỉnh Thừa Thiên Huế (5.367.824 
lượt), Bắc Giang (4.823.334 lượt); 
hai địa phương có lượt truy cập ít 
nhất là tỉnh Tây Ninh (152.930 
lượt), Ninh Thuận (142.615 lượt). 
Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cao 
nhất là các tỉnh: Hòa Bình (đạt 
71,36%), Ninh Bình (đạt 59,46%); 
thấp nhất là các tỉnh: Nghệ An 
(đạt 5,62%), Quảng Bình (đạt 
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2,64%).  
Thống kê trên cho thấy, hiệu quả 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
chưa cao, mặc dù Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã đôn đốc, hướng 
dẫn, hỗ trợ và đề xuất các giải pháp 
thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến tại 
các đơn vị. Đến hết tháng 5/2022, 
tính trung bình trên cả nước, tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến phát sinh 
hồ sơ mới đạt khoảng 30%, tỷ lệ hồ 
sơ được xử lý trực tuyến mới đạt 
khoảng 32%. Vì vậy, nếu không có 
những giải pháp căn cơ, quyết liệt, 
mục tiêu đặt ra khó có thể đạt 
được.  

Để thúc đẩy dịch vụ công trực 
tuyến, cần tập trung vào giải pháp 
đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản 
lý nhà nước, nhất là trong việc xử lý 
các hồ sơ thủ tục hành chính. Xây 
dựng môi trường pháp lý cần được 
quan tâm, các văn bản luật liên 
quan tới thanh toán điện tử cho các 
dịch vụ công trực tuyến cần được 
minh bạch nhằm bảo đảm môi 
trường giao dịch tin cậy và an toàn 
cho thanh toán phí dịch vụ. Đồng 
thời, khâu bảo mật trong đường 
truyền, dữ liệu cần được chú ý 
nhằm bảo vệ người tham gia giao 
dịch trước các rủi ro tài chính. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Nguyễn Huy Dũng 
cho biết: Trong thời gian tới, cơ 
quan nhà nước cần thực hiện các 
nội dung như: Rà soát các thủ tục 
hành chính, điều kiện bảo đảm để 
cung cấp trực tuyến mức độ 4 các 
thủ tục hành chính đủ điều kiện, 
tích hợp các dịch vụ công trực 
tuyến của các bộ, ngành, địa 
phương lên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu 
nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, như là tỷ lệ hồ sơ 
được xử lý trực tuyến; tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa để người dân dễ 
dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến, nhằm kết nối, chia sẻ dữ 
liệu giữa các cơ quan nhà nước để 
giảm các giấy tờ, thời gian, người 
dân chỉ phải cung cấp dữ liệu một 
lần khi thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến...  

Ngoài ra, cần có các chính sách 
khuyến khích, tạo động lực cho 
người dân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn 
nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho 
người dân để người dân chủ động, 
tích cực sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến phục vụ cho chính phủ điện 
tử trong quá trình xây dựng chính 
phủ số. 

(Theo nhandan.vn) 
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 Startup Việt chế tạo robot 
chữa cháy 

Robot chữa cháy hình dáng nhỏ 
gọn, đi sâu vào hẻm nhỏ - những 
nơi cảnh sát không thể tới, do nhóm 
khởi nghiệp tại TP HCM chế tạo 
với tỷ lệ nội địa hóa 80%. 

Nhóm dự án robot chữa cháy có 
tên Alta Robotics gồm 8 thành viên 
nghiên cứu, trong đó có 5 người 
thiết kế phần cứng, 3 người làm 
phần mềm. 

Anh Hoàng Minh Anh Tài, trưởng 
nhóm dự án cho biết, ở TP HCM có 
nhiều hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo nên 
khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy khó tiếp cận. Với 
những khu vực cháy phát sinh khí 
độc gây nguy hiểm cho người chữa 
cháy nên cần có robot thực hiện 
việc này. Từ thực tế này, năm 2018 
nhóm bắt đầu nghiên cứu sản phẩm. 

Trong thời gian này, nhóm thiết 
kế cơ cấu cơ khí, bo mạch, chương 
trình điều khiển... để hoàn thiện 
robot, tỷ lệ nội địa hóa 80%. Riêng 
camera, họng phun nước... được 
nhập khẩu. Phiên bản hoàn thiện 
nhất có tên FFR-1 được nhóm thử 
nghiệm vào tháng 10/2020. 

Robot được thiết kế với trọng 
lượng 250 kg, hình dạng nguyên 

khối, di chuyển bằng hệ thống bánh 
xích cao su giúp dễ dàng hoạt động 
trong điều kiện địa hình phức tạp. 
Họng phun nước được gắn trên thân 
robot với phạm vi phun tối đa 60 m, 
có thể linh hoạt thay đổi góc phun 
từ 30 đến 70 độ. Để đảm bảo an 
toàn cho các thiết bị bên trong, sản 
phẩm có hệ thống làm mát bằng vòi 
phun 360 độ và khả năng chịu nhiệt 
300 độ C. 

Robot sử dụng 2 động cơ điện, 
công suất 1.000 W, vận tốc chạy tối 
đa 5 km mỗi giờ, hoạt động trong 3 
- 5 giờ và khả năng quay 360 độ tại 
chỗ. Thân robot được bố trí camera 
hồng ngoại xoay 360 độ giúp người 
sử dụng quan sát được hiện trường 
cháy và hai đèn pha gắn trước đầu 
giúp thuận tiện quan sát toàn khu 
vực. Robot chữa cháy được điều 
khiển và kết nối hình ảnh từ camera 
tới điện thoại thông minh ở khoảng 
cách hơn 100 m, giúp người dùng ở 
vị trí an toàn nhưng vẫn chủ động 
trong cứu hỏa. 

Theo anh Tài, ngoài hỗ trợ cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy, robot 
còn có thể sử dụng tại các xưởng 
kho bãi, trung tâm thương mại, hầm 
xe chung cư... để cứu hỏa khi xảy ra 
sự cố. Với tỷ lệ nội địa hóa cao, 
nhiều linh kiện thiết bị được sản 
xuất trong nước nên nhóm tự tin sản 

THÀNH TỰU KH&CN 
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phẩm có thể chủ động trong việc 
nâng cấp, tích hợp các tính năng 
mới cho robot. 

Giá thành dự kiến sản phẩm 
khoảng 1 tỷ đồng. Nhóm đang hoàn 
thiện các thủ tục tiến hành kiểm 
định đáp ứng các tiêu chuẩn của 
thiết bị phòng cháy chữa cháy với 
sản phẩm này trước khi thương mại 
hóa. Ngoài ra, nhóm dự kiến phát 
triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp 
robot có thể tự động di chuyển theo 
điều kiện đặc thù đường sá khác 
nhau. 

  (Theo vnexpress.net) 
 

 Nhà khoa học làm bê tông cốt 
nhựa in 3D chịu lực gấp 4 lần  

Nhóm nghiên cứu tại Phân viện 
STEM, Đại học RMIT (Melbourne, 
Australia) do TS Trần Phương dẫn 
đầu, đã phát triển bê tông in 3D có 
thành phần từ nhựa tái chế để tăng 
độ kiên cố cho dầm bê tông. 
Phương pháp mới nhằm cải thiện 
độ bền uốn và vấn đề ăn mòn của 
kết cấu bê tông bằng việc dùng 
nhựa in 3D làm giàn giáo để gia cố 
bê tông. 

TS Trần Phương cho biết, dầm bê 
tông cốt nhựa in 3D có khả năng 
chịu lực mạnh hơn bốn lần, bền hơn 
và chống nứt cao hơn so với các 
mẫu bê tông được đúc bằng khuôn 

và không có bất kỳ gia cố nào. 
Anh giải thích, thông thường 

khuôn gia cường phải được gia cố 
bằng các thanh cốt thép. Tuy nhiên 
thép nặng gấp 9 lần nhựa nên sẽ 
làm tăng khối lượng bê tông đáng 
kể. Ngoài ra rỉ thép khiến chất 
lượng bê tông giảm đi theo thời 
gian. 

Trong khi đó, khuôn gia cường 
bằng vật liệu nhựa rất nhẹ, khi đổ 
bê tông vào sẽ giúp làm tăng độ 
cứng của cả khối bê tông lên tới 20-
30% do tạo được độ dẻo. Mặt khác, 
cốt (gia cường cho bê tông) bằng 
nhựa không bị ăn mòn. "Dùng công 
nghệ in 3D và nhựa tái chế sẽ giúp 
tạo ra các khối bê tông nhẹ, bền hơn 
theo thời gian. 

Nguyễn Văn Vương, thành viên 
nhóm nghiên cứu, cho biết, thiết kế 
dầm bê tông cốt nhựa được lấy cảm 
hứng từ cấu trúc sinh học của 
xương, được tối ưu hóa theo cách tự 
nhiên. Vật liệu nhựa được bổ sung 
vào khuôn và in bằng công nghệ in 
3D ngay từ đầu với kết cấu được 
thiết kế bằng công nghệ tính toán 
tối ưu. Độ dày của khuôn có thể tuỳ 
chỉnh để đảm bảo độ cứng phù hợp 
và độ ổn định khi đổ bê tông vào. 
Bê tông cốt nhựa in 3D còn có thể 
ứng dụng khác trong các chế phẩm 
như kết cấu phức tạp đúc sẵn, tấm 
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tường chắn tiếng ồn, kết cấu bê 
tông dùng trong môi trường nước 
biển. 

 
TS Trần Phương đứng cạnh tấm tường bê 

tông in 3D. Ảnh: NVCC 

Dẫn số liệu thống kê từ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (Báo cáo 
Hiện trạng môi trường quốc gia 
năm 2019), mỗi năm tại Việt Nam 
có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải 
nhựa thải ra môi trường, nhưng chỉ 
27% được tái chế, việc tái sử dụng 
vật liệu nhựa hợp lý sẽ giải quyết 
vấn đề môi trường, đồng thời đưa 
công nghệ cốt lõi trở thành giải 
pháp bền vững cho ngành xây dựng 
trong nước.  

(Theo vnexpress.net) 
 

 Cảm biến nano phát hiện thuốc 
trừ sâu trên trái cây trong vài 
phút 

Các nhà nghiên cứu tại Học 
viện Karolinska, Thụy Điển đã phát 
triển một cảm biến siêu nhỏ để phát 
hiện thuốc trừ sâu trên trái cây chỉ 
trong vài phút. 

Kỹ thuật này được mô tả trong 

một bài báo trên tạp chí Advanced 
Science. Theo đó, các nhà khoa học 
sử dụng các hạt nano phun ngọn lửa 
làm từ bạc để tăng tín hiệu của hóa 
chất. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn 
đầu, các nhà nghiên cứu hy vọng 
những cảm biến nano này có thể 
giúp phát hiện ra dư lượng thuốc trừ 
sâu trên thực phẩm trước khi tiêu 
thụ. 

 
Cảm biến nano có thể phát hiện dư lượng 
thuốc trừ sâu trên bề mặt quả táo trong 

vòng vài phút. Ảnh: Haipeng Li và 
Georgios A Sotiriou. 

Trong nghiên cứu hiện tại, các 
nhà nghiên cứu đã tạo ra một cảm 
biến nano SERS bằng cách sử dụng 
kỹ thuật phun lửa để phân phối các 
giọt nhỏ của các hạt nano bạc lên bề 
mặt thủy tinh. 

Ông Haipeng Li, nhà nghiên cứu 
sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của 
Tiến sĩ Sotiriou, tác giả đầu tiên của 
nghiên cứu cho biết: “Bình phun 
lửa có thể được sử dụng để nhanh 
chóng tạo ra các màng SERS đồng 
nhất trên các khu vực rộng lớn". 

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã 
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tinh chỉnh khoảng cách giữa các hạt 
nano bạc riêng lẻ để nâng cao độ 
nhạy. 

Để kiểm tra khả năng phát hiện 
thuốc trừ sâu, họ bôi một lớp mỏng 
thuốc nhuộm đánh dấu lên trên các 
cảm biến và sử dụng một máy 
quang phổ để phát hiện ra dấu vân 
tay phân tử của chúng. 

Các nhà nghiên cứu cho biết các 
cảm biến phát hiện một cách đáng 
tin cậy và đồng nhất các tín hiệu 
phân tử và hiệu suất của chúng vẫn 
còn nguyên vẹn khi được kiểm tra 
lại sau 2 tháng rưỡi. Điều này 
khẳng định tiềm năng sử dụng và 
tính khả thi của kỹ thuật này trong 
việc sản xuất thiết bị trên quy mô 
lớn. 

Để kiểm tra ứng dụng thực tế của 
cảm biến, các nhà nghiên cứu đã 
hiệu chỉnh chúng để phát hiện nồng 
độ thấp của parathion-ethyl, một 
loại thuốc trừ sâu nông nghiệp độc 
hại bị cấm hoặc hạn chế ở hầu hết 
các quốc gia. 

Một lượng nhỏ parathion-etyl đã 
được bôi lên quả táo. Sau đó, các 
nhà khoa học dùng tăm bông nhúng 
vào dung dịch để hòa tan các phân 
tử thuốc trừ sâu. Dung dịch đã được 
cảm biến phát hiện, điều này xác 
nhận sự hiện diện của thuốc trừ sâu. 

Ông Haipeng Li cho biết: “Các 

cảm biến của chúng tôi có thể phát 
hiện dư lượng thuốc trừ sâu trên bề 
mặt táo trong thời gian ngắn chỉ 5 
phút mà không làm hỏng trái cây". 

Nghiên cứu này do Hội đồng 
Nghiên cứu châu Âu (ERC), Học 
viện Karolinska, Quỹ Nghiên cứu 
Chiến lược Thụy Điển (SSF) và Hội 
đồng Nghiên cứu Thụy Điển tài trợ. 

(Theo nhandan.vn) 
 

 
 

NHÀ KHOA HỌC VIỆT ĐƯỢC 
VINH DANH “TÀI NĂNG TRẺ 
THẾ GIỚI”  

Lễ trao giải thưởng Nhà khoa học 
trẻ tài năng thế giới thuộc chương 
trình giải thưởng khoa học L’Oreal 
– UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ 
trong khoa học tổ chức tại Paris tối 
22/6. PGS. TS Hồ Thị Thanh Vân 
cùng với 14 nhà khoa học nữ trẻ 
xuất sắc đại diện cho 5 châu lục đã 
được vinh dự nhận Giải thưởng 
Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới 
năm nay. Giải thưởng vinh danh 
các nhà khoa học nữ trong các lĩnh 
vực Khoa học sự sống, môi trường, 
vật lý, toán học và khoa học máy 
tính. 

Đây là lần thứ 3 Việt Nam có nhà 
khoa học được xướng tên ở giải 
thưởng này. Giải thưởng trị giá 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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15.000 Euro (15.840 USD), cùng 
các chương trình đạo tạo lãnh đạo 
nữ. 

 
PGS Hồ Thị Thanh Vân (phải) nhận giải 

thưởng tại Pari tối 22/6. Ảnh: BTC 

PGS Hồ Thị Thanh Vân hiện là 
giảng viên, Trưởng phòng khoa học 
công nghệ và Quan hệ đối ngoại, 
Đại học Tài nguyên và môi trường 
TP HCM. Chị được Hội đồng Khoa 
học Thế giới L’Oreal- UNESCO for 
Women in Science chọn lựa trao 
giải với nghiên cứu về pin nhiên 
liệu. 

Công trình của PGS Vân đã thay 
thế bạch kim trong pin nhiên liệu, 
giúp giảm giá thành mà pin có độ 
bền cao hơn. Kết quả là chị đã tạo 
ra loại pin nhiên liệu có giá thành rẻ 
hơn loại thông thường 20%. Trước 
kia một hệ thống pin nhiên liệu có 
giá khoảng 300 triệu đồng thì nay 
chỉ còn 240 triệu đồng. 

Nghiên cứu được đánh giá là giúp 
tối ưu hóa hoạt động của pin nhiên 
liệu để cải thiện hiệu suất và cho 
phép sản xuất năng lượng hydro 

bền vững, tránh việc đốt nhiên liệu 
hóa thạch và giảm lượng khí thải 
carbon. 

Ðược biết, trong các loại pin 
nhiên liệu thông thường, thành phần 
bao gồm khí hydro, methanol, 
ethanol, chất oxy hóa và hai điện 
cực được làm bằng bạch kim (Pt) và 
than chì. Sử dụng chất xúc tác bạch 
kim khiến giá thành pin nhiên liệu 
bị đẩy lên cao, còn than chì có độ 
bền kém và độc hại cho môi trường. 
Chính vì vậy, từ năm 2011, PGS, 
TS Hồ Thị Thanh Vân và cộng sự 
đã nghiên cứu và phát triển loại vật 
liệu mới này, vừa nâng cao khả 
năng chịu độc CO, vừa thay thế 
25% lượng bạch kim cho sản phẩm. 

Thử nghiệm thực tế cho thấy, vật 
liệu mới giúp cải thiện hiệu suất của 
hợp kim so với bạch kim nguyên 
chất, nâng cao hoạt tính và thời gian 
hoạt động của xúc tác điện hóa bạch 
kim. Việc thay thế chất xúc tác 
bạch kim còn giúp giảm chi phí chế 
tạo, nâng cao khả năng hoạt động 
và tăng độ bền của pin nhiên liệu. 
Ðồng thời, kết quả nghiên cứu đưa 
lại cũng có giá thành pin nhiên liệu 
rẻ hơn loại pin thông thường 20%. 
Một hệ thống pin nhiên liệu có giá 
khoảng 300 triệu đồng thì với công 
nghệ do PGS, TS Hồ Thị Thanh 
Vân nghiên cứu chỉ còn khoảng 240 
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triệu đồng. Nhóm nghiên cứu đang 
cố gắng đưa dự án pin nhiên liệu 
ứng dụng thực tế càng sớm càng 
tốt, bởi tiềm năng ứng dụng pin 
nhiên liệu trong đời sống cũng như 
sản xuất khá cao. 

Trong khi đó, pin nhiên liệu 
methanol trực tiếp mặc dù là một 
trong những thiết bị chuyển đổi 
năng lượng điện hóa tiềm năng nhất 
do mật độ năng lượng cao, dễ sử 
dụng, thân thiện môi trường và 
nhiệt độ hoạt động thấp, nhưng việc 
thương mại hóa loại pin nhiên liệu 
này bị cản trở bởi nhiều yếu tố như 
chi phí cao, trữ lượng thấp, tính 
không ổn định của chất xúc tác 
bạch kim, khả năng dễ bị độc bởi 
các chất trung gian. 

Nghiên cứu này từng được Hội 
đồng Khoa học cấp quốc gia 
L’Oreal – UNESCO Vì sự phát 
triển phụ nữ trong khoa học trao 
giải thưởng Nhà khoa học nữ tài 
năng Việt Nam năm 2019. 

Theo PGS. TS Hồ Thị Thanh Vân, 
thành công trong nghiên cứu này sẽ 
góp phần mở ra một con đường 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, theo đó nhiên liệu tái tạo, 
nhiên liệu xanh và bền vững sẽ 
được sử dụng trong một chu kỳ liên 
tục.  

 (Tổng hợp) 

 
 

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ASEAN 
LẦN THỨ 19 (AMMSTI-19)  

Trong chuỗi hoạt động trọng tâm 
do Việt Nam đăng cai tổ chức theo 
hình thức trực tuyến với vai trò Chủ 
tịch ASEAN COSTI năm 2022, ngày 
16/6/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh 
Thành Đạt đã chủ trì Hội nghị 
AMMSTI-19 với sự tham dự của Bộ 
trưởng phụ trách về KH&CN của 
các nước thành viên ASEAN và Phó 
Tổng Thư ký ASEAN. 

Tại Hội nghị AMMSTI-19, các 
Bộ trưởng tập trung thảo luận về 
định hướng trọng tâm trong triển 
khai hợp tác về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo 
(KHCN&ĐMST) giữa các nước 
thành viên ASEAN. Trong thời gian 
tới, các nước sẽ tiếp tục triển khai 
nội dung Chương trình hành động 
KHCN&ĐMST ASEAN (APASTI) 
giai đoạn 2019-2025 phù hợp với 
Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN 2025; đồng thời, đề xuất 
xây dựng dự thảo APASTI giai 
đoạn 2026-2035 trong bối cảnh các 
nước thành viên ASEAN đã mở cửa 
biên giới trở lại và nỗ lực phục hồi 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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kinh tế hậu COVID-19. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

chủ trì Hội nghị AMMSTI-19 

Hội nghị AMMSTI-19 cũng đã 
ghi nhận kết quả đạt được trong 
triển khai các hoạt động ưu tiên 
năm 2022 của COSTI, trong đó có 
các dự án hợp tác nghiên cứu liên 
quan đến dịch bệnh COVID-19, dự 
án Thiết lập Trung tâm Quản lý 
Công nghệ ASEAN, Chương trình 
tính toán hiệu năng cao, nghiên cứu 
khả thi về mô hình chuyển giao 
công nghệ cho các dự án liên quan 
đến các mục tiêu phát triển bền 
vững (SDGs), triển khai chuỗi Hội 
thảo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong một số lĩnh vực quan trọng, 
thiết lập Mạng lưới ASEAN về nền 
kinh tế xanh, tuần hoàn - sinh học. 

Trên cơ sở nội dung thảo luận tại 
Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã 
nhất trí thông qua danh mục các 
hoạt động ưu tiên trong năm 2023 
của COSTI. Bên cạnh việc tiếp tục 
thực hiện một số dự án nêu trên, 
COSTI sẽ ưu tiên thúc đẩy triển 
khai dự án Xây dựng Chiến lược cơ 

sở hạ tầng nghiên cứu khu vực 
ASEAN, dự án Thiết lập nền tảng 
giáo dục KH&CN và Xây dựng Lộ 
trình ASEAN cho nền kinh tế xanh 
trong năm 2023. 

Đặc biệt, các Bộ trưởng đã dành 
một phần quan trọng của chương 
trình nghị sự để thảo luận về chủ đề 
“Phát huy vai trò của KHCN& 
ĐMST hướng tới các mục tiêu phát 
triển bền vững” và “Thúc đẩy nền 
kinh tế cac-bon thấp thông qua cuộc 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0)”. Các ý kiến tham gia 
thảo luận đều nhấn mạnh vai trò của 
KHCN&ĐMST trong việc đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững, 
đặc biệt là trong việc giải quyết các 
vấn đề môi trường, các thách thức 
xã hội và mở ra các cơ hội phát 
triển kinh tế một cách toàn diện. 
Các đại biểu cho rằng ASEAN cần 
phát huy hơn nữa vai trò của 
KHCN&ĐMST nhằm thu hẹp 
khoảng cách trong khu vực, xây 
dựng và triển khai chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực KHCN& 
ĐMST một cách hiệu quả, mở rộng 
quy mô đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp, thúc đẩy hợp tác song 
phương và đa phương mạnh mẽ 
hơn, gắn kết các chính sách của 
ASEAN với các nỗ lực toàn cầu 
nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí 
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hậu. Hội nghị nhất trí rằng, để đạt 
được một nền kinh tế cac-bon thấp, 
việc ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến là yêu cầu cấp thiết trong việc 
giảm phát thải cac-bon, giúp các 
nước ASEAN đạt được bước phát 
triển công nghiệp mạnh mẽ, song 
hành với mục tiêu bảo vệ môi 
trường. Nhằm đạt được mục tiêu 
này, ASEAN cần nâng cao năng lực 
để chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng 
lao động trong việc ứng dụng các 
công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0, 
thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng 
KH,CN&ĐMST ASEAN không 
chính thức lần thứ 12 (IAMMSTI-
12) sẽ được tổ chức vào năm 2023 
tại Brunei Darussalam./. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

AUSTRALIA MUỐN ĐƯA 
CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ PIN 
MẶT TRỜI VÀO VIỆT NAM 

Công nghệ tái chế pin mặt trời 
được doanh nghiệp Australia giới 
thiệu cho phép phân tách, thu hồi 
nhôm, bạc và theo dõi vòng đời của 
pin trên máy tính. 

Thông tin được chia sẻ tại diễn 
đàn hợp tác công nghệ và thương 
mại Việt Nam - Australia tổ chức 
tại TP HCM sáng 16/6. 

Ông Clive Fleming, Giám đốc 
Reclaim PV cho biết, trong 5 năm 
qua đã nghiên cứu sự phát triển 
điện mặt trời tại Việt Nam. Theo 
nghiên cứu, Việt Nam hiện có hơn 
160 dự án điện mặt trời, với 14 triệu 
tấm pin - đây là một số lượng rất 
lớn. Tuy nhiên sau một thời gian sử 
dụng, tấm pin này phải thải bỏ và 
cần được tái chế. 

Ông Clive Fleming cho rằng, với 
14 triệu tấm pin mặt trời có thể cho 
ra hơn 120 tấn bạc, 850 tấn kính và 
hàng nghìn tấn nhôm. Công ty 
Reclaim PV có công nghệ để phân 
tách và tái chế cũng như hệ thống 
quản lý trên máy tính để theo dõi 
thời hạn sử dụng của những tấm pin 
mặt trời này. "Với việc phát triển 
mạnh mẽ về pin mặt trời tại Việt 
Nam chúng tôi sẵn sàng cung cấp, 
chuyển giao công nghệ tái chế pin 
mặt trời và kéo dài tuổi thọ của tấm 
pin cho các đơn vị tại Việt Nam", 
ông nói. 

Ngoài pin mặt trời, công nghệ xử 
lý nước sạch cũng được doanh 
nghiệp Australia quan tâm chuyển 
giao. Trong số đó, công ty Infinite 
Water (Australia) thông qua dự án 
Aus4Innovation đã lắp đặt hàng 
nghìn hệ thống lọc nước cho các hộ 
dân sống dọc sông Hồng (Hà Nội) 
có nước sạch, cuối năm 2019. 
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Ngoài ra, trường tiểu học Tiền 
Phong (huyện Thường Tín) cũng 
được cung cấp hệ thống xử lý nước 
sử dụng công nghệ IoT hoàn toàn tự 
động giúp hơn 1.000 học sinh có 
nước sạch. Giải pháp của đơn vị 
này nhằm hỗ trợ người dân có nước 
sạch khi nhiều năm qua phải dùng 
nước nhiễm asen, ảnh hưởng sức 
khỏe. 

Diễn đàn hợp tác công nghệ và 
thương mại Việt - Australia do Bộ 
Ngoại giao và Thương mại 
Australia, Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Đại học Công nghệ 
Sydney, Đại học Bách khoa TP 
HCM và Saigon Innovation Hub 
phối hợp tổ chức. Hoạt động nhằm 
hỗ trợ viện trường, doanh nghiệp 
hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, 
chuyển giao giải pháp, công nghệ 
trong lĩnh vực năng lượng sạch, 
nông nghiệp công nghệ cao và ứng 
dụng chuyển đổi số. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

 
 

TỔNG CỤC TCĐLCL LÀM 
VIỆC VỚI CỤC ATLĐ VỀ KẾ 
HOẠCH CÔNG TÁC TCĐLCL 
NĂM 2023 

Chiều ngày 01/7/2022, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TCĐLCL) - Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã có buổi thảo luận với Cục 
An toàn lao động (ATLĐ) - Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội 
(LĐTB&XH) về kế hoạch công tác 
TCĐLCL năm 2023. 

 
TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng 
phụ trách Tổng cục TCĐLCL (bên trái) 
tặng sách về TCĐLCL cho ông Bùi Đức 

Nhưỡng - Phó Cục trưởng Cục ATLĐ (bên 
phải). Ảnh: Ngọc Xen. 

Bắt đầu buổi làm việc, đại diện 
Cục ATLĐ đã có báo cáo về tình 
hình thực hiện kế hoạch TCĐLCL 
năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022. 

Cụ thể, về tình hình xây dựng, 
triển khai thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực 
TCĐLCL, đại diện Cục ATLĐ cho 
biết, Bộ LĐTB&XH đã ban hành 
Thông tư số 01/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 3/6/2021 quy định 
danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý nhà nước của 
Bộ LĐTB&XH thay thế Thông tư 
số 22/2018. Theo đó tiếp tục cắt 
giảm 7 nhóm sản phẩm hàng hóa 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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phải kiểm tra chất lượng khi nhập 
khẩu cùng với 13 nhóm sản phẩm 
đã được cắt giảm kiểm tra chất 
lượng nhập khẩu năm 2018, đạt tỷ 
lệ cắt giảm 62,5%; 

Phối hợp với Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 47 về giảm 30% 
mức phí thẩm định điều kiện kinh 
doanh trong hoạt động kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động, huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động; Ban 
hành Thông tư số 08 về quy trình 
kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống 
đường ống bằng kim loại dẫn khí 
nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan; 

Ban hành Thông tư số 12 về quy 
trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
thang máy thuộc thẩm quyền quản 
lý của Bộ LĐTB&XH; Ban hành 
Thông tư số 17 về quy trình kiểm 
định kỹ thuật an toàn chai chứa khí 
công nghiệp thuộc thẩm quyền quản 
lý của Bộ LĐTB&XH. 

Về kết quả thực hiện kế hoạch xây 
dựng và ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia (QCVN), hiện, Cục 
ATLĐ đang tiến hành rà soát, 
nghiên cứu sửa đổi hệ thống QCVN 
về an toàn lao động đối với hệ 
thống phương tiện bảo vệ cá nhân, 
QCVN về an toàn lao động đối với 
nồi hơi; nghiên cứu xây dựng 
QCVN về an toàn lao động đối với 
khẩu trang lọc bụi. 

Về hoạt động đánh giá sự phù hợp 
và công tác quản lý nhà nước về 
chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu 
thông trên thị trường, đại diện Cục 
ATLĐ thông tin: Đối với hoạt động 
chứng nhận sự phù hợp, Bộ 
LĐTB&XH đã cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động chứng 
nhận 3 tổ chức đánh giá sự phù 
hợp; xử lý, tổ chức thẩm định cấp, 
cấp lại 13 hồ sơ Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

Cục và các Sở LĐTB&XH đã giải 
quyết thủ tục hành chính đăng ký 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa nhập khẩu cho gần 6.000 hồ sơ; 
Công bố sản phẩm, hàng hóa phù 
hợp với QCVN cho 36 hồ sơ. Hoạt 
động chứng nhận hợp quy đối với 
các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 
được các đơn vị nhập khẩu tương 
đối tốt, quá trình kiểm tra chất 
lượng nhập khẩu đã phát hiện một 
số lô hàng không đạt yêu cầu chất 
lượng đề nghị xử lý. 

Với hoạt động chứng nhận hợp 
quy, công bố hợp quy sản phẩm 
hàng hóa trong sản xuất dần được 
triển khai tại các địa phương. Tuy 
nhiên, số lượng doanh nghiệp triển 
khai còn thấp, một số doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc thù 
ATLĐ đã có ý thức tuân thủ quy 
định của pháp luật về chất lượng 
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sản phẩm hàng hóa. Thời gian tới, 
Bộ LĐTB&XH sẽ nghiên cứu tạo 
cơ chế thúc đẩy việc xã hội hóa đầu 
tư xây dựng các hệ thống thử 
nghiệm cho sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2. Theo số liệu báo cáo từ 23 
tổ chức chứng nhận hợp quy được 
chỉ định, tính đến giữa tháng 12 
năm 2021, số lượng sản phẩm hàng 
hóa đã được các tổ chức chứng 
nhận hợp quy là 11.881.146 sản 
phẩm. 

Về hoạt động quản lý chất lượng 
sản phẩm hàng hóa trong quá trình 
sử dụng trên toàn quốc, đại diện 
Cục ATLĐ cho biết, đối với quản lý 
hoạt động của các tổ chức kiểm 
định và kiểm định viên, đến năm 
2021, có 169 tổ chức kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định kỹ thuật an toàn 
đang hoạt động; số lượng kiểm định 
viên được cấp chứng chỉ là 1.070 
người. Theo báo cáo từ 83/169 tổ 
chức hoạt động kiểm định kỹ thuật 
an toàn năm 2021, tổng số máy, 
thiết bị được kiểm định là 259.757 
máy, thiết bị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục 
cũng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động cho 300 kiểm định 
viện, 1 lớp huấn luyện nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
cho 600 người. 

Bên cạnh đó, đại diện Cục ATLĐ 
cũng trình bày một số vấn đề liên 
quan công tác về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại (TBT), đánh giá 
kết quả thực hiện các chương trình 
phối hợp về TCĐLCL. Đồng thời 
đưa ra định hướng, mục tiêu và 
nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 
TCĐLCL năm 2023. 

Sau khi lắng nghe báo cáo từ Cục 
ATLĐ, đại diện Tổng cục TCĐLCL 
đã đưa ra đánh giá cụ thể, theo đó 
Cục ATLĐ đã có sự phối hợp tốt 
với Tổng cục trong công tác xây 
dựng triển khai các văn bản quy 
phạm pháp luật; xây dựng tiêu 
chuẩn, QCVN; công tác đánh giá sự 
phù hợp, quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm hàng hóa; công tác 
TBT. 

Tiếp tục buổi làm việc, đại diện 
một số đơn vị 2 bên đã có sự trao 
đổi thẳng thắn, khách quan về 
những mặt tích cực cần phát huy 
cũng như một số điểm hạn chế cần 
khắc phục, mang đến một buổi làm 
việc hiệu quả và thiết thực. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 

TIN NGẮN KH&CN 
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 Tây Ban Nha đặt cược vào 
hydro xanh trong phát triển năng 
lượng sạch 

Trong bối cảnh châu Âu tìm cách 
giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 
Tây Ban Nha đang chạy đua trong 
việc phát triển hydro xanh, cùng với 
một tổ hợp điện gió và năng lượng 
Mặt Trời trong nỗ lực giảm khí thải 
trong các hoạt động kinh tế. 

 
Một cơ sở nghiên cứu năng lượng Mặt trời 

ở Almeria, Tây Ban Nha. 

Theo công ty tư vấn Wood 
Mackenzie, Tây Ban Nha chiếm 
20% các dự án hydro xanh trên toàn 
cầu trong quý I/2022, chỉ đứng sau 
Mỹ, quốc gia chiếm hơn một nửa số 
dự án. 

Hydro xanh được sản xuất thông 
qua quá trình điện phân nước bằng 
cách sử dụng điện từ năng lượng tái 
tạo. Hydro là nhiên liệu xanh là do 
không thải ra khí CO2 trong quá 
trình sản xuất. Điện phân nước là 
một quá trình sử dụng điện để phân 
hủy nước thành khí hydro và oxy. 
Công nghệ này là một phần trong 
nỗ lực của EU nhằm đạt mục tiêu 

trung hòa carbon vào năm 2050. 
Theo các chuyên gia, hydro xanh 

có thể thay thế than trong các ngành 
công nghiệp nặng như sản xuất 
thép. Nhiên liệu này cũng có thể 
được sử dụng để làm phân bón và 
dự kiến là nhiên liệu tiềm năng cho 
xe buýt, tàu hỏa và máy bay trong 
tương lai. 

Tuy nhiên, một nhược điểm lớn 
đối với hydro xanh là chi phí sản 
xuất khá cao. Dù vậy, những tiến bộ 
về công nghệ và đà tăng của giá 
nhiên liệu hóa thạch đã làm cho 
hydro xanh trở nên cạnh tranh hơn. 

Javier Brey, Chủ tịch Hiệp hội 
Hydro Tây Ban Nha (AeH2), cho 
biết Tây Ban Nha có tiềm năng lớn 
vì nước này có ngành năng lượng 
tái tạo phát triển tốt, với các nguồn 
năng lượng gió và Mặt Trời quan 
trọng. 

Bên cạnh đó, chuyên gia Cossent 
cho rằng Tây Ban Nha có một lợi 
thế khác về mạng lưới khí đốt tự 
nhiên rộng lớn và các kho cảnh khí 
đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), có thể 
được chuyển đổi để xuất khẩu 
hydro. Theo chuyên gia này, để 
vươn lên dẫn trước, Tây Ban Nha sẽ 
phải đẩy nhanh việc triển khai các 
trang trại năng lượng Mặt Trời và 
gió, khi quá trình điện phân tiêu tốn 
rất nhiều điện năng. 
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Năm ngoái, Chính phủ Tây Ban 
Nha đã đưa ra kế hoạch trị giá 1,5 
tỷ euro (1,8 tỷ USD) để hỗ trợ các 
dự án hydro xanh trong ba năm tới, 
nhờ vào quỹ phục hồi của EU. 
Cùng với các khoản đầu tư tư nhân, 
gần 9 tỷ euro sẽ được chi vào năm 
2030. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 Màng bọc thực phẩm kháng 
khuẩn, có nguồn gốc từ thực vật 
được thiết kế để thay thế nhựa 

Để sản xuất các sản phẩm thân 
thiện với môi trường thay thế cho 
bao bì và hộp nhựa đựng thực 
phẩm, các nhà nghiên cứu tại 
trường Đại học Rutgers và Đại học 
Havard đã tạo ra một lớp phủ thực 
vật có thể phân hủy sinh học dùng 
để bọc thực phẩm nhằm chống lại 
các vi sinh vật gây bệnh và làm 
hỏng thực phẩm, cũng như bảo 
quản thực phẩm trong quá trình vận 
chuyển. Lớp phủ khi được mở rộng 
quy mô sản xuất, có thể làm giảm 
tác động xấu của bao bì làm bằng 
nhựa đến môi trường và bảo vệ sức 
khỏe con người. 

Trong bài báo công bố trên tạp chí 
khoa học Nature Food, nhóm 
nghiên cứu đã mô tả loại hình công 
nghệ đóng gói mới sử dụng sợi 
polysaccharide/polime sinh học. 

Vật liệu dạng sợi này có thể được 
kéo từ một thiết bị sưởi ấm giống 
như máy sấy tóc và "bọc" các loại 
thực phẩm có hình dạng và kích cỡ 
khác nhau như quả bơ hoặc miếng 
thịt thăn bò. Màng sợi bọc chắc 
chắn đến mức bảo vệ được thực 
phẩm khỏi bị thâm và chứa các chất 
kháng khuẩn để thực phẩm không 
bị hỏng và chống lại các vi sinh vật 
gây bệnh như E. coli và listeria. 

Các đánh giá định lượng cho thấy 
màng bọc thực phẩm đã kéo dài 
thêm 50% thời hạn sử dụng của quả 
bơ. Sau đó, màng bọc có thể được 
rửa sạch bằng nước và phân hủy 
dưới đất trong vòng ba ngày. Sự ra 
đời của loại bao bì mới nhằm mục 
tiêu giải quyết vấn đề môi trường 
nan giải, đó là tình trạng gia tăng 
các sản phẩm nhựa được sản xuất từ 
dầu mỏ trong dòng chất thải. 

Bài báo nghiên cứu mô tả cách 
màng sợi mới bọc thực phẩm được 
bổ sung các thành phần kháng 
khuẩn tự nhiên - dầu cỏ xạ hương, 
axit xitric và nisin. Màng sợi có thể 
được điều chỉnh để hoạt động như 
cảm biến có tác dụng kích hoạt và 
tiêu diệt các chủng vi khuẩn để thực 
phẩm không bị nhiễm khuẩn. Như 
vậy sẽ giải quyết được mối lo ngại 
ngày càng tăng về các bệnh truyền 
nhiễm qua thực phẩm, cũng như 
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giảm tỷ lệ thực phẩm bị hỏng. 
(Theo NASATI) 

 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Techfest 2022: Lan tỏa và thúc 
đẩy phát triển hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo  

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo 
Quốc gia (Techfest 2022) lần thứ 8 
sẽ diễn ra tại Bình Dương và được 
Bộ Khoa học và Công nghệ phát 
động chuỗi sự kiện kéo dài đến 
tháng 12/2022 với mục tiêu kết nối 
hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy 
các giải pháp đổi mới sáng tạo từ 
các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Techfest là sự kiện của cộng đồng 
và vì cộng đồng, giá trị của 
Techfest nằm ở sự đồng hành của 
rất nhiều chủ thể trong hệ sinh thái 
cùng chung tay "gieo mầm" và nuôi 
dưỡng, thúc đẩy hệ sinh thái phát 
triển. Đặc biệt, Techfest 2022 sẽ 
quy tụ 30 làng công nghệ, trong đó 
hình thành các làng mới theo xu 
hướng gồm công nghệ chuỗi khối, 
dược liệu, metaverse, chuyển đổi 
số... 

Techfest 2022 hướng tới thế hệ 
GenZ - truyền cảm hứng, động lực 
đổi mới sáng tạo cho thế hệ làm chủ 
công nghệ tương lai, bởi thế hệ 
GenZ có nhiều điều đặc biệt như trí 
tưởng tượng tốt, tính độc lập, tự chủ 

và có sự liên kết mở đối với thế 
giới. Bởi vậy, cần thiết phải sống 
cùng thế hệ GenZ với tư tưởng mới, 
cũng như cần có cơ chế đặc thù, tin 
tưởng vào thế hệ trẻ để giải quyết 
các thách thức xã hội nhờ sáng tạo 
mở, sự liên kết. 

Ngày hội Techfest 2022 còn có 
chuỗi các hoạt động trực tiếp kết 
hợp trực tuyến, ứng dụng những 
công nghệ tiên tiến như triển lãm 
thực tế ảo 2D và 3D, hội nghị 
chuyên môn, kết nối đầu tư, cuộc 
thi. Đặc biệt, sự xuất hiện của 30 
làng công nghệ, trong đó có những 
làng công nghệ mới nhằm giới thiệu 
và trao đổi những công nghệ đang 
được thế giới quan tâm như công 
nghệ chuỗi khối, công nghệ dược 
liệu, metaverse, chuyển đổi số... 

Ông Phạm Hồng Quất - Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cho rằng, mục tiêu của hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm 
thu hút nhân tài để giải quyết một 
vấn đề "đủ lớn" mang tầm cả nước 
và vươn ra nước ngoài. Cả nước 
hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo và năm 2021, 
Việt Nam xếp thứ 44 về chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu. Việt Nam kỳ 
vọng năm 2022 sẽ có bước phát 
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triển và khởi sắc. Hệ sinh thái khởi 
nghiệp Việt Nam hiện xếp hạng 
59/100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Để 
tiếp tục duy trì, phát triển và vươn 
lên thứ hạng cao hơn, Việt Nam cần 
tập trung đẩy mạnh xây dựng, đề 
xuất cơ chế, chính sách đặc thù, 
cũng như hỗ trợ, ghi nhận, vinh 
danh những cá nhân, tập thể, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, nhà đầu tư thiên 
thần... hỗ trợ cho startup thành công 
để góp phần vào phát triển hệ sinh 
thái ngày càng hấp dẫn. 

(Theo TTXVN) 
 

 Phát động giải thưởng 'Sản 
phẩm công nghệ số Make in Viet 
Nam' 2022 

Ngày 22/6, Bộ TT&TT tổ chức 
họp báo công bố, phát động giải 
thưởng “Sản phẩm công nghệ số 
Make in Viet Nam” năm 2022. 

Đây là giải thưởng trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và truyền 
thông, được Bộ TT&TT chủ trì xét 
và trao tặng hàng năm cho các tổ 
chức, doanh nghiệp Việt Nam có 
sản phẩm công nghệ số xuất sắc 
được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, 
sản xuất tại Việt Nam, giải các bài 
toán Việt Nam và thời đại.  

Đây cũng là một hoạt động nhằm 
cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 

14/01/2020 về thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam. 

Đối tượng tham gia giải thưởng là 
các doanh nghiệp được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam (nếu là 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thì người Việt Nam phải sở 
hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và 
đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản 
phẩm công nghệ số được nghiên 
cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại 
Việt Nam và đã được đưa vào ứng 
dụng thực tế. Đối với hạng mục giải 
thưởng “Sản phẩm số tiềm năng”, 
chỉ áp dụng đối với các tổ chức sự 
nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo. 

Năm nay là năm thứ ba giải 
thưởng “Sản phẩm công nghệ số 
Make in Viet Nam” được tổ chức 
với những điểm mới, như các sản 
phẩm công nghệ số xuất sắc được 
trao giải theo 4 hạng mục, gồm sản 
phẩm số xuất sắc cho chính phủ số, 
sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, 
sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số 
và sản phẩm số tiềm năng. 

Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ có 
các giải vàng, bạc, đồng và top 10. 

Các sản phẩm được tôn vinh sẽ 
phải thỏa mãn 2 nhóm tiêu chí 
chính, đó là thiết kế, sáng tạo tại 
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Việt Nam và tác động, ảnh hưởng 
tới phát triển chính phủ số, kinh tế 
số và xã hội số. 

Về quyền lợi của đơn vị đạt giải: 
Sẽ được khai thác thương mại biểu 
tượng (logo) Make in Viet Nam đi 
cùng sản phẩm công nghệ số được 
công nhận danh hiệu trong các hoạt 
động kinh doanh, tiếp thị; đề cử đại 
diện cho ngành công nghệ thông tin 
và truyền thông tham gia các cuộc 
thi và giải thưởng chuyên ngành 
cấp quốc gia và quốc tế; Bộ 
TT&TT và VCCI hỗ trợ xúc tiến 
đầu tư, xúc tiến thương mại và tư 
vấn hỗ trợ thương mại hóa sản 
phẩm; đặc biệt được ưu tiên xem 
xét đưa vào danh mục sản phẩm, 
dịch vụ công nghệ thông tin đầu tư, 
thuê, mua sắm trong cơ quan Nhà 
nước, danh sách các dự án tiềm 
năng kêu gọi đầu tư… 

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ 
tham gia giải thưởng “Sản phẩm 
công nghệ số Make in Viet Nam” từ 
ngày 22/6 đến hết ngày 22/9. Hình 
thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng 
Thông tin điện tử giải thưởng “Sản 
phẩm công nghệ số Make in Viet 
Nam”: giaithuong.makeinvietnam.
mic.gov.vn. 

Lễ trao giải được tổ chức vào 
tháng 12 năm nay.  

 (Theo baochinhphu.vn) 

 Ra mắt Trung tâm kết nối Đổi 
mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại 
Việt Nam 

Các nhà khoa học Australia sẽ tìm 
kiếm những giải pháp đổi mới sáng 
tạo để giải quyết vấn đề rác thải 
nhựa ở khu vực Ấn Độ Dương – 
Thái Bình Dương thông qua việc 
cho ra mắt Trung tâm kết nối Đổi 
mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại 
Việt Nam. 

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng 
tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam 
là một sáng kiến của Chương trình 
Aus4Innovation - chương trình hỗ 
trợ phát triển chính thức được tài 
trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Australia, quản lý và đồng tài 
trợ bởi CSIRO - cơ quan khoa học 
quốc gia của Australia. Chương 
trình có văn phòng tại Đại sứ quán 
Australia tại Hà Nội và đã đặt quan 
hệ hợp tác chiến lược với Bộ Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam. 

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng 
tạo Giảm thiểu nhựa là một phần 
của chương trình nhiệm vụ Chấm 
dứt Rác thải Nhựa của Chính phủ 
Australia giao CSIRO thực hiện với 
mục tiêu giảm 80% lượng rác nhựa 
thải ra môi trường vào năm 2030. 

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng 
tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam sẽ là 
diễn đàn cho hợp tác giữa các cộng 
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đồng địa phương, chính quyền, 
doanh nghiệp và các nhà đầu tư để 
triển khai những dự án hành động 
cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải 
nhựa. Trung tâm cũng đóng vai trò 
mở rộng mạng lưới trong khu vực, 
kết nối với Trung tâm kết nối Đổi 
mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa In-
đô-nê-xi-a đã ra mắt vào tháng 
3/2022. 

Một nghiên cứu về nhựa ở Việt 
Nam đã bắt đầu được thực hiện 
trong khuôn khổ cuộc khảo sát về ô 
nhiễm nhựa toàn cầu lớn nhất của 
CSIRO. Mục tiêu của nghiên cứu 
này là xác định khối lượng và phân 
loại các loại rác cuối cùng thải ra 
môi trường. Các hạng mục công 
việc khác giữa Australia và Việt 
Nam cũng đã được lên kế hoạch 
trong những tháng tới, khi Việt 
Nam nghiên cứu phát triển kho dữ 
liệu quốc gia và mở rộng các cuộc 
khảo sát trên hiện trường. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Đẩy nhanh tiến độ phát triển 
đô thị thông minh  

Ngày 23/6, ông Trần Văn Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
cuộc họp nghe các sở, ban, ngành 
liên quan và UBND TP. Vũng Tàu 
báo cáo tiến độ triển khai các dự án 

thành phần của Đề án “Phát triển 
đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 
2020-2022, định hướng đến 2025”. 

Thực hiện Đề án “Phát triển đô thị 
thông minh tỉnh giai đoạn 2020-
2022, định hướng đến 2025”, 
UBND tỉnh triển khai 9 dự án trọng 
điểm. Đến nay, một số dự án đã đưa 
vào hoạt động giai đoạn 1 như: xây 
dựng trung tâm giám sát, điều hành 
đô thị thông minh tỉnh; các dịch vụ, 
tiện ích quản lý giáo dục thông 
minh; các dịch vụ, tiện ích quản lý 
tài nguyên môi trường thông minh; 
các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ 
trợ du lịch thông minh; xây dựng hệ 
thống quản lý điều hành đô thị 
thông minh TP. Vũng Tàu... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án 
triển khai chậm như: các dịch vụ, 
tiện ích thông minh phục vụ quản lý 
giao thông; dịch vụ tiện ích phục vụ 
quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; xây dựng, phát triển hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng…  
Các dự án này chậm do vướng mắc 
liên quan đến thủ tục hành chính. 

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn 
đề nghị các sở, ngành liên quan, 
chủ đầu tư tiếp nhận các dự án giao 
nhiệm vụ cụ thể cho một bộ phận 
chuyên môn đảm trách xuyên suốt 
công việc, để đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thực hiện các phần việc 
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được giao. Đối với các dự án đang 
còn vướng mắc, các sở, ngành được 
giao nhiệm vụ báo cáo cụ thể cho 
Sở TT-TT tổng hợp tham mưu 
UBND tỉnh hỗ trợ. 

  (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ 
chức và cá nhân thực hiện Đề tài 
Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc 
Đụn Cái (Tectusniloticus) ở Vườn 
quốc gia Côn Đảo  

 Ngày 14/6/2022, Sở KH&CN đã 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển 
chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 
Đề tài Nghiên cứu sinh sản nhân 
tạo ốc Đụn Cái (Tectusniloticus) ở 
Vườn quốc gia Côn Đảo. Ông Đỗ 
Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ 
trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe 
chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt 
thuyết minh nhiệm vụ, mục tiêu của 
đề tài là xây dựng quy trình sản 
xuất giống nhân tạo và các mô hình 
nuôi nhằm phục hồi, phát triển tái 
tạo quần đàn ốc Đụn Cái (Tectus 
niloticus) ở Vườn quốc gia Côn 
Đảo. Mục tiêu cụ thể là xây dựng 
quy trình sản xuất giống ốc Đụn Cái 
(Tectus niloticus) với 5.000-10.000 
con giống kích cỡ 0,5-1 cm/con; 
Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi 

tăng trưởng, tái tạo quần đàn nhằm 
phục hồi và bổ sung ốc Đụn Cái 
(Tectus niloticus) ở Vườn quốc gia 
Côn Đảo. 

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy 
ở Việt Nam ốc Đụn Cái phân bố từ 
Bắc tới Nam nhưng tập trung ở một 
số địa phương như: Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận và một số 
đảo xa bờ như Lý Sơn, Côn Đảo, 
Phú Quý, Phú Quốc và quần đảo 
Trường Sa. Môi trường sống của ốc 
Đụn Cái ghi nhận ở vùng biển Việt 
Nam là vùng triều trên nền san hô 
chết, sống trong các rạn san hô và 
các bãi ngầm xa bờ.  

Hiện nay, nhu cầu ngày càng lớn 
và việc khai thác quá mức đang 
diễn ra ở mọi vùng biển Việt Nam 
làm cho nguồn lợi ốc Đụn Cái đã 
trở nên cạn kiệt. Những dẫn liệu 
cho thấy, tình trạng khai thác quá 
mức dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi ốc 
Đụn Cái trên rạn san hô ở vùng biển 
Việt Nam nói chung và Côn Đảo 
nói riêng. Theo sách đỏ Việt Nam, 
ốc Đụn Cái nằm trong nhóm CR A 
1a (loài bị đe dọa rất nguy cấp, suy 
giảm ít nhất 80%) và ốc Đụn Cái là 
đối tượng được đưa vào trong 
chương trình giám sát rạn san hô 
của Việt Nam. Như vậy, việc đề 
xuất các giải pháp bảo tồn và phục 
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hồi nguồn lợi ốc Đụn Cái là vấn đề 
cần đặt ra hiện nay, đặc biệt ở vùng 
biển Côn Đảo nơi mà nguồn lợi Ốc 
Đụn Cái còn lại gần như là duy nhất 
ở vùng biển Việt Nam hiện nay. 
Nghiên cứu này sẽ góp phần bảo 
tồn và phát triển bền vững tính đa 
dạng sinh học và nguồn lợi của 
những loài bị đe dọa nguy cấp và 
đang đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng. Bên cạnh đó, việc phục hồi 
nguồn lợi ốc Đụn Cái cũng góp 
phần nâng cao đời sống và ý thức 
về bảo tồn sinh vật biển trong cộng 
đồng dân cư. 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài 
trình bày, các thành viên Hội đồng 
đã tiến hành đánh giá, góp ý bản 
thuyết minh theo từng tiêu chí về 
nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận 
và phương pháp nghiên cứu; năng 
lực chuyên môn của tổ chức, cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ và tiến 
hành bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng 
khoa học và công nghệ đã nhất trí 
chọn Viện Hải dương học là cơ 
quan chủ trì thực hiện đề tài, TS. 
Hoàng Xuân Bền là chủ nhiệm đề 
tài.  

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 20 cây thuốc dược liệu thế 
mạnh của BR-VT có thể phát 
triển trồng trọt 

Ngày 29/6, Sở KH-CN đã tổ chức 
họp Hội đồng khoa học và công 
nghệ nghiệm thu đề tài “Điều tra 
hiện trạng cây thuốc có giá trị tại 
tỉnh BR-VT làm cơ sở để quản lý, sử 
dụng, bảo tồn và phát triển bền 
vững”. Đề tài do Tiến sĩ Trần Thị 
Liên, Viện dược liệu Bộ Y tế chủ 
nhiệm. 

Trong thời gian nghiên cứu từ 
năm 2019 đến nay, nhóm nghiên 
cứu đã xác định tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có 1.199 loài cây thuốc, 
thuộc 664 chi, 170 họ, 99 bộ, 8 lớp 
thuộc ngành thực vật cho khu hệ 
thực vật có giá trị làm thuốc tại 3 
địa điểm điều tra là Vườn quốc gia 
Côn Đảo (huyện Côn Đảo); Khu 
bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - 
Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) và 
rừng phòng hộ Thị xã Phú Mỹ và 
huyện Đất Đỏ. 

Đề tài này cũng đã xây dựng được 
bản đồ với 552 toạ độ phân bố của 
272 loại cây thuốc được đánh giá ở 
mức quý hiếm, đặc trưng, trọng tâm 
và có khả năng khai thác, trong đó 
có 27 loài nằm trong Sách đỏ Việt 
Nam; đồng thời đề xuất 20 cây 
dược liệu thế mạnh của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu có thể phát triển trồng 
trọt.... 

Với kết quả đạt được, Hội đồng 
khoa học và công nghệ đã thống 
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nhất nghiệm thu đề tài, đồng thời đề 
nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn 
thiện đề tài theo góp ý của các 
thành viên hội đồng. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 
  
 

 Thiết bị sấy bằng năng lượng 
Mặt trời 

Hệ thống sấy ứng dụng công nghệ 
năng lượng Mặt trời - giải pháp 
mới cho nông sản sau thu hoạch 
của Công ty Cổ phần SETECH đã 
được giới thiệu tại Techmart 2019 
(TP. HCM), một công nghệ khá 
hiệu quả đã thu hút sự quan tâm 
của nhiều nhà đầu tư. 

Theo Anh Nguyễn Mạnh Tuân, 
Tổng giám đốc công ty, từ năm 
2015, khi đang là kỹ sư của Trung 
tâm Tiết kiệm năng lượng TP. 
HCM (ECC), và tìm hiểu các công 
nghệ về nhà sấy của Đức, Thái 
Lan,… các thành viên sáng lập 
công ty đã nhận ra nhu cầu về nhà 
sấy bằng năng lượng Mặt trời ở 
Việt Nam là rất lớn. 

Sau đó, từ chương trình thí điểm 
của ECC, anh đã tiến hành lắp đặt 
nhà sấy cho một hộ dân ở Cần Giờ, 
chuyên về làm khô cá dứa. Đó là 
một trải nghiệm đáng nhớ, khi tất cả 

mọi công đoạn vẫn còn rất mới. 
Đến năm 2016, sau khi nghiên cứu 
thêm công nghệ sấy của các nước 
và hoàn thiện công nghệ của mình 
phù hợp với đặc thù Việt Nam, anh 
bắt đầu các bước thành lập doanh 
nghiệp. Nhờ các lớp học tại Saigon 
Innovation Hub, anh đã có thể hiểu 
rõ hơn về việc đầu tư, gọi vốn, phát 
triển công ty,… Vậy là tháng 
9/2017, công ty Cổ phần Công nghệ 
Năng lượng bền vững Việt Nam 
(SETECH) ra đời và dần “cứng 
cáp”. 

Đây là công nghệ có thể giúp bà 
con nông dân tiếp cận được với 
những công nghệ chế biến và bảo 
quản nông thủy sản, thực phẩm sau 
thu hoạch (cá, trái cây,…) tiên tiến 
nhất, từ đó nâng cao chất lượng 
nông thủy sản sau thu hoạch và 
thoát khỏi cảnh được mùa mất giá, 
được giá mất mùa như hiện nay. 
Hiểu được những khó khăn trong 
việc chế biến và bảo quản nông 
thủy sản sau thu hoạch, đặc biệt 
việc phơi sấy nông thủy sản, cũng 
như những khó khăn trong việc tiếp 
cận và ứng dụng công nghệ phơi 
sấy vào thực tiễn của bà con nông 
dân, SETECH đã nghiên cứu và 
đưa ra một giải pháp sấy hoàn toàn 
mới: thiết bị phơi sấy thực phẩm 
ứng dụng công nghệ năng lượng 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Mặt trời. 
Với thiết bị phơi sấy công nghệ 

mới này, bà con sẽ có thể khắc phục 
được nhược điểm của phương pháp 
phơi sấy truyền thống cũng như sấy 
bằng các loại nhiên liệu là phụ 
thuộc thời tiết (gió, mưa); mức độ 
hao hụt cao; an toàn vệ sinh thực 
phẩm kém; thời gian phơi sấy dài; 
tốn nhân công và đặc biệt tốn nhiều 
năng lượng (đối với sấy bằng than, 
củi,…). Nhiệt độ tối đa bên trong lò 
sấy có thể lên đến 57-60 độ C. 

Hiện tại, SETECH đã và đang 
triển khai 2 dòng thiết bị phơi sấy 
ứng dụng công nghệ năng lượng 
Mặt trời này (quy mô hộ gia đình 
và quy mô công nghiệp) với rất 
nhiều các dự án khác nhau đã triển 
khai trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh miền Tây. 
Và sau hơn 2 năm triển khai thiết 
bị sấy công nghệ mới, SETECH 
đã nhận được các phản hồi tích 
cực từ thị trường, đặc biệt là về 
mức độ hiệu quả cũng như mức độ 
an toàn vệ sinh thực phẩm mà 
thiết bị sấy mang lại. 

Cho đến thời điểm này, công ty đã 
có khá nhiều khách hàng ở khắp các 
tỉnh miền Tây và TP. HCM, Đồng 
Nai,… Doanh thu cũng đang tăng 
dần đều qua các năm. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 

 
 

 
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÁT 
TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ VÀ ĐÔ 
THỊ THÔNG MINH 

Ngày 15/6/2022, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) đã ban hành 
Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN 
phê duyệt Chương trình KH&CN 
cấp quốc gia giai đoạn đến năm 
2030 “Nghiên cứu phát triển và 
ứng dụng công nghệ thông tin phục 
vụ phát triển Chính phủ số và đô thị 
thông minh” mã số: KC.01/21-30. 

 
Ảnh minh hoạ 

Chương trình được thực hiện với 
các mục tiêu: (1) Phát triển các 
công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô 
hình, giải pháp số hóa, giải pháp 
liên thông, tích hợp, chia sẻ và khai 
thác dữ liệu phục vụ phát triển 
Chính phủ số; (2) Phát triển sản 
phẩm, giải pháp và mô hình phục 
vụ phát triển đô thị thông minh, 
phát triển các tiện ích đô thị thông 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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minh phục vụ cho cộng đồng trong 
đô thị; giải pháp số hóa, liên thông, 
tích hợp và khai thác dữ liệu không 
gian đô thị và cơ sở dữ liệu liên 
quan khác phục vụ phát triển đô thị 
thông minh; làm chủ, ứng dụng 
công nghệ số trong quy hoạch, quản 
lý, giám sát, vận hành đô thị thông 
minh. (3) Làm chủ công nghệ trong 
thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử 
nghiệm và ứng dụng các sản phẩm, 
giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an 
toàn thông tin cho các hệ thống 
cung cấp dịch vụ công, hệ thống 
thông tin quan trọng trong Chính 
phủ số và đô thị thông minh; phát 
triển hệ thống đánh giá an ninh 
mạng, an toàn thông tin, hệ thống 
hỗ trợ giám sát an ninh mạng phục 
vụ Chính phủ số và đô thị thông 
minh; (4) Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, khung pháp luật, hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát 
triển Chính phủ số và đô thị thông 
minh tại Việt Nam, bảo đảm kết nối 
liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, 
dữ liệu số giữa các hệ thống thông 
tin trong Chính phủ số, kết nối liên 
thông với Mạng lưới các đô thị 
thông minh khu vực ASEAN. 

Dự kiến, thông qua chương trình 
này sẽ tạo ra các sản phẩm giải 
pháp tích hợp bảo đảm phục vụ 

hoạt động của Chính phủ số và đô 
thị thông minh.  

Bên cạnh đó là các mô hình, phần 
mềm, dịch vụ, giải pháp tích hợp 
cho phát triển Chính phủ số và đô 
thị thông minh; giải pháp số hóa dữ 
liệu; kết nối liên thông giữa các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, hệ thống thông tin 
quốc gia, hạ tầng đô thị thông minh; 
giải pháp lưu trữ thông tin, dữ liệu 
lớn trên nền tảng công nghệ điện 
toán đám mây; giải pháp lưu trữ, 
bảo mật và minh bạch dữ liệu trên 
nền tảng công nghệ Blockchain; mô 
hình, giải pháp phân tích dữ liệu lớn 
phục vụ Chính phủ số và đô thị 
thông minh… 

Bộ Khoa học và Công nghệ nêu 
rõ, tối thiểu 30% nhiệm vụ có kết 
quả có thể tạo ra sản phẩm, dịch vụ 
có chất lượng tương đương với các 
sản phẩm cùng loại của các nước 
trong khu vực, thúc đẩy phát triển 
thị trường. Tối thiểu 30% nhiệm vụ 
có kết quả được chấp nhận đơn yêu 
cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Khoảng 20% nhiệm vụ có kết quả 
làm tiền đề cho việc nghiên cứu, 
ứng dụng và phát triển công nghệ ở 
giai đoạn tiếp theo. Khoảng 80% 
nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả 
được ứng dụng phục vụ cho các 
hoạt động quản lý, điều hành của 
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các cơ quan Nhà nước hoặc có thể 
thương mại hóa. 

 (Tổng hợp) 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUỸ 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CỦA DOANH 
NGHIỆP 

Bộ KH&CN đã ban hành Thông 
tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 
31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của doanh nghiệp. 

 
Theo Thông tư, Quỹ phát triển 

KH&CN của doanh nghiệp được 
chi cho các hoạt động hỗ trợ phát 
triển KH&CN của doanh nghiệp 
bao gồm: 

- Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho hoạt động KH&CN của doanh 
nghiệp: Xây dựng các tổ chức 
nghiên cứu phát triển, trung tâm 
phân tích, kiểm nghiệm, thử 
nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm sản phẩm; hạ tầng thông 
tin, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp 
và thống kê về hoạt động KH&CN; 
chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật 
và trang thiết bị phục vụ hoạt động 
KH&CN. 

- Mua quyền sử dụng, quyền sở 
hữu về: Bí quyết công nghệ; kiến 
thức kỹ thuật về công nghệ được 
chuyển giao dưới dạng phương án 
công nghệ, quy trình công nghệ, 
thiết kế kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, 
công thức, thông số kỹ thuật, bản 
vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình 
máy tính, thông tin dữ liệu; giải 
pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới 
công nghệ; bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích; giống cây 
trồng; kiểu dáng công nghiệp; sáng 
kiến; các tài liệu, kết quả nghiên 
cứu, sản phẩm có liên quan trong 
nước và nước ngoài để phục vụ cho 
hoạt động KH&CN của doanh 
nghiệp theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
95/2014/NĐ-CP… 

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi 
mới công nghệ phục vụ trực tiếp 
hoạt động sản xuất, kinh doanh để 
thay thế một phần hay toàn bộ công 
nghệ đã, đang sử dụng bằng công 
nghệ khác tiên tiến hơn nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
hoặc cải tiến phát triển sản phẩm 
mới của doanh nghiệp. 

- Trả lương, chi thuê chuyên gia 
hoặc hợp đồng với tổ chức 
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KH&CN trong nước và nước ngoài 
để thực hiện các hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp. 

- Chi đào tạo nhân lực KH&CN 
của doanh nghiệp. 

- Chi cho hoạt động sáng kiến. 
- Chi cho hoạt động hợp tác về 

KH&CN với các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài: Hoạt động khảo sát, tìm 
kiếm đối tác, nhu cầu công nghệ 
trong nước và ngoài nước; chi phí 
cho các nhiệm vụ hợp tác nghiên 
cứu chung theo lĩnh vực KH&CN 
được nhà nước khuyến khích, ưu 
tiên. 

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, 
giám định, kiểm định, quảng bá, 
thương mại hóa sản phẩm mới, 
công nghệ mới; đăng ký quyền sở 
hữu trí tuệ. 

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025". 

Bên cạnh đó, Quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp còn 
được chi thực hiện hoạt động 
chuyển giao công nghệ; chi thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN; chi phục 
vụ hoạt động quản lý Quỹ. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/6/2022. 

(Theo vista.gov.vn) 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ 
ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC, 
PHỔ CẬP KỸ NĂNG VÀ PHÁT 
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG 
ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ 
cập kỹ năng và phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nhằm tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong nhận thức và hành 
động của lãnh đạo và cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 
trong các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy 
thực hiện chuyển đổi số. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 
100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động 
trong các cơ quan nhà nước, các tập 
đoàn, tổng công ty, công ty nhà 
nước trên địa bàn tỉnh được tham 
gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, 
cập nhật kiến thức về chuyển đổi 
số, kỹ năng số, công nghệ số; 100% 
cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, 
công nghệ thông tin trong các cơ 
quan, đơn vị được đào tạo, bồi 
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dưỡng tập huấn về công nghệ số và 
được đánh giá trực tuyến kết quả 
đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát 
hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia; 
70% người dân trong độ tuổi lao 
động biết đến và có kỹ năng sử 
dụng các loại hình dịch vụ công 
trực tuyến và các dịch vụ số thiết 
yếu khác trong các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, giao thông, du lịch, ngân 
hàng; cơ bản nắm được cách thức 
sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 
100% các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân các cấp tham gia mạng 
lưới chuyển đổi số với đội ngũ 
thành viên thường xuyên được đào 
tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, 
kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình 
chuyển đổi số trong tỉnh; 50% cơ sở 
giáo dục các cấp từ tiểu học đến 
trung học phổ thông trên địa bàn 
tỉnh có tổ chức hoạt động giáo dục 
STEM/STEAM và kỹ năng số… 

Phấn đấu đến năm 2030, 90% 
người dân trong độ tuổi lao động 
biết đến các loại hình dịch vụ công 
trực tuyến và các dịch vụ số thiết 
yếu khác trong các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, giao thông, du lịch, ngân 
hàng; thành thạo cách thức sử dụng 
dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở 
giáo dục các cấp từ tiểu học đến 
trung học phổ thông trên địa bàn 
tỉnh có tổ chức hoạt động giáo dục 

STEM/STEAM và kỹ năng số. 
Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ 

đó là: (1) Các nhiệm vụ nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số; (2) Các 
nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng 
chuyển đổi số; (3) Các nhiệm vụ về 
phát triển nguồn nhân lực chuyển 
đổi số. Cùng với đó là các nhóm 
giải pháp, cụ thể: Các giải pháp về 
cơ chế, chính sách; Các giải pháp 
hỗ trợ triển khai và Các giải pháp 
về cơ chế tài chính. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ trên, UBND tỉnh đã cụ thể hóa 
với 35 nhiệm vụ cụ thể giao trách 
nhiệm chủ trì, lộ trình triển khai 
thực hiện cho các cơ quan, đơn vị 
liên quan. 

Sở Thông tin và Truyền thông 
được giao chủ trì tổ chức triển khai 
thực hiện Kế hoạch này và tham 
mưu xây dựng các kế hoạch hàng 
năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt; đồng thời là đầu mối hướng 
dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 
tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng 
hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban 
nhân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 
thông theo quy định. 

(Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐĂNG 
KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KH&CN TRỰC 
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TUYẾN 
Bộ KH&CN đang dự thảo Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN 
ngày 12/6/2014 quy định thu thập, 
đăng ký, lưu giữ và công bố thông 
tin về nhiệm vụ KH&CN. 

Bộ KH&CN cho biết, để đáp ứng 
yêu cầu thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử theo 
quy định của Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP và Chiến lược phát 
triển chính phủ điện tử hướng tới 
chính phủ số giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 ban hành 
kèm theo Quyết định số 942/QĐ-
TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ, việc triển khai Hệ thống 
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN trực tuyến đã được 
nâng cấp lên mức độ 4 bảo đảm hệ 
thống dịch vụ công sẵn sàng kết 
nối, chia sẻ thông tin lên Cổng Dịch 
vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, triển khai chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, tính hợp 
lệ, chính xác, nguyên vẹn đối với 
các thành phần hồ sơ được đăng 
tải… là cần thiết. 

Ngoài việc giữ nguyên hình thức 
đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN trực tiếp, dự thảo bổ sung 
một khoản quy định hình thức đăng 
ký trực tuyến nhằm tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm của mình. 

Theo đó, dự thảo bổ sung khoản 
3a Điều 12 về thủ tục đăng ký kết 
quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, hoặc 
gửi bảo đảm qua đường bưu chính: 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thực hiện 
giao nộp các tài liệu quy định tại 
các cơ quan có thẩm quyền về đăng 
ký. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thực hiện 
giao nộp các tài liệu quy định thông 
qua Hệ thống Đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
bộ, ngành và địa phương. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ 
sung Điều 4a Quản lý và sử dụng 
tài khoản truy nhập Hệ thống Quản 
lý cơ sở dữ liệu quốc gia về 
KH&CN. Cục Thông tin KH&CN 
quốc gia quản lý thống nhất tài 
khoản truy nhập Hệ thống Quản lý 
cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN 
có trách nhiệm cấp tài khoản cho 
các đơn vị quản lý nhiệm vụ 
KH&CN và xem xét cấp tài khoản 
cho các tổ chức, cá nhân hoạt động 
KH&CN. 

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

(Theo chinhphu.vn) 


