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TECHFEST VIETNAM 2020: 
KẾT NỐI VÀ THÀNH CÔNG 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia năm 2020 
(Techfest Vietnam 2020) diễn ra từ 
ngày 27 đến ngày 29/11/2020. 
Techfest Vietnam 2020 đã tiếp nối, 
phát huy kết quả đạt được của 
những năm trước, đồng thời “Thích 
ứng - Chuyển đổi - Bứt phá” trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 của 
năm nay. Kết nối là hoạt động 
chính và xuyên suốt dẫn đến thành 
công của Techfest Vietnam 2020. 

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
và Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương 

bấm nút khai mạc Techfest Vietnam 2020 

Chủ đề mới trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 

“Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt 
phá” là chủ đề của Techfest 
Vietnam 2020. Đây là sự kiện 
thường niên lớn nhất hội tụ các cá 
nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) trong nước, quốc tế dành 
cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST. 

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh 
hệ sinh thái khởi nghiệp Việt năng 
động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác 
cùng phát triển từ các đối tác trong 
nước, quốc tế. Năm 2020, thế giới 
và Việt Nam phải đối mặt với thách 
thức của đại dịch Covid-19, trong 
hoàn cảnh khó khăn này, nhiều 
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 
đã chứng tỏ được khả năng thích 
ứng và đột phá không chỉ trong tăng 
trưởng về doanh thu mà còn hỗ trợ 
cho công tác phòng, chống dịch 
hiệu quả bằng các giải pháp khoa 
học và công nghệ (KH&CN) tiên 
tiến của mình. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

phát biểu tại Lễ khai mạc 

Phát biểu tại Lễ khai mạc Techfest 
Vietnam 2020, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn 
mạnh: “Hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo hiện nay đã bước vào giai 
đoạn mới, giai đoạn trọng yếu để 
phát triển. Do đó, để hệ sinh thái 
phát triển một cách bứt phá, cần có 
sự nỗ lực và phối hợp từ các cơ 
quan chính phủ, doanh nghiệp khởi 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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nghiệp đến các chủ thể trong hệ 
sinh thái khác. Để thích ứng và 
chuyển đổi bứt phá, chúng ta cần 
cùng nhau chung tay hợp tác, 
ĐMST từ cách làm đến tư duy, phát 
triển nguồn nhân lực, tạo ra môi 
trường cạnh tranh phù hợp. Lấy các 
doanh nghiệp khởi nghiệp làm 
trung tâm của sự phát triển, nhưng 
chính bản thân các doanh nghiệp 
khởi nghiệp cần có sự chủ động 
trong việc đổi mới, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng, tạo ra nhiều giá trị 
hơn nữa”. 

Kết nối để thúc đẩy ĐMST 
Techfest Vietnam 2020 đã truyền 

tải thông điệp: con người là trung 
tâm của kết nối để sáng tạo, kết nối 
không giới hạn, không biên giới, 
không khoảng cách thời gian, 
không gian. Sáng tạo là một tài 
nguyên mới, từ con người và vì con 
người. Một trong những minh 
chứng cho điều này, đó là tại Diễn 
đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 
2020 - một trong những sự kiện nổi 
bật trong khuôn khổ Techfest, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành đã 
trực tiếp đối thoại với các nhà đầu 
tư, chuyên gia, thanh niên khởi 
nghiệp. Đây chính là sự kết nối giữa 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành với các 

doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
khẳng định, cần xem sáng tạo là tài 
nguyên mới để khai thác, là tài 
nguyên vô tận của 100 triệu người 
dân Việt Nam trong nước và người 
Việt ở nước ngoài. Do đó, phải xem 
con người là trung tâm sáng tạo, bởi 
người Việt Nam có đầy đủ yếu tố 
bẩm sinh cho sáng tạo, nên cùng 
ươm mầm, ước mơ và hiện thực hóa 
khát vọng. 

Trong khuôn khổ của Techfest 
Vietnam 2020, đã diễn ra nhiều 
hoạt động, trong đó có những hoạt 
động mang tính thường niên như: 
Diễn đàn cấp cao “Kết nối nguồn 
lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST”, Hội 
thảo “Kết nối Việt Nam - Silicon 
Valley”, Hội nghị “Kết nối viện - 
trường - doanh nghiệp nhằm phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST trong hệ thống giáo dục 
nghề nghiệp”, Cuộc thi “Tìm kiếm 
tài năng khởi nghiệp ĐMST quốc 
gia”… So với Techfest của các năm 
trước, các làng công nghệ của 
Techfest năm nay được mở rộng về 
quy mô và tập trung thể hiện có 
chiều sâu hệ sinh thái trong 12 lĩnh 
vực công nghệ: Đô thị thông minh, 
Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Du 
lịch - ẩm thực, Tài chính, Tác động 
xã hội, Tiên phong, Dịch vụ hỗ trợ, 
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Sinh viên, Địa phương và Quốc tế 
với hơn 250 gian hàng. 

Cục Phát triển thị trường và 
Doanh nghiệp KH&CN đã phát 
triển nền tảng Techfest247 (hoạt 
động 24 tiếng trong ngày và 7 ngày 
trong tuần) tại techfest247.com) với 
nỗ lực hội tụ các thành phần hệ sinh 
thái trong nước, kết nối với trên 50 
quốc gia/vùng lãnh thổ, với các hệ 
sinh thái đa dạng từ Silicon Valley, 
châu Âu, châu Á - Thái Bình 
Dương, đưa hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo Việt Nam vươn tầm 
thế giới. 

Một trong những hoạt động chính 
của Techfest hàng năm là cuộc thi 
Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp 
ĐMST. Mục đích của cuộc thi 
chính là kết nối giữa các quỹ đầu 
tư/doanh nghiệp với các nhà khởi 
nghiệp ĐMST; kết nối trí tuệ Việt 
với thế giới. Cuộc thi thể hiện sự 
quyết tâm của Bộ KH&CN trong 
việc thúc đẩy chất lượng của doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong 
nước đến sân chơi khởi nghiệp quốc 
tế với sự hỗ trợ bởi các đơn vị nhiều 
tâm huyết và có uy tín trong lĩnh 
vực đầu tư, công nghệ và ĐMST 
như: K-Group Vietnam, SunShine 
Holding, VMED Group, 
VinaCapital Ventures, Sao Bắc Đẩu 
Technologies Group... Đây được 

xem là dịp quảng bá hình ảnh hệ 
sinh thái khởi nghiệp Việt năng 
động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác 
cùng phát triển trong KH&CN, thúc 
đẩy ĐMST từ các đối tác trên toàn 
cầu. Năm 2020, cuộc thi đã nhận 
được hơn 250 hồ sơ với sự quan 
tâm, đồng hành, đề cử đội dự thi, 
truyền thông của hơn 200 chuyên 
gia, nhà đầu tư, tổ chức, vườn ươm, 
trung tâm ĐMST từ nhiều 
tỉnh/thành phố. Kết quả, Ban tổ 
chức đã chọn ra top 10 startup xuất 
sắc nhất và trao giải Nhất trị giá 
200 triệu đồng cho đội Công ty cổ 
phần Gostream Technology với đề 
tài Nền tảng livestream Gostudio. 
Quán quân cuộc thi này sẽ đại diện 
cho Việt Nam tham dự cuộc thi 
khởi nghiệp Startup World Cup 
2021 tại Hoa Kỳ. 

Dấu ấn thành công 
Kéo dài 3 ngày, Techfest Vietnam 

2020 đã bế mạc vào sáng ngày 
29/11/2020 tại Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân.  

Với 40 hoạt động trải dài trong 
suốt 3 ngày diễn ra, Techfest 
Vietnam 2020 thu hút trên 6.500 
lượt người tham dự; đặc biệt các sự 
kiện đều được phát trực tuyến với 
hơn 35.000 lượt xem; gần 300 
doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp đã tham gia triển lãm, trưng 
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bày, trong đó có nhiều sản phẩm, ý 
tưởng sáng tạo của học sinh, sinh 
viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trong hệ thống giáo dục nghề 
nghiệp. Ngoài ra, hoạt động kết nối 
đầu tư - một trong những nội dung 
quan trọng đã diễn ra liên tục trong 
suốt sự kiện, thu hút sự quan tâm 
tham gia của rất nhiều các nhà đầu 
tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp 
với số phiên kết nối trên 120 cuộc, 
tổng số tiền quan tâm đầu tư 
khoảng 14 triệu USD. 

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
đánh giá cao công tác tổ chức sự 
kiện Techfest năm nay, đặc biệt là 
Diễn đàn đối thoại của Thủ tướng 
Chính phủ với thanh niên và doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Diễn 
đàn cấp cao “Kết nối nguồn lực hỗ 
trợ khởi nghiệp ĐMST” chuỗi các 
hoạt động của 12 làng công nghệ, 
Ban kết nối đầu tư; Ban tổ chức 
cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp ĐMST quốc gia 2020, cùng 
các đối tác trong và ngoài nước 
trong nhiều tháng trước sự kiện. 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn 
mạnh: Techfest Vietnam 2020 cho 
thấy sự phát triển của hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST, từng bước hội 
nhập với quốc tế. Thứ trưởng bày tỏ 
mong muốn và tin tưởng rằng, với 

sự ủng hộ, quan tâm của Lãnh đạo 
Chính phủ, của các bộ, ngành, địa 
phương, sự tham gia trách nhiệm và 
nhiệt tình của các đơn vị, các tổ 
chức đại diện cho doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo sẽ là cơ sở cho sự 
phát triển bền vững của hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo và nền kinh tế 
Việt Nam. 

 (Tổng hợp) 
 

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 
KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG 
NGHỆ 

Sự kiện “Kết nối cung-cầu công 
nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” 
khai mạc ngày 3/12 là hoạt động 
nổi bật trong chuỗi hoạt động kết 
nối cung - cầu công nghệ do Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia 
của hơn 800 đại biểu đến từ 63 tỉnh 
thành trong cả nước. Tham dự Lễ 
khai mạc có Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Trần Văn Tuấn. 

Hoạt động kết nối cung - cầu công 
nghệ là một trong các giải pháp cụ 
thể, thiết thực nhằm phát triển thị 
trường KH&CN của Việt Nam, là 
hoạt động định kỳ, thường xuyên 
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được Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 
với các địa phương triển khai ở quy 
mô quốc gia, vùng qua đó xác định 
nhu cầu công nghệ và kết nối với 
nguồn cung công nghệ phù hợp. 

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công 
nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” 
sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng và thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu công nghệ góp phần 
phát triển thị trường công nghệ, 
phục vụ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, phát triển sản phẩm mới, 
nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
địa bàn tỉnh và trong cả nước, đưa 
KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản 
xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-
xã hội. 

Sự kiện diễn ra với hoạt động 
chính là triển lãm của gần 200 gian 
hàng đến từ các viện trường, doanh 
nghiệp, cá nhân trong cả nước có 
công nghệ - thiết bị trưng bày tập 
trung vào các lĩnh vực nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng 
công nghệ 4.0, xử lý chất thải - môi 
trường, giải pháp tiết kiệm năng 
lượng, khởi nghiệp - đổi mới sáng 
tạo và hoạt động tư vấn - kết nối 
công nghệ. Khoảng 400 công nghệ 
được trình diễn và hơn 150 đơn vị 
sẵn sàng chuyển giao công nghệ. 
Một số công nghệ tiêu biểu như: 
Robot; máy in 3D; Ứng dụng công 

nghệ 3D trong sản xuất; các loại 
máy móc, thiết bị công nghệ tự 
động phục vụ sản xuất nông nghiệp 
(thiết bị bay không người lái, hệ 
thống giám sát sâu bệnh hại cây 
trồng, hệ thống giám sát chất lượng 
nước…); các loại chế phẩm sinh 
học, phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo 
vệ thực vật có nguồn gốc sinh học 
ứng dụng trong nông nghiệp và xử 
lý ô nhiễm môi trường; các quy 
trình và mô hình sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ; các thiết bị sử dụng 
năng lượng tái tạo, các giải pháp 
tiết kiệm năng lượng trong sản 
suất… Sự kiện đã thu hút gần 3.000 
lượt khách tham quan, tìm hiểu 
công nghệ đến từ các cơ quan trung 
ương, các cơ quan/đơn vị, các tổ 
chức, viện, trường, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh, hội nông dân 
tỉnh, hội nông dân các huyện/thị 
xã/thành phố, đoàn thanh niên, học 
sinh/sinh viên các trường trên địa 
bàn tỉnh….  

Bên cạnh hoạt động triển lãm và 
tư vấn kết nối còn có các hoạt động 
liên quan như Hội nghị về hoạt 
động ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ địa phương năm 2020, Hội 
thảo khoa học “Ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp”. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho 
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biết, trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới, tác động đa chiều của toàn cầu 
hóa, tự do hoá thương mại, cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
và sự phát triển mạnh mẽ của 
KH&CN thế giới sẽ mang lại cơ hội 
đồng thời là thách thức rất lớn cho 
mỗi quốc gia trong chặng đường 
phát triển. Việt Nam đang xây dựng 
Chiến lược phát triển KT-XH 10 
năm 2021-2030, trong đó khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo được 
xác định nền tảng để đưa Việt Nam 
phát triển nhanh và bền vững. 

Để đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững, thực hiện 
các mục tiêu chiến lược về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tất yếu chúng ta phải lựa chọn con 
đường phát triển dựa vào KH&CN, 
tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
thúc đẩy hoạt động chuyển giao 
công nghệ, đổi mới công nghệ, 
thương mại hóa và ứng dụng các 
thành tựu KH&CN hiện đại, lành 
mạnh hóa thị trường KH&CN và 
môi trường kinh doanh ở Việt Nam, 
từ đó góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ của quốc gia và doanh 
nghiệp. 

Thông qua Sự kiện, các cơ sở giáo 
dục đại học, các viện nghiên cứu, 
các nhà khoa học, các doanh 
nghiệp, các cơ quan quản lý nhà 
nước gặp gỡ, kết nối, hình thành, 
phát triển thị trường KH&CN, mở 
rộng hợp tác giữa các viện nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp, 
đưa KH&CN vào thực tiễn phục vụ 
cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, 
phát triển kinh tế xã hội. 

Để hoạt động kết nối cung - cầu 
công nghệ mang lại hiệu quả thiết 
thực và trở thành một sự kiện có ý 
nghĩa, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng đề nghị các cơ 
quan, doanh nghiệp tăng cường 
phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ và các 
Sở KH&CN, nhà khoa học, viện 
nghiên cứu để tiếp tục bàn bạc, trao 
đổi, thống nhất nhằm đi đến việc ký 
kết, triển khai hợp đồng chuyển 
giao công nghệ thành công; thúc 
đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới 
công nghệ, chuyển giao các tiến bộ 
kỹ thuật, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm của 
doanh nghiệp và tăng khả năng 
cạnh tranh, giúp phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương. 

Theo ông Trần Văn Tuấn - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, sự kiện kết nối cung - cầu 
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công nghệ có ý nghĩa thúc đẩy 
chuyển giao đổi mới công nghệ cho 
các doanh nghiệp địa phương, tạo 
điều kiện cho các nhà khoa học 
chuyển giao kết quả nghiên cứu và 
sản xuất kinh doanh góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội. 

 
Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng 

thăm quan hệ thống phần mềm Autodesk 
Infraword của Công Ty CP Tư Vấn Thiết 

Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển Portcoast. 

Ông Trần Văn Tuấn tin tưởng 
rằng, việc tổ chức sự kiện sẽ hình 
thành mối liên kết cung – cầu công 
nghệ giữa các cơ sở nghiên cứu 
khoa học và khu vực sản xuất, xúc 
tiến chuyển giao công nghệ đối với 
các kết quả nghiên cứu được tạo ra, 
thúc đẩy sự phát triển của thị trường 
công nghệ. Qua đó, nâng cao được 
năng lực nghiên cứu và phát triển 
của các cơ sở nghiên cứu khoa học 
theo hướng chủ động gắn kết chặt 
chẽ với nhu cầu thị trường và doanh 
nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển doanh nghiệp KH&CN. 
Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa 
hoạt động đầu tư dành cho nghiên 
cứu và phát triển KH&CN. 

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công 
nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020” 
nhằm mục đích thúc đẩy chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng và 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
công nghệ góp phần phát triển thị 
trường công nghệ, phục vụ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, phát 
triển sản phẩm mới, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và 
trong cả nước, đưa KH&CN vào 
thực tiễn phục vụ sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 
Đây là lần thứ hai, hoạt động kết 
nối cung - cầu công nghệ được tổ 
chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

  (Sở KH&CN) 
 
 

 
 
TÌM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG 

Chiều ngày 03/12/2020, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu tổ chức Hội nghị về hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
địa phương năm 2020. Đây là sự 
kiện nằm trong chuỗi hoạt động 
“Kết nối cung - cầu công nghệ Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2020”. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Tham dự và chủ trì Hội nghị có 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cùng đại diện lãnh đạo các 
Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&CN; 
Lãnh đạo các Sở KH&CN và các 
trung tâm có chức năng ứng dụng 
chuyển giao công nghệ 63 tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 

điều hành thảo luận 

Hội nghị là diễn đàn để các địa 
phương, trung tâm thực hiện chức 
năng ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ thảo luận, đánh giá những nội 
dung quan trọng, tập trung vào các 
vấn đề như: Tổng kết hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
giai đoạn 2016-2020 và định hướng 
xây dựng mô hình phát triển Trung 
tâm giai đoạn 2021-2025; Đánh giá 
kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng 
cao năng lực cho Trung tâm theo 
Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 
15/3/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ và định hướng giai đoạn 2021-
2025; tình hình thực hiện cơ chế tự 
chủ theo quy định tại Nghị định 
54/2016/NĐ-CP; sắp xếp tổ chức 
bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 

19-NQ/TW của TW6 Khóa XII; 
Đồng thời hội nghị cũng nhằm trao 
đổi, đề xuất giải pháp nâng cao vai 
trò, hiệu quả của Trung tâm khi 
thực hiện mô hình hoạt động mới, 
việc nâng cao năng lực của các 
Trung tâm trong thực hiện các dịch 
vụ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp 
trong hoạt động đổi mới, chuyển 
giao công nghệ. 

Báo cáo tình hình hoạt động của 
các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN giai đoạn 2016-2020, ông 
Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục ứng 
dụng và Phát triển công nghệ, Bộ 
KH&CN cho biết, giai đoạn 2011 - 
2015 số lượng hợp đồng tư vấn 
chuyển giao công nghệ do các 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN thực hiện là 11.036 hợp 
đồng, tổng giá trị 220 tỷ đồng. Đến 
giai đoạn 2016 - 2020, số lượng 
hợp đồng tư vấn chuyển giao công 
nghệ do các Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN thực hiện là 
14.907 hợp đồng. Tổng giá trị hợp 
đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ 
là 290 tỷ đồng, tăng 32%. Theo 
đánh giá, số lượng hợp đồng nhiều 
nhưng giá trị không cao, song nó 
phản ảnh sự cố gắng, nỗ lực của các 
trung tâm rất lớn. 

Tương tự, số lượng công nghệ làm 
chủ trước đây là 227 công nghệ, 
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nhưng trong 5 năm gần đây số 
lượng tăng lên thành 357, tăng 
57%. Công nghệ sinh học là ngành 
có số lượng lớn nhất chiếm 42%, 
nông nghiệp 18%, môi trường 
16%... 

Số lượng nhiệm vụ KH&CN giai 
đoạn 2016-2020 là 840 nhiệm vụ, 
tổng kinh phí 788 tỷ đồng, tăng 
trung bình 6% mỗi năm. Kinh phí 
cấp tỉnh, thành phố chiếm 51%, cấp 
bộ và quốc gia 28%, cấp cơ sở 
21%. Năm 2020 do ảnh hưởng của 
Covid-19, số lượng nhiệm vụ 
KH&CN giảm so với năm 2019 
(184 nhiệm vụ so với 210 nhiệm 
vụ), tuy nhiên so với giá trị trung 
bình 168 nhiệm vụ KH&CN trong 
cả giai đoạn, năm 2020 có sự tăng 
trưởng lớn hơn so với trung bình. 

Về nhân sự làm việc trong các 
trung tâm tư vấn, chuyển giao công 
nghệ cũng tăng 30% (năm 2015 là 
1.374 người (cả viên chức và hợp 
đồng), năm 2020 là 1.675 người). 
Lao động có trình độ tiến sĩ tăng 7 
người, thạc sĩ tăng 180 người, đại 
học tăng 218 người... Nhân sự trực 
tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ 731 
người, chiếm 44% tổng số nhân sự. 

Để thúc đẩy hoạt động chuyển 
giao công nghệ, ông Tạ Việt Dũng 
mong muốn các Trung tâm cần chủ 

động tiếp nhận, lựa chọn kết quả 
nghiên cứu để hợp tác với các tổ 
chức, doanh nghiệp ứng dụng vào 
sản xuất phù hợp với đặc thù của 
địa phương. Các Trung tâm cần hỗ 
trợ doanh nghiệp ứng dụng đổi mới 
công nghệ, tập trung xác định nhu 
cầu doanh nghiệp, xây dựng cơ sở 
dữ liệu và chuyển giao công nghệ, 
cung cấp thông tin cho doanh 
nghiệp ứng dụng và đổi mới công 
nghệ… 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã 
trao đổi, chia sẻ, bổ sung làm rõ 
thêm những khó khăn, thách thức 
về thực trạng, nhu cầu, giải pháp 
ứng dụng và đổi mới công nghệ; 
Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ và đưa sản phẩm của 
Trung tâm vào thị trường; mô hình 
hoạt động của các Trung tâm để 
phát huy hiệu quả tự chủ, thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ và phục vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
ứng dụng và phát triển công nghệ. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho rằng, ngoài việc xây 
dựng sản phẩm chủ lực các Trung 
tâm thực hiện chức năng ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ cần phát 
triển công nghệ, dịch vụ sát với 
định hướng phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương, các ngành được ưu 
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tiên phát triển. Đây được coi là đầu 
bài để các Trung tâm triển khai các 
dịch vụ theo những định hướng đó. 

Thực hiện Nghị quyết 19 của 
Trung ương về Nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự 
nghiệp công lập, các trung tâm hoạt 
động lĩnh vực ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ ở địa phương được 
sắp xếp, tinh gọn. Hiện, cả nước có 
52 trung tâm được sắp xếp lại, 11 
trung tâm đang xây dựng kế hoạch 
sắp xếp. Trong đó, 20 trung tâm có 
3 chức năng ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, thông tin khoa học 
công nghệ và tiêu chuẩn đo lường; 
24 trung tâm có 2 chức năng ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 
thông tin khoa học công nghệ gộp 
với tiêu chuẩn đo lường; 19 trung 
tâm chỉ có chức năng ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ. 

Kết quả đạt được tại Hội nghị sẽ 
góp phần tăng cường năng lực và 
hiệu quả hoạt động của các Trung 
tâm có chức năng ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ thuộc Sở 
KH&CN các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. Từ đó tìm ra giải 
pháp tối ưu, đẩy mạnh việc ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ vào 
đời sống sản xuất, phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Nhân dịp này, Bộ KH&CN đã 

trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể 
có nhiều thành tích trong ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ giai đoạn 
2016-2020. 

(Tổng hợp) 
 

CHƯƠNG TRÌNH 712 - KHỞI 
TẠO UY TÍN, NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH CHO DOANH 
NGHIỆP 

Nhờ sự vào cuộc quyết tâm của 
Bộ KH&CN cùng các bộ ngành 
cũng như sự đồng hành, chung tay 
từ phía doanh nghiệp, Chương trình 
712 đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ 
trong hoạt động thúc đẩy năng suất 
chất lượng tại Việt Nam, tạo tiền 
đề, cơ sở cho hàng nghìn doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, uy tín trên thị trường khu vực 
và quốc tế. 

Nhiều dấu ấn qua một thập kỷ 
Kể từ khi tham gia vào Tổ chức 

Năng suất châu Á (ngày 
1/10/1996), vai trò và tầm quan 
trọng của năng suất, chất lượng đã 
thực sự được nhấn mạnh tại Việt 
Nam. Từ thập niên Chất lượng lần 
thứ I (1996-2005), hoạt động thúc 
đẩy năng suất chất lượng (NSCL) 
tại Việt Nam được hình thành, các 
doanh nghiệp (DN) bắt đầu quan 
tâm tới vấn đề cải tiến NSCL và đã 
có những bước tiến quan trọng trên 
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chặng đường nâng cao chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa, hội nhập quốc 
tế. Thập niên Chất lượng lần thứ II 
(2006-2015) với chủ đề “Năng suất 
chất lượng - chìa khóa phát triển và 
hội nhập” được đặt ra với mục tiêu 
tạo lập uy tín, nâng cao khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa 
“sản xuất tại Việt Nam”. 

Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
712/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
của DN Việt Nam đến năm 2020” 
(Chương trình 712). Theo đó, nhiều 
hoạt động thiết thực và có chiều sâu 
về thúc đẩy NSCL, Chương trình đã 
giúp đỡ, kiến tạo cho hàng chục 
nghìn cơ quan, tổ chức, DN tìm ra 
hướng đi đúng đắn cho quá trình 
vận hành hoạt động. Đồng thời tạo 
ra chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt 
động thúc đẩy NSCL tại Việt Nam, 
tạo tiền đề, cơ sở cho hàng nghìn 
DN nâng cao năng lực cạnh tranh, 
uy tín trên thị trường khu vực và 
quốc tế. 

Nhận định kết quả triển khai 
Chương trình, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) Trần Văn Vinh 
cho biết: sau 10 năm triển khai, 
Chương trình là một trong các nhân 

tố đóng góp cụ thể trong việc thúc 
đẩy nâng cao năng suất lao động 
nói chung và hỗ trợ DN trong tiến 
trình chuẩn bị năng lực phục vụ hội 
nhập. 

Bên cạnh tạo dựng được phong 
trào về NSCL thông qua 07 dự án 
NSCL ngành và 57 dự án NSCL địa 
phương; hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia với 12.000 TCVN đạt tỉ lệ gần 
60% hài hoà tiêu chuẩn quốc tế 
cùng với 800 QCVN bao trùm hầu 
hết các lĩnh vực là cơ sở để triển 
khai các hoạt động quản lý chất 
lượng phục vụ sản xuất kinh doanh 
và thương mại; đội ngũ chuyên gia 
về NSCL trong cả nước đã bước 
đầu được hình thành và phát triển ở 
các Bộ, ngành, địa phương và DN; 
nâng cao nhận thức, kiến thức về 
NSCL cho các cấp, các ngành, đặc 
biệt là các DN. 

Chương trình đã triển khai ứng 
dụng các hệ thống quản lý, công cụ 
cải tiến NSCL tiên tiến, áp dụng các 
tiêu chí quản lý của mô hình Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia đã 
giúp cho hàng chục nghìn DN nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
giảm chi phí sai lỗi, qua đó nâng 
cao năng suất lao động và khả năng 
cạnh tranh. Đây là kết quả rất quan 
trọng vì quan điểm chủ đạo của 
Chương trình là “Nhà nước tạo nền 
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tảng, hỗ trợ cho việc nâng cao năng 
suất và chất lượng. DN đóng vai trò 
chủ yếu trong việc nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa”. 

Bên cạnh đó, Chương trình đã 
từng bước xây dựng được đội ngũ 
chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng 
suất chất lượng, nguồn nhân lực bảo 
đảm cho hoạt động nâng cao NSCL 
tại các DN, ngành kinh tế và nền 
kinh tế. Việc triển khai đào tạo kiến 
thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất 
chất lượng cho sinh viên các trường 
Đại học, cao đẳng nghề tại Việt 
Nam, góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực cho xã hội. 

NSCL là yếu tố then chốt 
Theo báo cáo từ Ban điều hành 

Chương trình, sau 10 năm triển 
khai, đã có khoảng 15.000 DN được 
hướng dẫn áp dụng các mô hình 
mới để cải tiến NSCL. Nhiều DN 
tiếp cận và áp dụng các Hệ thống 
quản lý chất lượng theo chuẩn quốc 
tế (ISO 9000, ISO 14000) và hệ 
thống các công cụ cải tiến cơ bản 
(như 5S, Lean hoặc Six Sigma,…). 
Ở các Bộ ngành, địa phương với 
nhiều kết quả nổi bật, nhiều cá 
nhân, DN điển hình đã được hỗ trợ, 
NSCL tăng lên rõ rệt. Nhiều DN 
báo cáo, sau khi được hỗ trợ tư vấn 
và áp dụng các hệ thống, công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng, NSCL 
của DN đã tăng lên 30 - 40% so với 
trước khi áp dụng. 

Hiệu quả lớn nhất Chương trình 
mang lại cho cộng đồng xã hội và 
DN thể hiện trên nhiều phương 
diện. Cụ thể, phong trào NSCL đã 
được xây dựng tại tất cả các tỉnh, 
thành phố trong cả nước với 7/8 bộ, 
ngành, 57/63 địa phương có dự án 
NSCL được phê duyệt, huy động 
nguồn lực tập trung cho mục tiêu 
nâng cao NSCL của sản phẩm, hàng 
hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh, 
thương hiệu DN, sản phẩm, hàng 
hoá Việt Nam trên thị trường trong, 
ngoài nước. Điều này góp phần 
nâng tỷ trọng đóng góp của TFP 
trong tốc độ tăng GDP, giai đoạn 
2016 - 2019 khoảng 40,4%; dự kiến 
2016 - 2020 đạt 40,5%; vượt chỉ 
tiêu đề ra của chương trình là 35% 
vào năm 2020; góp phần cải thiện 
xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu (GII) của Việt Nam. 

Ngoài ra, Chương trình đã góp 
phần hình thành Hệ thống TCVN 
với khoảng gần 13.000 TCVN đạt tỉ 
lệ gần 60% hài hoà tiêu chuẩn quốc 
tế bao trùm hầu hết các lĩnh vực, là 
cơ sở để triển khai các hoạt động 
quản lý chất lượng phục vụ sản xuất 
kinh doanh và thương mại. Ngoài 
việc tập trung xây dựng TCVN 
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phục vụ đối tượng sản phẩm hàng 
hóa trọng điểm, Bộ KH&CN đã chủ 
động, phối hợp với các Bộ, ngành 
triển khai xây dựng TCVN cho các 
nhóm đối tượng chiến lược như: đô 
thị thông minh, sản xuất thông 
minh, nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ, mã số mã 
vạch, truy xuất nguồn gốc, năng 
lượng tái tạo, an ninh thông tin, 
biến đổi khí hậu, quản lý nguồn 
nước, xử lý chất thải, an toàn thực 
phẩm, công nghiệp phụ trợ, cơ khí 
chế tạo,… 

Chương trình cũng đã biên soạn, 
biên tập phát hành 40 đầu sách với 
hơn 50.000 bản và hơn 120 loại tài 
liệu phổ biến, hướng dẫn, đào tạo 
về NSCL cho các đối tượng khác 
nhau. Việc triển khai ứng dụng các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng tiên tiến, áp 
dụng tiêu chí quản lý của mô hình 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
đã giúp hàng chục nghìn doanh 
nghiệp nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai 
lỗi, nâng cao năng suất lao động và 
khả năng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng 
Trần Văn Vinh, trong bối cảnh nền 
kinh tế Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới như hiện nay, việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh là điều tất yếu 
đối với cộng đồng DN để tồn tại và 
phát triển trên thương trường. Bởi 
yêu cầu ngày càng khắt khe của thị 
trường ngày càng mở rộng, cạnh 
tranh về giá và việc tham gia vào 
chuỗi cung ứng giá trị khu vực và 
toàn cầu đòi hỏi các DN Việt Nam 
nhận thức rõ tầm quan trọng của 
việc nâng cao NSCL sản phẩm 
thông qua việc thực hiện các giải 
pháp áp dụng các tiêu chuẩn, công 
cụ tiên tiến, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, ứng dụng hiệu quả 
KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. 
Để làm được điều đó, nâng cao 
NSCL sản phẩm, hàng hoá là yếu tố 
then chốt quyết định năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả kinh doanh của 
DN. 

  (vietq.vn) 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
TRONG NÔNG NGHIỆP: 
CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP 
“BỨT PHÁ” 

Ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp là hướng đi tất yếu 
đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và 
phát triển bền vững của ngành nông 
nghiệp. Để lĩnh vực này phát triển 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế 
của địa phương, đòi hỏi phải có 
những giải pháp, chính sách mang 
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tính đột phá hơn. 
Từ thực tiễn này, Hội thảo khoa 

học “Ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp” được tổ chức 
sáng 04/12 tại BR-VT là cơ hội để 
các chuyên gia - nhà khoa học - nhà 
quản lý - doanh nghiệp trao đổi thảo 
luận và đề xuất các giải pháp triển 
khai ứng dụng thực tế nhằm phát 
triển nông nghiệp theo hướng bền 
vững. 

Hướng đi tất yếu 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Mai 

Thanh Quang, Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT cho biết, đầu 
tư phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao (NNƯDCNC) để 
tăng năng suất, chất lượng, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức 
cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa 
và sử dụng có hiệu quả trên diện 
tích đất nông nghiệp là bước phát 
triển tất yếu của ngành nông nghiệp 
cả nước nói chung và của tỉnh BR-
VT nói riêng. 

Theo Quyết định 575/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ đã quy 
hoạch một số vùng NNƯDCNC, 
tập trung vào các đối tượng: Rau, 
hoa, cà phê, chè, thanh long, bò sữa, 
bò thịt, gia cầm, tôm. Còn tại Quyết 
định 66/2015/QĐ-TTg ngày 
25/12/2015, Thủ tướng Chính phủ 
giao UBND tỉnh có thẩm quyền 

công nhận vùng NNƯDCNC. Đến 
năm 2017 đã có 1 vùng 
NNƯDCNC được công nhận. Tại 
BR-VT, thực hiện Đề án 04-ĐA/TU 
ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy tỉnh về 
phát triển NNƯDCNC đến năm 
2020, tỉnh đang xây dựng 2 khu 
nông nghiệp và 7 vùng sản xuất 
NNƯDCNC. 

Tính đến tháng 11/2020, trên địa 
bàn tỉnh đã có 62 cơ sở sản xuất 
trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, 
với tổng diện tích 2.726 ha, ước 
năm 2020 cung cấp ra thị trường 
trên 31 ngàn tấn sản phẩm, tổng giá 
trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng 
công nghệ cao đạt khoảng 336 tỷ 
đồng, chiếm 5,7% giá trị sản phẩm 
ngành trồng trọt. Các công nghệ 
đáp ứng chủ yếu như: Nhà màng, 
nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, 
kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự 
động, công nghệ thủy canh, công 
nghệ Aquaponic, công nghệ theo 
dõi điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm theo 
cảm biến, sử dụng điện năng lượng 
mặt trời… 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà 
khoa học và doanh nghiệp tiêu biểu 
đã trình bày các báo cáo tham luận 
về ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp với các nội dung: Phát 
triển Nông nghiệp theo hướng ứng 
dụng công nghệ cao tại Việt Nam 
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và đề xuất giải pháp triển khai ứng 
dụng tại tỉnh BR-VT; Ứng dụng 
công nghệ vi sinh trong nuôi trồng 
thủy sản; Nghiên cứu sử dụng ánh 
sáng chuyên dụng trong nông 
nghiệp công nghệ cao; Nuôi trồng 
thủy sản tuần hoàn, chính xác và 
4.0: tương lai và cơ hội phát triển 
bền vững cho ngành nuôi trồng 
thủy sản Việt Nam; hệ sinh thái 
nông nghiệp thông minh bền vững; 
các chế phẩm sinh học phục vụ sản 
xuất nông nghiệp bền vững; bảo 
quản nông sản bằng kho lạnh kết 
hợp với điện từ trường; công nghệ 
truy xuất nguồn gốc. 

Đến nay cả nước đã có 2 khu 
NNƯDCNC được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt thành lập bao gồm: 
Khu nông nghiệp công nghệ cao 
Hậu Giang và Khu nông nghiệp 
công nghệ cao Phú Yên; 3 địa 
phương gồm Thái Nguyên, Thanh 
Hóa, Lâm Đồng đã xây dựng Đề án 
thành lập khu NNCNC để xem xét 
tổ chức thẩm định. 

Đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp 
Từ thực tế phát triển NNƯDCNC 

tại BR-VT, theo PGS.TS. Dương 
Hoa Xô để phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao hiệu quả cần phải 
dựa vào ưu thế nông nghiệp của 
tỉnh, gắn với sự hợp tác của Thành 
phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai 

cũng như thị trường to lớn tại TP. 
Hồ Chí Minh. Việc phát triển 
NNƯDCNC phải được triển khai 
một cách đồng bộ và có trọng điểm 
theo từng giai đoạn. Xác định sản 
phẩm chủ lực và thị trường kèm 
theo, từ đó gắn liền với những giải 
pháp cụ thể. 

PGS.TS. Dương Hoa Xô cho rằng 
cần nhanh chóng hoàn thiện đầu tư 
các Khu nông nghiệp công nghệ 
cao do doanh nghiệp chủ trì, đây 
chính là hạt nhân, đầu mối thúc đẩy 
sự phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao. Cần sự tham gia dẫn dắt 
và chủ lực của một đơn vị nghiên 
cứu ứng dụng của Nhà nước đầu tư 
vào trong Khu công nghệ cao. Và 
có những chính sách ưu đãi đầu tư 
vào khu NNƯDCNC. 

NGND.GS.TS. Nguyễn Quang 
Thạch, Chủ tịch Hội đồng khoa học 
Viện Sinh học Nông nghiệp, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn 
mạnh, ánh sáng là yếu tố quyết định 
đến sự sống, sinh trưởng, phát triển 
hình thành năng suất và phẩm chất 
của cây trồng. Việc nghiên cứu chế 
tạo và quy trình sử dụng đèn 
chuyên dụng trong nông nghiệp 
công nghệ cao là một hướng đi mới 
mẻ đầy triển vọng rất cần tập trung 
phát triển như một giải pháp quan 
trọng trong NNƯDCNC. 
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PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, 
Trường Đại học Bách khoa Thành 
phố Hồ Chí Minh cho rằng, hệ 
thống nuôi trồng thủy sản hiện nay 
ở nước ta không còn phù hợp vì còn 
phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khó 
kiểm soát và xử lý dịch bệnh, gây ô 
nhiễm môi trường... Do đó, cần 
phải có sự thay đổi mang tính cách 
mạng, chuyển từ hệ thống nuôi thủy 
sản mở sang nuôi thủy sản kín với 
chi phí thấp. 

ThS. Đặng Hoàng Anh Tuấn, 
Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đưa ra giải 
pháp trong bảo quản nông sản bằng 
kho lạnh kết hợp điện trường. Giải 
pháp này sẽ làm giảm quá trình mất 
nước của nông sản bằng cách tạo ra 
mối liên kết chặt chẽ giữa phân tử 
nước với các thành phần khác trong 
cấu trúc của nông sản. Hiệu ứng 
điện trường các lỗ khí trên bề mặt 
rau quả được đóng lại, do đó sự bay 
hơi nước từ nông sản được hạn chế, 
giúp rau, quả, thịt, cá duy trì được 
độ tươi… Đây được xem là phương 
pháp bảo quản nông sản hiệu quả, 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 
và phù hợp với điều kiện hạ tầng 
của Việt Nam”. 

Ông Cao Nhật Anh Tú, Giám đốc 
Công ty TNHH 4K Farm, TP. Vũng 
Tàu cho rằng, một trong những yếu 

tố quan trọng để đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp đó là cần sự hợp tác, liên kết 
chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông 
dân. Từ đó hình thành các vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung gắn với 
công nghiệp chế biến, tăng cường 
ứng dụng khoa học và công nghệ 
sau thu hoạch tạo ra giá trị mới cho 
nông sản. Từ tháng 4/2020, với quy 
trình 4K (không thuốc trừ sâu, 
không chất tăng trưởng, không chất 
bảo quản, không biến đổi gen), 
Công ty TNHH 4K Farm đã liên kết 
với các hộ nông dân trên địa bàn 
Thị xã Phú Mỹ, Đất Đỏ triển khai 
trồng rau theo hướng công nghệ 
cao. Kết quả không chỉ tạo ra chuỗi 
liên kết trong việc tiêu thụ sản 
phẩm bền vững, 4K Farm còn triển 
khai tích hợp tổng thể hệ thống 
quản lý sản xuất bao gồm: nhật ký 
điện tử, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, quản lý chất lượng và sản 
lượng. 

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề cũng 
đã được đưa ra trao đổi thảo luận 
như: Làm thế nào để kết nối doanh 
nghiệp, hộ nông dân với các viện 
trường; công tác quản trị theo công 
nghệ 4.0 trong tổ chức sản xuất, bảo 
quản chế biến và tiêu thụ; giải pháp 
truy xuất nguồn gốc … 

 (most.gov.vn) 
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 Phát triển thành công vật liệu 
mới chế tạo pin mặt trời  

Vật liệu hữu cơ phân tử được TS 
Đào Quang Duy chế tạo, mở ra 
hướng phát triển pin mặt trời 
perovskite giá thành hợp lý, bảo vệ 
môi trường. 

Bắt tay nghiên cứu từ năm 2011, 
TS Đào Quang Duy, Trung tâm 
Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội đến nay đã phát triển thành 
công vật liệu phthalocyanine-
tetrabenzoporphyrin, với đầy đủ 
tính chất phù hợp để tạo thành lớp 
chuyển tiếp lỗ trống trong pin mặt 
trời perovskite. 

Đây là loại vật liệu quan trọng tác 
động tới độ bền và tuổi thọ của pin 
perovskite. Khác với pin mặt trời 
sillic truyền thống, các lớp chuyển 
tiếp lỗ trống của pin perovskite sử 
dụng vật liệu dạng rắn, không phải 
điện phân lỏng, có khả năng hấp thụ 
và khuếch tán năng lượng tốt. 

 
Pin mặt trời perovskite có nhiều ưu điểm 

so với pin silic truyền thống 

Để chế tạo vật liệu 
phthalocyanine-
tetrabenzoporphyrin, TS Duy và 
cộng sự áp dụng công nghệ quay 
phủ. Công nghệ này có ưu điểm giá 
thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo 
pin tăng sức bền dẻo và độ ổn định. 
Nghiên cứu cho thấy, vật liệu này 
có độ linh động hạt tải mang điện 
cao, và dễ hòa tan trong các dung 
môi hữu cơ, có khả năng bảo vệ lớp 
vật liệu perovskite. Cấu trúc tinh 
thể của pin giúp quá trình chuyển 
đổi các photon ánh sáng từ nguồn 
mặt trời thành điện năng sử dụng, 
được diễn ra hiệu quả. 

Đặc biệt, kể cả khi chưa được tối 
ưu hóa, pin sử dụng vật liệu hữu cơ 
nguyên tử nhỏ làm lớp chuyển tiếp 
lỗ trống có hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng ở mức cao, đạt 15%. 
Ngoài ra, việc sử dụng vật liệu 
phthalocyanine-
tetrabenzoporphyrin không cần pha 
tạp, có thể làm tăng độ bền của pin 
gấp hai lần, bảo vệ lớp perovskite 
bên ngoài. 

TS Duy cho biết, hướng phát triển 
tiếp theo là tối ưu hóa các bước chế 
tạo pin, tăng độ bền và hiệu suất 
của vật liệu.  

Nhờ kết quả bước đầu về hiệu 
suất vật liệu, nhóm tiếp tục thiết kế 
cấu trúc perovskite 2D hoặc 3D để 

THÀNH TỰU KH&CN 
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thay đổi lớp nhân, giúp tăng hiệu 
suất chuyển đổi điện năng của pin. 
Bước nghiên cứu này được dự kiến 
năm sau hoàn thành. Ngoài công 
trình này, nhóm đang nghiên cứu 
chế tạo loại pin nhiên liệu mới sử 
dụng các vật liệu carbon để thay thế 
cho các vật liệu platin quý hiếm. 

Pin perovskite được coi là một 
trong những ứng viên tiềm năng để 
thay thế pin mặt trời silic truyền 
thống. Hiện nay Việt Nam đa phần 
nhập khẩu pin mặt trời silic, giá 
thành cao và có thể ảnh hưởng tới 
môi trường đất khi hết hạn sử dụng 
do pin silic có nhiều tạp chất. Việc 
phát triển loại pin mặt trời mới tại 
Việt Nam giúp giảm giá thành mà 
vẫn đảm bảo môi trường và sức 
khỏe cho người sử dụng. 

  (vjst.vn) 
 

 Startup Việt giành Quán quân 
giải quốc tế về smart city 

Ứng dụng Busmap - xe buýt thành 
phố là startup Việt duy nhất giành 
Quán quân ITU Digital World 
Awards do Liên minh Viễn thông 
quốc tế tổ chức tối 7/12. 

Qua nhiều năm tổ chức, giải 
thưởng đã thu hút rất nhiều cá nhân 
và tổ chức trên thế giới nhằm tìm ra 
những dự án khởi nghiệp mang lại 
nhiều giá trị cho xã hội. Năm nay, 

do ảnh hưởng của Covid-19, giải 
thưởng được trao theo hình thức 
trực tuyến. Đại diện Việt Nam có sự 
tham gia của ông Phan Tâm, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Dự án quán quân được tham 
gia hội nghị triển lãm Thế giới Số 
(ITU Digital World) tại Hà Nội vào 
năm 2021. 

Hạng mục Busmap đạt được là 
"Smart City – Smart Living" do cơ 
quan chuyên trách của Liên Hợp 
Quốc về công nghệ thông tin và 
truyền thông (ITU) tổ chức nhằm 
thúc đẩy sự đổi mới ở 193 quốc gia 
thành viên trên toàn cầu. Busmap 
đã vượt qua 10 dự án của các quốc 
gia lọt vào vòng chung kết để giành 
ngôi quán quân. 

ITU Digital World Awards vinh 
danh những giải pháp và cống hiến 
xuất sắc với mục đích xây dựng một 
thế giới tốt đẹp hơn thông qua các 
phát kiến và công nghệ hiện đại với 
bốn hạng mục: Kết nối 
(Connectivity), Y tế số (E-health), 
Tài chính số (Digital finance) và 
Thành phố thông minh (Smart city, 
smart living). 

Busmap là một ứng dụng di động 
do Lê Yên Thanh, cựu sinh viên 
khoa Công nghệ thông tin, Đại học 
Khoa học Tự nhiên TP HCM và 
nhóm phát triển từ năm 2013. Ứng 
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dụng hỗ trợ miễn phí người dùng 
thuận tiện hơn trong việc đi xe buýt 
với các tính năng tìm đường thông 
minh, chỉ dẫn người dùng những 
khoảng cách đi tốt nhất bằng xe 
buýt giữa hai điểm bất kỳ. 

Dựa vào công nghệ GPS và trí tuệ 
nhân tạo người dùng có thể biết thời 
gian xe buýt đến trạm với độ trễ 
dưới 1 phút. Tính năng giúp người 
dùng tìm trạm nơi gần vị trí hiện tại 
của họ, hiển thị trực quan trên bản 
đồ. Dữ liệu về tuyến xe, giá vé, thời 
gian chạy, các trạm dừng... luôn 
được cập nhật giúp người dùng tra 
cứu. 

Hiện, ứng dụng Busmap có 
khoảng 2 triệu lượt tải, 400.000 
người dùng mỗi tháng.  

 (vnexpress.net) 
 

 Trung Quốc trình làng siêu 
máy tính nhanh nhất thế giới 

Theo Live Science, một nhóm các 
nhà khoa học Trung Quốc đã phát 
triển được một máy tính lượng tử 
mà họ mô tả là “đầy sức mạnh”, có 
thể thực hiện một nhiệm vụ nhanh 
hơn 100 nghìn tỷ lần so với siêu 
máy tính nhanh nhất thế giới hiện 
nay. 

Trước đó, vào năm 2019, Google 
cũng tuyên bố chế tạo thành công 
máy tính lượng tử có khả năng vượt 

trội hơn các siêu máy tính nhanh 
nhất thế giới. Tuy nhiên, nhóm 
nghiên cứu đến từ Đại học KH&CN 
Trung Quốc cho biết chiếc máy tính 
có tên gọi là Cửu Chương của họ 
thậm chí còn nhanh hơn máy tính 
của Google 10 tỷ lần. 

Cụ thể, nếu căn cứ theo cách tính 
truyền thống tối ưu hiện nay, máy 
tính này có tốc độ lấy mẫu hạt 
Boson nhanh hơn siêu máy tính số 
một thế giới Fugaku lên tới 100.000 
tỷ lần, tốc độ tính toán cũng nhanh 
hơn 10 tỷ lần so với nguyên mẫu 
máy tính lượng tử Sycamore có tốc 
độ xử lý 53 qubit (bit lượng tử) của 
Google. Hay nói cách khác, nhiệm 
vụ mà máy tính Cửu Chương của 
Trung Quốc hoàn thành trong một 
phút thì siêu máy tính phải cần tới 
100 triệu năm mới có thể làm xong. 

Bài báo mô tả về Cửu Chương và 
tốc độ tính toán của nó đã được 
xuất bản trên tại chí Science ngày 
3/12. 

Theo hãng NDTV, Trung Quốc đã 
đầu tư rất mạnh tay vào lĩnh vực 
điện toán lượng tử của nước này, 
với việc Chính phủ chi 10 tỷ USD 
cho Phòng Thí nghiệm quốc gia về 
Khoa học thông tin lượng tử. Trung 
Quốc hiện cũng là quốc gia dẫn đầu 
thế giới về mạng lượng tử, nơi dữ 
liệu được mã hóa bằng cách cơ học 
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lượng tử được truyền qua một 
khoảng cách rất xa. 

Máy tính lượng tử được cho là có 
thể thay đổi thế giới, từ chuyển đổi 
ngành y học và mật mã học tới cách 
mạng hóa ngành thông tin và trí tuệ 
nhân tạo (AI), đồng thời được đánh 
giá là xu hướng của tương lai do 
được ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực. Những đột phá về loại thiết bị 
này có thể giúp hỗ trợ y học nghiên 
cứu kéo dài sự sống, tạo siêu vật 
liệu mới, thậm chí có thể sẽ ảnh 
hưởng đến thị trường tài chính, 
chính phủ và quân đội. 

Chính vì những tiềm năng to lớn 
của máy tính lượng tử mà châu Âu 
và Mỹ cũng đang tích cực phối hợp 
nghiên cứu, trong đó, các người 
khổng lồ công nghệ trên thế giới 
như Google, Microsoft hay IBM 
đều tỏ ra cực kỳ quan tâm đến 
nghiên cứu loại máy tính này. 

(baochinhphu.vn) 
  

 
 

NHÀ KHOA HỌC VIỆT ĐẦU 
TIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG 
KẾT NỐI TOÀN CẦU NOAM 
CHOMSKY 

PGS. Trần Xuân Bách, giảng viên 
Đại học Y Hà Nội là một trong 2 
người được trao Giải thưởng Kết 

nối Toàn cầu Noam Chomsky về 
thành tựu trong nghiên cứu năm 
2020. Đây cũng là lần đầu tiên một 
nhà khoa học của Việt Nam nhận 
được giải thưởng này. 

Buổi lễ trao giải Noam Chomsky 
năm 2020 được tổ chức tại trụ sở 
của Hiệp hội các nhà nghiên cứu 
hàn lâm liên quốc gia (STAR) tại 
Hoa Kỳ vào 7h tối 8/12 (tức 7h 
sáng ngày 9/12 ở Việt Nam). 

Giải thưởng Noam Chomsky năm 
2020 trao một Huân chương Sao 
Bắc Đẩu cho Thành tựu trọn đời, 2 
giải thưởng Ngôi sao toả sáng về 
thành tựu trong nghiên cứu và 2 
chứng nhận học giả Ngôi sao mới 
nổi. 

Giải thưởng Ngôi sao toả sáng về 
thành tựu trong nghiên cứu công 
nhận những người có đóng góp 
xuyên quốc gia, có sức ảnh hưởng ở 
bất kỳ lĩnh vực nào. Đóng góp này 
có thể là bài báo được công bố trên 
tạp chí quốc tế, sách, chương sách 
hoặc các dạng thức cộng tác học 
thuật khác. PGS. Trần Xuân Bách 
vinh dự là một trong 2 học giả được 
trao Giải thưởng Noam Chomsky 
Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu 
trong nghiên cứu 2020. 

PGS. Trần Xuân Bách (sinh năm 
1984) hiện là Phó Trưởng Bộ môn 
Kinh tế Y tế tại Đại học Y Hà Nội. 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Năm 2019, anh được bổ nhiệm 
Giáo sư (kiêm nhiệm) tại Đại học 
John Hopkins danh tiếng. 

 
PGS. Trần Xuân Bách 

Cho tới nay, anh đã có nhiều công 
bố khoa học trên các tạp chí quốc tế 
uy tín, như The Lancet, Bulletin of 
the World Health Organization, 
JMIR, AIDS and Behaviors..., đồng 
thời tham gia phát triển nhiều mạng 
lưới nghiên cứu các vấn đề sức 
khỏe toàn cầu và chính sách kiểm 
soát bệnh tật. 

Không chỉ có những thành tích cá 
nhân nổi bật, PGS. Trần Xuân Bách 
còn là một thành viên tích cực của 
các mạng lưới kết nối tri thức trong 
nước và thế giới. Năm 2018, anh 
được bầu làm thành viên của Ban 
lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học 
trẻ toàn cầu (Global Young 
Academy), một mạng lưới kết nối 
các nhà khoa học trẻ nhằm giải 
quyết các vấn đề toàn cầu, khuyến 
khích, hỗ trợ người trẻ làm khoa 
học, đặc biệt là người trẻ đến từ các 
quốc gia đang phát triển. 

Cũng trong năm 2018, anh đảm 
nhận vai trò Tổng thư ký của Mạng 

lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. 
Đây là mạng lưới kết nối, tạo cơ hội 
cho các trí thức trẻ Việt Nam trong 
và ngoài nước cùng chung tay đóng 
góp các sáng kiến phục vụ đất 
nước. Thông qua mạng lưới, hàng 
chục nhóm nghiên cứu đã được 
thành lập, hàng trăm đề xuất, sáng 
kiến đã được mạng lưới làm cầu nối 
đưa tới các nhà lãnh đạo quốc gia. 

Giải thưởng Kết nối Toàn cầu 
Noam Chomsky được đặt tên theo 
học giả vĩ đại Noam Chomsky. GS. 
Noam Chomsky (sinh năm 1928) 
được coi là cha đẻ của ngôn ngữ 
học hiện đại và là một trong những 
tác giả được trích dẫn nhiều nhất 
còn sống. Ông là tác giả của hơn 
100 cuốn sách về ngôn ngữ học, 
chính trị, chiến tranh, truyền thông 
đại chúng... 

Giải thưởng này hướng tới việc 
tôn vinh sức mạnh của việc kết nối 
giữa con người, vinh danh những cá 
nhân có ảnh hưởng sâu sắc tới việc 
thúc đẩy dịch chuyển xã hội và dịch 
chuyển toàn cầu. 

 (baochinhphu.vn) 
 

 
 

CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN 
CÁC ĐIỀU PHỐI VIÊN QUỐC 
GIA VỀ HỢP TÁC VỚI IAEA 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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NĂM 2020 
Ngày 02/12/2020, Cơ quan Năng 

lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã 
chủ trì tổ chức Cuộc họp trực tuyến 
dành cho các điều phối viên quốc 
gia với IAEA (NLO), trợ lý điều 
phối viên (NLA) và các thành viên 
của Dự án hợp tác vùng (RCA-NR) 
và Hiệp định hợp tác về nghiên cứu, 
phát triển và đào tạo trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ hạt nhân 
cho các nước Ả Rập (ARASIA) với 
chủ đề “Hướng tới thành công và 
xây dựng tương lai cho chương 
trình hợp tác kỹ thuật ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương”. 

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, bà 
Jane Gerardo Abaya, Giám đốc 
TCAP đã tóm tắt một số hoạt động 
Vụ Châu Á - Thái Bình Dương đã 
triển khai từ sau cuộc họp năm 
2019. Bà cho biết trong năm 2020, 
đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn 
đến việc triển khai các hoạt động 
hợp tác kỹ thuật, đặc biệt là các 
hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên 
gia, cung cấp thiết bị và tổ chức các 
khóa thực tập. Tuy nhiên, IAEA đã 
tích cực, chủ động trước diễn biến 
của dịch Covid-19 và đã tổ chức 
thành công nhiều hoạt động thông 
qua hình thức trực tuyến với nỗ lực 
duy trì hợp tác, kết nối cùng các 
nước thành viên. Bà cũng đưa ra 

một số giải pháp, trong đó nhấn 
mạnh sự tham gia và hỗ trợ tích cực 
của các nước thành viên là điều 
kiện quan trọng để IAEA có thể 
triển khai các hoạt động hợp tác. Bà 
Jane Abaya cũng đã đưa ra 04 sáng 
kiến gần đây của IAEA để các quốc 
gia nghiên cứu tham gia, bao gồm: 
Chương trình học bổng Mari 
Sklodowska-Curie, dự án Hành 
động Tích hợp chống dịch bệnh lây 
truyền qua động vật (ZODIAC), dự 
án Công nghệ hạt nhân để kiểm soát 
rác thải nhựa (NUTEC), Sáng kiến 
đối tác toàn cầu về chống ung thư 
cho phụ nữ ở các nước đang phát 
triển. 

Phát biểu tại Cuộc họp, Tổng 
Giám đốc IAEA Rafael Mariano 
Grossi nhấn mạnh IAEA sẽ huy 
động tất cả các nguồn lực và sẵn 
sàng hỗ trợ các quốc gia khi được 
yêu cầu. Đồng thời, ông kêu gọi các 
nước thành viên tích cực phối hợp 
với IAEA để đạt được các mục tiêu 
phát triển. 

Tiếp sau bài phát biểu của Tổng 
Giám đốc IAEA, Điều phối viên về 
hợp tác với IAEA của một số quốc 
gia (Campuchia, Iran, Philippines, 
Kuwait, Fiji, Việt Nam, Bangladesh 
và Mông Cổ) đã có bài phát biểu về 
hoạt động hợp tác với IAEA trong 
thời gian qua. Các quốc gia đều 
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khẳng định tầm quan trọng của các 
dự án hợp tác kỹ thuật IAEA trong 
việc hỗ trợ các quốc gia phát triển 
kinh tế-xã hội và ứng phó với đại 
dịch Covid-19; cảm ơn IAEA đã 
giúp đỡ các nước sử dụng kỹ thuật 
RT-PCR (Phản ứng chuỗi 
polymerase sao chép ngược thời 
gian thực) trong cuộc chiến chống 
đại dịch, góp phần vào nỗ lực toàn 
cầu nhằm quản lý và giảm sự lây 
lan của bệnh.  

Phát biểu đại diện cho Việt Nam, 
bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục 
trưởng phụ trách Cục Năng lượng 
nguyên tử - Điều phối viên quốc gia 
về hợp tác với IAEA tại Việt Nam, 
đánh giá cao những nỗ lực của 
IAEA nói chung và của Ban hợp tác 
kỹ thuật nói riêng để bảo đảm sử 
dụng năng lượng nguyên tử vì hòa 
bình, bảo đảm an toàn an ninh trên 
toàn thế giới. Bà khẳng định trong 
khuôn khổ Chương trình quốc gia 
(CPF) giai đoạn 2016-2021, Việt 
Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích 
cực và kịp thời của IAEA thông qua 
các dự án kỹ thuật trong lĩnh vực y 
tế, nông nghiệp, tài nguyên môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, phát triển cơ sở hạ tầng hạt 
nhân quốc gia, bảo đảm an toàn và 
an ninh, góp phần quan trọng thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện 

nay, Cục NLNT đang phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan xây dựng 
Quy hoạch phát triển, ứng dụng 
năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Trên cơ sở đó, Việt Nam và IAEA 
sẽ xây dựng Khung chương trình 
quốc gia giai đoạn 2021-2026, dự 
kiến ký kết cuối năm 2021. Với 
kinh nghiệm hỗ trợ các quốc gia 
trong nhiều năm qua, Việt Nam đã 
tích cực hợp tác với IAEA và nước 
bạn Lào, Campuchia để xây dựng 
chương trình hợp tác ba bên nhằm 
thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các 
quốc gia đang phát triển và tăng 
cường hợp tác Nam - Nam. Hiện 
nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-
19, các bên đang tích cực phối hợp 
xây dựng các chương trình đào tạo 
và hoạt động trao đổi kinh nghiệm 
thông qua hình thức trực tuyến.  

Cuộc họp đã bầu Chủ tịch mới 
cho giai đoạn tiếp theo là Điều phối 
viên của Trung Quốc, đồng Chủ 
tịch là điều phối viên của Kuwait và 
thống nhất tổ chức Cuộc họp trực 
tiếp năm 2021 tại Bắc Kinh. 

(most.gov.vn) 
 
 

 
VIỆT NAM LÀ CẦU NỐI THÚC 
ĐẨY HỢP TÁC NĂNG SUẤT 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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GIỮA ASEAN – APO 
Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm 

vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch 
APO. Việt Nam đã làm rất tốt vai 
trò này trong hoạt động thúc đẩy 
hợp tác về năng suất trong khu vực 
trên nền tảng khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, 
Việt Nam khởi đầu cho sự kết nối 
giữa hai thiết chế đa phương quan 
trọng ASEAN và APO. 

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
hội nghị "Thúc đẩy hợp tác giữa 
ASEAN và APO trong lĩnh vực 
năng suất". 

Đây là diễn đàn đầu tiên kết nối 
và tăng cường hiểu biết lẫn nhau 
giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất 
châu Á (APO); đề xuất các giải 
pháp thúc đẩy năng suất trong khu 
vực, hướng đến đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc. Đồng thời, góp phần thúc 
đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ của 
Việt Nam với các quốc gia, vùng 
lãnh thổ, các tổ chức quốc tế... 

Phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy 
hợp tác giữa ASEAN và APO trong 
lĩnh vực năng suất, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho 
rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa 
trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai 

trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch 
APO, khởi đầu cho sự kết nối giữa 
hai thiết chế đa phương quan trọng, 
ASEAN và APO, nhằm thúc đẩy 
hơn nữa các hoạt động hợp tác về 
năng suất trong khu vực trên nền 
tảng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Hội nghị là một trong các sự kiện 
để triển khai sáng kiến của Việt 
Nam (do Bộ Khoa học và Công 
nghệ chủ trì đề xuất) trong Nhiệm 
kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 về xây 
dựng lộ trình, giải pháp nhằm tiếp 
cận, thúc đẩy sản xuất thông minh 
cho các quốc gia ASEAN. 

Đây là một trong 13 sáng kiến đã 
được các nhà lãnh đạo ASEAN phê 
duyệt trong năm 2020. Ở cấp độ 
khu vực, ACCSQ chủ trì, phối hợp 
với APO và các ủy ban chuyên 
ngành của ASEAN xây dựng dự 
thảo lộ trình và giải pháp nêu trên. 
Bộ KH&CN/Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đại diện cho 
Việt Nam tham gia tích cực trong 
việc xây dựng Lộ trình và các giải 
pháp thúc đẩy sản xuất thông minh 
trong ASEAN. 

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 
11/12. 

Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian 
Productivity Organization, APO) là 
tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, liên 
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chính phủ được thành lập vào ngày 
11 tháng 05 năm 1961. Được sự 
cho phép của Thủ tướng Chính phủ, 
Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của APO từ ngày 01 
tháng 01 năm 1996. Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) được ủy 
quyền là đại diện thường trực của 
Việt Nam tại APO và là đầu mối tổ 
chức thực hiện các chương trình, dự 
án của APO, các dự án song 
phương với các Tổ chức năng suất 
quốc gia thành viên APO. 

 (vietq.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI 
DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM - EU TRONG LĨNH 
VỰC LOGISTICS 

Diễn đàn giao thương trực tuyến 
logistics Việt Nam – EU 2020 diễn 
ra trong 2 ngày (8 và 9/12/2020) đã 
thu hút sự tham gia của 150 cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt 
Nam và các nước EU hoạt động 
trong lĩnh vực logistics. 

Thuận lợi song hành thách thức 
Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Bá 

Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến 
Thương mại (Bộ Công Thương) cho 
biết, EU là đối tác quan trọng của 
Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác 
thương mại. Quan hệ thương mại 

Việt Nam – EU thời gian qua đã 
phát triển hết sức nhanh chóng và 
hiệu quả. Tính riêng 10 tháng đầu 
năm nay, kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang EU dù giảm nhẹ 
3,8% so với cùng kỳ năm 2019 
nhưng vẫn đạt mức cao, với 33,23 
tỷ USD, trong khi nhập khẩu của 
Việt Nam từ EU tăng 3,1% so với 
cùng kỳ năm trước và đạt 12,42 tỷ 
USD. 

 
Diễn đàn giao thương trực tuyến logistics 

Việt Nam – EU 2020 

Hiện nay, EU là một trong 3 thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam, bên cạnh Hoa Kỳ và Trung 
Quốc. 

Theo ông Vũ Bá Phú, Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) có hiệu lực kể từ ngày 
01/8/2020 đang tạo ra cú huých lớn 
cho phát triển thương mại Việt Nam 
– EU, kéo theo những yếu tố thuận 
lợi cho sự phát triển của lĩnh vực 
logistics. Thời gian qua, ngành 
logistics Việt Nam có mức tăng 
trưởng cao 13-15%. Hiện nay Việt 
Nam có khoảng 4.000 doanh nghiệp 
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logistics, bao gồm cả dịch vụ kho 
bãi, giao nhận, vận tải... 

Bên cạnh những thuận lợi trên, 
cũng có không ít khó khăn trong 
hợp tác logistics giữa Việt Nam với 
các nước EU. 

Ông Vũ Bá Phú cho rằng, trong 
bối cảnh đại dịch Covid 19, thương 
mại hai chiều Việt Nam – EU đang 
đứng trước nhiều thách thức, trong 
đó có những khó khăn từ một số 
hoạt động logistics không diễn ra 
như thông lệ. Có thể đơn cử như 
thời gian qua, một số dịch vụ 
logistics cho hàng hóa lưu chuyển 
giữa Việt Nam và EU trở nên đắt đỏ 
và khan hiếm, các doanh nghiệp 
cũng phải đáp ứng thêm một số yêu 
cầu, điều kiện mới do các thủ tục 
hành chính về xuất nhập khẩu, quy 
trình kiểm soát hàng hóa quốc tế 
của EU có sự thay đổi… 

Ông Nguyễn Tương - Phó Tổng 
Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp 
Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), 
cũng chỉ ra những thách thức của 
các doanh nghiệp logistics Việt 
Nam như: hạn chế về chất lượng 
dịch vụ, kỹ năng quản lý, ứng dụng 
công nghệ thông tin và nguồn nhân 
lực. Những khó khăn chính trong 
chuyển đổi kỹ thuật số đối với các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
logistics hiện nay gồm: tình hình tài 

chính, nguồn nhân lực và lựa chọn 
công nghệ phù hợp. 

Tăng cường kết nối phát triển 
dịch vụ logistics 

Theo ông Vũ Bá Phú, để hoạt 
động trao đổi thương mại hai chiều 
Việt Nam – EU hiệu quả hơn, việc 
tối ưu hóa chất lượng, hình thức 
thực hiện các dịch vụ logistics phục 
vụ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt 
Nam – EU trong điều kiện kinh tế 
mới dưới tác động của dịch Covid 
19 và tiến tới hậu Covid 19 là một 
trong những giải pháp cấp thiết. 

Về phía Bộ Công Thương Việt 
Nam, các cơ quan chức năng liên 
quan thuộc Bộ đang tiếp tục rà soát 
các thủ tục hành chính về xuất nhập 
khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo 
thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu và 
doanh nghiệp dịch vụ logistics. 

Việt Nam khuyến khích các doanh 
nghiệp tập trung đầu tư cơ sở hạ 
tầng logistics đồng bộ, tăng tính kết 
nối của phương tiện vận tải, cải 
thiện năng lực cung cấp dịch vụ 
logistics thông qua ứng dụng số hóa 
những quy trình hoạt động… 

Chia sẻ với các doanh nghiệp Việt 
Nam cơ hội hợp tác với những dịch 
vụ logistics ưu việt của Hà Lan, ông 
Sjaak de Klein - Trưởng nhóm cấp 
cao về Giải pháp chuỗi cung ứng 
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Châu Á, Hội đồng Phân phối Quốc 
tế Hà Lan (HIDC) cho biết, cảng 
Rotterdam của nước này là cảng lớn 
nhất Châu Âu, mở rộng đến hơn 
200 cảng biển nước sâu, đặc biệt, 
cảng này tối ưu hóa chuỗi cung ứng 
thông qua số hóa. Bên cạnh đó là 
sân bay Amsterdam Schiphol là sân 
bay kết nối tốt thứ hai trên thế 
giới… 

Ông Sjaak de Klein cũng cam kết, 
HIDC sẵn sàng tư vấn về chuỗi 
cung ứng Châu Âu (thiết kế hậu 
cần, cấu trúc tài chính…) cho các 
doanh nghiệp logistics Việt Nam. 

Còn ông Gilbert Canameras - Chủ 
tịch Francorisk, chuyên gia tư vấn 
ngoại thương Pháp chia sẻ với 
doanh nghiệp Việt Nam về thực 
hành quản lý rủi ro logistics khi hợp 
tác với các doanh nghiệp EU. 

Theo các chuyên gia, logistics 
đang trở thành ngành kinh tế thu 
hút sự quan tâm của Chính phủ Việt 
Nam. Sự ra đời Quyết định 
200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về nâng cao năng lực cạnh 
tranh và phát triển dịch vụ logistics 
đến năm 2025 mở ra một giai đoạn 
mới cho phát triển logistics ở Việt 
Nam, khi đề ra những giải pháp 
tổng thể, đồng bộ nhằm cải thiện cơ 
sở hạ tầng vật chất, phát triển thị 
trường cũng như nâng cao nguồn 

lực con người phục vụ lĩnh vực 
này. Và sự phát triển của ngành 
logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện 
để Việt Nam nhanh chóng trở thành 
một trung tâm sản xuất mới trong 
khu vực, có năng suất lao động cao 
và năng lực cạnh tranh tốt. 

 (vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nga tạo ra nguyên mẫu vaccine 
phòng bệnh AIDS 

Một số cơ quan nghiên cứu 
vaccine của Nga đã tạo ra nguyên 
mẫu vaccine chống lại virus gây suy 
giảm miễn dịch ở người 
(HIV/AIDS). 

 
Ảnh minh họa 

Ngày 1/12, bà Anna Popova, 
Giám đốc Cơ quan giám sát, bảo vệ 
quyền lợi và sức khỏe người tiêu 
dùng Nga, cho biết: Một số trung 
tâm nghiên cứu nhà nước, bao gồm 
Viện Virus và Công nghệ sinh học 
Vector, đã và đang nghiên cứu và 
tạo ra các nguyên mẫu của loại 
vaccine chống lại sự lây nhiễm 
HIV/AIDS. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Nhiều năm qua, Nga đã tham gia 
việc phát triển vaccine chống sự lây 
nhiễm của căn bệnh thế kỷ. 

Trước đó, hồi cuối tháng 11, 
chuyên gia về chống lây nhiễm 
HIV/AIDS của Bộ Y tế Nga, ông 
Alexei Mazus đã bày tỏ hy vọng 
rằng một loại thuốc ngăn ngừa 
bệnh AIDS sẽ xuất hiện trong 
những năm tới. 

Ông lưu ý rằng thế giới chỉ còn 
một bước nữa là xuất hiện các 
dạng vaccine tiêm, có thể bảo vệ cơ 
thể khỏi bị mắc bệnh AIDS, với 
một mũi tiêm duy nhất để chủng 
ngừa. 

Hiện vẫn chưa có thuốc chữa khỏi 
bệnh AIDS - căn bệnh nhắm vào hệ 
thống miễn dịch và làm suy yếu khả 
năng chống lại các loại bệnh nhiễm 
trùng và một số loại ung thư. 

Nhiễm HIV ở người được Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) xem 
như là đại dịch. Việc chủ quan đối 
với HIV càng làm tăng nguy cơ bị 
lây bệnh. Từ khi phát hiện ra HIV 
vào năm 1981 cho đến năm 2006, 
AIDS đã giết chết hơn 25 triệu 
người. Theo số liệu năm 2006, 
khoảng 0,6% dân số thế giới bị 
nhiễm HIV. Năm 2009, toàn thế 
giới có 1,8 triệu người mắc bệnh 
AIDS, đã giảm so với mức đỉnh là 
2,1 triệu người trong năm 2004. 

Khoảng 260.000 trẻ em chết vì 
AIDS trong năm 2009. 

 (baochinhphu.vn) 
 

 Nhật-Australia hợp tác chôn 
vùi khí thải carbon xuống dưới 
biển sâu 

 
Các công ty Australia và Nhật 

Bản đang nghiên cứu kế hoạch 
chôn carbon dioxide từ các nhà 
phát thải công nghiệp ở châu Á 
dưới đáy đại dương ngoài khơi bờ 
biển Australia. 

Theo Japan Times, công ty năng 
lượng Transborders Energy Pty có 
trụ sở tại Perth (Australia) đang trao 
đổi và hợp tác với các đối tác bao 
gồm công ty Khí đốt Tokyo và công 
ty Điện lực Kyushu về các đề xuất 
đưa khí thải trong ngành công 
nghiệp nặng ở Australia và mở rộng 
ra toàn khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương qua ống dẫn nổi - công nghệ 
hiện được triển khai trong lĩnh vực 
khí đốt – xuống dưới đáy biển.  

Các nhà sản xuất năng lượng lớn 
đều ủng hộ phương án thu giữ 
carbon (CCS) dưới đáy biển như 
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một cách để hạn chế lượng khí thải 
song các dự án này vẫn gặp phải 
nhiều thách thức như các vấn đề kỹ 
thuật và chi phí vượt mức. 

Australia là một trong những quốc 
gia có lượng khí thải bình quân đầu 
người lớn nhất thế giới do ngành 
xuất khẩu năng lượng bùng nổ. 
Chính phủ nước này đang thúc đẩy 
công nghệ thu giữ carbon CCS 
nhằm giảm thiểu lượng khí thải. 
Tuy nhiên, công nghệ này cho đến 
nay mới chỉ được sử dụng trên đất 
liền. Chính vì vậy, các nhà khoa 
học toàn cầu đang tìm cách triển 
khai công nghệ CCS ở ngoài đại 
dương.  

Alex Zapantis, Tổng Giám đốc 
phụ trách thương mại Viện CCS 
Toàn cầu - một tổ chức tư vấn thúc 
đẩy việc triển khai công nghệ, cho 
biết để triển khai các dự án trên, chi 
phí thực hiện sẽ đội lên rất nhiều 
khi phải khoan xuống sâu dưới đáy 
biển và thiết lập các đường ống dẫn 
mới. 

 (Báo Tin tức) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN tổ chức lớp bồi 
dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà 
nước cho lãnh đạo sở KH&CN 

Sáng ngày 04/12/2020, Bộ 
KH&CN tổ chức Lễ Khai giảng lớp 

bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà 
nước về KH&CN năm 2020 dành 
cho lãnh đạo Sở KH&CN. Đồng chí 
Lê Xuân Định - Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN tham dự và 
phát biểu tại buổi Lễ. 

Tham dự buổi Lễ có đồng chí 
Hoàng Minh - Giám đốc Học viện 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo (KHCN&ĐMST), đại diện 
lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, 
đại diện giảng viên giảng dạy lớp 
học và hơn 80 học viên là Giám 
đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ là 
nguồn quy hoạch Lãnh đạo Sở 
KH&CN tại các tỉnh, thành phố. 

Lớp học diễn ra từ ngày 04 đến 
ngày 08/12/2020. Trong thời gian 
này, các học viên sẽ được chia sẻ, 
trao đổi về những nội dung quan 
trọng gồm: Đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách của Nhà 
nước về phát triển KH&CN; Hệ 
thống ĐMST quốc gia và đo lường 
về hoạt động ĐMST quốc gia; Bảo 
đảm thông tin cho quản lý hoạt 
động KH&CN; Công tác tổ chức, 
quản lý nguồn nhân lực KH&CN ở 
địa phương; Một số vấn đề trong 
quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng; Một số vấn đề 
trong quản lý hoạt động sở hữu trí 
tuệ. 

 Học viện KHCN&ĐMST là đơn 
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vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong 
ngành KH&CN có nhiều kinh 
nghiệm tổ chức các chương trình 
bồi dưỡng và nội dung đào tạo theo 
Chương trình chuẩn đã được Bộ 
KH&CN phê duyệt. 6 chuyên đề 
được trao đổi, chia sẻ tại lớp học 
đảm bảo sát với yêu cầu quản lý 
nhà nước về KH&CN tại địa 
phương. Giảng viên tham gia giảng 
dạy các chuyên đề được Học viện 
KHCN&ĐMST mời giảng dạy là 
những cán bộ có kinh nghiệm quản 
lý nhà nước về KH&CN và thực 
tiễn triển khai quản lý nhà nước 
theo từng lĩnh vực chuyên môn. 

(most.gov.vn) 
 
 Ra mắt nền tảng phát triển 
chính phủ số 'Make in Vietnam' 

Bộ TT&TT vừa tổ chức lễ ra mắt 
nền tảng phát triển chính phủ số 
Flex Digital. Đây tiếp tục là một 
trong chuỗi các nền tảng số “Make 
in Vietnam” được giới thiệu nhằm 
thực hiện “Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo thông tin từ lễ ra mắt ngày 
4/12, nền tảng phát triển chính phủ 
số Flex Digital là một nền tảng 
công nghệ do Công ty cổ phần Phát 
triển nguồn mở và dịch vụ FDS xây 

dựng dựa trên chuẩn mở và công 
nghệ mở, cung cấp một giải pháp 
tổng thể để phát triển Chính phủ số 
trên cơ sở các thành phần chính 
gồm: nền dịch vụ công trực tuyến, 
nền tảng cung cấp giao diện tích 
hợp trên thiết bị di động dành cho 
cán bộ tra cứu thông tin, nhận thông 
báo và tương tác với các ứng dụng 
phục vụ quản lý điều hành nội bộ, 
nền tảng phát triển các loại hình 
ứng dụng trên web, nền tảng quản 
lý tích hợp và chia sẻ dữ liệu số, 
nền tảng dịch vụ dữ liệu bản đồ số 
dùng để quản lý cơ sở hạ tầng dữ 
liệu không gian, cung cấp dữ liệu 
bản đồ nền trên web, nền tảng quản 
lý thông tin báo cáo, nền tảng dịch 
vụ tích hợp ứng dụng bảo đảm các 
chức năng của LGSP, cung cấp các 
mô-đun kết nối để sẵn sàng tích hợp 
giữa các hệ thống ứng dụng, nền 
tảng dịch vụ cộng tác và chỉ đạo 
điều hành, nền tảng dịch vụ phân 
tích dữ liệu thông minh. 

Ưu điểm của nền tảng là tái sử 
dụng được các chuẩn công nghiệp 
phù hợp với xu thế phát triển công 
nghệ hiện có trên thế giới. Cách tiếp 
cận này cho phép chúng ta làm chủ 
về công nghệ, giảm được giá thành 
sản xuất và tạo nền tảng cho sự phát 
triển bền vững của Chính phủ số ở 
Việt Nam. Các thành phần của nền 
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tảng phát triển Chính phủ số Flex 
Digital hiện đã được triển khai hiệu 
quả tại 11 Bộ, ngành, 5 tỉnh, thành 
và 2 tổ chức quốc tế. 

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Huy Dũng, nền tảng phát 
triển Chính phủ số Flex Digital là 
một trong những sản phẩm ứng 
dụng và phát triển từ công nghệ mở. 
Công nghệ mở sẽ giúp chúng ta làm 
chủ công nghệ, hạn chế chi phí bản 
quyền, giúp chủ động hơn về năng 
lực, đồng thời giúp hệ thống ứng 
dụng của chúng ta an toàn hơn. 

 (baochinhphu.vn) 
 

 Việt Nam chính thức thử 
nghiệm vaccine COVID-19 từ 
10/12 

Ngày 5/12, GS.TS Nguyễn Thanh 
Long - Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì 
cuộc họp báo cáo tình hình nghiên 
cứu sản xuất vaccine COVID-19 
trong nước. 

Thông tin của Bộ Y tế cho biết, 
đến thời điểm này các nhà sản xuất 
vaccine COVID-19 trong nước 
đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển 
khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm 
tiền lâm sàng, trong đó 3 đơn vị là 
IVAC, VABIOTECH, NANOGEN 
đã hoàn thiện quy trình sản xuất 
quy mô phòng thí nghiệm và hiện 
đang đánh giá tính an toàn, tính 

miễn dịch của vắc xin trên động 
vật. 

Riêng Công ty NANOGEN đã 
hoàn thành giai đoạn này và chuẩn 
bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 1. 

Tại cuộc họp các chuyên gia và 
các nhà sản xuất đã cùng thảo luận 
về tiến độ thực hiện các dự án sản 
xuất vắc xin cũng như những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai; những giải pháp cho giai 
đoạn tới. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn 
mạnh vai trò và tầm quan trọng của 
việc nghiên cứu, sản xuất vaccine 
 COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn 
Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã 
chủ động thúc đẩy các hoạt động 
nghiên cứu sản xuất vắc xin trong 
nước đồng thời tăng cường hợp tác, 
trao đổi, đàm phán với các đơn vị 
sản xuất vắc xin trên thế giới để 
sớm tiếp cận được nguồn vắc xin 
phục vụ nhu cầu tiêm chủng phòng 
chống dịch trong nước. Bộ trưởng 
Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu 
các đơn vị sản xuất vaccine trong 
nước đẩy nhanh tiến độ để sớm tiến 
hành thử nghiệm lâm sàng. 

Theo đó, ngày 10/12, NANOGEN 
phối hợp với Học viện Quân y sẽ 
chính thức tuyển tình nguyện viên 
tham gia vào giai đoạn 1 thử 
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nghiệm vaccine COVID-19 của 
Việt Nam. 

“Sau đó 1 tuần sẽ tiến hành tiêm 
mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. 
Cùng với đó, các bên liên quan cần 
chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn 
2 thử nghiệm lâm sàng ngay, không 
để kết thúc giai đoạn 1 mới tiến 
hành bắt đầu công việc cho giai 
đoạn 2”. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế 
bày tỏ quan điểm hỗ trợ, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 
sản xuất vaccine bao gồm việc cắt 
giảm tối đa các thủ tục hành chính 
và sẽ giải quyết nhanh việc đăng 
ký, cấp phép sản phẩm. 

Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về chủ trương đầu tư cho 
các đơn vị sản xuất vaccine đồng 
thời sẽ phối hợp với các đơn vị liên 
quan để hỗ trợ các đơn vị có thể 
tiếp cận được nguồn vốn cho việc 
nghiên cứu, sản xuất vaccine. 

Đối với đơn vị sản xuất còn lại là 
POLIVAC, Bộ trưởng Nguyễn 
Thanh Long yêu cầu đơn vị tiếp tục 
thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất 
vaccine COVID-19 đồng thời tiếp 
tục hợp tác chặt chẽ với Nga và chủ 
động liên hệ với Trung Quốc để có 
thể tiếp cận với vaccine của các 
quốc gia này. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 

3. TIN TRONG TỈNH 
 2 học sinh giành giải Nhất về 
sáng tạo thiết bị trong đánh bắt 
hải sản 

Ngày 4/12, Sở KH-CN đã tổ chức 
tổng kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo 
ngành khai thác và chế biến hải sản 
tỉnh BR-VT năm 2020”. 

Cuộc thi do Sở KH-CN phối hợp 
với Sở NN-PTNT, Công ty Hiệp 
lực và Phát triển Việt (TP.Vũng 
Tàu), Quỹ Khởi nghiệp Doanh 
nghiệp KH-CN Việt Nam tổ chức. 
Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã 
nhận được gần 100 hồ sơ, dự án của 
các cá nhân, tổ chức đến từ BR-VT, 
TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa 
tham gia. 

Vòng chung kết, Ban Tổ chức đã 
chọn 9 dự án dự thi và trao giải. Kết 
quả, giải nhất trị giá 50 triệu đồng 
được trao cho dự án “Thiết bị an 
toàn cho ngư phủ làm việc trên tàu 
đánh cá xa bờ” của 2 học sinh Bùi 
Đình Quang Anh và Nguyễn Quang 
Khởi (Trường THPT Vũng Tàu). 
Bốn giải tiềm năng, mỗi giải trị giá 
20 triệu đồng cho các dự án: Ứng 
dụng công nghệ nano UFB bảo 
quản thủy hải sản (Phân viện 
nghiên cứu hải sản phía Nam); 
Tranh và hoa làm từ vảy cá (Đại 
học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh); 
Bảo quản mực sống trong khai thác 
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thủy hải sản (BR-VT) và Sổ nhật ký 
khai thác thủy hải sản điện tử (Nha 
Trang, Khánh Hòa). 

 (Sở KH&CN) 
 
 Nghiệm thu dự án ương nuôi 
cá chình hoa 

Sáng 1/12, Sở KH-CN đã nghiệm 
thu dự án “Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, xây dựng mô hình ương nuôi 
cá chình hoa (Anguilla marmotara) 
giống và thương phẩm đạt năng 
suất và hiệu quả tại tỉnh BR-VT”, 
tại xã Bông Trang, huyện Xuyên 
Mộc. Dự án do Công ty TNHH Việt 
Tam Nông thực hiện. 

Dự án ương nuôi cá chình hoa 
giống và thương phẩm được triển 
khai từ năm 2017 và được nuôi 
dưới 2 hình thức: trong bể xi măng 
và ao đất. Tổng kinh phí thực hiện 
hơn 3,4 tỷ đồng. Sau 36 tháng triển 
khai dự án, năng suất thực tế đạt 
trên 10kg/m2, tỷ lệ sống đạt 86%-
95,5%, trọng lượng trung bình 
khoảng 1kg/con, tổng sản lượng tối 
thiểu 45 tấn cá chình thương phẩm. 

 Hội đồng Khoa học đánh giá cao 
hiệu quả của dự án. Hội đồng Khoa 
học đề nghị đơn vị thực hiện cần 
theo dõi thêm, đồng thời khắc phục 
một số điểm chưa phù hợp, bám sát 
thực tiễn để dự án đạt hiệu quả cao. 

 (Báo BR-VT) 

 Trao giải thưởng cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

Ngày 26/11, tại TP Vũng Tàu, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Sở Khoa học và Công 
nghệ và Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ Trao 
giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu lần thứ VII, năm 2019-2020. 

Cuộc thi được phát động từ tháng 
1/2020, dành cho các thanh, thiếu 
niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, có 
độ tuổi từ 6-19 tuổi, tham dự ở 5 
lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần 
mềm tin học; sản phẩm thân thiện 
với môi trường; các dụng cụ sinh 
hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em; các 
giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế. 

 Cuộc thi lần này đã thu hút được 
72 tác phẩm tham gia dự thi. Trong 
đó, cấp Tiểu học có 11 tác phẩm, 
cấp Trung học cơ sở có 44 có tác 
phẩm và cấp Trung học phổ thông 
có 17 tác phẩm. 

 Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 3 
giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 
20 giải khuyến khích cho các tác 
phẩm xuất sắc. Đồng thời, Ban tổ 
chức cũng đã chọn ra 19 sản phẩm 
tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần 
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thứ 16. 
Tại Lễ Trao giải, Ban Tổ chức 

cũng khen thưởng các tập thể và cá 
nhân có thành tích trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến cuộc thi. 

 (Sở KH&CN) 
 
 
  

 
HỆ THỐNG PHAO NỔI CHO 
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 

Trong các dự án điện mặt trời nổi, 
hệ thống phao nổi đỡ các tấm pin 
và hệ thống phụ trợ chiếm tỷ trọng 
khoảng 40% giá trị thiết bị dự án. 
Hệ thống phao nổi này trong nước 
chưa sản xuất được mà phải nhập 
khẩu từ nước ngoài. 

 
Trước nhu cầu đó, các nhà khoa 

học thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí 
(Bộ Công Thương) đã nghiên cứu, 
làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo 
thành công hệ thống phao nổi, neo 
cho các dự án điện mặt trời nổi. Hệ 
thống phao nổi, neo do Viện thiết 
kế và chế tạo được neo giữ nhờ hệ 
thống cáp neo chuyên dụng, đảm 

bảo thích nghi với mọi điều kiện 
thời tiết trên lòng hồ… 

Hiện tại, hệ thống thiết bị đang 
được ứng dụng rất hiệu quả tại Dự 
án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đa 
Mi, với tổng diện tích mặt bằng 
56,65 ha, tổng công suất thiết kế 
47,5 MWp, sản lượng điện khoảng 
70 triệu kWh/năm. 

Thông tin chi tiết xin liên 
hệ: Nguyễn Hà An - Viện Nghiên 
cứu Cơ khí 
Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Mai 
Dịch, quận Cầu giấy, Hà Nội 
Tel: 024.37647350/37644444; 
Email: narime@narime.gov.vn 

 (vjst.vn) 
 
LIỀU KẾ CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ - 
VINADOSE-01  

Thiết bị là kết quả của đề tài khoa 
học công nghệ cấp bộ: “Nghiên 
cứu, thiết kế chế tạo liều kế cá nhân 
điện tử”, do Viện Khoa học và Kỹ 
thuật Hạt nhân (Viện Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam) chủ trì thực 
hiện. 

VinaDose-01 có khả năng ghi 
nhận các bức xạ tia X hoặc gamma 
với các chức năng cơ bản sau: ghi 
nhận, tính toán và hiển thị trực tiếp 
theo thời gian thực trên màn hình 
LCD các giá trị tương đương liều cá 
nhân Hp(10) và Hp(0,07), suất liều 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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kèm theo chức năng cảnh báo khi 
liều tích lũy/suất liều vượt quá 
ngưỡng cho phép. Ngoài ra, 
VinaDose-01 còn có các tính năng 
nổi bật khác như khả năng chịu 
nước, chỉ thị LED, báo động âm 
thanh, tuổi thọ pin dài, có khả năng 
kết nối với giao diện máy tính 
thông qua giao tiếp hồng ngoại 
(IrDA) và khả năng quản lý lịch sử 
liều. 

Thiết bị sử dụng hai đầu dò bán 
dẫn silicon diode với phin lọc bù 
trừ năng lượng cho phép xác định 
chính xác liều trong dải năng lượng 
20 keV-3 MeV, phù hợp với chuẩn 
IEC- 61526 dành cho liều kế cá 
nhân điện tử. VinaDose-01 được 
thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng 
trong nhà máy điện hạt nhân, bệnh 
viện và phòng khám, kiểm tra 
không phá hủy… 

Thông tin chi tiết xin hiên hệ:  
Nguyễn Đức Tuấn - Viện Khoa học 
và Kỹ thuật Hạt nhân. Số 179 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội; Tel: 0913698860. 

 (vjst.vn) 
 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN 
LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC 

HẠI THUỐC LÁ 
Luật phòng, chống tác hại thuốc 

lá (PCTHTL) là văn bản pháp lý 
quan trọng, cao nhất và toàn diện, 
thể hiện sự cam kết chính trị mạnh 
mẽ và đầu tư của Việt Nam trong 
công tác PCTHTL và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. 

Hàng năm trên thế giới có khoảng 
8 triệu người chết do hút thuốc lá và 
khoảng 600.000 người chết do phơi 
nhiễm với khói thuốc lá thụ động. 
WHO chỉ ra có đến 70% các trường 
hợp tử vong là ở các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. 
Nếu các biện pháp phòng, chống tác 
hại của thuốc lá (PCTHTL) không 
được thực hiện, dự kiến trong thời 
gian đến sẽ có khoảng 1 tỷ người 
chết vì tác hại của thuốc lá, nhiều 
hơn tổng số người chết do 
HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao 
thông đường bộ cộng lại. 

Theo các chuyên gia, sử dụng 
thuốc lá là nguyên nhân của nhiều 
bệnh và thương tật, gây mất khả 
năng lao động, tử vong sớm và trở 
thành gánh nặng kinh tế của xã hội. 
So sánh với các nguy cơ khác, nguy 
cơ tử vong sớm do hút thuốc lá là 
rất cao. Một nửa những người 
thường xuyên hút thuốc lá bị chết 
sớm và một nửa trong số này chết ở 
độ tuổi trung niên. Ở những nước 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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có thu nhập cao, tỷ lệ hút thuốc lá 
đang giảm đi, ngược lại sử dụng 
thuốc lá đang có xu hướng gia tăng 
tại các nước có thu nhập thấp và 
trung bình. Trong khu vực ASEAN, 
có khoảng 121 triệu người trưởng 
thành hút thuốc lá, các nước trong 
ASEAN đã phải chi nguồn ngân 
sách đáng kể cho y tế liên quan đến 
hậu quả của việc hút thuốc lá, gấp 
nhiều lần so với thu ngân sách từ 
thuốc lá đem lại. 

Việt Nam là 1 trong 15 nước có số 
người hút thuốc lá cao nhất trên thế 
giới. Theo kết quả điều tra toàn cầu 
về sử dụng thuốc lá ở người trưởng 
thành năm 2015, tỷ lệ hút thuốc lá ở 
nam giới là 45,3%; có nghĩa là cứ 2 
nam giới trưởng thành ở Việt Nam 
thì có 1 người hút thuốc lá. Tỷ lệ 
này ở nữ giới là 1,1%. Việt Nam có 
khoảng 28,5 triệu người bị phơi 
nhiễm với khói thuốc lá tại gia 
đình; khoảng 5,9 triệu người không 
hút thuốc lá bị phơi nhiễm với khói 
thuốc lá trên phương tiện giao 
thông công cộng. Ước tính chi phí y 
tế và các thiệt hại do mất năng suất 
lao động, do ốm đau và tử vong 
sớm liên quan đến thuốc lá lên tới 
hơn 23.000 tỷ đồng/năm. 

Việt Nam là quốc gia được thế 
giới đánh giá cao trong việc ban 
hành các văn bản PCTHTL. Tháng 

11-2004 Chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 
khung về kiểm soát thuốc lá. Tháng 
6-2012 Quốc hội thông qua các quy 
định của Công ước khung, Luật 
PCTHTL và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1-5-2013. Luật quy định toàn 
diện về quyền, tránh nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân trong công tác 
PCTHTL; các hành vi bị nghiêm 
cấm, các biện pháp giảm cung và 
giảm cầu thuốc lá, các điều kiện 
bảo đảm để PCTHTL. Luật 
PCTHTL là văn bản pháp lý quan 
trọng, cao nhất và toàn diện, thể 
hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ 
và đầu tư của Việt Nam trong công 
tác PCTHTL và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. 

Để nâng cao nhận thức của 
người dân về tác hại của thuốc lá, 
lợi ích của môi trường không khói 
thuốc lá, thiết nghĩ các cấp, các 
ngành cần tiếp tục giám sát đánh 
giá tình hình các hoạt động phòng, 
chống tác hại thuốc lá; tăng cường 
năng lực cho cán bộ tham gia hoạt 
động phòng, chống tác hại thuốc 
lá, thanh tra, công an về tác hại 
thuốc lá, đặc biệt cần nâng cao 
tuyên truyền quy định của Luật 
phòng, chống thuốc lá và các văn 
bản hướng dẫn. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 


