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KHCN LÀ ĐỘNG LỰC QUAN 
TRỌNG NHẤT PHÁT TRIỂN 
LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-
KT) Việt Nam với chủ đề: Đoàn kết 
- Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.  
Gần 1.000 đại biểu thuộc các tổ 
chức của Liên hiệp các Hội KH-KT 
Việt Nam tham dự. Đoàn BR-VT có 
4 đại biểu tham dự đại hội. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu 

trưng bày các sản phẩm KH-CN 

Dự và phát biểu tại Đại hội, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định: Đội ngũ trí thức Việt Nam đã 
không ngừng lớn mạnh, luôn miệt 
mài lao động sáng tạo và có những 
đóng góp to lớn trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được 
Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi 
nhận và trân trọng. Từ khi ra đời 

đến nay, Liên hiệp các Hội KH-KT 
Việt Nam đã khẳng định được vị trí, 
vai trò quan trọng là hạt nhân tập 
hợp đoàn kết và phát huy sức sáng 
tạo của đội ngũ trí thức KH-CN 
Việt Nam trong nước và nước 
ngoài, góp phần quan trọng thúc 
đẩy phát triển tiềm lực KH-CN 
quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững quốc phòng, an ninh. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam đóng góp quan 
trọng trong việc thúc đẩy nghiên 
cứu, ứng dụng KH-CN vào sản xuất 
và đời sống, tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức KH-CN, nâng cao dân trí, 
đào tạo nguồn nhân lực và bồi 
dưỡng nhân tài. Liên hiệp Hội cũng 
tích cực tham gia công tác chăm sóc 
sức khỏe, nâng cao đời sống của 
nhân dân, bảo vệ môi trường, phát 
triển cộng đồng, giảm nghèo bền 
vững. 

Tán thành với những phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Liên 
hiệp các Hội KH-KT Việt Nam 
nhiệm kỳ 2020 -2025, Thủ tướng đề 
nghị Liên hiệp Hội cần chủ động 
tích cực hơn nữa trong việc quán 
triệt, triển khai thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng về phát 
triển KH-CN, đặc biệt là Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII. Tích cực tham gia thực 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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hiện các mục tiêu phát triển KH-CN 
lên tầm cao mới, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng 
dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ của 
KH-CN, nhất là ứng dụng những 
thành tựu Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, tạo động lực mới cho 
phát triển nhanh và bền vững của 
đất nước. 

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, 
phải làm cho KH-CN thực sự trở 
thành động lực quan trọng nhất phát 
triển lực lượng sản xuất hiện đại, 
kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh, sức mạnh của nền kinh tế, 
bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. 

Thủ tướng cũng mong muốn Liên 
hiệp các Hội KH-KT Việt Nam 
phải thực sự trở thành một bộ phận 
tham mưu tin cậy của Đảng, của 
Nhà nước, nhất là đối với công tác 
vận động, khơi dậy tinh thần cống 
hiến của đội ngũ trí thức; tiếp tục 
chủ động thực hiện hoạt động tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội. 

Thủ tướng mong muốn Liên hiệp 
các Hội KH-KT Việt Nam với 
truyền thống vẻ vang gần 40 năm 
xây dựng và phát triển, đội ngũ hội 
viên đông đảo - hơn 3,7.000.000 
người, bao gồm nhiều chuyên gia, 

nhà KH-CN tài năng tâm huyết, trở 
thành một tổ chức chính trị - xã hội 
vững mạnh, giữ vững vai trò nòng 
cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây 
dựng, phát huy năng lực sáng tạo 
của đội ngũ trí thức, đại diện cho 
tiếng nói của đội ngũ những người 
làm KH-CN cả nước. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại 

biểu dự Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng 
Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội KH-KT Việt Nam, cho biết: 
Trong suốt 5 năm qua, thực hiện 
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ VII (khóa X) “Về xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của 
Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 
Chiến lược phát triển Liên hiệp Hội 
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đến năm 2020 và Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
(nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp 
các Hội KH-KT Việt Nam đã có 
những bước phát triển quan trọng 
và đã đạt được nhiều kết quả trên 
các mặt: tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội; nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; bảo vệ môi 
trường; giáo dục và đào tạo; thông 
tin và phổ biến kiến thức; phát triển 
cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; 
động viên quần chúng tham gia các 
hoạt động sáng tạo KH-CN, tôn 
vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài 
nước. 

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội của Liên 
hiệp Hội ngày càng có vai trò quan 
trọng, phản ánh trung thực, khách 
quan ý kiến của đội ngũ trí thức 
KH-CN và đã có những đóng góp 
tích cực vào việc hoạch định chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Với kết quả tất cả 192 ủy viên Hội 
đồng Trung ương biểu quyết tán 
thành, Liên hiệp các Hội KH-KT 
Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch 
gồm 27 thành viên. Tiến sỹ Phan 
Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch 
Hội đồng Trung ương khóa VIII và 

là tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
KH-KT Việt Nam. Ông Đặng Vũ 
Minh được bầu làm Chủ tịch danh 
dự Liên hiệp. 

Bên lề Đại hội, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan 
các gian hàng giới thiệu sản phẩm 
công nghệ và vật liệu tiên tiến tại 
triển lãm KH-CN. 

  (Tổng hợp) 
 

BUSADCO ĐÓN NHẬN KỶ 
LỤC THẾ GIỚI VỀ KH-CN 

Tối 9/1, tại TP. Vũng Tàu, Công ty 
CP KH-CN Việt Nam (Busadco) tổ 
chức Lễ đón nhận kỷ lục thế giới, kỷ 
lục Việt Nam về KH-CN của tập thể 
công ty và cá nhân ông Hoàng Đức 
Thảo, Tổng Giám đốc Busadco. 

Dự buổi lễ có PGS-TS Phạm 
Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác 
phía Nam (Bộ KH-CN); bà Nguyễn 
Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng 
nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời 
kỳ và lãnh đạo các sở, ngành, địa 
phương. 

Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ 
lục thế giới (WorldKings) đã công 
bố và trao tặng kỷ lục thế giới cho 
tập thể Busadco là “DN nghiên cứu, 
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ứng dụng, thực hành và thực chứng 
kết quả đồng bộ, tạo ra chu trình 
khép kín từ nghiên cứu đến tạo ra 
các sản phẩm về KH-CN với số 
lượng nhiều nhất thế giới; đã ứng 
dụng vào các lĩnh vực, công trình 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và 
nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ 
môi trường, phòng chống thiên tai 
và ứng phó biến đổi khí hậu”. 

Được biết, tính đến tháng 
10/2020, Busadco đã có 70 sản 
phẩm hình thành từ chính kết quả 
KH-CN của đơn vị, được Sở KH-
CN tỉnh chứng nhận. Busadco cũng 
là chủ sở hữu của 102 bằng sáng 
chế, giải pháp hữu ích và quyết 
định; 223 bằng kiểu dáng công 
nghiệp và quyết định; 17 giải 
thưởng quốc tế về sáng tạo KH-
CN… 

Đại diện WorldKings cũng trao 
tặng Kỷ lục “Nhà khoa học nghiên 
cứu, ứng dụng thực hành và thực 
chứng kết quả đồng bộ; với quá 
trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo 
giải pháp, điều phối thi công và vận 
hành các sản phẩm từ chính hoạt 
động KH-CN theo chu trình khép 
kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, 
công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị và nông thôn, phục vụ dân 
sinh, bảo vệ môi trường, phòng 
chống thiên tai và ứng phó biến đổi 

khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu 
Trí tuệ nhiều nhất thế giới” cho cá 
nhân ông Hoàng Đức Thảo. 

Ông Hoàng Đức Thảo là tác giả 
của 102 bằng độc quyền sáng chế, 
bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
và quyết định; 223 bằng độc quyền 
kiểu dáng công nghiệp và quyết 
định; 4 kỷ lục quốc gia; 17 giải 
thưởng quốc tế về sáng tạo KH-CN 
từ chính quá trình nghiên cứu, thực 
hành và thực chứng kết quả trong 
thực tiễn để phục vụ lợi ích chung 
cho cộng đồng, xã hội. 

 
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Hội 
Kỷ lục gia Việt Nam trao chứng nhận kỷ 

lục Việt Nam cho tập thể Busadco. 

Dịp này, đại diện Tổ chức Kỷ lục 
Việt Nam (VietKings) cũng xác lập 
kỷ lục cho tập thể Busadco là “DN 
KH-CN sở hữu nhiều bằng độc 
quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp nhất Việt 
Nam”; cho cá nhân ông Hoàng Đức 
Thảo là “Tác giả có nhiều bằng độc 
quyền sáng chế và giải pháp hữu 
ích nhất Việt Nam”. 

 (Báo BR-VT) 
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CHÍNH SÁCH PHẢI BẮT KỊP 
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO 

Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu 
chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo 
trong giai đoạn mới và chủ trương 
này đang nhận được sự đồng thuận 
rất lớn từ phía các cơ quan khác 
nhau, từ cộng đồng doanh nghiệp 
và trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn 
nhiều vấn đề cần tiếp tục được xử 
lý. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng, người đứng đầu 
cơ quan được coi là “Tổng tham 
mưu trưởng” trong hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, đã nhiều lần khẳng định về dài 
hạn, Việt Nam quyết tâm thực hiện 
các chủ trương đổi mới, cải cách và 
phát triển, chủ động và tích cực cơ 
cấu lại nền kinh tế hướng tới nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế, 
coi đổi mới, sáng tạo là một động 
lực quan trọng, là chìa khóa của 
tăng trưởng nhanh và phát triển bền 
vững. 

Ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng, 
các doanh nghiệp cần nhận thức vai 
trò của đổi mới sáng tạo và phải 

chuyển đổi số sớm. Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã xây dựng chương trình 
với tham vọng để 800.000 doanh 
nghiệp Việt Nam có thể áp dụng 
được chuyển đổi số, từ đó nâng cao 
năng suất, chất lượng, sức cạnh 
tranh, dù doanh nghiệp lớn, nhỏ hay 
vừa. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, 
người từng đứng đầu Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Viettel, 
cho rằng chuyển đổi số là sự phát 
triển tiếp theo của ứng dụng công 
nghệ thông tin, nhưng là sự phát 
triển mang tính đột phá. 

 
Ảnh minh họa. 

Khuyến nghị các bộ, ngành và địa 
phương trong nhiệm kỳ tới chọn đột 
phá là công nghệ, nhất là công nghệ 
số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ 
ngách của kinh tế, xã hội, Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho 
biết năm 2020 đánh dấu mốc lần 
đầu tiên Việt Nam công bố chính 
thức về định hướng phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số, chiến 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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lược “Make in Viet Nam”. Số 
doanh nghiệp công nghệ số tăng 
28%, đạt gần 60.000 doanh nghiệp 
và lực lượng này đã sẵn sàng tham 
gia các chương trình chuyển đổi số. 

Tư duy chính sách cần được thay 
đổi mạnh mẽ hơn 

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng 
vẫn còn không ít rào cản cho đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt 
Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cho biết tỷ lệ chi cho KH-CN 
của Việt Nam, cả khu vực Nhà 
nước và tư nhân chỉ khoảng 0,44% 
GDP, mức rất thấp so với mức bình 
quân của thế giới là 2,23% GDP. 
Việt Nam đang tụt hậu về mức độ 
sẵn sàng công nghệ, về đổi mới 
sáng tạo và về năng suất lao động 
so với một số nước ở châu Á như 
Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, 
Malaysia và Singapore. 

Vì thế, để thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, chuyển đổi số, vẫn còn rất 
nhiều việc phải làm. Theo Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), sự phát triển nhanh 
chóng của kinh tế số là sự chuyển 
dịch tích cực cho kinh tế và xã hội 
Việt Nam. Đây cũng là lý do mà 
“Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh 
doanh” vừa được VCCI công bố 
dành một chương riêng về khung 
khổ pháp lý cho kinh tế số. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát 
triển đó, một số vấn đề nảy sinh và 
cần có sự can thiệp của Nhà nước 
để nền kinh tế vận hành hiệu quả 
hơn và giảm các tác động tiêu cực 
đến xã hội. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo, trẻ và tài năng 
đang gia tăng hiện nay của Việt 
Nam cần có môi trường để thử 
nghiệm các ý tưởng sáng tạo và 
phát triển sản phẩm tại thị trường 
trong nước, từ đó dần mở rộng ra 
thị trường khu vực và toàn cầu. 

TS. Nguyễn Đình Cung, thành 
viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng cho rằng, muốn đổi mới mô 
hình tăng trưởng thì không thể bằng 
lời nói, bằng tuyên ngôn mà phải 
thực chất bằng đổi mới tư duy và 
đổi mới thể chế. Nếu không làm 
được như thế thì 10 năm sau chúng 
ta vẫn không thể bứt phá nhanh hơn 
và thậm chí thập kỷ tới đây cũng 
không đạt được tốc độ tăng trưởng 
như giai đoạn vừa qua. 

Nhắc lại cảnh báo của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện nói 
trên là “nếu không mạnh dạn đầu tư 
cho khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, chúng ta sẽ bị mắc kẹt 
trong chính cái hố năng suất thấp, 
giá trị gia tăng thấp, và bẫy thu 
nhập trung bình của chính chúng 
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ta”, ông Cung cho rằng còn rất 
nhiều việc phải làm để thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi 
số để đưa nền kinh tế bước sang 
một giai đoạn phát triển mới cao 
hơn về chất. 

 (chinhphu.vn) 
 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ TRONG 
LOGISTICS 

Tại Việt Nam logistics được đánh 
giá là một trong những ngành có 
triển vọng. Bằng chứng cho thấy 
ngày càng có nhiều doanh nghiệp 
tích cực xâm nhập mạnh mẽ vào hệ 
thống dịch vụ logistics, kể cả với tư 
cách là nhà cung cấp giải pháp hay 
thậm chí nhà cung cấp dịch vụ. 

Tạo giá trị gia tăng cao 
Dịch vụ logistics là một ngành 

dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao, 
đồng thời liên kết, thúc đẩy sự phát 
triển của các ngành khác. Ở tầm vĩ 
mô, hệ thống logistics quốc gia bao 
gồm cả các kết cấu hạ tầng, khung 
pháp lý, nhà cung cấp và người sử 
dụng dịch vụ, sự phát triển toàn 
diện của hệ thống này là điều kiện 
tiên quyết để nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia.  

Năm 2018 đã đánh dấu những 
bước phát triển đáng ghi nhận về 
việc ứng dụng công nghệ trong 

logistics, thể hiện qua việc gia tăng 
các giải pháp ứng dụng cục bộ, nhất 
là sự xuất hiện các giải pháp tổng 
thể có tính tích hợp hệ thống, ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo. Hiện có bốn 
mảng ứng dụng chính của các công 
nghệ mới. Xuất hiện nhiều nhất là 
các ứng dụng trong vận tải đường 
bộ thông qua tối ưu hóa năng lực 
phương tiện, hoạch định và kiểm 
soát tuyến đường, thời gian, lịch 
trình, nâng cao tỷ lệ khai thác. Sự 
nổi lên của các công ty như Uber 
hay Grab đã thể hiện rõ dấu hiệu 
của làn sóng mới này.  

Mảng nổi trội thứ hai là giải pháp 
tự động hóa các kho hàng thương 
mại điện tử, chuyển phát nhanh, 
giao hàng chặng cuối. Hiện nay, 
trên thị trường đã có những ứng 
dụng đầu tiên của Lazada và đang 
tiếp tục thu hút sự tham gia của 
nhiều công ty lớn trong ngành.  

Thứ ba, một số công ty sản xuất 
lớn như Samsung cũng cho ra mắt 
những hệ thống điều hành kết hợp 
tự động hóa sản xuất với các 
nguyên tắc sản xuất tinh gọn, hoạt 
động rất hiệu quả.  

Cuối cùng, một số ít nhà bán lẻ 
đang triển khai ứng dụng kết hợp 
giữa hệ thống thông tin - tự động 
hóa - trí tuệ nhân tạo trong quản lý 
chuỗi cung ứng từ khâu thu mua tới 
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khâu phân phối. 
Trước xu hướng ứng dụng công 

nghệ trong logistics rất rõ như vậy, 
để vận hành một cách có hiệu quả, 
cắt giảm chi phí và nâng cao chất 
lượng dịch vụ đã có không ít những 
doanh nghiệp logistics trong nước 
biết cách nắm bắt, đầu tư và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của mình, từ đó tăng chất 
lượng dịch vụ, sức cạnh tranh trong 
bối cảnh thị trường được dự báo 
ngày càng gay gắt như hiện nay. 

Tối ưu hóa các nguồn lực 
Theo ông Đỗ Huy Bình - Giám 

đốc Điều hành Công ty Logistics 
Smartlog, với các doanh nghiệp 
truyền thống như hiện nay, việc 
thuyết phục các doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ Logistics vào hoạt 
động của doanh nghiệp còn tương 
đối khó khăn. Một số doanh nghiệp 
chưa nhận thức đầy đủ được việc 
ứng dụng công nghệ này vào trong 
hoạt động quản trị và vận hành 
Logistics sẽ giúp doanh nghiệp hệ 
thống hóa quá các hoạt động trên 
một nền tảng; thứ 2 tự động hóa chu 
trình kinh doanh, điều trước đây 
gặp nhiều vấn đề trong việc phối 
hợp; thứ 3 tích hợp hóa các hoạt 
động của doanh nghiệp với các đối 
tác cũng như khách hàng của mình; 
thứ 4 đó là việc tối ưu hóa các 

nguồn lực, việc này chỉ được thực 
hiện khi có nền tảng đầy đủ và toàn 
vẹn, điều mà doanh nghiệp Việt 
Nam đang hạn chế trong việc đó. 
Cuối cùng chính là minh bạch hóa, 
đối với Logistics đòi hỏi việc giám 
sát chặt chẽ cũng như giám sát hàng 
hóa trong quá trình di chuyển cũng 
như nằm tại kho hàng, điều này cực 
kỳ quan trọng với doanh nghiệp khi 
đem hàng hóa đến tay người tiêu 
dùng. 

Hiệu quả của việc ứng dụng công 
nghệ trong logistic đã rõ, tuy nhiên 
theo khảo sát của Hiệp hội doanh 
nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 
hiện có chưa đến 15% số lượng DN 
logistics sử dụng các phần mềm 
ứng dụng công nghệ mới như hệ 
thống quản lý kho, quản lý vận tải 
trong vận hành kho bãi.v.v. Bên 
cạnh đó, 70% lượng xe tải và đầu 
kéo thuộc các DN vừa và nhỏ. Về 
chất lượng dịch vụ, tỷ lệ giao hàng 
đúng hạn và đầy đủ thực tế là dưới 
90%. Điều này cho thấy điểm yếu 
tư duy theo truyền thống của các 
DN vừa và nhỏ trong lĩnh vực ứng 
dụng công nghệ vào quản trị 
logistics hàng ngày.  

Ông Ousmane Dione, Giám đốc 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
cho rằng, chi phí logistics ở Việt 
Nam đang là rất lớn, chiếm đến 
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20% GDP trong khi ở các nước 
phát triển con số này chỉ là  9-14%. 
Tôi cho rằng ngoài các yếu tố vĩ mô 
về cơ sở hạ tầng hay chính sách nhà 
nước thì việc thay đổi tư duy truyền 
thống của các doanh nghiệp 
logistics là điều rất quan trọng. 

Trước viễn cảnh các mô hình số 
hóa sẽ tác động lên nhiều lĩnh vực 
của nền kinh tế ở Việt Nam, việc 
giải quyết bài toán giảm chi phí 
logistics được dự báo sẽ đi theo 
hướng này. Mô hình chuyển đổi số 
trong lĩnh vực logistics cũng sẽ tạo 
ra những thay đổi quan trọng trong 
chuỗi giá trị các ngành công nghiệp 
Việt Nam cũng như chuỗi cung 
ứng. Vì thế, lĩnh vực logistics ở 
Việt Nam hoặc là nắm bắt xu hướng 
mới trong việc chuyển đổi số hóa 
để tiến bộ, giảm chi phí hoặc là trở 
nên lạc hậu, kém cạnh tranh khi 
khách hàng ngày càng có nhiều lựa 
chọn hơn và dễ dàng tiếp cận những 
phương thức mới mẻ hơn. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

5 GIẢI PHÁP TẬP TRUNG ĐỂ 
PHÁT TRIỂN KH&CN VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đã chỉ 
ra 5 giải pháp để KH&CN và đổi 

mới sáng tạo (ĐMST) thực sự là 
một trong ba đột phá chiến lược 
như Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng xác định. 

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt, Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm, xem trọng vai trò của 
KH&CN cùng với giáo dục và đào 
tạo, KH&CN là quốc sách hàng 
đầu, là nền tảng động lực phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm qua, KH&CN 
Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ 
và thành tựu nổi bật, đóng góp thiết 
thực cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, củng cố 
quốc phòng và an ninh, cải thiện an 
sinh xã hội và chất lượng cuộc sống 
người dân, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững. 

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ 
vượt bậc, nhưng KH&CN nước ta 
phát triển chưa tương xứng với tiềm 
năng và vị trí quốc sách hàng đầu. 
Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy gia 
tăng về số lượng nhưng thiếu các 
chuyên gia giỏi đầu ngành trong 
nhiều lĩnh vực tiên phong. Các công 
trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, 
có đóng góp đột phá đối với phát 
triển kinh tế - xã hội còn ít. Tốc độ 
đổi mới công nghệ trong các doanh 
nghiệp còn chậm, cho nên chất 
lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu 
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quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
thấp. KH&CN chưa thật sự trở 
thành động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Thực trạng đó đặt ra thách thức rất 
lớn cho lực lượng KH&CN khi đất 
nước bước vào thời kỳ phát triển 
mới, hội nhập ngày càng sâu rộng 
và chịu sự tác động toàn cầu của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư. Dự thảo Văn kiện Đại hội 
XIII của Đảng xác định, một trong 
ba đột phá chiến lược, bên cạnh thể 
chế và hạ tầng, là đột phá về chất 
lượng nguồn nhân lực, KH&CN và 
đổi mới sáng tạo. 

 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Huỳnh Thành Đạt. Ảnh VGP/Hoàng Giang 

Trong thời gian tới, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt cho rằng 
KH&CN và đổi mới sáng tạo cần 
tập trung vào 5 giải pháp sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, 
chính sách và pháp luật phù hợp cơ 
chế thị trường và thông lệ quốc tế 
để phát triển KH&CN, tôn trọng 
đặc thù của lao động sáng tạo, chấp 
nhận rủi ro và độ trễ trong khoa 

học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và 
hành chính hóa hoạt động KH&CN. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý 
hoạt động KH&CN theo hướng chú 
trọng hiệu quả và tác động của 
nhiệm vụ KH&CN trong giải quyết 
các bài toán thực tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Chú 
trọng chất lượng và chỉ số tác động 
của các bài báo, công trình công bố 
quốc tế; khả năng ứng dụng và 
thương mại hóa kết quả KH&CN 
trong đời sống công nghiệp và xã 
hội; tăng cường công bố quốc tế 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn. Cho phép thử nghiệm 
chính sách mới, mô hình đổi mới 
sáng tạo và công nghệ mới. 

Thứ hai, đổi mới hệ thống sáng 
tạo quốc gia lấy doanh nghiệp làm 
trung tâm, trường đại học, viện 
nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu 
mạnh. Tiếp tục quan tâm phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
lành mạnh. Tăng cường thiết chế 
hợp tác công - tư, đồng tài trợ giữa 
Nhà nước và doanh nghiệp cho các 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. Phát triển đồng bộ, gắn 
kết chặt chẽ các ngành khoa học, 
đồng thời giữ nguyên tắc coi trọng 
khoa học xã hội và nhân văn, đầu tư 
nền tảng cho khoa học tự nhiên, ưu 
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tiên khoa học kỹ thuật và công 
nghệ; nâng cao năng lực đón đầu 
các ứng dụng KH&CN tiên phong ở 
trình độ cao.  

Xác định trúng và đúng tầm 
nhiệm vụ KH&CN, tập trung đầu tư 
và đầu tư tới ngưỡng để giải quyết 
các yêu cầu bức thiết trong phát 
triển đất nước, ngành, lĩnh vực và 
doanh nghiệp. Xem xét khả năng 
phân quyền và đầu tư phát triển 
tiềm lực KH&CN địa phương theo 
cụm, vùng lãnh thổ để phát huy 
được thế mạnh tổng hợp và lợi thế 
của vùng. 

Thứ ba, bảo đảm các nguyên tắc 
công khai, minh bạch, độc lập phản 
biện (kể cả phản biện quốc tế) trong 
tuyển chọn và xét chọn nhiệm vụ 
KH&CN. Trao quyền tự chủ cho tổ 
chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN và tổ chức KH&CN công 
lập, đi đôi với cơ chế bắt buộc chịu 
sự đánh giá độc lập và giám sát xã 
hội, công khai kết quả hoạt động 
KH&CN. Rà soát hiện trạng để đầu 
tư có chọn lọc đối với một số tổ 
chức KH&CN trọng điểm, hiệu 
quả; xem xét chấm dứt đầu tư và 
giải thể các cơ sở hoạt động kém 
hiệu quả. 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới cơ chế 
đầu tư và tài chính cho KH&CN 
trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, có 

trọng tâm, trọng điểm, dựa trên chỉ 
số đo lường kết quả, hiệu quả đầu 
ra. Linh hoạt và đơn giản hóa thủ 
tục tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN, 
thanh quyết toán tài chính theo 
thông lệ quốc tế, giảm tối đa các 
gánh nặng hành chính cho các nhà 
khoa học. Mạnh dạn giao quyền sở 
hữu kết quả KH&CN có sử dụng 
ngân sách nhà nước cho cơ quan 
chủ trì để thúc đẩy ứng dụng, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 
Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước 
cho KH&CN và có cơ chế kinh tế, 
tài chính khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư, tham gia mạnh hơn 
vào hoạt động nghiên cứu, phát 
triển và đổi mới công nghệ. 

Thứ năm, tiếp tục đầu tư cải thiện 
hạ tầng KH&CN, tăng cường trang 
thiết bị nghiên cứu, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các phòng thí 
nghiệm trọng điểm, phòng thí 
nghiệm chuyên ngành; kiên trì đầu 
tư tăng cường tiềm lực thông tin 
KH&CN. Kết hợp đồng bộ giữa hạ 
tầng nghiên cứu, môi trường học 
thuật tiên tiến và tự chủ, chính sách 
đãi ngộ thỏa đáng và các cơ hội 
phát triển nghề nghiệp thuận lợi cho 
nhà khoa học. Mở rộng hợp tác 
quốc tế và kết nối, thu hút hiệu quả 
lực lượng khoa học là người Việt 
Nam ở nước ngoài. Trọng dụng, đãi 
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ngộ người tài kết hợp đòi hỏi về 
tính liêm chính và đạo đức trong 
nghiên cứu.  

Cải tổ bộ máy quản lý nhà nước 
và nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhân lực quản lý KH&CN; đổi mới 
tư duy quản lý để ứng phó kịp với 
các thay đổi không ngừng và nhanh 
chóng của đời sống KH&CN; áp 
dụng công nghệ kỹ thuật cao trong 
quản lý hoạt động KH&CN để giảm 
thủ tục hành chính đối với các nhà 
khoa học, tổ chức KH&CN. 

 (sohuutritue.net) 
 
 

 
 Lập hồ sơ điện tử cho người đã 
tiêm vaccine COVID-19 

Hai “ông lớn” công nghệ Mỹ 
là Microsoft, Oracle và các công ty 
chăm sóc y tế Cigna và Mayo Clinic 
đã tham gia dự án “Sáng kiến Giấy 
chứng nhận tiêm vaccine” nhằm 
phát triển một loại hồ sơ điện 
tử cho những người đã được tiêm 
vaccine ngừa COVID-19. 

 
Ảnh minh họa 

Trong thông báo ngày 14/1, các 
công ty trên cho biết mục đích của 
dự án là nhằm giúp người dân có 
được các bản sao điện tử hồ sơ tiêm 
chủng đã được mã hóa và họ có thể 
lưu hồ sơ này trong ví điện tử mà 
họ lựa chọn. 

Những người không có điện thoại 
thông minh sẽ nhận được giấy 
chứng nhận có mã QR tích hợp 
thông tin chứng nhận tiêm vaccine. 

Tại Mỹ, những người đã tiêm 
vaccine ngừa COVID-19 sẽ nhận 
được một thẻ hoặc giấy chứng nhận 
tiêm chủng. Tuy nhiên, các công ty 
công nghệ cho rằng hệ thống hiện 
hành không thuận tiện để truy cập, 
kiểm soát và chia sẻ hồ sơ tiêm 
chủng. 

Hiện Mỹ là quốc gia có nhiều 
người dân đã được tiêm vaccine 
ngừa COVID-19 nhất thế giới. Tuy 
nhiên, số người đã được tiêm phòng 
vẫn ít hơn so với mục tiêu nhà chức 
trách nước này đặt ra là đến cuối 
tháng 12/2020 tiêm phòng cho 20 
triệu người. 

Theo số liệu chính thức được công 
bố ngày 13/1, hơn 10 triệu người ở 
Mỹ đã được tiêm liều vaccine đầu 
tiên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho 
biết, trong số 29.380.125 liều 
vaccine của 2 hãng dược phẩm 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Pfizer và Moderna được chuyển tới 
các bang của nước này, đã có 
10.278.462 liều được sử dụng tiêm 
mũi đầu tiên. 

Như vậy, mới chỉ có khoảng 3,1% 
trong tổng dân số khoảng 330 triệu 
người ở Mỹ được tiêm phòng mũi 
đầu tiên và vaccine này chưa được 
sử dụng cho trẻ em. 

Xét tỉ lệ dân số đã được tiêm 
chủng, Israel đang dẫn đầu thế giới, 
tiếp đó lần lượt là Các Tiểu vương 
quốc Arab thống nhất (UAE), 
Bahrain, Anh và Mỹ. 

Trước đó, ngày 13/1, Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) cho biết đến nay 
đã có khoảng 28 triệu liều vaccine 
phòng COVID-19 đã được tiêm 
chủng cho người dân trên thế giới. 
Theo Giám đốc phụ trách các 
trường hợp khẩn cấp của WHO, 
ông Michael Ryan, khoảng 46 nước 
trên thế giới đã triển khai chiến dịch 
tiêm chủng ngừa COVID-19, trong 
đó 38 nước là những quốc gia có 
thu nhập cao. 

  (chinhphu.vn) 
 

 Việt Nam lần đầu tiên chế tạo 
trạm thu di động tín hiệu vệ tinh 

So với sóng vô tuyến trạm cố định, 
trạm thu di động tín hiệu vệ tinh rẻ 
bằng 1/5 thiết bị nhập ngoại, hỗ trợ 
thông tin liên lạc tàu biển. 

 
Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh  

Theo VnExpress, trạm thu di động 
tín hiệu vệ tinh cho hiệu suất bắt tín 
hiệu cao do nhóm nghiên cứu 
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm 
Công nghệ Micro-Nano, Trường 
Đại học Công nghệ, Đại học Quốc 
gia Hà Nội chế tạo và phát triển. 
Thiết bị của nhóm nghiên cứu là 
trạm di động, dễ dàng di chuyển và 
có thể bắt tín hiệu vệ tinh. Hệ thống 
không bị giới hạn phạm vi truyền 
tín hiệu, có thể phủ sóng khắp mọi 
nơi. 

Thạc sĩ Hồ Anh Tâm, thành viên 
chính nhóm nghiên cứu chia sẻ, 
năm 2010, nhóm bắt tay triển khai, 
khi đó công nghệ truyền hình vệ 
tinh chưa phát triển mạnh. Các bộ 
phận của trạm thu từ các cảm biến, 
trục tự do, hệ thống điều khiển đến 
lập trình thuật toán đều được nhóm 
làm chủ thiết kế và chế tạo. 

Trạm thu di động có cấu tạo gồm 
một chảo anten dạng parabol để thu 
tín hiệu truyền hình vệ tinh. Tín 
hiệu tiếp tục được truyền tới đầu 
thu giải mã bằng cáp đồng. Việc 
thay đổi phương hướng của chảo 
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anten được điều khiển bởi 4 trục tự 
do (gồm góc phương vị, góc 
nghiêng, góc ngẩng, góc phân cực) 
và cảm biến từ trường độ phân giải 
cao do nhóm nghiên cứu chế tạo. 

Thông qua lập trình, cảm biến có 
chức năng ghi nhận những chuyển 
động của chảo anten, phát hiện góc 
lệch so với vệ tinh, từ đó, gửi tín 
hiệu đến bộ điều khiển động cơ để 
tự động điều chỉnh chảo anten theo 
hướng vệ tinh. 

Nhóm dành nhiều thời gian để 
nghiên cứu điều khiển các cảm biến 
bằng lập trình thuật toán. Cảm biến, 
hệ thống điều khiển luôn có sai số 
nhất định nhưng đối với thông tin 
vệ tinh, chỉ cần lệch 0,1 độ dưới 
mặt đất thì trên quỹ đạo có thể lệch 
đến vài km, như vậy rất khó để bắt 
được tín hiện của vệ tinh. 

Trải qua nhiều phiên bản trạm thu 
khác nhau, từ sơ khai, sau đó được 
cải tiến liên tục, phiên bản hiện tại 
đã xác định vị trí vệ tinh nhanh và 
chính xác hơn. 

Năm 2019, nhóm đưa thiết bị 
chạy thử nghiệm trên vùng biển Cát 
Bà, Hải Phòng. Kết quả cho thấy 
tốc độ đáp ứng tín hiệu của trạm thu 
di động có thể hoạt động tốt trong 
điều kiện gió cấp 4, biển động nhẹ. 
Tốc độ quay góc anten đạt 12 độ 
mỗi giây, tiêu hao điện khoảng 

20W, tín hiệu bám vệ tinh đáp ứng 
nhu cầu truyền thông tin liên lạc về 
đất liền và hoạt động trên tàu. 

Hiện có 10% tàu cá trên biển có 
phương tiện thông tin liên lạc bằng 
sóng vô tuyến từ các trạm phát triển 
đất liền nhưng chỉ bắt được tín hiệu 
trong phạm vi khoảng 50-60 km. 
Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị có 
kích thước nhỏ gọn, khả năng bám 
tín hiệu nhanh, tiết kiệm điện năng, 
trong khi giá thành chỉ bằng 1/5 so 
với thiết bị nhập ngoại. Vì vậy, sản 
phẩm vừa hoàn thiện đã ngay lập 
tức được một số doanh nghiệp đặt 
hàng phục vụ cho tàu đánh cá lớn, 
tàu du lịch. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Thiết bị giúp truyền năng 
lượng và dữ liệu không dây qua 
nước biển 

Một nhóm nghiên cứu tại khoa kỹ 
thuật thông tin điện - điện tử tại Đại 
học Công nghệ Toyohashi (Nhật 
Bản) đã thành công trong việc 
truyền năng lượng và dữ liệu không 
dây qua nước biển, sử dụng một bộ 
thu - phát đặc biệt. Nó bao gồm 4 
lớp điện cực siêu mỏng và phẳng. 

Trong tương lai, người ta kỳ vọng 
chế tạo các robot hoạt động bên 
dưới nước biển để quản lý chất 
lượng nước và môi trường, kiểm tra 
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mức độ sinh trưởng của cá… Tuy 
nhiên các robot này vận hành bằng 
pin nên cần lấy ra khỏi nước, sạc 
điện và đem trả lại nước theo quy 
trình lặp đi lặp lại. Thêm vào đó, 
các dữ liệu cần được cung cấp theo 
thời gian thực. 

Kỹ thuật truyền tải năng lượng và 
dữ liệu không dây thông qua nước 
biển là một giải pháp cho các vấn 
đề trên. Giờ đây, nước biển sẽ 
giống như các dây dẫn, robot có thể 
được sạc ngay trong nước và dữ 
liệu được truyền ngay đến các trạm 
thu. 

Các robot dưới nước cần có khối 
lượng nhỏ nhẹ để dễ kiểm soát sự 
chìm nổi và điều hướng, vì vậy các 
nhà khoa học hướng đến các thiết bị 
nhẹ và chiếm ít không gian. Bộ thu 
- phát do nhóm nghiên cứu thiết kế 
đã đảm bảo được yêu cầu này. 

Nhóm đã đạt được kết quả truyền 
năng lượng trong môi trường nước 
biển giàu ion với hiệu suất ít nhất 
90%. Đây là một con số ấn tượng 
bởi các điều kiện của nước biển 
thường làm mất đi nhiều năng 
lượng khi truyền đi. 

 (tuoitre.vn) 
 

 Vật liệu tăng thời gian lưu trữ 
năng lượng Mặt trời 

Để tìm ra phương pháp lưu trữ 

năng lượng hiệu quả, các nhà khoa 
học Đại học Lancaster, Anh phát 
triển một loại vật liệu khung cơ kim 
(MOF) vừa có thể thu năng lượng 
trực tiếp từ mặt trời, lưu trữ năng 
lượng trong nhiều tháng, nhiều 
năm. 

 
Bên trong vật liệu MOF là các 

phân tử gốc carbon, hình thành cấu 
trúc bằng cách kết nối các ion kim 
loại. Khi kết hợp với các phân tử 
nhỏ khác, vật liệu khung cơ kim có 
thể tạo thành vật liệu composite. Do 
vậy, các phân tử hợp chất 
azobenzen (có khả năng hấp thụ 
ánh sáng mạnh) được nhóm nghiên 
cứu kết hợp với MOF để tạo vật 
liệu composite có thể lưu trữ năng 
lượng trong ít nhất bốn tháng trước 
khi giải phóng nó. 

Phân tử azobenzen được đặt trong 
khung vật liệu MOF. Trong các thử 
nghiệm, dưới tác động của tia cực 
tím, các phân tử này dễ dàng thay 
đổi hình dạng thành hình uốn cong 
trong MOF. Khung MOF có kích 
thước hẹp giữ phần tử azobenzen ở 
trạng thái này. Cấu trúc này giúp 
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năng lượng có thể lưu trữ trong thời 
gian dài ở nhiệt độ phòng. 

Việc lưu trữ năng lượng mặt trời 
trong các bộ chuyển đổi quang điện 
được nghiên cứu nhiều năm gần 
đây, nhưng hầu hết đều yêu cầu các 
bộ chuyển đổi quang điện phải ở 
dạng lỏng. Hỗn hợp MOF là chất 
rắn, không phải nhiên liệu lỏng, nên 
có ưu điểm ổn định về mặt hóa học 
và dễ dàng chứa đựng vật chất. 
Điều này giúp việc phát triển thành 
công lớp phủ hoặc thiết bị độc lập 
có chức năng phủ vật liệu được dễ 
dàng hơn. 

Tiến sĩ John Griffin, nhà nghiên 
cứu chính cho biết, mặc dù kết quả 
khả quan này chứng minh khả năng 
lưu trữ năng lượng của vật liệu 
MOF trong thời gian dài, nhưng 
mật độ năng lượng rất khiêm tốn. 
Do đó, bước tiếp theo của nhóm là 
tìm hiểu sâu về cấu trúc MOF để tối 
ưu hóa mức độ lưu trữ năng lượng 
của vật liệu này.  

 (VnExpress) 
  

 
 

KỸ SƯ VIỆT NGHIÊN CỨU 
MIẾNG DÁN ĐƯA VACCINE 
COVID-19 VÀO CƠ THỂ 

PGS.TS Nguyễn Đức Thành và 
nhóm cộng sự tại Mỹ đã nghiên cứu 

thành công miếng dán da đặc biệt 
để đưa COVID-19 vào cơ thể. 
Miếng dán này sẽ cho phép người 
dùng chỉ cần tiêm 1 liều thuốc thay 
vì chia thành 2 lần như các phương 
pháp thông thường. 

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Đức 
Thành (SN 1984) và nhóm nghiên 
cứu Nguyen Lab của anh tại ĐH 
Connecticut (Mỹ) đang tập trung 
tạo nên những miếng dán (tương tự 
như tấm băng Ego) để đưa vaccine 
vào cơ thể người một cách dễ dàng 
mà không cần đến những mũi tiêm 
từ nhân viên y tế. 

 
PGS.TS Nguyễn Đức Thành. 

Miếng dán tiêm vaccine được 
đánh giá có tiềm năng lớn trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 hoành 
hành, e ngại lây nhiễm khiến nhiều 
người không muốn hoặc không thể 
tới các cơ sở y tế để tiêm chủng. 

Thay vì một mũi tiêm truyền 
thống, có thể coi miếng dán này bao 
gồm hàng trăm mũi tiêm siêu nhỏ, 
từ từ đưa thuốc vào cơ thể, đảm bảo 
hiệu quả miễn dịch và hầu như 
không gây đau đớn. Miếng dán 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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mỏng, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. 

 
Một ưu điểm đáng chú ý nữa 

chính là, trong khi vaccine truyền 
thống phải tiêm thành nhiều mũi thì 
miếng dán chỉ cần 1 liều duy nhất, 
giúp tiết kiệm thời gian và chi phí 
cho quá trình tiêm chủng. Thử 
nghiệm trên chuột cho thấy kết quả 
khả quan. 

Công nghệ này hứa hẹn có thể 
phân phối vaccine COVID-19 (hay 
các loại vaccine khác) ra cộng đồng 
một cách nhanh chóng mà người 
dân không cần phải đến cơ sở y tế 
để tiêm trong thời gian giãn cách xã 
hội. 

Nghiên cứu về miếng dán vaccine 
này đã được đăng trên tạp chí 
chuyên ngành nổi tiếng về công 
nghệ y sinh Nature Biomedical 
Engineering và thu hút sự quan tâm 
của nhiều nhà khoa học trên thế 
giới. 

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Đức 
Thành và nhóm nghiên cứu Nguyen 
Lab ở Trường Đại học Connecticut 
đã sáng chế ra chiếc khẩu trang sử 

dụng tấm màng polymer tự tiêu để 
sản xuất loại khẩu trang có khả 
năng lọc hiệu quả gần như N95, 
nhưng có thể tái sử dụng sau khi 
được khử trùng bằng những biện 
pháp đơn giản (như sử dụng nồi 
hấp: autoclave, hay dùng biện pháp 
rung siêu âm: ultrasound). Và đặc 
biệt, nó có thể tự phân hủy sau 
khoảng vài năm sử dụng. 

TS Thành cho biết so với các loại 
khẩu trang khác, sự khác biệt của 
khẩu trang sinh học tự hủy nằm ở 
tính áp điện (piezoelectric effect) 
của tấm màng nano. Nhờ đó, tấm 
màng nano trong khẩu trang này có 
thể tự tạo nên một lớp điện áp nhỏ 
khi có một dòng không khí tương 
tác (ví dụ từ hơi thở, khi hắt hơi 
hoặc ho). 

Lớp điện áp này (mặc dù vô cùng 
nhỏ) sẽ tạo nên một lớp bảo vệ vô 
hình ngăn chặn sự xâm nhập của 
các hạt nước nhỏ tích điện mang 
theo virus và vi khuẩn. 

 (sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRỰC 
TUYẾN CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC 
TỔ CHỨC KỸ SƯ ASEAN 
(CAFEO) LẦN THỨ 38   

Sáng 25/11 tại Hà Nội, Hội nghị 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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trực tuyến của Liên đoàn các Tổ 
chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO) lần 
thứ 38 do Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 
chủ trì đã được khai mạc. Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
tham dự và phát biểu tại Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị còn có Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Phạm Công Tạc; Phó 
Chủ tịch VUSTA Nghiêm Vũ Khải 
và đại diện lãnh đạo các cơ quan 
ban ngành có liên quan. 

Các nước ASEAN gần đây luôn là 
một khu vực có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế và phát triển hạ tầng kinh tế 
xã hội cao, làm rất tốt việc phát 
triển nguồn nhân lực và tăng cường 
tiềm lực KH&CN so với nhiều khu 
vực khác trên thế giới. Những thành 
tựu đó có đóng góp rất quan trọng 
của liên đoàn các tổ chức kỹ sư 
ASEAN và vai trò không thể thiếu 
của tất cả các thế hệ kỹ sư và kỹ 
thuật viên trong ASEAN.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày 
tỏ mong muốn ASEAN cần tiếp tục 
nâng cao năng lực ứng phó với các 
nguy cơ, rủi ro mới thông qua việc 
củng cố hạ tầng kỹ thuật, củng cố 
các lực lượng chuyên môn,… đặc 
biệt là sự sẵn sàng và kĩ năng tham 
gia của từng người dân. Trong đó 
vai trò của các kỹ sư, các kĩ thuật 

viên rất quan trọng không chỉ về 
mặt chuyên môn mà còn cả về ý 
thức, trách nhiệm và hành động vì 
cộng đồng. Đồng thời, đề nghị, các 
quốc gia thành viên của Liên đoàn 
AFEO cần phải tiếp tục phát huy 
hơn nữa tinh thần hợp tác, không 
chỉ trong đào tạo mà cả trong hài 
hòa khung trình độ, công nhận bằng 
cấp và chứng chỉ của nhau, quan 
trọng hơn là cùng nhau thúc đẩy các 
sáng kiến hợp tác kĩ thuật, liên kết 
hạ tầng cơ sở. 

Cũng trong khuôn khổ lễ khai 
mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
và Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc đã trao chứng nhận của 
Liên đoàn Kỹ sư ASEAN cho các 
cá nhân có nhiều cống hiến, góp 
phần vào sự phát triển bền vững 
trong khối ASEAN. 

Hội nghị của Liên đoàn các Tổ 
chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO) lần 
thứ 38 do Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam (VUSTA) chủ 
trì và tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 
- 26/11/2020. Chủ đề của hội nghị 
năm nay là  “Phát huy Sáng kiến và 
Hành động của Liên đoàn Kỹ sư 
ASEAN trong xây dựng cộng đồng 
ASEAN bền vững và thịnh vượng”. 

Mục tiêu của hội nghị CAFEO38 
là khẳng định cam kết của Liên 
đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN 
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trong việc thực hiện tầm nhìn cộng 
đồng ASEAN đến năm 2025 và 
chương trình nghị sự 2030 của Liên 
hợp quốc về phát triển bền vững 
thông qua việc củng cố vai trò nòng 
cốt của các kỹ sư trong việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững, khởi xướng các chương trình 
hợp tác kỹ thuật chất lượng cao, 
thúc đẩy việc sử dụng công nghệ, 
kỹ thuật số để xây dựng cộng đồng 
ASEAN kết nối, công bằng và thịnh 
vượng.  

Hội nghị bao gồm nhiều nội dung 
khác nhau như: giao thông vận tải, 
kỹ thuật môi trường (quản lý chất 
thải), ứng phó thảm họa, phát triển 
hệ thống năng lượng ASEAN, vai 
trò của kỹ sư và nữ kỹ sư,...  

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TIẾP 
TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 
VỀ TIÊU CHUẨN, QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT 

Đó là một trong những nội dung 
đã được Bộ trưởng KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt nhấn mạnh tại Hội nghị 
Tổng kết công tác năm 2020, Tổng 
quan giai đoạn 2016-2020 và 
phương hướng nhiệm vụ 2021, giai 

đoạn 2021-2025 do Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng 
cục) tổ chức chiều ngày 08/01/2021 
tại Hà Nội. 

Tham dự Hội nghị còn có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định; 
đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban 
ngành Trung ương, địa phương; đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo các 
đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. 

Chuyển mạnh sang hậu kiểm 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng 

cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho 
biết, năm 2020 là năm cuối thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và 
là năm nền tảng để chuẩn bị xây 
dựng chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 - 
2030 và kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 
2025.  

Theo đó, năm 2020 và giai đoạn 
2016 - 2020, Tổng cục đã hoàn 
thành các chỉ tiêu, nội dung kế 
hoạch do Bộ KH&CN giao; thực 
hiện tốt công tác quản lý nhà nước 
về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

Để triển khai các Nghị quyết, Chỉ 
thị của Đảng và Nhà nước hiệu lực, 
hiệu quả, Tổng cục đã chủ trì tham 
mưu xây dựng trình cấp có thẩm 
quyền ban hành 07 Nghị định và 21 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Thông tư về các lĩnh vực cải thiện 
môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, đổi mới 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
và hậu kiểm. 

Sau khi triển khai áp dụng Thông 
tư số 07/2017/TT-BKHCN đã giúp 
cắt giảm khoảng 96% số lô hàng 
hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
KH&CN phải kiểm tra trước thông 
quan. Đồng thời, giảm thời gian 
kiểm tra chất lượng nhập khẩu từ 23 
ngày trước đây xuống còn 01 ngày, 
vượt yêu cầu về thời gian của 
ASEAN+4 (là 90 giờ). 

Tổng cục đã tham mưu cho Lãnh 
đạo Bộ KH&CN trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP, theo đó, hàng hóa 
nhập khẩu áp dụng biện pháp hậu 
kiểm, thời gian kiểm tra và thông 
quan hàng hóa chỉ còn tối đa 01 
ngày. Với biện pháp này, giai đoạn 
2017 - 2020, chi phí đối với gần 
280.000 lô hàng nhập khẩu thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 
KH&CN chuyển sang cơ chế hậu 
kiểm đã giảm khoảng 3.000 tỷ đồng 
cho doanh nghiệp (bao gồm chi phí 
lưu kho, bãi; chi phí cho người đi 
làm thủ tục nhập khẩu). Riêng năm 
2020, chi phí đối với hàng hoá nhập 
khẩu cho hơn 84.000 lô hàng thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 

KH&CN chuyển sang cơ chế hậu 
kiểm đã giảm hơn 832 tỷ đồng cho 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn 
thành xây dựng phần mềm, kết nối 
với cơ chế 1 cửa quốc gia đối với 
06 thủ tục hành chính của Bộ 
KH&CN. Đã tích hợp 03 dịch vụ 
công lên Cổng dịch vụ công quốc 
gia theo đúng thời hạn được giao. 

Nhiều dấu ấn cụ thể 
Trong công tác quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
(TĐC), giai đoạn 2016 - 2020, công 
tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật đã được 
Tổng cục chú trọng nâng cao, đổi 
mới, tăng cường sự chủ động để hỗ 
trợ tốt hơn cho các Bộ/ngành. Riêng 
năm 2020, công tác soạn thảo và 
ban hành TCVN, QCVN được đẩy 
mạnh với tỷ lệ hơn 90% TCVN xây 
dựng mới hài hòa quốc tế và khu 
vực. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016 
- 2020, công tác đo lường đã giải 
quyết các thủ tục hành chính và các 
công việc theo chức năng nhiệm vụ 
về đo lường được xử lý nhanh 
chóng, kịp thời góp phần nâng cao 
chất lượng phục vụ hành chính 
công, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và 
đáp ứng được nhu cầu kiểm định, 
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hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo cho các tổ chức, cá nhân trên 
phạm vi cả nước góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Trong đó, Tổng cục đã thực hiện 
việc quản lý, cấp giấy chứng nhận 
đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 
783 lượt đơn vị (năm 2020 là 177 
lượt); Chỉ định hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 
508 lượt đơn vị (năm 2020 là 131 
lượt, tăng 61,7% so với năm 2019). 

Chứng nhận 739 chuẩn đo lường 
dùng trực tiếp để kiểm định phương 
tiện đo nhóm 2 (năm 2020 là 168 
CĐL tăng 11,2% so với năm 2019); 
Chứng nhận, cấp 6.239 thẻ kiểm 
định viên đo lường (năm 2020 là 
1.352 thẻ, giảm 15% so với năm 
2019); Phê duyệt 17.747 mẫu 
phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất 
trong nước (năm 2020 là 3.248 mẫu 
PTĐ, giảm 39% so với năm 2019). 

Trong hoạt động khảo sát, kiểm 
tra đo lường và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa (SPHH), Tổng cục 
đã tiến hành kiểm tra và khảo sát 
hơn 500 cơ sở với gần 2.000 mẫu 
hàng/năm, trong đó 20% số mẫu 
được kiểm tra không đạt về ghi 
nhãn và thực hiện kiểm tra nhà 

nước tổng số 1.200 lô xăng dầu 
nhập khẩu mỗi năm, tổng khối 
lượng khoảng hơn 8 triệu tấn. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hoạt 
động hợp tác quốc tế luôn được 
Tổng cục đẩy mạnh và đạt được 
hiệu quả cao với nhiều thỏa thuận 
hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực: 
tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự 
phù hợp,…; chủ trì tổ chức thành 
công nhiều hội nghị, hội thảo quốc 
tế,… đã góp phần nâng cao vai trò, 
vị thế của Việt Nam nói chung và 
Bộ KH&CN, Tổng cục nói riêng 
đồng thời được các bạn quốc tế 
đánh giá cao. Đặc biệt là trong năm 
APEC 2017 và ASEAN 2020. 

Đối với Chương trình quốc gia 
Nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020, Tổng cục 
đã thực hiện tốt công tác đầu mối 
triển khai Quyết định số 712/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 
(Chương trình 712). Để tiếp nối 
thành công Chương trình 712, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 
2021 - 2030. 

Hoàn thiện thể chế 
Trong công tác triển khai hoạt 
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động giai đoạn 2021-2025, Phó 
Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng 
Linh cho biết, Tổng cục tiếp tục 
hoàn thiện thể chế pháp luật về chất 
lượng sản phẩm hàng hóa 
(CLSPHH) và tiêu chuẩn quy chuẩn 
kỹ thuật (TCQCKT); xây dựng Kế 
hoạch triển khai Chương trình hành 
động của Bộ KH&CN thực hiện 
Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị 
quyết số 02/NQ-CP hằng năm và tổ 
chức thực hiện; nâng cao hạ tầng 
chất lượng quốc gia (NQI) phục vụ 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 
2030; thúc đẩy cải cách hành chính, 
xây dựng Chính phủ điện tử hướng 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số và 
xã hội số, áp dụng công nghệ thông 
tin; tăng cường hoạt động tuyên 
truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng. 

Tạo điều kiện tối đa cho người 
dân, doanh nghiệp 

Biểu dương và đánh giá cao các 
kết quả của Tổng cục đã đạt được 
trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề 
nghị trong thời gian tới, Tổng cục 
cần tiếp tục tập trung đánh giá, rà 
soát và hoàn thiện thể chế, hành 
lang pháp lý về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Trong đó, tập trung vào việc 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và các văn bản có liên quan, 
bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu 
phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp 
với các cam kết tại Hiệp định 
CPTPP, các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, tận dụng các cơ 
hội của cuộc cách mạng 4.0, quá 
trình chuyển đổi số… 

Bên cạnh đó, Tổng cục cần triển 
khai hiệu quả các đề án, chương 
trình đã được Thủ tướng phê duyệt 
như Đề án “Tăng cường, đổi mới 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 
đoạn đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”, Chương trình quốc 
gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030, “Đề 
án triển khai, áp dụng và quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc”;… 

Đồng thời, Tổng cục cần tập trung 
xây dựng, triển khai phương án cắt 
giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục 
hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tăng số 
lượng các dịch công trực tuyến cấp 
độ 3, 4 để tạo điều kiện thuận lợi tối 
đa cho người dân, doanh nghiệp. 
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Ngoài ra, Tổng cục tiếp tục chủ 
động, tích cực phối hợp với các bộ, 
ngành, các đơn vị trong và ngoài 
Tổng cục tăng cường xử lý, tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc cho các 
tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy sự 
phát triển, bảo đảm công tác quản 
lý nhà nước về TĐC,… 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, 
các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ 
những khó khăn, vướng mắc và đề 
ra giải pháp khắc phục, triển khai 
trong công tác TĐC qua những 
tham luận đến từ lãnh đạo, đại diện 
lãnh đạo của các cơ quan, ban 
ngành TW, địa phương cũng như 
các đơn vị thuộc Tổng cục. 

 (vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Thiết bị không dây tí hon giúp 
chống béo phì 

Trong một nghiên cứu mới, các 
nhà khoa học tại Đại học Texas 
A&M (Mỹ) đã giới thiệu một thiết bị 
y khoa có khả năng giúp giảm cân 
và yêu cầu quy trình phẫu thuật đơn 
giản hơn để cấy ghép so với 
phương pháp giảm cân phổ biến là 
nối tắt dạ dày. 

Thông thường, phẫu thuật cắt bỏ 
dạ dày là biện pháp cuối cùng đối 

với những người phải vật lộn với 
chứng béo phì hoặc các vấn đề 
nghiêm trọng liên quan đến sức 
khỏe do cân nặng của họ. Thủ thuật 
này bao gồm việc tạo một túi nhỏ 
dạ dày và định tuyến lại đường tiêu 
hóa nên rất xâm lấn và bệnh nhân 
cần thời gian dài để hồi phục. 

Tuy nhiên, thiết bị mới này yêu 
cầu quy trình phẫu thuật đơn giản 
hơn để cấy ghép. 

Các nhà nghiên cứu cho biết thiết 
bị có kích thước 1 cm, có thể tạo ra 
cảm giác no bằng cách kích thích 
các đầu dây thần kinh phế vị bằng 
ánh sáng. Không giống như các 
thiết bị khác yêu cầu dây nguồn, 
thiết bị này không dây và có thể 
được điều khiển bên ngoài từ nguồn 
tần số vô tuyến từ xa. 

Trong những năm gần đây, dây 
thần kinh phế vị đã được chú ý như 
một mục tiêu điều trị bệnh béo phì 
vì nó cung cấp thông tin về cảm 
giác no từ niêm mạc dạ dày đến 
não. Mặc dù có những thiết bị y tế 
có thể kích thích các đầu dây thần 
kinh phế vị và do đó giúp kiềm chế 
cơn đói, nhưng những thiết bị này 
có thiết kế tương tự như một máy 
điều hòa nhịp tim, tức là cần các 
dây nối với nguồn điện để kích hoạt 
các đầu dây thần kinh. 

Tuy nhiên, Tiến sĩ Sung II Park, 

TIN NGẮN KH&CN 
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trợ lý giáo sư tại Khoa Điện và Máy 
tính, Đại học Texas cho biết công 
nghệ không dây cũng như việc áp 
dụng các công cụ di truyền và 
quang học tiên tiến có khả năng làm 
cho các thiết bị kích thích thần kinh 
bớt cồng kềnh và thoải mái hơn cho 
bệnh nhân. 

Ông cho biết thiết bị này cũng có 
thể được sử dụng để điều khiển các 
đầu dây thần kinh trên khắp đường 
tiêu hóa và các cơ quan khác, chẳng 
hạn như ruột. 

(chinhphu.vn) 
 

 Công nghệ mới cho phép sạc 
điện thoại từ nước nóng 

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc 
vừa phát triển thành công công 
nghệ nhiệt điện trong không gian 
cho phép sạc điện thoại di động chỉ 
bằng chai nước nóng. 

Từ trước tới nay, các nhà khoa 
học luôn khẳng định các thiết 
bị nhiệt điện được làm từ vật liệu có 
thể chuyển hóa sự chênh lệch nhiệt 
độ sang điện năng có khả năng thu 
gom lượng nhiệt hao phí và sản 
xuất điện năng cho pin dùng trên 
tàu vũ trụ. Do đó, các nhà khoa học 
tại Học viện Công nghệ thiết bị 
phóng Trung Quốc đã tận dụng 
công nghệ nhiệt điện để giúp ích 
cho cuộc sống hằng ngày của con 

người. 
Nhóm khoa học này đã tạo ra một 

loại chai nước cách nhiệt, được gắn 
kèm một con chip nhiệt điện có khả 
năng biến nước nóng thành điện 
năng, dùng để sạc điện thoại di 
động mà không cần sự hỗ trợ của 
bất kỳ nguồn điện nào. 

Trong một video về cách vận 
hành, thiết bị nhiệt điện sẽ được gắn 
lên nắp chai nước, nơi có cổng sạc 
USB. Khi kết nối một chiếc iPhone 
với chai nước qua dây sạc, ký hiệu 
pin trên màn hình sẽ báo hiệu đang 
được sạc. 

Chai nước có thể sạc pin điện 
thoại trong 20 - 30 phút sau khi 
người dùng đổ từ 300 - 500 ml 
nước sôi vào trong chai. Bên cạnh 
đó, chai nước còn có thể sạc pin cho 
máy tính xách tay, máy ảnh và các 
thiết bị điện gia dụng công suất thấp 
khác. 

Các nhà khoa học hiện đang tìm 
cách phối hợp với các doanh nghiệp 
để đưa sản phẩm ra thị trường. Sản 
phẩm dự kiến sẽ có giá từ 150 - 200 
NDT (khoảng 23-31 USD). 

Nhóm nghiên cứu cho biết, ở 
nhiệt độ phòng, chai nước đặc biệt 
này có thể giữ nhiệt lên độ trên 65o  
trong 6 giờ liên tiếp và thậm chí bảo 
quản nước lạnh dưới 9o lên đến 6 
giờ.  
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Khi hoạt động như một dự trữ 
năng lượng, cốc nước nóng có thể 
chuyển đổi nhiệt năng thành năng 
lượng điện để sạc các sản phẩm 
điện tử khác nhau, thậm chí hỗ trợ 
cả sạc không dây. Vì vậy, về cơ bản 
người ta có thể sử dụng nó ở nhiều 
khu vực khác nhau nơi không có 
nguồn điện, ví dụ như cắm trại bên 
ngoài. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Lễ Tổng kết và trao giải cuộc 
thi Sáng kiến vì cộng đồng - Lần 
thứ III 

Tại Lễ tổng kết chương trình 
"Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III 
năm 2020 và phát động cuộc thi 
“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 
IV, diễn ra vào tối 26/12 tại Hà Nội, 
20 sáng kiến, sáng tạo góp phần 
giải quyết các vấn đề của cộng 
đồng, xã hội đã được tôn vinh. 

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi 
Sáng kiến vì cộng đồng - Lần thứ 
III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, UBND TP. Hà Nội và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp 
tổ chức. 

Đây là chương trình được tổ chức 
hai năm/lần nhằm tìm ra những 

sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo, 
góp phần giải quyết những vấn đề 
của cộng đồng, xã hội. Từ đó, góp 
phần thúc đẩy và phát huy vai trò, 
đóng góp của quần chúng nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các 
hoạt động phát triển cộng đồng, giải 
quyết các vấn đề xã hội, xây dựng 
nét đẹp văn hóa, giúp mỗi người 
dân Việt Nam ý thức hơn về trách 
nhiệm cá nhân trước các vấn đề xã 
hội của đất nước. 

Báo cáo tổng kết tại Lễ trao giải, 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, 
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho 
biết, Chương trình “Sáng kiến vì 
cộng đồng” - Lần thứ III được phát 
động từ tháng 8/2019. Sau hơn một 
năm, Ban Tổ chức đã nhận được 
hơn 400 hồ sơ sáng kiến đăng ký 
tham gia, nhìn chung các đề tài, ý 
tưởng đều tập trung vào các lĩnh 
vực nóng, thu hút sự quan tâm lớn 
của Chính phủ, của cộng đồng, một 
số sáng kiến mang tính phản ứng 
nhanh do đòi hỏi gấp rút từ thực tế 
đời sống xã hội. 

Căn cứ vào thể lệ và 7 tiêu chí 
chấm điểm (tính phát triển; đối 
tượng tác động và kết quả mong 
đợi; tính sáng tạo; tính khả thi; tính 
bền vững và khả năng nhân rộng; 
hiệu quả chi phí; năng lực của đơn 
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vị triển khai), qua hai vòng thẩm 
định của Hội đồng Sơ khảo và Hội 
đồng Chung khảo, đã có 20 hồ sơ 
dự án được lựa chọn để biểu dương, 
bao gồm: 2 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 
giải Ba; 10 giải Khuyến khích. 

 (truyenthongkhochoc.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Trao giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN cho 02 DN 

Ngày 20/01, Sở KH&CN tỉnh BR-
VT đã tổ chức Lễ Trao giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN cho 02 
doanh nghiệp. Đến dự buổi lễ có 
ông Đỗ Hữu Hiền - Phó Giám đốc 
Sở KH&CN. 

 Doanh nghiệp đạt chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN là Công ty 
TNHH Sigen và Công ty CP Công 
nghệ môi trường Nano Việt. Nâng 
tổng số doanh nghiệp KH&CN trên 
địa bàn tỉnh lên 08 doanh nghiệp. 

 Được biết, Công ty TNHH Sigen 
là doanh nghiệp có hoạt động chính 
trong lĩnh vực Xây dựng và bảo vệ 
môi trường, với kết quả tự nghiên 
cứu và phát triển từ vốn tự có của 
doanh nghiệp đến nay các kết quả 
nghiên cứu KH&CN của Công ty 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn 
bằng bảo hộ bao gồm: 02 Bằng độc 
quyền Sáng chế, 01 Bằng giải pháp 
hữu ích, 03 Bằng độc quyền kiểu 

dáng công nghiệp.  
Ngày 28/12/2020 Sở KH&CN cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN số 01/2020/DNKHCN cho 
Công ty TNHH Sigen với danh mục 
06 sản phẩm hình thành từ kết quả 
KH&CN là: Hệ thống hố ga của hệ 
thống thoát nước thải; Cơ cấu ngăn 
mùi cho hố ga của hệ thống thoát 
nước thải; Hố ga cho hệ thống thoát 
nước thải; Cơ cấu ngăn mùi cho hố 
ga; Thiết bị nâng chuyển; Xe đa 
năng.  

 Đây là doanh nghiệp thứ 7 trên 
địa bàn tỉnh được cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN. 

 Cùng với đó, Công ty Cổ phần 
Công nghệ môi trường Nano Việt là 
doanh nghiệp có hoạt động chính 
trong lĩnh vực Công nghệ vật liệu 
mới (Nano), với kết quả tự nghiên 
cứu và phát triển từ vốn tự có của 
doanh nghiệp đến nay kết quả 
nghiên cứu KH&CN của Công ty 
đã được Sở KH&CN tỉnh cấp Giấy 
xác nhận kết quả thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN không sử dụng ngân 
sách Nhà nước “Ứng dụng 
pholyphenol từ lá trà xanh để chế 
tạo dung dịch nano bạc”..  

Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu 
này bước đầu đã góp phần quan 
trọng đem lại hiệu quả trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công 
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ty, tập trung vào phát triển thương 
hiệu, đẩy mạnh nghiên cứu. 

 Với những kết quả đó, ngày 
06/01/2021, Sở KH&CN cấp Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
số 01/2021/DNKHCN cho Công ty 
Cổ phần Công nghệ môi trường 
Nano Việt với danh mục 02 sản 
phẩm hình thành từ kết quả 
KH&CN là: Quy trình chế tạo dung 
dịch nano bạc bằng polyphenol từ lá 
trà xanh; Sản phẩm dung dịch nano 
bạc (được chế tạo từ Quy trình 
trên). 

 Đây là doanh nghiệp thứ 8 trên 
địa bàn tỉnh được cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 Hội đồng tư vấn đánh giá giữa 
kỳ dự án thí điểm ứng dụng công 
nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ 
sông, hồ và biển 

Ngày 08/01/2021, Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT đã tổ chức họp Hội 
đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ đối 
với Dự án thí điểm ứng dụng Công 
nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ 
sông, hồ và biển để bảo vệ bờ sông, 
biển tỉnh BR-VT. Thành phần tham 
dự gồm Chủ tịch hội đồng là ông 
Đỗ Hữu Hiền - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN. Cơ quan chủ trì là Công 
ty Cổ phần KH&CN Việt Nam 

(Busadco), Chủ nhiệm dự án là ông 
Hoàng Đức Thảo - Tổng GĐ Công 
ty Busadco. 

Mục tiêu của dự án là thí điểm 
ứng dụng công nghệ cấu kiện trong 
việc thi công công trình kè bảo vệ 
bờ sông Dinh (Quốc lộ 51, thành 
phố Bà Rịa) và công trình bảo vệ bờ 
biển Hồ Cốc, huyện Xuyên Mộc. 

Tại tỉnh BR-VT, hiện tượng biến 
đổi khí hậu toàn cầu và mực nước 
biển dâng cao, bờ sông và biển khu 
vực này thường xuyên chịu tác 
động trực tiếp của triều cường, sóng 
và dòng chảy,… gây xói lở bờ sông, 
biển đe dọa đến các công trình lân 
cận, gây khó khăn cho việc phát 
triển du lịch và an sinh xã hội. Vì 
vậy, cần nhanh chóng triển khai, 
thực hiện giải pháp kè bảo vệ bờ 
biển (có khả năng chống xâm thực, 
ăn mòn kết cấu…) nhằm giữ 
nguyên hiện trạng đường bờ và tăng 
quỹ đất sử dụng phía sau công trình 
phục vụ việc phát triển kinh tế - xã 
hội & an ninh quốc phòng theo định 
hướng phát triển chung của tỉnh. 

Sau khi triển khai giai đoạn 1, Dự 
án đã mang lại những kết quả như 
sau: 

+ Đã hoàn thành 100m công trình 
bảo vệ bờ sông Dinh thuộc phường 
Phước trung, TP. Bà Rịa (Đoạn bờ 
sạt lở nằm dọc Quốc lộ 51 theo 
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hướng đi từ TP. Bà Rịa đến cầu Cỏ 
May – Vũng Tàu); 

+ Các kết quả kiểm định, quan 
trắc đảm bảo chất lượng cấu kiện, 
ổn định công trình, đáp ứng mục 
tiêu bảo vệ, ngăn chặn hiện tượng 
sạt lở bờ sông và đường giao thông, 
hình thành một tuyến công trình 
đẹp đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ 
đặt ra, tạo cảnh quan khu vực và ổn 
định dân sinh kinh tế tạo tiền đề cho 
quy hoạch đô thị; 

+ Việc sử dụng kết cấu theo giải 
pháp công nghệ mới đã đáp ứng các 
tiêu chí của Dự án sản xuất thử 
nghiệm: Cấu kiện lắp ghép bảo vệ 
bờ sông, hồ và đê biển có nhiều ưu 
điểm vượt trội; 

Tiếp tục triển khai kế hoạch cho 
giai đoạn 2 đạt kết quả: 

+ Ứng dụng giải pháp công nghệ 
mới (Kè Busadco) bảo vệ bờ sông 
Dinh: Dự án đã thi công hoàn thiện 
100m kè bảo vệ bờ sông Dinh theo 
kế hoạch; Tuyến kè đã và đang phát 
huy hiệu quả bảo vệ bờ (bảo vệ 
chống sạt lở đường QL51), tăng 
quỹ đất sử dụng sau khi hoàn thiện 
tuyến công trình; Thực tiễn giải 
pháp đã chứng minh được hiệu quả 
kinh tế - kỹ thuật so với giải pháp 
truyền thống. 

Tại buổi họp, Hội đồng đề nghị 
chủ trì, chủ nhiệm nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp cụ thể cho giai đoạn 
2 của dự án, trong đó giải pháp phải 
mang tính mới, tính hiệu quả, phù 
hợp với tình hình thực tế theo 
thuyết minh đã được phê duyệt và 
hợp đồng đã ký kết, nhằm giải 
quyết được vấn đề cấp bách hiện 
tại, mang lại hiệu quả kinh tế - xã 
hội và an ninh quốc phòng. Trên cơ 
sở chỉnh sửa theo ý kiến của các 
thành viên hội đồng, Sở KH&CN sẽ 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định. Với các kết quả đạt được, dự 
án sản xuất thử nghiệm của Công ty 
Cổ phần KH&CN Việt Nam 
(Busadco) đã được Hội đồng thống 
nhất đánh giá đạt và đề nghị chỉnh 
sửa hoàn thiện một số nội dung theo 
góp ý của Hội đồng. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

 Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác 
giữa Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu và Viện Hải Dương học 
Nha Trang 

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu và Viện Hải Dương học 
Nha Trang đã tổ chức “Lễ ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở 
KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 
Viện Hải Dương học Nha Trang 
giai đoạn 2020 - 2025”. 

Theo đó, hai bên ghi nhớ các hoạt 
động hợp tác liên quan đến việc xây 
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dựng và triển khai Dự án Khu 
KH&CN biển thành phố Vũng Tàu 
với các nội dung như: Tư vấn 
phương án bố trí, thiết kế, xây 
dựng; mô hình tổ chức, hoạt động; 
xây dựng và triển khai thực hiện Đề 
án nhân sự Khu KH&CN biển 
thành phố Vũng Tàu; cung cấp đối 
tượng nuôi và chuyển giao kỹ thuật 
chăm sóc các đối tượng sinh vật 
nuôi; bộ mẫu sinh vật biển, chuyển 
giao kỹ thuật về quản lý, xây dựng 
các bộ mẫu sinh vật biển; kỹ thuật 
trưng bày vật mẫu;… 

 Tham gia vận hành và kết nối với 
các đối tác quốc tế có năng lực 
trong tư vấn, đào tạo, chuyển giao 
các đối tượng nuôi và kỹ thuật 
chăm sóc; kỹ thuật về quản lý, xây 
dựng các bộ mẫu sinh vật biển; 
cung cấp hệ thống máy móc, thiết 
bị công nghệ chuyên dụng phục vụ 
xây dựng và vận hành Khu 
KH&CN biển… 

 Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp 
tổ chức các triển lãm theo chủ đề, 
theo mùa về sự đa dạng của các 
sinh vật biển; tổ chức Hội thảo/Hội 
nghị phục vụ cho nhu cầu KH&CN 
biển của tỉnh BR-VT; Hợp tác 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
công nghệ và chuyển giao những 
kết quả nghiên cứu KH&CN Viện 
Hải dương học đang sở hữu; phối 

hợp thực hiện các chương trình hợp 
tác quốc tế trong hoạt động nghiên 
cứu và tiếp cận, làm chủ công nghệ 
mới mà địa phương đang quan tâm. 

 Tại lễ ký kết, 2 đơn vị cùng nhau 
trao đổi các hoạt động hợp tác trong 
thời gian tới và trao đổi về một số 
đề xuất triển khai trong năm 2021. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 
 
  
 

 Sản xuất vật liệu san lấp từ 
bùn thải nhà máy nước 

Sử dụng bùn thải từ nhà máy xử 
lý nước và tro bay từ nhà máy 
nhiệt điện, nhóm nhà khoa học ở 
Trường Đại học Bách khoa 
TPHCM đã nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ geopolymer để sản xuất 
vật liệu san lấp. 

Đây cũng là sản phẩm của đề tài 
“Nghiên cứu sử dụng bùn thải nhà 
máy nước Thủ Đức và Bình An 
làm vật liệu san lấp”, do PGS.TS 
Đỗ Quang Minh làm chủ nhiệm. 

Sau hơn một năm nghiên cứu, 
nhóm đã sản xuất thử nghiệm 
thành công và đề xuất quy trình 
công nghệ sản xuất vật liệu san 
lấp từ bùn thải nhà máy nước. 
Theo đó, bùn thải, tro bay, xút vảy 
công nghiệp (99.8% NaOH) là các 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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nguyên liệu để sản xuất vật liệu 
san lấp bằng công nghệ 
geopolymer. 

Bùn thải được lấy từ nhà máy 
nước với độ ẩm 30 - 40%. Trộn 
các nguyên liệu theo tỷ lệ 40% tro 
bay, 60% bùn thải và 10% dung 
dịch NaOH 10M, sau đó cho vào 
máy đùn ép và được sấy trong 
máy sấy thùng quay hoặc sấy 
buồng. Việc phối trộn trên sẽ giảm 
được công đoạn sấy bùn, vì khi 
trộn theo tỷ lệ trên, phối liệu có độ 
ẩm từ 10 – 15%, phù hợp để tạo 
hình dẻo. Vật liệu được sản xuất 
thử nghiệm trên dây chuyền thiết 
bị sản xuất của Công ty Trung 
Hậu. Sản phẩm đầu ra được kiểm 
tra tính chất cơ lý để đảm bảo chất 
lượng. Sản phẩm có cường độ 
chịu nén trên 3.5Mpa, độ hút 
nước, hệ số mềm hóa đều đạt 
TCVN:6477:2016 và không phát 
thải chất độc vào môi trường. 

Hiện nhà máy xử lý nước chi phí 
cho công ty môi trường xử lý bùn 
thải khoảng 1,4 triệu đồng/tấn. Sử 
dụng phương pháp nói trên, chi 
phí sẽ thấp hơn (khoảng 200 ngàn 
đồng/tấn, chưa kể chi phí đầu tư 
nhà xưởng, máy móc thiết bị), 
đồng thời giải quyết được mặt 
bằng chứa chất thải. 

Đề tài nghiên cứu đã được Sở 

KH&CN TPHCM nghiệm thu 
cuối năm 2020. 

 (khoahocphatrien.vn) 
 

 BIOFIDA - sản phẩm hỗ trợ 
duy trì vi sinh đường ruột 

Trong khuôn khổ Đề án Phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh 
học trong lĩnh vực công nghiệp 
chế biến đến năm 2020, Bộ Công 
Thương đã giao Công ty Cổ phần 
Dược phẩm CPC1 Hà Nội thực 
hiện dự án “Sản xuất sinh khối 
probiotic từ vi khuẩn 
Bifidobacterium sử dụng trong 
công nghiệp dược phẩm”. Sau 
hơn 2 năm nghiên cứu (2018-
2020), Công ty đã sản xuất thành 
công bột sinh khối 
Bifidobacterium và sản phẩm hỗ 
trợ duy trì vi sinh đường ruột - 
BIOFIDA. Đây là thực phẩm chức 
năng lợi khuẩn từ chủng vi khuẩn 
Bifidobacterium đầu tiên sản xuất 
trong nước với nguồn nguyên liệu 
hoàn toàn nội địa. 

 
Với mục tiêu phát huy tối đa 

hiệu quả của sản phẩm, Công ty 
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Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà 
Nội đã tích hợp công nghệ bao gói 
thông minh cho sản phẩm 
BIOFIDA. Theo đó, phần nước 
pha và bột probiotics được tách 
biệt nhờ vào bộ phận đựng riêng 
ngay dưới miệng hộp. Khi xoay 
nắp, bột probiotics rơi xuống sẽ 
hòa tan với nước tạo thành dung 
dịch dễ hấp thu. Điều này khiến 
sản phẩm tiện lợi, hương vị hấp 
dẫn hơn hẳn dạng bột hiện đang 
bán trên thị trường. Hơn nữa, sự 
tách biệt giữa nước và bột 
probiotics trong quá trình bảo 
quản còn giúp duy trì sự ổn định 
của lợi khuẩn, cho phép phối hợp 
thêm các thành phần dinh dưỡng 
khác trong chế phẩm như vitamin, 
các nguyên tố vi lượng. 

Thông tin chi tiết xin liên 
hệ: Công ty Cổ phần Dược phẩm 
CPC1 Hà Nội. Số 87 phố Nguyễn 
Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 024.38643327-38643323. 

 (vjst.vn) 
 
 

 
 

ĐƯA NĂNG SUẤT TRỞ 
THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT 
TRIỂN QUAN TRỌNG 
TRONG CÁC NGÀNH 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Kế hoạch tổng thể nâng cao 
năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo giai đoạn 2021 - 2030. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm 
đưa năng suất trở thành động lực 
phát triển quan trọng trong các 
ngành, lĩnh vực, thông qua việc 
ứng dụng các thành tựu mới của 
KH-CN, áp dụng các hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Triển khai các nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia, hỗ trợ 
doanh nghiệp trong nghiên cứu, 
đổi mới, chuyển giao và ứng dụng 
công nghệ để nâng cao năng suất; 
xây dựng, triển khai các nhiệm vụ 
KH&CN, kế hoạch nâng cao năng 
suất lao động, năng suất các nhân 
tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền 
tảng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Phấn đấu đến năm 2030, góp 
phần đạt mục tiêu tăng năng suất 
lao động bình quân trên 
7,5%/năm; góp phần đạt mục tiêu 
đóng góp của KH&CN thông qua 
TFP, đóng góp khoảng 50% vào 
tăng trưởng kinh tế. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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Theo Kế hoạch vừa được Thủ 
tướng ban hành, từ 30 đến 35 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
hoàn thành việc xây dựng và triển 
khai Kế hoạch nâng cao năng suất 
dựa trên nền tảng khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 
tập đoàn, tổng công ty triển khai 
xây dựng và thực hiện kế hoạch 
năng suất. 

Tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ 
và vừa của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương xây dựng và 
triển khai các dự án điểm về cải 
tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo nâng cao năng suất. 

Hình thành các câu lạc bộ cải 
tiến năng suất cho sinh viên tại ít 
nhất 20 trường đại học, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ 
hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi 
dưỡng, thực hành về năng suất với 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp; cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho thị 
trường lao động. 

Theo Kế hoạch, các bộ ngành, 
địa phương sẽ tiến hành hoàn 
thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy 
năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo; phát triển các hoạt động 

nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các 
tổ chức hỗ trợ hoạt động năng 
suất; đẩy mạnh việc áp dụng hệ 
thống quản lý, mô hình, công cụ 
nâng cao năng suất trong doanh 
nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông, tuyên truyền về 
năng suất… 

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt 
ra yêu cầu xây dựng, triển khai 
các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng về năng suất, chương trình 
hướng nghiệp tại một số trường 
đại học, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên cơ sở gắn kết chặt chẽ 
với nhu cầu của một số doanh 
nghiệp, khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao cụ thể; tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu về năng suất 
trong khối sinh viên các trường 
đại học, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp; hình thành, phát triển 
mạng lưới các tổ chức hỗ trợ hoạt 
động năng suất ở các bộ, ngành, 
địa phương, gắn kết với các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp; tổ chức hoạt động 
hợp tác, kết nối giữa các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp cung cấp 
giải pháp công nghệ, công nghệ 
thông tin tham gia vào các dự án 
điểm về cải tiến năng suất trong 
các lĩnh vực cụ thể… 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 



Số 297 - 01/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 33 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, 
ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG 
NGUYÊN TỬ THỜI KỲ 2021 - 
2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký 
Quyết định số 108/QĐ-TTg phê 
duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 
phát triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 (nhiệm vụ 
lập Quy hoạch). 

Mục tiêu của việc lập Quy hoạch 
nhằm tiếp tục hoàn thiện công cụ 
quản lý nhà nước, khắc phục 
những thiếu sót, bất cập và hạn 
chế trong hoạt động quy hoạch 
thời kỳ trước; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử. 

Yêu cầu về nội dung chính của 
quy hoạch gồm: Quan điểm phát 
triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử; mục tiêu tổng quát, chỉ 
tiêu chung đến năm 2030, tầm 
nhìn 2050; mục tiêu cụ thể đến 
năm 2030, tầm nhìn đến 2050 phát 
triển tiềm lực KH&CN hạt nhân, 
đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm 
an toàn, an ninh hạt nhân, phát 
triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị 
phóng xạ trong các ngành, lĩnh 
vực: y tế, tài nguyên và môi 
trường, nông nghiệp, công nghiệp 

và các ngành kinh tế - kỹ thuật 
khác; định hướng phát triển các cơ 
sở nghiên cứu, ứng dụng và đào 
tạo;... 

Nội dung khác của nhiệm vụ lập 
Quy hoạch là xây dựng 5 hợp 
phần quy hoạch để tích hợp vào 
Quy hoạch phát triển, ứng dụng 
năng lượng nguyên tử thời kỳ 
2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 
2050, bao gồm: 1- Hợp phần phát 
triển tiềm lực KH&CN hạt nhân, 
đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm 
an toàn, an ninh hạt nhân do Bộ 
KH&CN tổ chức lập; 2- Hợp phần 
quy hoạch phát triển, ứng dụng 
bức xạ và đồng vị phóng xạ trong 
ngành y tế do Bộ Y tế tổ chức lập; 
3- Hợp phần quy hoạch phát triển, 
ứng dụng bức xạ và đồng vị 
phóng xạ trong ngành tài nguyên 
và môi trường do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường tổ chức lập; 4- Hợp 
phần quy hoạch phát triển, ứng 
dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ 
trong ngành nông nghiệp do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức lập; 5- Hợp phần quy 
hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ 
và đồng vị phóng xạ trong ngành 
công nghiệp do Bộ Công Thương 
tổ chức lập. 

Nội dung chính của các hợp 
phần quy hoạch bao gồm: quan 
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điểm, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu 
chung, mục tiêu cụ thể; định 
hướng phát triển các cơ sở nghiên 
cứu, ứng dụng và đào tạo; danh 
mục chương trình, dự án quan 
trọng, ưu tiên; giải pháp, nguồn 
lực thực hiện;... 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch cũng 
yêu cầu về rà soát, đánh giá quy 
hoạch thời kỳ trước: Tổ chức điều 
tra, khảo sát, thu thập thông tin, 
khai thác hệ thống thông tin và cơ 
sở dữ liệu liên quan đến quy 
hoạch;  phân tích, đánh giá tình 
hình và kết quả thực hiện quy 
hoạch thời kỳ trước; tổng hợp 
đánh giá hiện trạng phát triển, ứng 
dụng năng lượng nguyên tử; yêu 
cầu về dự báo triển vọng, nhu cầu 
phát triển và nguồn nhân lực trong 
thời kỳ quy hoạch. 

Về tổ chức thực hiện, Bộ 
KH&CN có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức liên quan triển khai 
tổ chức lập quy hoạch theo Nhiệm 
vụ lập quy hoạch được phê duyệt 
bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu 
quả. Các bộ, cơ quan được giao tổ 
chức lập hợp phần quy hoạch có 
trách nhiệm tổ chức lập, thẩm 
định hợp phần quy hoạch theo 
đúng quy định của pháp luật, gửi 
Bộ KH&CN tổng hợp để tích hợp 

vào Quy hoạch phát triển, ứng 
dụng năng lượng nguyên tử thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

Các bộ, cơ quang ngang bộ có 
liên quan và UBND cấp tỉnh có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ 
KH&CN, các bộ, cơ quan được 
giao tổ chức lập hợp phần quy 
hoạch trong quá trình lập Quy 
hoạch phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 
đúng quy định của pháp luật và 
phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO 
VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký 
Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 
25/01/2021 ban hành Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2030 (Chương trình). 

Sẽ tăng doanh nghiệp thực hiện 
đổi mới công nghệ 

Mục tiêu của Chương trình nhằm 
tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp 
chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện 
công nghệ, tạo ra các sản phẩm có 
chất lượng, có giá trị gia tăng cao; 
thúc đẩy việc chuyển giao công 
nghệ phục vụ phát triển nông 
nghiệp ở vùng nông thôn, miền 
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núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn và đặc biệt khó 
khăn; đào tạo nhân lực KH&CN 
phục vụ chuyển giao, đổi mới, 
hoàn thiện công nghệ. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 
số lượng doanh nghiệp thực hiện 
đổi mới công nghệ (ĐMCN) tăng 
trung bình 15%/1 năm. 100% các 
doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm trực tiếp tham gia Chương 
trình hình thành các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển; có từ 3 
đến 5 ngành sản xuất sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm 
chủ hoặc tạo ra được công nghệ 
tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản 
xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia 
tăng và tính cạnh tranh cao trên thị 
trường.  

Thúc đẩy tăng năng suất lao 
động trên cơ sở ĐMCN, đặc biệt 
trong các ngành, lĩnh vực sản xuất 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao, 
giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng 
công nghệ cao; các doanh nghiệp 
trực tiếp tham gia Chương trình có 
năng suất lao động cao hơn ít nhất 
1,5 lần năng suất lao động khi 
chưa đổi mới công nghệ. 

Khoảng 5.000 kỹ sư, kỹ thuật 
viên và cán bộ quản lý trong các 
doanh nghiệp được tập huấn, đào 

tạo về quản lý công nghệ, quản trị 
công nghệ và cập nhật công nghệ 
mới ở 10 lĩnh vực chủ lực, trọng 
điểm thông qua hình thức tại chỗ 
và trực tuyến. 

Hình thành tại mỗi vùng kinh tế 
ít nhất một mô hình nghiên cứu 
ứng dụng chuyển giao công nghệ 
điển hình phù hợp với điều kiện 
đặc thù của địa bàn để triển khai 
nhân rộng. 

Đến năm 2030, số lượng doanh 
nghiệp thực hiện ĐMCN tăng 
trung bình 20%/1 năm. 100% các 
doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm hình thành tổ chức nghiên 
cứu và phát triển; có từ 8 đến 10 
ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, 
sản phẩm trọng điểm làm chủ 
hoặc tạo ra được công nghệ tiên 
tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất 
ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng 
và tính cạnh tranh cao trên thị 
trường.  

Các doanh nghiệp trực tiếp tham 
gia Chương trình có năng suất lao 
động cao hơn ít nhất hai lần năng 
suất lao động khi chưa ĐMCN. 

Khoảng 1.000 kỹ sư, kỹ thuật 
viên và cán bộ quản lý trong các 
doanh nghiệp được tập huấn, đào 
tạo về quản lý công nghệ, quản trị 
công nghệ và cập nhật công nghệ 
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mới ở 15 lĩnh vực chủ lực, trọng 
điểm thông qua hình thức tại chỗ 
và trực tuyến. 

Hình thành tại mỗi vùng kinh tế 
ít nhất hai mô hình nghiên cứu, 
ứng dụng chuyển giao công nghệ 
điển hình phù hợp với điều kiện 
đặc thù của địa bàn để triển khai 
nhân rộng. 

Giải pháp thúc đẩy ĐMCN 
Quyết định nêu rõ có 7 nhiệm vụ 

và giải pháp để thực hiện Chương 
trình gồm: Hoàn thiện thể chế 
pháp lý thúc đẩy hoạt động 
ĐMCN; Xây dựng, triển khai lộ 
trình nâng cao năng lực công nghệ 
quốc gia; Nghiên cứu, ứng dụng, 
làm chủ công nghệ tiên tiến trong 
việc sản xuất các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm trọng điểm, có giá 
trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị 
và có tính cạnh tranh cao trên thị 
trường; Hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; 
Đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động đổi 
mới công nghệ tại các vùng nông 
thôn, miền núi, vùng có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn và đặc 
biệt khó khăn; Tăng cường nguồn 
lực tài chính thực hiện Chương 
trình; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 

Cụ thể, hoàn thiện thể chế pháp 
lý thúc đẩy hoạt động đổi mới 
công nghệ gồm: Nghiên cứu đề 

xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách 
thúc đẩy hoạt động đổi mới công 
nghệ trong doanh nghiệp và thúc 
đẩy hình thành các tổ chức nghiên 
cứu và phát triển trong các doanh 
nghiệp; Xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn để đánh giá việc thực hiện 
đổi mới công nghệ và năng lực 
cạnh tranh của các doanh nghiệp: 
bổ sung các hệ thống thống kê, chỉ 
tiêu đánh giá hoạt động đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, 
truyền thông nâng cao nhận thức 
của xã hội, tổ chức và doanh 
nghiệp đối với hoạt động đổi mới 
công nghệ; triển khai các hoạt 
động tôn vinh, khen thưởng các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 
thành tích trong hoạt động đổi mới 
công nghệ là một trong những nội 
dung để xây dựng, triển khai lộ 
trình nâng cao năng lực công nghệ 
quốc gia. Cùng với đó là: xây 
dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hiện 
trạng, trình độ và năng lực công 
nghệ trong các ngành, lĩnh vực; 
xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu 
về công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến và lực lượng chuyên gia công 
nghệ phục vụ doanh nghiệp khai 
thác sử dụng và đổi mới công 
nghệ... 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 


