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CÔNG CỤ MỚI TRONG 
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) đã từng bước xây 
dựng bản đồ công nghệ (BÐCN) 
cho các ngành, lĩnh vực quan trọng. 
Trên cơ sở nắm bắt được thực trạng 
công nghệ của các ngành, lĩnh vực 
và doanh nghiệp từ BÐCN sẽ giúp 
các cơ quan chức năng nâng cao 
được hiệu quả hoạch định chính 
sách, tư vấn chính sách KH&CN và 
giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 
nghiên cứu và phát triển công 
nghệ… 

BÐCN cho chúng ta biết các 
thông tin liên quan sản phẩm, thị 
trường và công nghệ, mối liên hệ 
giữa công nghệ và sản phẩm trong 
một ngành, lĩnh vực. Từ BÐCN có 
thể xây dựng các lộ trình công nghệ 
(LTCN) và đổi mới công nghệ 
(ÐMCN), trong đó có các giải pháp 
công nghệ để phát triển sản phẩm 
nhằm đạt được các mục tiêu ngắn 
hạn và dài hạn đối với quốc gia, 
ngành, lĩnh vực hoặc doanh nghiệp. 

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã 
hưởng lợi từ việc xây dựng BÐCN, 
LTCN và ÐMCN để quản lý hoạt 
động nghiên cứu và phát triển, phân 

bổ tài chính và đánh giá hiệu quả dự 
án. Tại Việt Nam, nhận thức tầm 
quan trọng của BÐCN và LTCN, 
Chương trình ÐMCN quốc gia đến 
năm 2020 (Chương trình) được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2011 đã đề cập đến nhiệm vụ xây 
dựng BÐCN quốc gia, LTCN và 
ÐMCN đối với các lĩnh vực sản 
xuất các sản phẩm trọng điểm, sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, 
từ đó góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ quốc gia. 

Triển khai thực hiện Chương 
trình, từ năm 2013, Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ (trực thuộc 
Bộ KH&CN) đã nghiên cứu, xây 
dựng phương pháp, quy trình xây 
dựng BÐCN. Cục trưởng Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ Tạ 
Việt Dũng cho biết, phương pháp 
và quy trình xây dựng BÐCN và 
LTCN đã được sử dụng tại nhiều 
nước trên thế giới và chia thành ba 
giai đoạn. 

Giai đoạn 1 là xây dựng BÐCN 
(gồm: Xác định mục tiêu, đối 
tượng, tiến hành điều tra khảo sát 
xây dựng BÐCN, nhằm tổng hợp cơ 
sở dữ liệu về mô tả, phân tích hiện 
trạng công nghệ, mối tương quan 
giữa các loại công nghệ - sản phẩm, 
xác định các xu hướng phát triển 
công nghệ) và hoàn thành BÐCN ở 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 299 - 03/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

các cấp độ. 
Giai đoạn 2 là xây dựng LTCN: 

Từ kết quả của việc xây dựng 
BÐCN, LTCN sẽ được xây dựng 
nhằm xác định kế hoạch phát triển 
của công nghệ từ thấp đến cao 
nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong 
trung và dài hạn đối với quốc gia, 
ngành, lĩnh vực hoặc doanh nghiệp. 

Giai đoạn 3 là xây dựng lộ trình 
ÐMCN: Xây dựng một bản kế 
hoạch chi tiết về mục tiêu, nội 
dung, trình tự, phương án sử dụng 
nguồn lực để tiến hành tổ chức thực 
hiện. Trong các giai đoạn thực hiện 
thì giai đoạn xây dựng BÐCN đóng 
vai trò quyết định đối với chất 
lượng và tính hiệu quả của LTCN 
và ÐMCN, nhưng thường không 
được các nước công bố một cách 
chi tiết và đầy đủ. 

Bởi vậy, Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ đã phối hợp các 
chuyên gia trong nước và nước 
ngoài trong thời gian hơn 5 năm để 
hoàn thiện quy trình, phương pháp 
xây dựng BÐCN, LTCN và ÐMCN 
phù hợp với điều kiện Việt Nam, 
trình lãnh đạo Bộ KH&CN phê 
duyệt ban hành Quyết định số 
3771/QÐ-BKHCN về việc ban 
hành sổ tay Hướng dẫn xây dựng 
BÐCN, LTCN và ÐMCN. Có thể 
nói, đến nay, Việt Nam đã tiếp cận 

được trình độ xây dựng BÐCN và 
lộ trình ÐMCN của Hàn Quốc và 
Ðài Loan (Trung Quốc) vào giai 
đoạn 1999 - 2002. 

Bên cạnh đó, đã xây dựng thành 
công hệ thống BÐCN cho tám lĩnh 
vực phục vụ nghiên cứu, sản xuất 
các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm quốc gia, có tiềm 
năng phát triển như: Chọn tạo giống 
và sản xuất các loại giống lúa; 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
gen; công nghệ tế bào gốc; sản xuất 
vắc-xin cho người; ứng dụng công 
nghệ enzyme và protein; công nghệ 
vi sinh vật; sản xuất vật liệu và linh 
kiện điện tử, bán dẫn; cơ khí nông 
nghiệp, cơ khí ô-tô; công nghệ sản 
xuất nhựa kỹ thuật và ứng dụng in 
3D; phát triển và ứng dụng công 
nghệ kết nối vạn vật tại Việt Nam. 

BÐCN cũng được ứng dụng trong 
triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp 
ÐMCN, nghiên cứu công nghệ phục 
vụ phát triển sản phẩm quốc gia, 
sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm của vùng, địa phương.  

Có thể nói, BÐCN đã và đang trở 
thành công cụ mới, hiệu quả trong 
việc hoạch định chính sách. Do đó, 
Chương trình ÐMCN quốc gia đến 
năm 2030 vừa được Chính phủ ban 
hành tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây 
dựng BÐCN, LTCN và ÐMCN đối 
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với các lĩnh vực sản xuất các sản 
phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm quốc gia, đồng thời 
hỗ trợ xây dựng và thực hiện lộ 
trình ÐMCN cho các tổ chức, 
doanh nghiệp. 

  (Theo nhandan.com.vn) 
 

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG 
TRƯỞNG DỰA TRÊN NỀN 
TẢNG KH&CN VÀ ĐMST 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế 
gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất chất 
lượng, hiệu quả, tính tự chủ, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên 
nền tảng khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) 
chính là mục tiêu, nhiệm vụ được 
Bộ KH&CN đề ra trong năm 2021. 

Động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, trong năm 2020, 
đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực 
đến mọi mặt đời sống KT-XH đất 
nước. Nhằm thực hiện thắng lợi 
mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề 
ra, Bộ KH&CN đã tập trung triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp do Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phân 
công. 

Trong đó, tiêu biểu là các nội 

dung về nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 
KT-XH và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2020 và những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 
Nhờ đó, KH&CN đã có những 
bước chuyển biến mạnh mẽ, đóng 
góp lớn vào sự phát triển KT-XH 
đất nước. Đặc biệt, thị trường KH-
CN phát triển mạnh, đã có 15 sàn 
giao dịch, 50 vườn ươm công nghệ 
ra đời. 

“Có thể thấy, thời gian qua, 
KHCN&ĐMST đóng góp quan 
trọng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, 
các địa phương trong cả nước. Theo 
thống kê, đóng góp của năng suất 
các nhân tố tổng hợp - TFP giai 
đoạn 2016-2020 đã tăng lên 45,2% 
so với mức 33,58% của giai đoạn 
2011-2015 là 33,6%; tốc độ tăng 
năng suất lao động bình quân giai 
đoạn 2016-2020 đã tăng lên 
5,8%/năm so với giai đoạn 2011-
2015 là 4,3%/năm. Tỉ trọng giá trị 
xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao 
trong tổng giá trị xuất khẩu hàng 
hóa tăng từ 19% năm 2010 lên 
khoảng 50% năm 2020” - Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng cho hay. 

Cũng theo Thứ trưởng Bộ 
KH&CN, những thành tựu về 
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KHCN&ĐMST trong phát triển 
KT-XH ở nước ta đã được các tổ 
chức quốc tế ghi nhận. Trong bảng 
xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu (GII) năm 2020, Việt Nam 
xếp hạng 42/131 quốc gia/ nền kinh 
tế. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đầu 
trong nhóm 29 quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp được xếp hạng GII 
năm 2020; trong 10 nước khu vực 
Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 
ba, sau Singapore và Malaysia. 

 
Ảnh minh họa 

Song song với những đóng góp 
đối với sự phát triển kinh tế, thời 
gian qua, trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19, vai trò của việc nghiên 
cứu và ứng dụng các thành tựu 
KH&CN càng được thể hiện rõ nét. 

Ngay từ những ngày đầu tiên dịch 
bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ KH&CN đã huy 
động lực lượng chuyên gia, nhà 
khoa học hàng đầu ở Việt Nam và 
doanh nghiệp triển khai các nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia nghiên 
cứu về đặc điểm dịch tễ học, chế 
tạo bộ kít phát hiện SARS-CoV-2, 

xây dựng phác đồ điều trị, sản xuất 
kháng thể đơn dòng, robot và máy 
thở phục vụ tình huống ứng phó với 
các cấp độ dịch bùng phát, sản xuất 
vaccine phòng Covid-19… 

Bên cạnh đó, nhiều chỉ số tổng 
hợp khác cũng cho thấy, KHCN& 
ĐMST tiếp tục có đóng góp đáng 
kể vào cải thiện chất lượng tăng 
trưởng của nền kinh tế. 

Thúc đẩy phát triển KH&CN và 
đổi mới sáng tạo 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực 
hiện Chiến lược phát triển KT-XH 
giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 
phát triển KT-XH giai đoạn 2021-
2025. Việc thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong 
năm 2021 sẽ tạo tiền đề và khích lệ 
mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. 

Chính vì vậy, Bộ KH&CN sẽ đẩy 
mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, tính tự chủ, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế dựa trên nền 
tảng KHCN&ĐMST, tập trung ứng 
dụng KH&CN phát triển những 
ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ 
mới, công nghiệp công nghệ cao, 
công nghiệp hỗ trợ.... 

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt, thời gian tới, Bộ KH&CN chú 
trọng thúc đẩy các giải pháp nhằm 
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tăng cường xã hội hóa đầu tư cho 
KHCN&ĐMST, nhất là từ doanh 
nghiệp. Bộ tập trung thực hiện đồng 
bộ các giải pháp về kinh tế, thương 
mại, đầu tư và cải thiện môi trường 
kinh doanh để kích cầu công nghệ 
và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu 
vực doanh nghiệp, phát huy Quỹ 
đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ 
phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp để hỗ trợ đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp. 

Tập trung phát triển mạnh công 
nghiệp chế biến, chế tạo gắn với 
công nghệ thông minh, chuyển đổi 
số để nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Bộ hỗ trợ ứng dụng 
KHCN&ĐMST để thúc đẩy phát 
triển sản xuất nông nghiệp quy mô 
lớn theo nhu cầu thị trường, nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững, ứng dụng công nghệ cao gắn 
với bảo quản, chế biến và tiêu thụ 
theo chuỗi giá trị; phát triển mạnh 
mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền 
tảng dùng chung, các dịch vụ, mô 
hình kinh doanh mới; từng bước 
chuyển đổi sang nền kinh tế số. 

Những nhiệm vụ trọng tâm trước 
mắt 

Liên quan tới các giải pháp thúc 
đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tại Việt Nam, Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
cho hay, từ kinh nghiệm của quốc tế 
cho thấy, việc xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá 
trình đầu tư lâu dài của Chính phủ 
cũng như quá trình phát triển nội tại 
của văn hóa kinh doanh. 

Do đó, hiện Bộ KH&CN đang 
hoàn thiện để trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ 
sung Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025 với ba nhiệm vụ 
trọng tâm. 

Một là, nâng tầm hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia để thúc 
đẩy phát triển của loại hình doanh 
nghiệp có khả năng tăng trưởng 
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh 
mới, hình thành và phát triển nền 
kinh tế sáng tạo. 

Hai là, hình thành và phát triển 
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia tại 3 thành 
phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố 
Hồ Chí Minh với vai trò hạt nhân 
kết nối, phát triển hệ sinh thái và 
hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; 
khuyến khích sự tương tác, kết nối 
nguồn lực giữa hệ thống các Trung 
tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo và các chủ thể trong hệ 
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sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trong nước và quốc tế. 

Ba là, phát triển 3 tỉnh/thành phố 
đạt xếp hạng trong 100 hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới 
nổi thế giới và 1 tỉnh/thành phố đạt 
xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi 
của châu Á - Thái Bình Dương đến 
năm 2025. Phát triển 5 tỉnh/thành 
phố đạt xếp hạng trong 100 hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
mới nổi thế giới và 2 tỉnh/thành phố 
đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới 
nổi của châu Á - Thái Bình Dương 
đến năm 2030. 

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp 
tục lấy thêm ý kiến của các bộ, 
ngành, các cấu phần của hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo để tiếp tục 
hoàn thiện đề án, trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét trong thời gian 
tới. 

 (Tổng hợp) 
 
 

 
 
3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TẠI VIỆT NAM 

Chuyên gia Tổ tư vấn kinh tế của 
Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ về 

3 giải pháp nhằm thúc đẩy công 
cuộc đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại 
Việt Nam. 

Thách thức của Việt Nam trong 
công cuộc ĐMST 

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa 
công bố báo cáo Đổi mới sáng tạo 
cho các quốc gia đang phát triển 
Đông Á, trong đó nhận định ĐMST 
là nhân tố quan trọng để tăng năng 
suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
tại các quốc gia Đông Á trong bối 
cảnh thế giới đang thay đổi nhanh 
chóng. 

“Có rất nhiều bằng chứng thể hiện 
mối liên kết giữa ĐMST và năng 
suất cao hơn. Đại dịch COVID-19, 
biến đổi khí hậu, cùng với sự thay 
đổi nhanh chóng của thế giới, đã tạo 
động lực để các chính phủ trong 
khu vực hành động khẩn trương, 
thúc đẩy hơn nữa ĐMST bằng cách 
đưa ra các chính sách tốt hơn", bà 
Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch 
khu vực Đông Á và Thái Bình 
Dương WB cho biết. 

Các quốc gia đang phát triển ở 
Đông Á được đề cập trong nghiên 
cứu này bao gồm 10 nước có thu 
nhập trung bình: Campuchia, Trung 
Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Mông Cổ, Myanmar, Philippines, 
Thái Lan và Việt Nam. 

Theo báo cáo, các quốc gia đang 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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phát triển tại khu vực Đông Á đã có 
những thành tựu ấn tượng trong 
tăng trưởng bền vững và giảm 
nghèo. Nhưng khi tăng năng suất có 
dấu hiệu chững lại, thương mại toàn 
cầu gặp nhiều bất ổn và công nghệ 
tiến bộ nhanh chóng, để duy trì tăng 
trưởng kinh tế, các quốc gia cần 
phải chuyển đổi sang những hình 
thức sản xuất mới và tốt hơn. 

Để hỗ trợ các nhà hoạch định 
chính sách giải quyết thách thức 
này, báo cáo xem xét tình hình ứng 
dụng đổi mới trong khu vực, phân 
tích những hạn chế chính mà các 
doanh nghiệp gặp phải và đưa ra 
chương trình hành động nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng dựa vào ĐMST. 

Theo báo cáo của WB, mặc dù 
khu vực Đông Á là cái nôi của 
nhiều nhân vật nổi bật trong lĩnh 
vực ĐMST nhưng dữ liệu từ báo 
cáo cho thấy trừ trường hợp Trung 
Quốc, các nước trong khu vực 
ĐMST ở mức độ thấp hơn so với kỳ 
vọng dành cho các quốc gia có mức 
thu nhập bình quân tương tự. Hầu 
như các công ty còn chưa đạt tới 
ranh giới công nghệ cao. Và khu 
vực này đang tụt hậu so với các nền 
kinh tế tiên tiến về độ phủ và cường 
độ sử dụng công nghệ mới. 

Chuyên gia kinh tế Xavier Cirera, 
một trong những tác giả chính của 

báo cáo cho biết, bên cạnh một số 
ví dụ đáng chú ý, đại đa số các công 
ty tại các nước đang phát triển trong 
khu vực Đông Á hiện không tìm tòi 
đổi mới. Do đó, cần phải có một mô 
hình đổi mới trên diện rộng - hỗ trợ 
một lượng lớn các công ty áp dụng 
các công nghệ mới, đồng thời cho 
phép các công ty đã đạt trình độ 
phát triển cao thực hiện các dự án 
đòi hỏi hàm lượng sáng tạo lớn. 

Tại sự kiện trực tuyến công bố 
báo cáo của WB, TS. Nguyễn Đức 
Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế 
của Thủ tướng Chính phủ nhận định 
báo cáo của WB có thể làm cơ sở 
khuyến nghị 3 giải pháp cho Việt 
Nam theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất 
là cải cách mạnh mẽ hệ thống giáo 
dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo 
nghề, tập trung vào đào tạo công 
nhân và những người lao động có 
tay nghề đáp ứng được với công 
nghệ mới và gắn việc đào tạo công 
nhân có tay nghề với các nhu cầu 
đổi mới công nghệ, thiết bị của 
doanh nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng kết cầu hạ tầng 
và phát triển thị trường vốn để cung 
ứng cơ sở đầu vào cho doanh 
nghiệp. Thứ ba là sửa đổi khung 
pháp lý và cơ chế, có những chính 
sách đặc thù để các doanh nghiệp 
thực hiện ĐMST. 
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Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 làm thay đổi mọi mặt 
của đời sống, hoạt động kinh doanh, 
Chính phủ Việt Nam đang đi theo 2 
hướng: Vốn, ngân sách Chính phủ 
đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ doanh 
nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy 
định về thuế, về tiếp cận thị 
trường... để huy động nguồn vốn từ 
doanh nghiệp, xã hội nhằm đổi mới 
công nghệ, tham gia thị trường. 

 
Ảnh minh họa 

Tạo cơ chế thông thoáng cho 
hoạt động đổi mới sáng tạo 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt cho biết, triển khai Nghị 
quyết số 01 và Nghị quyết số 02 
của Chính phủ, năm 2021, Bộ phối 
hợp sửa đổi, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật, đảm bảo tính 
đồng bộ, thống nhất của hệ thống 
pháp luật về KHCN&ĐMST với 
các quy định khác có liên quan như 
thuế, đầu tư, đất đai... tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển hệ thống 
ĐMST quốc gia theo định hướng 
lấy doanh nghiệp làm trung tâm. 

Bộ xây dựng các chính sách và 

thể chế đột phá cho việc thí điểm 
triển khai các sản phẩm, dịch vụ và 
mô hình kinh doanh mới ứng dụng 
công nghệ cao. Bộ hoàn thiện quy 
định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức KH&CN công lập, đẩy 
mạnh phát triển thị trường 
KH&CN, phát triển thị trường các 
sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành 
tựu KH&CN tiên tiến, kinh tế chia 
sẻ, kinh tế số... theo hướng tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
triển khai công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới. 

Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện 
dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật sở hữu trí tuệ để trình 
Chính phủ, Quốc hội nhằm bảo hộ 
sở hữu trí tuệ, phát triển và khai 
thác tài sản trí tuệ phục vụ phát 
triển kinh tế và hội nhập kinh tế 
quốc tế, triển khai có hiệu quả 
Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ đến năm 2030. Bên cạnh đó, Bộ 
nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính 
sách đặc thù, vượt trội, nhất là cơ 
chế quản lý, phương thức đầu tư và 
cơ chế tài chính để phát triển mạnh 
mẽ KHCN&ĐMST để tạo bứt phá 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

 (vietq.vn) 
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BỐN KHUYẾN NGHỊ THÚC 
ĐẨY HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM 

Việt Nam đã đạt được tiến bộ kinh 
tế đáng ghi nhận và trở thành quốc 
gia có thu nhập trung bình thấp với 
tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy 
nhiên, tiến bộ kinh tế đòi hỏi có sự 
thay đổi trọng tâm phát triển vào 
năng suất yếu tố tổng hợp của nền 
kinh tế thay cho phương thức phát 
triển dựa vào thị trường lao động 
chi phí thấp và thâm dụng đầu vào 
như hiện nay. 

Việt Nam cần có bước chuyển đổi 
mới về chiến lược kinh tế và đầu tư 
để trở thành một nền kinh tế dựa 
vào đổi mới sáng tạo (ĐMST). Một 
trong nhưng bước đầu tiên trong 
tiến trình chuyển đổi là việc tập 
trung vào nâng cao năng suất lao 
động thông qua việc hoàn thiện hệ 
sinh thái ĐMST ở Việt Nam. 

Kinh tế Việt Nam trước yêu cầu 
ĐMST 

Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng 
trưởng cao nhưng tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) tính theo đầu người 
vẫn tương đối thấp. Thêm vào đó, 
lợi thế so sánh của Việt Nam trong 
xuất khẩu vẫn chủ yếu dựa trên chi 
phí lao động thấp, dẫn đến việc Việt 
Nam phát triển chủ yếu thông qua 
việc gia công cho các nền kinh tế và 

thị trường tiêu dùng tiên tiến hơn. 
Các công việc này tạo ra rất ít giá 
trị gia tăng, đồng nghĩa với việc 
Việt Nam chỉ thu được rất ít lợi 
nhuận cận biên từ hoạt động xuất 
khẩu. 

Nếu muốn tăng GDP, cải thiện 
mức thu nhập cho người dân và trở 
thành quốc gia có thu nhập cao, 
Việt Nam cần phát triển mà không 
dựa vào việc tăng các yếu tố đầu 
vào, phát triển dựa vào nguồn lao 
động chi phí thấp hay phụ thuộc 
vào FDI thì Trọng tâm phát triển 
cần phải chuyển sang tăng năng lực 
sản xuất thông qua ứng dụng công 
nghệ và tăng trưởng năng suất yếu 
tố tổng thể trên tất cả các ngành 
công nghiệp (dựa vào TFP). 

Việc chuyển đổi sang tăng năng 
suất, yếu tố tổng hợp dựa trên công 
nghệ và ĐMST là điều kiện không 
dễ thực hiện. Nó đòi hỏi nền kinh tế 
vĩ mô ổn định, chìa khóa để tăng 
trưởng cao sẽ là duy trì, cân bằng 
nợ với chi tiêu và thu từ thuế, đồng 
thời cần đảm bảo phân bổ hiệu quả 
nguồn lực để tạo ra lạm phát ổn 
định và thấp. 

Thêm vào đó, làn sóng mới của 
công nghệ số đang thay đổi quá 
trình tăng năng suất lao động và đổi 
mới sáng tạo. Sự phát triển của các 
công nghệ đa năng hỗ trợ kĩ thuật 
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số (GPT), như nền tảng, trí tuệ nhân 
tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) và 
phương tiện không người lái... là 
tiền đề cho sự phát triển nhanh của 
các loại cải tiến – bao gồm cải tiến 
trong tự động hóa thông qua thuật 
toán tự học. Do đó, tốc độ tăng 
năng suất tăng lên rõ rệt, đồng thời 
nó cũng làm tăng tính phức tạp của 
hoạt động ĐMST trong doanh 
nghiệp. 

Một số khuyến nghị nhằm thúc 
đẩy ĐMST 

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các 
chính sách về nâng cao NSLĐ và 
ĐMST. 

Hiện nay, phần lớn chính sách về 
năng suất có nhắc đến tầm quan 
trọng của ĐMST nhưng chưa cụ 
thể. Vấn đền nâng cao năng lực 
công nghệ của các doanh nghiệp, 
không chỉ về nâng cao khả năng sản 
xuất và kiểm soát chất lượng, mà 
còn về cải thiện kỹ thuật tiên tiến, 
thiết kế sản phẩm và quy trình, đầu 
tư cho nghiên cứu và phát triển 
(R&D), cần được quy định và làm 
rõ chi tiết trong các kế hoạch và 
chiến lược cải tiến năng suất tổng 
thể. 

Mặt khác, các chính sách khoa 
học - công nghệ và ĐMST vẫn chủ 
yếu nhấn mạnh vào việc đầu tư lớn 
cho phát triển cơ sở hạ tầng R&D, 

đào tạo các nhà khoa học và nhà 
nghiên cứu mà chưa chú trọng cải 
thiện năng suất ở cấp doanh nghiệp, 
đặc biệt là những doanh nghiệp vừa 
và nhỏ - nhóm doanh nghiệp chiếm 
tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt 
Nam. Vì vậy, cần có sự đồng bộ 
hóa về mặt chính sách, từ khâu 
hoạch định đến thực thi chính sách. 

Thứ hai, tăng cường hợp tác giữa 
các bộ ngành trong thúc đẩy ĐMST 

Ý tưởng về một hội đồng năng 
suất quốc gia làm cơ quan điều phối 
quốc gia về năng suất phù hợp với 
thực tiễn chính sách Việt Nam và 
đáng được xem xét. Tuy nhiên, để 
thực hiện các chính sách hiệu quả, 
cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
bộ, ngành. Đặc biệt, cơ chế hợp tác 
giữa Bộ KH&CN, Bộ Công thương, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần được 
củng cố. Cần khuyến khích việc 
thực hiện các dự án do nhiều cơ 
quan khác nhau cùng phát triển và 
thực hiện. 

Thứ ba, phát triển và nhân rộng 
mạng lưới các doanh nghiệp ĐMST 
bên cạnh các doanh nghiêp khởi 
nghiệp mới về công nghệ 

Các chính sách của Việt Nam gần 
đây chú trọng nhiều vào việc tạo ra 
các doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ cao thông qua các chính sách 
như phát triển khu công nghệ, vườn 
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ươm và các chương trình tăng tốc 
khởi nghiệp. Tuy nhiên, để nâng 
cao vị thế đất nước trong chuỗi giá 
trị toàn cầu, việc có nhiều những 
doanh nghiệp đổi mới là điều không 
thể thiếu. 

Doanh nghiệp ĐMST không nhất 
thiết là doanh nghiệp khởi nghiệp 
trong các ngành công nghệ cao. Các 
doanh nghiệp nhà nước truyền 
thống, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cũng có thể được nâng cấp thành 
các doanh nghiệp ĐMST. Các 
chương trình hỗ trợ nên tập trung 
nhiều hơn vào tăng cường khả năng 
hấp thụ và đổi mới công nghệ đặc 
biệt là trong các doanh nghiệp lớn 
và trong những ngành truyền thống 
“dựa vào tài nguyên” và “sử dụng 
nhiều lao động” như sản xuất cà 
phê, thủy sản và dệt may. 

Thứ tư, tăng cường hiệu quả lan 
tỏa các doanh nghiệp FDI 

Việt Nam cần chú trọng hơn nữa 
trong việc phát triển các chính sách 
khuyến khích chuyển giao công 
nghệ và tăng hiệu ứng lan tỏa. Các 
chính sách khuyến khích đầu tư nên 
không chỉ tập trung vào việc thu hút 
đầu tư mới và tạo việc làm, mà nên 
khuyến khích các DN nước ngoài 
mở rộng quy mô hoạt động, chủ 
trọng hơn các hoạt động tạo giá trị 
gia tăng cao bẹnh cạnh hoạt động 

lắp ráp gia công chủ yếu thường 
thấy. 

Việc này giúp các doanh nghiệp 
địa phương, bao gồm cả doanh 
nghiệp nhà nước, DN nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp tư nhân đều được 
hưởng lợi nhiều hơn từ hiệu ứng cải 
thiện năng suất và chuyển giao 
công nghệ qua các doanh nghiệp 
FDI. Do đó, cần có sự kết nối thúc 
đẩy chính sách đầu tư, cải thiện 
năng suất và chính sách đổi mới 
sáng tạo. Bên cạnh đó, cần chú 
trọng các chương trình nâng cao 
“năng lực hấp thụ” của những 
doanh nghiệp địa phương, nâng cao 
năng lực lựa chọn, sử dụng và nâng 
cấp công nghệ từ bên ngoài thông 
qua các kênh hỗ trợ khác nhau như 
tổ chức các khóa đào tạo và dịch vụ 
tư vấn dành riêng cho công nghệ do 
Chính phủ trợ cấp. 

 (vietq.vn) 
 

THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG CHO 
VAY, CẤP KINH PHÍ CỦA 
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

Ngày 15/3, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 19/2021/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 
Phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) Quốc gia ban hành kèm 
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theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP 
ngày 03/4/2014 của Chính phủ. 

Trong đó, Nghị định số 
19/2021/NĐ-CP thay đổi đối tượng 
cho vay, cấp kinh phí của Quỹ Phát 
triển KH&CN Quốc gia (Quỹ). 

Đối tượng cho vay của Quỹ gồm: 
Các nhiệm vụ KH&CN ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ vào sản xuất 
và đời sống. 

Đối tượng cấp kinh phí gồm: Các 
nhiệm vụ KH&CN theo sự phân 
công của Bộ trưởng Bộ KH&CN. 

Về ngân sách hoạt động của Quỹ 
gồm nguồn ngân sách nhà nước và 
các nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước. Nguồn ngân sách nhà nước 
gồm: Kinh phí tài trợ, hỗ trợ và chi 
hoạt động quản lý của Quỹ được bố 
trí từ sự nghiệp KH&CN; kinh phí 
tài trợ, hỗ trợ được cân đối hằng 
năm ít nhất 500 tỷ đồng được Bộ 
Tài chính cấp bằng lệnh chi tiền vào 
tài khoản tiền gửi của Quỹ tại Kho 
bạc Nhà nước theo kế hoạch tài 
chính được Bộ KH&CN phê duyệt; 
kinh phí chi hoạt động quản lý của 
Quỹ được Bộ KH&CN giao dự toán 
hằng năm theo mức độ tự chủ tài 
chính của Quỹ; kinh phí cấp thông 
qua Quỹ cho các nhiệm vụ 
KH&CN do Bộ KH&CN giao; vốn 
do Thủ tướng Chính phủ giao để 

thực hiện cho vay ứng dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ vào sản xuất và đời 
sống; bảo lãnh vốn vay cho các 
nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt.  

Nguồn ngoài ngân sách nhà nước 
gồm: Thu từ kết quả hoạt động của 
Quỹ (các khoản lãi cho vay, phí bảo 
lãnh vốn vay, lãi tiền gửi và các 
khoản thu khác); các khoản đóng 
góp tự nguyện, hiến tặng của tổ 
chức, cá nhân trong nước, tổ chức 
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài; đóng góp từ Quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp nhà 
nước và đóng góp tự nguyện của 
doanh nghiệp khác theo quy định 
của pháp luật; các nguồn hợp pháp 
khác; các nguồn ngoài ngân sách 
nhà nước chuyển vào tài khoản của 
Quỹ tại các ngân hàng thương mại. 
Quỹ thực hiện quản lý, sử dụng các 
nguồn thu đúng mục đích, đối 
tượng, hiệu quả và phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

Về phương thức tài trợ, cho vay, 
bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ, 
Nghị định số 19/2021/NĐ-CP quy 
định tài trợ không hoàn lại toàn bộ 
hoặc một phần chi phí cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN do các 
tổ chức, cá nhân đề xuất quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ này. 

Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 
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lực KH&CN quốc gia, bao gồm: 
Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế 
của nhà khoa học trẻ; nghiên cứu 
sau tiến sỹ; thực tập nghiên cứu 
ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức hội 
thảo khoa học quốc tế chuyên 
ngành ở Việt Nam và các hội thảo 
nghiên cứu cơ bản chuyên ngành 
trong nước (theo chuỗi hội thảo 
hằng năm hoặc cách năm); tham dự 
và báo cáo công trình nghiên cứu 
khoa học xuất sắc tại hội thảo 
chuyên ngành quốc tế; công bố 
công trình KH&CN trong nước và 
quốc tế; nâng cao chất lượng, chuẩn 
mực của tạp chí KH&CN trong 
nước; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ ở trong nước và nước ngoài 
đối với sáng chế và giống cây 
trồng; khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 
việc thực hiện các nghiên cứu cơ 
bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học 
và công nghệ quốc gia do Quỹ tài 
trợ, hỗ trợ; nhà khoa học xuất sắc 
nước ngoài đến Việt Nam trao đổi 
học thuật ngắn hạn; nâng cao năng 
lực tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt 
trình độ khu vực và thế giới; thực 
hiện chính sách sử dụng, trọng dụng 
cá nhân hoạt động KH&CN theo 
quy định của Chính phủ. 

Cho vay không lấy lãi hoặc lãi 

suất thấp đối với dự án ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ vào sản xuất 
và đời sống, bảo lãnh vốn vay đối 
với các nhiệm vụ KH&CN chuyên 
biệt do Thủ tướng Chính phủ giao 
thực hiện với nguồn vốn riêng. 

Hoạt động cho vay, bảo lãnh vốn 
vay quy định trên được Quỹ thực 
hiện thông qua hình thức ủy thác 
cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. Quỹ tổ chức 
đánh giá, xét chọn nhiệm vụ cho 
vay, bảo lãnh vốn vay theo các tiêu 
chí khoa học và công nghệ. 

Theo quy định mới, Hội đồng 
quản lý Quỹ có 7 hoặc 9 thành viên 
gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 
các ủy viên Hội đồng là các nhà 
khoa học, nhà quản lý có uy tín, có 
trình độ, hoạt động theo chế độ 
kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy 
viên Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ 
trưởng Bộ KH&CN bổ nhiệm, miễn 
nhiệm. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 

 
 Lần đầu tiên Việt Nam nhân 
bản thành công lợn ỉ từ tế bào 
soma mô tai 

Ngày 10/3/2021, bốn chú lợn con 

THÀNH TỰU KH&CN 
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đã chào đời khỏe mạnh, phát triển 
tốt từ công nghệ "nhân bản lợn ỉ từ 
tế bào soma mô tai (trưởng thành)". 
Đây là một bước tiến vượt bậc 
về KHCN của Việt Nam trong lĩnh 
vực nhân bản động vật, khẳng định 
và nâng cao vai trò, vị thế nền 
KHCN của Việt Nam trong khu vực 
và trên thế giới. 

Từ tháng 7/2020, Viện chăn nuôi 
đã tổ chức triển khai Đề tài “Nghiên 
cứu tạo lợn Ỉ bằng kỹ thuật chuyển 
nhân tế bào soma” thuộc “Chương 
trình trọng điểm nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ sinh học trong lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn đến năm 2020” đã triển khai 
thực hiện nghiên cứu, ứng dụng 
thành công công nghệ tạo động vật 
nhân bản bằng cấy chuyển nhân tế 
bào soma. 

Theo TS. Phạm Công Thiếu, Viện 
trưởng Viện Chăn nuôi, trong điều 
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 
còn nhiều hạn chế, các nhà khoa 
học đã ngày đêm nỗ lực vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để tổ 
chức nghiên cứu, ứng dụng và thực 
hiện thành công công nghệ nhân 
bản động vật, với quy trình tạo 
dòng “tế bào cho” từ mô tai lợn ỉ sử 
dụng trong quá trình cấy chuyển 
nhân tế bào cho và tạo phôi lợn 
nhân bản; quy trình tạo dòng “tế 

bào nhận” có màng sáng hoặc 
không có màng sáng được sử dụng 
cho quá trình cấy chuyển nhân tế 
bào và tạo phôi lợn nhân bản; quy 
trình cấy chuyển nhân tế bào cho và 
tạo phôi lợn nhân bản với tỷ lệ tạo 
phôi nang lợn ỉ nhân bản đạt cao; 
quy trình cấy chuyển phôi lợn nhân 
bản. 

 
Trong quá trình nghiên cứu, các 

nhà khoa học của Viện đã không 
ngừng đầu tư trí tuệ, cập nhật tiến 
bộ khoa học trên thế giới để tổ 
chức, nghiên cứu, xây dựng, chuẩn 
hoá và đưa vào ứng dụng các công 
nghệ, phương pháp mới như tạo tế 
bào trứng nhận không có màng sáng 
(zona pellucida) trong điều kiện cơ 
sở vật chất, trang thiết bị còn rất 
hạn chế. 

Ưu điểm của phương pháp này là 
dễ thao tác khi cấy chuyển nhân “tế 
bào cho”, tạo được nhiều phôi trong 
thời gian ngắn. Mặt khác, việc cấy 
chuyển phôi lợn 5-6 ngày tuổi đã 
nâng cao tỷ lệ thụ thai từ 24% (ở 
mức trung bình trên thế giới) lên 
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61%. 
Thành tựu nổi bật này đã mở ra 

các hướng nghiên cứu mới ứng 
dụng công nghệ nhân bản động vật 
trong chọn giống; bảo tồn các loài 
động vật có giá trị cao, động vật 
quý hiếm; kết hợp công nghệ nhân 
bản động vật với công nghệ chỉnh 
sửa gen để tạo ra các giống vật nuôi 
có năng suất cao, có khả năng 
kháng bệnh, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; tạo ra những con lợn nhân 
bản theo ý muốn, phục vụ cho việc 
cấy ghép nội tạng trong tương lai. 

  (Tổng hợp) 
 

 Tái chế đầu lọc thuốc lá thành 
gạch xây dựng 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
RMIT đã tìm ra cách tái chế đầu lọc 
thuốc lá thành thành gạch xây 
dựng, nhằm tiết kiệm năng lượng và 
giải quyết vấn đề xả rác. 

 
Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu - Phó giáo sư 
Abbas Mohajerani và gạch làm từ đầu lọc 

thuốc lá. 

Mỗi năm, toàn thế giới có hàng 
ngàn tỷ điếu thuốc được sản xuất. 

Việc vứt bỏ đầu lọc thuốc lá sau khi 
dùng ra môi trường đồng nghĩa với 
việc thải ra hàng triệu tấn chất thải 
độc hại. Vì đầu lọc có khả năng 
phân hủy sinh học kém nên phải 
mất rất nhiều năm để chúng phân 
rã. 

Nhóm nghiên cứu đã phát triển 
một kế hoạch chi tiết để kết nối 
ngành sản xuất gạch và quản lý rác 
thải với nhau, nhằm tái chế đầu lọc 
thuốc lá thành gạch trên quy mô 
lớn.  

Nhóm chỉ ra các phương pháp 
phối hợp đầu lọc thuốc lá vào gạch 
khác nhau, bao gồm: dùng cả đầu 
lọc, cắt vụn đầu lọc trước khi sản 
xuất, hoặc đầu lọc được trộn lẫn với 
các vật liệu làm gạch khác trước khi 
sản xuất. Bên cạnh đó là các yêu 
cầu nêu ra về sức khoẻ và an toàn 
trong quá trình sản xuất, bao gồm 
các cách để giảm thiểu nguy hiểm 
trong quá trình sản xuất gạch công 
nghiệp và thủ công. 

Nghiên cứu này cũng lần đầu tiên 
chỉ ra các loại vi khuẩn độc hại tìm 
thấy trên đầu lọc thuốc lá, phân tích 
cách kim loại nặng từ đầu lọc rò rỉ 
ra môi trường như thế nào. 

Kết quả cho thấy, việc sử dụng 
1% lượng đầu lọc thuốc lá vào sản 
xuất gạch sẽ giúp giảm lượng năng 
lượng cần thiết để nung gạch xuống 
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10%. Phó giáo sư Mohajerani cho 
biết, thông thường sẽ cần tới 30 
tiếng để nung gạch, nên việc giảm 
10% năng lượng sẽ là một khoản 
tiết kiệm tài chính đáng kể. 

Đầu lọc thuốc lá chứa nhiều hóa 
chất. Khi vứt ra môi trường, các 
kim loại nặng như asen, crom, 
niken và cadimi trong màng lọc có 
thể rỉ vào lòng đất và nước, gây ô 
nhiễm. Tuy nhiên, trong suốt quá 
trình nung gạch, những kim loại và 
chất ô nhiễm này sẽ bị chặn và giữ 
lại trong gạch. 

Theo các tác giả, gạch làm từ đầu 
lọc thuốc lá nhẹ hơn và cách nhiệt 
tốt hơn so với gạch thông thường, 
có nghĩa sẽ giảm chi phí sưởi ấm và 
làm mát cho các hộ gia đình. 

Là người đã dành ra hơn 15 năm 
nghiên cứu các phương thức bền 
vững để tái chế đầu lọc thuốc lá, 
Phó giáo sư Mohajerani cũng đã 
phát triển công nghệ đưa đầu lọc 
thuốc lá vào nhựa đường. Kết quả 
này đăng trên tạp chí Construction 
and Building Materials vào tháng 
10/2017. 

Ông cho biết những giải pháp kỹ 
thuật nêu trên cần được hỗ trợ. 
“Chính quyền địa phương sẽ cần có 
các thùng rác đặc biệt cho đầu lọc 
thuốc lá để vừa phòng tránh xả rác, 
vừa giúp việc thu gom chúng cho 

quy trình làm gạch trơn tru hơn”, 
ông nói. 

 
Nguyên mẫu thùng rác thu gom đầu lọc 
thuốc lá. Ảnh: Mohajerani, A, et al 2020 

 (Theo RMIT) 
 

 Chế tạo thành công loại nhựa 
an toàn được làm từ dầu thực vật 

Các chuyên gia hóa học người 
Đức mới đây vừa phát triển thành 
công một loại vật liệu có thể thay 
thế được nhựa dẻo polyethulene. 
Bằng việc tái cấu trúc lại cách các 
phân tử nhựa kết hợp với nhau, 
nhóm nghiên cứu có được loại nhựa 
đem đến hiệu quả gấp 10 lần các 
sản phẩm cũ và chúng có thể tái chế 
dễ dàng hơn bằng phương pháp hóa 
học. Trong báo cáo khoa học mới 
đây được đăng tải trên tạp chí 
Nature, loại nhựa mới này có nguồn 
gốc từ dầu thực vật, chúng thân 
thiện với môi trường và có thể thay 
thế được chất liệu nhựa chúng ta 
vẫn đang sử dụng. 
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Vỏ điện thoại nhựa làm từ dầu thực vật, in 

3D do nhóm khoa học trường Đại học 
Konstanz. 

Được biết, loại nhựa mới do ông 
Stegan Mecking, tác giả chính của 
nghiên cứu và cũng là người đứng 
đầu mảng khoa học vật chất tại Đại 
học Konstanz (Đức) và cộng sự tạo 
ra mang những liên kết hóa học dễ 
bị phân rã hơn, do đó quá trình tái 
chế hóa học cũng sẽ hiệu quả hơn 
rất nhiều. Nhúng loại nhựa mới vào 
ethanol hoặc methanol, thêm chất 
xúc tác và đặt vào trong mội trường 
ở nhiệt độ 120 độ C, nhựa sẽ ngay 
lập tức phân rã. Nếu không có chất 
xúc tác, quá trình tái chế cũng chỉ 
cần mức nhiệt 150 độ C là đã có thể 
đem đến kết quả tốt. 

Sau khi có được sản phẩm sau tái 
chế, các nhà nghiên cứu làm nguội 
và tái tinh thể hóa thứ nhựa đã tan 
chảy rồi tiến hành lọc. Khi thử 
nghiệm với nhựa polycarbonate, 
nhóm nghiên cứu thu về được tới 
96% lượng vật liệu tạo nên thứ 
nhựa tổng hợp. Trong nghiên cứu 
mới này, các nhà hóa học phát hiện 

ra rằng khi nhựa có chứa màu 
nhuộm hoặc các sản phẩm phụ (như 
sợi carbon) khiến việc tái chế cơ khí 
trở nên khó khăn. Họ chọn dầu thực 
vật làm nhựa vì trong dầu thực vật 
có một chuỗi phân tử dài, so với 
dầu thô được sử dụng trong sản 
xuất nhựa hàng loạt, dầu thực vật 
thân thiện với môi trường hơn. 

Loại nhựa mới có độ bền tương 
đương với polyethylene đậm đặc và 
thích hợp cho in 3D hơn cả 
polyethylene. Sau khi tái chế, nhựa 
gốc dầu thực vật vẫn giữ được các 
đặc tính của nó. Trở ngại duy nhất 
ngăn việc đại chúng hóa thứ vật liệu 
mới là giá thành quá cao. Ethylene 
là “viên gạch nền móng rẻ nhất 
được dùng để xây nên ngành công 
nghiệp hóa học”, vậy nên việc có 
thể cạnh tranh được với nhựa 
polyethylene ở thời điểm hiện tại là 
không thể. 

Hiện tại, Giáo sư Mecking và các 
đồng nghiệp của ông đang nghiên 
cứu tính khả thi của chất dẻo mới 
trong in 3D.  

 (vietq.vn) 
 

 Màng graphene oxit giảm chi 
phí năng lượng cho ngành công 
nghiệp giấy 

Ngành công nghiệp giấy và bột 
giấy của Hoa Kỳ sử dụng khối 
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lượng lớn nước để sản xuất bột giấy 
xenlulô từ thực vật. Nước thải ra từ 
quá trình nghiền bột giấy, chứa một 
số sản phẩm phụ hữu cơ và hóa 
chất vô cơ. Để tái sử dụng nước và 
hóa chất, các nhà máy giấy đã dựa 
vào thiết bị bay hơi chạy bằng hơi 
nước để đun sôi nước và tách nước 
khỏi hóa chất. 

 
Tách nước bằng thiết bị bay hơi 

hiệu quả nhưng tiêu tốn năng lượng. 
Đây là vấn đề lớn vì Hoa Kỳ hiện là 
nhà sản xuất giấy và bìa lớn thứ hai 
thế giới. Ước tính, khoảng 100 nhà 
máy giấy của nước này sử dụng 
khoảng 0,2 quad năng lượng mỗi 
năm để tái chế nước, nên đây là một 
trong những quy trình hóa chất sử 
dụng nhiều năng lượng nhất. Theo 
Phòng thí nghiệm Quốc gia 
Lawrence Livermore, tổng mức tiêu 
thụ năng lượng của ngành công 
nghiệp Hoa Kỳ vào năm 2019 là 
26,4 quad. 

Giải pháp thay thế là triển khai 
các màng lọc tiết kiệm năng lượng 
để tái chế nước thải từ quá trình 
nghiền bột giấy. Các màng polyme 

thường được thương mại trên thị 
trường trong nhiều thập kỷ qua, 
không duy trì được hoạt động lâu 
dài trong điều kiện khắc nghiệt với 
nồng độ hóa chất cao có trong nước 
thải từ quá trình nghiền bột giấy và 
nhiều ứng dụng công nghiệp khác. 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công 
nghệ Georgia đã tìm ra phương 
pháp thiết kế màng từ graphene 
oxit, vật liệu kháng hóa chất làm từ 
cacbon. Vì thế, màng có thể hoạt 
động hiệu quả trong các ứng dụng 
công nghiệp. 

Để tạo ra cấu trúc mới, các nhà 
khoa học đã nảy ra ý tưởng kẹp các 
phân tử thuốc nhuộm thơm cỡ lớn 
vào giữa các tấm graphene oxit. Kết 
quả là các phân tử này tự liên kết 
chặt chẽ với các tấm graphene oxit 
theo nhiều cách, bao gồm cả việc 
xếp chồng các phân tử lên nhau. Từ 
đó tạo nên các khoảng trống giữa 
các tấm graphene oxit với các phân 
tử thuốc nhuộm đóng vai trò là các 
"trụ". Phân tử nước dễ dàng được 
lọc qua các khoảng hẹp giữa các 
trụ, trong khi các hóa chất trong 
nước bị chặn lại một cách có chọn 
lọc theo kích thước và hình dạng 
của chúng. Các nhà nghiên cứu có 
thể điều chỉnh vi cấu trúc màng 
theo chiều dọc và chiều ngang, cho 
phép kiểm soát cả chiều cao của các 
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khoảng cách và không gian giữa các 
trụ. 

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm màng lọc nano graphene 
oxit với nhiều dòng nước thải chứa 
hóa chất hòa tan. Kết quả là màng 
nano graphene oxit loại bỏ hóa chất 
theo kích thước và hình dạng ngay 
cả ở nồng độ cao. Cuối cùng, các 
nhà khoa học đã phát triển màng 
graphene oxit mới thành các tấm 
dài khoảng 1,2m và chứng minh 
màng có khả năng hoạt động trong 
dòng thải từ nhà máy giấy hơn 750 
giờ. 

Màng lọc nano graphene oxit có 
tiềm năng tiết kiệm chi phí năng 
lượng cho nhà máy giấy, tăng tính 
bền vững của ngành công nghiệp 
sản xuất giấy. GS. Nair cho rằng: 
“Màng lọc nano graphene oxit có 
thể tiết kiệm hơn 30% chi phí năng 
lượng để tách nước cho ngành công 
nghiệp giấy”. 

(vista.gov.vn) 
 

 
 

NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM 
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC NHẬN GIẢI 
NOAM CHOMSKY 

Cuối năm 2020, Lễ trao Giải 
Noam Chomsky diễn ra tại trụ sở 
Hiệp hội các nhà nghiên cứu Hàn 

lâm liên quốc gia (STAR) ở Hoa Kỳ 
đã vinh danh PGS.TS Trần Xuân 
Bách ở hạng mục "Ngôi sao tỏa 
sáng về thành tựu trong nghiên cứu 
2020". Đây là nhà khoa học Việt 
Nam đầu tiên được nhận giải 
thưởng danh giá này. 

"Tuổi trẻ tài cao" 
Nếu như kể về thành tích của 

PGS.TS Trần Xuân Bách, có lẽ phải 
nhắc đến dấu mốc năm 2016. Khi 
đó, Trần Xuân Bách mới 32 tuổi 
nhưng đã được phong học hàm phó 
giáo sư (PGS) của Việt Nam và trở 
thành PGS trẻ nhất nước. Dù tuổi 
còn trẻ nhưng Trần Xuân Bách đã 
chứng tỏ tài năng, kinh nghiệm của 
mình trong lĩnh vực phát triển và y 
tế toàn cầu. Những công trình 
nghiên cứu của Trần Xuân Bách tập 
trung vào các vấn đề kinh tế y tế và 
chính sách y tế bởi anh nhận thấy 
vai trò của kinh tế y tế ngày càng 
cần thiết trong quá trình vận hành 
hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh 
Việt Nam đang trải qua nhiều sự 
chuyển đổi cùng lúc về kinh tế - xã 
hội, mô hình bệnh tật với các thách 
thức mới về sức khỏe toàn cầu, cơ 
chế tài chính và viện trợ quốc tế. 

Đam mê và nỗ lực không ngừng, 
năm 2017, Trần Xuân Bách được 
Trường Đại học Alberta (Canada) 
trao giải thưởng khởi đầu sự 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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nghiệp. Năm 2018, anh được bầu 
vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ 
toàn cầu - Viện Hàn lâm quốc gia 
Đức, là thành viên hội đồng điều 
hành. Tháng 4-2019, PGS.TS Trần 
Xuân Bách trở thành người Việt 
Nam duy nhất trong lĩnh vực y tế 
công cộng được bổ nhiệm chức 
danh giáo sư kiêm nhiệm của Đại 
học Johns Hopkins (Mỹ) và cũng là 
một trong những giáo sư trẻ tuổi 
nhất của đại học này. Đây là niềm 
tự hào rất lớn của y học Việt Nam 
bởi trường đại học hàng đầu và lâu 
đời nhất thế giới về lĩnh vực y tế 
công cộng này có quy chế xét 
phong học hàm giáo sư cơ hữu và 
kiêm nhiệm rất chặt chẽ. Ứng viên 
phải được hai hội đồng cấp khoa và 
trường thẩm định, ngoài ra còn trải 
qua vòng phản biện kín và độc lập 
của các nhà khoa học hàng đầu trên 
thế giới. 

Hiện PGS.TS Trần Xuân Bách là 
Phó trưởng Bộ môn Kinh tế y tế, 
Viện Đào tạo Y học dự phòng và y 
tế công cộng (Trường Đại học Y Hà 
Nội), đồng thời là giáo sư kiêm 
nhiệm ở Đại học John Hopkins và 
là thành viên Các mạng lưới kết nối 
tri thức toàn cầu. Anh thường xuyên 
giảng dạy ở nhiều nước trên thế 
giới và công bố không ít công trình 
nghiên cứu khoa học có giá trị về 

các đề tài như: Chi phí và hiệu quả 
của can thiệp y tế; các ứng dụng của 
trí tuệ nhân tạo trong y học; y học 
hành vi và sức khỏe tâm thần, 
phòng, chống HIV/AIDS... 

Trong việc xét và trao Giải 
thưởng Noam Chomsky 2020, 
PGS.TS Trần Xuân Bách là một 
trong hai người được trao giải 
"Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu 
trong nghiên cứu 2020" vì các 
nghiên cứu áp dụng mô hình kinh tế 
- dịch tễ học để khám phá các yếu 
tố quyết định sự bùng phát các bệnh 
truyền nhiễm, đánh giá mức độ dễ 
bị tổn thương của các quốc gia, xác 
định hệ thống đáp ứng có tính chi 
phí - hiệu quả cao và các chiến lược 
kiểm soát dựa trên tâm lý - xã hội 
và hành vi của con người. Việc 
nhận giải thưởng "Ngôi sao tỏa 
sáng về thành tựu trong nghiên cứu 
2020" vừa là sự ghi nhận quốc tế về 
những đóng góp của PGS.TS Trần 
Xuân Bách trong nghiên cứu và 
thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, vừa là 
một bước tiến để anh tiếp tục thực 
hiện “sứ mệnh đi tiên phong” lan 
tỏa tinh thần kết nối, hợp tác để 
cùng góp phần phát triển trí thức trẻ 
trong nước và trên toàn thế giới. 
PGS.TS Trần Xuân Bách cũng là 
một trong 3 nhà khoa học Việt Nam 
lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa 
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học hàng đầu thế giới có trích dẫn 
nhiều nhất do Tạp chí PLoS 
Biology công bố. 

 
PGS, TS Trần Xuân Bách với các em nhỏ 

Nam Phi. 

Hướng tới những mục tiêu mới 
Không chỉ ghi dấu ấn ở những 

thành tích cá nhân nổi bật, PGS.TS 
Trần Xuân Bách còn là 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 những 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 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 được mạng lưới làm cầu nối 
đưa tới các nhà lãnh đạo quốc gia. 

Việc PGS.TS Trần Xuân Bách trở 
thành giáo sư kiêm nhiệm của 
trường đại học hàng đầu và lâu đời 
nhất thế giới về lĩnh vực y tế công 
cộng, cũng là trường đại học nghiên 
cứu đầu tiên của Mỹ, như Đại học 
Johns Hopkins, và nay lại được trao 
Giải Noam Chomsky, đã chứng tỏ 
không chỉ tài năng của các nhà khoa 
học trẻ Việt Nam, mà còn là của 
nền khoa học Việt Nam đã và đang 
tiệm cận với những giá trị khoa học 
thế giới. 

 (vietq.vn) 
 

 
 

VIỆT NAM ĐANG ĐI ĐẦU 
ASEAN VỀ GIẢI TRÌNH TỰ 
GENE 

Một trong những nội dung về hợp 
tác y tế mà Đại sứ Anh Gareth 
Ward chia sẻ với Thứ trưởng Bộ Y 
tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn là 
hợp tác giữa hai nước trong việc 
giải trình tự gene của biến thể virus 
SARS-CoV-2, phát hiện ở Anh 
B117.  

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn 
chia sẻ, đợt vừa rồi ở Hải Dương, 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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biến thể COVID-19 phát hiện ở 
Anh có tốc độ lây lan nguy hiểm 
trong cộng đồng nên Việt Nam 
hoàn toàn ủng hộ việc hợp tác với 
Anh trong nghiên cứu giải trình tự 
gene virus.  

Theo Đại sứ Vương quốc Anh, 
biến thể B117 phát hiện ở Anh hiện 
đang phổ biến ở Pháp, Italy, Đức và 
có thể có mặt khắp châu Âu. Vì 
vậy, vào cuối tháng này, hai bên sẽ 
phối hợp tổ chức hội thảo về giải 
trình tự gene biến thể virus phát 
hiện ở Anh với sự góp mặt của Viện 
Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. 

Đại sứ Vương quốc Anh cũng cho 
rằng Việt Nam đang đi đầu ASEAN 
về giải trình tự gene.  

Liên quan tới hợp tác kháng 
kháng sinh giữa Việt Nam và Anh 
quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Trường Sơn cho rằng, kháng kháng 
sinh không phải là vấn đề của tương 
lai mà lúc này đã là thảm họa cho 
nhân loại.  

Hiện nay, tình trạng kháng kháng 
sinh gây ra 700.000 ca tử vong mỗi 
năm trên toàn cầu. Nếu xu hướng 
tiếp tục tăng, con số sẽ tăng lên 10 
triệu ca tử vong do kháng kháng 
sinh trên toàn thế giới vào năm 
2050.  

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn 
cũng chia sẻ thông tin là trong đại 

dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam 
đã phải nhập thuốc điều trị chống 
kháng kháng sinh kháng nấm để 
điều trị cho bệnh nhân COVID-19 
tại Việt Nam.  

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường 
Sơn, không chỉ cần hạn chế tình 
trạng kháng kháng sinh tại bệnh 
viện mà còn phải nâng cao nhận 
thức cho người dân, kể cả trong 
chăn nuôi, thức ăn trong chăn nuôi, 
trồng trọt để hạn chế tình trạng 
kháng kháng sinh ở người. 

Cần phải giám sát toàn bộ trên 
lãnh thổ Việt Nam để giảm thiểu 
việc sử dụng bừa bãi kháng sinh, để 
khi có bệnh lý không gây ra tình 
trạng kháng kháng sinh, những 
kháng sinh này vẫn có thể đáp ứng 
được việc điều trị bệnh.  

(chinhphu.vn) 
 

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG 
NGHỆ TRỰC TUYẾN LĨNH 
VỰC CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ 
THÀNH PHỐ CHANGWON 
LẦN THỨ NHẤT 

Sáng 03/3, tại Hà Nội, Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ phối 
hợp với Cục Xúc tiến thương mại và 
công nghiệp thành phố Changwon 
(CWIP) đã tổ chức Lễ khai mạc 
“Chương trình kết nối công nghệ 
trực tuyến lĩnh vực công nghiệp phụ 
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trợ” với các đối tác thành phố 
Changwon, Hàn Quốc. 

Tại Chương trình đã giới thiệu: 
các giải pháp công nghệ, sản phẩm 
trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ 
của các doanh nghiệp Hàn Quốc, 
hiện trạng và nhu cầu tiếp nhận, 
ứng dụng công nghệ của các doanh 
nghiệp Việt Nam và thúc đẩy cơ hội 
kết nối, hợp tác kinh doanh đối với 
đại diện doanh nghiệp hai Bên. 

Tham dự Lễ khai mạc từ phía 
điểm cầu Bộ KH&CN có Phó Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ Trần Thị Hồng Lan, đại 
diện Vụ Hợp tác quốc tế; từ điểm 
cầu các địa phương có các đại biểu 
đại diện Sở KH&CN: Bình Phước, 
Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Gia Lai. Từ điểm cầu 
Hàn Quốc có ông Baek Jung Han - 
Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương 
mại và công nghiệp thành phố 
Changwon. Có 5 doanh nghiệp Hàn 
Quốc và 25 doanh nghiệp Việt Nam 
đã tham dự Chương trình kết nối. 

Phát biểu chào mừng khai mạc 
Chương trình, Phó Cục trưởng Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
Trần Thị Hồng Lan đánh giá cao 
hợp tác của Hội doanh nghiệp Hàn 
Quốc, Viện Công nghiệp Hàn 
Quốc, sự phối hợp của Trung tâm 
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Cục 

Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
cũng như tất cả các điểm cầu và các 
doanh nghiệp của Việt Nam, Hàn 
Quốc để có được buổi trao đổi trực 
tuyến trong lĩnh vực công nghiệp 
phụ trợ giữa thành phố Changwon 
và Việt Nam. 

Trong thời gian qua Chính phủ 
Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế 
chính sách cũng như chương trình 
hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ, công nghệ tiên tiến giữa 
doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài. Đây là cơ hội để đối tác Hàn 
Quốc và Việt Nam có thể tìm hiểu 
thông tin, nhu cầu để kết nối cung 
cầu triển khai hoạt động ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ trong 
thời gian tới.  

Ông Baek Jung Han - Chủ tịch Cơ 
quan xúc tiến thương mại và công 
nghiệp thành phố Changwon cho 
biết, thành phố Changwon bắt đầu 
thực hiện hoạt động giao thương 
với Việt Nam từ năm 2017. Tháng 
9/2017 thành phố Changwon và 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ đã ký thỏa thuận hợp tác và 
hàng năm thực hiện hoạt động hỗ 
trợ giao thương, hỗ trợ xúc tiến 
thương mại giữa các doanh nghiệp 
của hai quốc gia.  

Chia sẻ về quan hệ hợp tác giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc, ông Baek 



Số 299 - 03/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 24 

Jung Han cho biết, Việt Nam và 
Hàn Quốc chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao vào tháng 12/1992. 
Năm 2019 mối quan hệ hợp tác 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc được 
nâng tầm lên mối quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược. Hiện nay, Việt 
Nam và Hàn Quốc không ngừng nỗ 
lực để phát triển mối quan hệ này. 
Năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
giữa hai nước, hai quốc gia đang 
tìm kiếm giải pháp để nâng tầm mối 
quan hệ này lên ở mức cao hơn đó 
là mối quan hệ đối tác chiến lược 
toàn diện. Việt Nam là thị trường 
xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc 
và cũng là quốc gia có mối quan hệ 
về quy mô thương mại lớn thứ tư 
của Hàn Quốc. Có thể nói rằng Việt 
Nam là một trong những đối tác 
trọng điểm của Hàn Quốc. Ngoài 
ra, Hàn Quốc cũng là quốc gia có 
quy mô đầu tư lớn nhất ở Việt 
Nam.  

Trong chiến lược chính sách mới 
của Hàn Quốc, trong số 10 quốc 
gia  Đông Nam Á Việt Nam được 
coi là đối tác hợp tác trọng điểm với 
quy mô về giao dịch thương mại 
với doanh nghiệp lớn của Hàn 
Quốc. Tại thành phố Changwon, 
đầu năm 2019, thành phố đã tiến 
hành khảo sát nhu cầu của doanh 

nghiệp về hợp tác, phát triển ra thị 
trường nước ngoài. Đồng thời, 
trong các quốc gia mong muốn theo 
chính sách hướng Nam, Việt Nam 
đang được lựa chọn số 1 của các 
doanh nghiệp thành phố Changwon. 

Tại phiên khai mạc, đại diện lãnh 
đạo hai Bên cùng bày tỏ hi vọng 
sau cuộc họp trực tuyến doanh 
nghiệp hai Bên sẽ tìm được nhu cầu 
tiến tới hợp tác chuyển giao công 
nghệ cũng như hợp tác liên doanh 
liên kết sản xuất trong lĩnh vực 
công nghiệp phụ trợ. 

Chương trình kết nối cung cầu 
công nghệ trực tuyến lĩnh vực công 
nghiệp phụ trợ thành phố 
Changwon lần thứ nhất diễn ra từ 
ngày 03-05/3/2021 tại Hà Nội. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

BỘ KH&CN QUY ĐỊNH CHI 
TIẾT VỀ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ 
VẠCH 

Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, 
mã vạch phải thực hiện ghi/in mã 
số, mã vạch trên bao bì sản phẩm, 
hàng hóa bảo đảm phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế ISO/TEC 15426-1 và 
ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu 
chuẩn quốc gia tương ứng. 

Đây là một trong những quy định 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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tại Thông tư số 10/2020/TT-
BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ 
KH&CN quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành một số điều Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ về sử 
dụng mã số, mã vạch. Thông tư có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 4 năm 2021. 

 
Ảnh minh họa. 

Ngoài quy định nêu trên, Thông 
tư còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân 
khi sử dụng mã số, mã vạch có tiền 
tố mã quốc gia Việt Nam “893” 
phải thực hiện khai báo, cập nhật và 
cung cấp thông tin liên quan về tổ 
chức, cá nhân sử dụng mã số, mã 
vạch vào cơ sở dữ liệu do Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
quản lý tại địa chỉ 
http://vnpc.gs1.gov.vn, bao gồm tối 
thiểu các nội dung: GTIN (Mã số 
sản phẩm toàn cầu - Global Trade 
Item Number); Tên sản phẩm, nhãn 
hiệu; Mô tả sản phẩm; Nhóm sản 

phẩm (các loại sản phẩm có tính 
chất giống nhau); Tên doanh 
nghiệp; Thị trường mục tiêu; Hình 
ảnh sản phẩm. Tổ chức, cá nhân 
không sử dụng mã số, mã vạch cho 
các mục đích làm sai lệch thông tin 
với thông tin đã đăng ký. 

Trong trường hợp tổ chức, cá 
nhân sử dụng mã số, mã vạch 
không theo chuẩn của tổ chức Mã 
số, Mã vạch quốc tế GS1 thì thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 
Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-
CP và hướng dẫn của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử 
dụng mã số, mã vạch thì nộp hồ sơ 
trực tiếp tại Bộ phận một cửa của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính đến Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng hoặc nộp hồ 
sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia hoặc cổng dịch vụ 
công của Bộ KH&CN. 

 (tcvn.gov.vn) 
 

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN MÃ SỐ 
MÃ VẠCH (GS1) TOÀN CẦU 
2021 

Ngày 1/3/2021 Diễn đàn Mã số 
mã vạch (GS1) toàn cầu năm 2021 
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chính thức khai mạc và có phiên 
họp toàn thể được diễn ra tại 
Brussels, Bỉ. 

Đây là Diễn đàn thường niên do 
Văn phòng GS1 toàn cầu tổ chức 
hàng năm tại Brussels, Bỉ nhằm tập 
hợp các đại diện các nước thành 
viên GS1, đại diện các ngành công 
nghiệp lớn trên toàn cầu cùng đẩy 
mạnh phát triển ngành công nghiệp 
vượt qua đại dịch, xây dựng chuỗi 
cung ứng linh hoạt, cải thiện hệ 
thống dữ liệu sản phẩm để tăng tốc 
kỹ thuật chuyển đổi số và hệ thống 
chăm sóc sức khỏe, giúp ngành 
công nghiệp phát triển vượt qua đại 
dịch. Đồng thời Diễn đàn là dịp hội 
tụ các diễn giả khắp nơi trên thế 
giới chia sẻ kinh nghiệm và xu 
hướng phát triển cập nhật nhất 
trong các ngành và lĩnh vực: chuyển 
đổi số, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, 
các giải pháp đổi mới sáng tạo. 

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các 
nước thành viên các khu vực gặp 
gỡ, trao đổi, đề xuất hợp tác quốc 
tế, trong đó có Diễn đàn khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương mà Việt 
Nam tiếp tục được giao đảm nhiệm 
vai trò Chủ tịch Diễn đàn GS1 khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương 
2021, báo cáo và đưa ra các chiến 
lược hoạt động ưu tiên và chính 
sách của khu vực năm 2021 trước 

Diễn đàn toàn cầu lần này.  
Trong khuôn khổ diễn đàn lần 

này, GS1 Việt Nam sẽ chủ trì phiên 
họp “Diễn đàn Khu vực” với các 
nội dung về cập nhật các chiến lược 
ưu tiên của GS1 khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương (AP); hợp tác 
hoạt động truy xuất nguồn gốc giữa 
các nước thành viên trong khu vực; 
báo cáo của GS1 khu vực AP về các 
chính sách và chiến lược ưu tiên 
của khu vực. 

Các nội dung tập trung như: 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán 
lẻ, phát triển thị trường, đổi mới 
sáng tạo, giải pháp ứng dụng, chia 
sẻ dữ liệu, hoạt động đào tạo của 
GS1, ứng dụng trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe trong bối cảnh đại 
dịch Covid 19 và các bài học thu 
được từ các nước thành viên và các 
tổ chức quốc tế; Phiên làm việc của 
các nhóm làm việc về hợp tác biên 
giới và hải quan với GS1 Hoa Kỳ… 

Diễn đàn toàn cầu GS1 được diễn 
ra trong 4 ngày, từ 1/3-4/3 theo 
hình thức trực tuyến với sự tham dự 
của đại diện GS1 toàn cầu, trong 
đó, Diễn đàn khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương do GS1 Việt Nam 
chủ trì sẽ có sự góp mặt của 23 
quốc gia đại diện cho GS1 khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. 

 (vietq.vn) 



Số 299 - 03/2021 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 27 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Công nghệ in 3D tạo ra cánh 
tay người chỉ trong 19 phút 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Buffalo (Mỹ) vừa công bố đoạn 
video dài 7 giây giới thiệu quy trình 
in 3D bàn tay người bằng công 
nghệ mới. Toàn bộ quy trình này 
được thực hiện chỉ trong vòng 19 
phút. Trong khi đó, quá trình in 3D 
bằng kỹ thuật thông thường phải 
mất tới tận 6 giờ mới có thể tạo ra 
một bàn tay nhân tạo. 

 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo 

dùng phương pháp in 3D đặc biệt để tạo ra 
bàn tay nhân tạo trong vòng 19 phút. 

“Công nghệ mà chúng tôi phát 
triển nhanh hơn gấp 10 đến 50 lần 
so với tiêu chuẩn của ngành sản 
xuất các bộ phận cơ thể người nhân 
tạo", Phó Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật 
Y sinh Ruogang Zhao cho biết. 

Nhóm các nhà khoa học cho biết, 
công nghệ kể trên còn kết hợp sử 
dụng hydrogel, một chất giống như 
thạch được sử dụng để sản xuất tã 
giấy, kính áp tròng và quan trọng 

nhất là giá thể trong kỹ thuật 
mô. Theo bà Chi Zhou, một thành 
viên nhóm nghiên cứu, phương 
pháp này rất có lợi ích trong việc in 
các tế bào có mạng lưới mạch máu. 
Trong tương lai gần, bà hy vọng sẽ 
có nhiều công nghệ y tế phổ biến 
hơn giống như công nghệ vừa ra 
mắt. 

 (vietq.vn) 
 

 Thành phố thông minh bảo vệ 
người dân khỏi thiên tai 

Thành phố Aizuwakamatsu, tỉnh 
Fukushima (Nhật Bản) vừa lắp đặt 
và triển khai một loạt công cụ kỹ 
thuật số có thể gửi cảnh báo thiên 
tai, qua đó giúp bảo vệ tính mạng 
của người dân. 

Đây là một phần trong nỗ lực của 
chính quyền nhằm thúc đẩy công 
nghệ, đồng thời giúp người dân 
vượt qua những thách thức về kinh 
tế và xã hội. 

Tuần trước, công ty tư vấn 
Accenture đã triển khai dịch vụ gửi 
cảnh báo qua điện thoại thông minh 
tại thành phố Aizuwakamatsu. 
Nhiều năm qua, Accenture đã hợp 
tác với các nhà nghiên cứu trong 
các dự án sử dụng công nghệ để hồi 
sinh thành phố sau thảm họa động 
đất-sóng thần năm 2011. Người dân 
Aizuwakamatsu có thể chọn đăng 

TIN NGẮN KH&CN 
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ký các dịch vụ kỹ thuật số. Đây 
được coi là cách tiếp cận khác biệt 
rõ rệt so với những sáng kiến đã 
được triển khai ở các thành phố 
thông minh khác, vốn yêu cầu 
người dùng bắt buộc phải đăng ký 
dịch vụ, làm dấy lên những quan 
ngại về bảo mật thông tin cá nhân.  

Theo ông Shojiro Nakamura, 
đồng lãnh đạo Trung tâm Đổi mới 
Accenture Fukushima, hầu hết dữ 
liệu thành phố thông minh đều lấy 
từ các hoạt động của người dân, 
trong đó có việc sử dụng năng 
lượng, chăm sóc sức khỏe. Người 
dân cũng là chủ quản của các dữ 
liệu này, theo đó họ có thể tự quyết 
định mức độ tiếp cận các dữ liệu, 
ngay cả khi các công ty hoặc phòng 
khám nắm giữ dữ liệu này. Ngoài 
ra, công ty cũng giới thiệu các công 
cụ kỹ thuật số trong các lĩnh vực 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tiêu 
thụ năng lượng. 

Hồi tháng trước, hãng sản xuất ô 
tô Toyota vừa khởi công xây dựng 
thành phố thông minh mới gần 
Tokyo, được coi là "phòng thí 
nghiệm" thử nghiệm và phát triển 
xe tự hành, robot, thiết bị di động cá 
nhân và công nghệ AI cho cư dân. 
Chủ tịch Tập đoàn Toyota Akio 
Toyoda từng nhấn mạnh việc xây 
dựng thành phố từ bước ban đầu là 

cơ hội độc nhất vô nhị để phát triển 
các công nghệ tương lai.  

Không chỉ Nhật Bản, các thành 
phố trên khắp thế giới đang chạy 
đua để nắm bắt công nghệ nhằm cải 
thiện cuộc sống đô thị. Thông qua 
việc thu thập dữ liệu, lực lượng 
chức năng có thể giải quyết các vấn 
đề như tắc nghẽn giao thông, tội 
phạm và quản lý chất thải. Theo 
Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), 
ước tính riêng trong năm 2020, chi 
tiêu toàn cầu cho các sáng kiến 
thành phố thông minh đạt gần 124 
tỷ USD, trong đó Nhật Bản và Mỹ 
Latin được dự báo sẽ chi mạnh tay 
nhất trong lĩnh vực này. 

(chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Vinh danh các nhà khoa học 
nữ nhận Giải thưởng 
Kovalevskaia năm 2020 

Sáng 5-3, tại Hà Nội, T.Ư Hội 
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam 
phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ 
kỷ niệm 35 năm Giải thưởng 
Kovalevskaia và trao Giải thưởng 
Kovalevskaia năm 2020. 

Giải thưởng Kovalevskaia là giải 
thưởng uy tín thường niên dành 
tặng cho những tập thể, cá nhân nữ 
khoa học có thành tích xuất sắc. 
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Trong 35 năm qua, Giải thưởng 
được trao tặng 20 tập thể và 49 cá 
nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên 
các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, 
nông nghiệp, y học, công nghệ 
thông tin… 

Giải thưởng Kovalevskaia năm 
2020 được trao tặng Tập thể nữ 
Viện Hóa học các Hợp chất thiên 
nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam và PGS.TS Trương Thanh 
Hương, Giảng viên cao cấp Bộ môn 
Tim mạch, Trường Đại học Y Hà 
Nội (Bộ Y tế) bởi những thành tích 
xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học nói chung và nghiên cứu 
khoa học tự nhiên nói riêng. 

Dịp này, Ủy ban Giải thưởng 
Kovalevskaia trao học bổng 
Kovalevskaia năm 2021 tặng ba nữ 
sinh chuyên Toán có thành tích học 
tập xuất sắc của Trường THPT 
Chuyên Khoa học Tự nhiên, 
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 (nhandan.com.vn) 
 

 Thúc đẩy chuyển đổi số trong 
phát triển thủy sản   

Ngày 4/3, tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác 
chiến lược giữa Quỹ đầu tư - Tập 
đoàn - Startup hướng đến chuyển 
đổi số chuỗi giá trị trong ngành 

nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao. 
Lễ ký kết được thực hiện dưới sự hỗ 
trợ của Trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), 
Cục Phát triển thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN. 

Trong thời gian qua, Ngành tôm 
nói riêng và thủy hải sản tại Việt 
Nam nói chung đã khẳng định vị 
thế, vai trò quan trọng trong nước 
và xuất khẩu, với mục tiêu xuất 
khẩu 4,4 tỷ USD trong năm 2021. 

Theo các báo cáo quốc tế, Việt 
Nam là một trong những nhà cung 
cấp tôm với số lượng lớn tại thị 
trường Mỹ và Nhật Bản trong nhiều 
năm. Đây là hai thị trường khó tính 
trong yêu cầu chất lượng thực 
phẩm, đặc biệt là thuỷ hải sản tươi 
sống. Điều này cho thấy sức mạnh 
và tiềm năng của ngành tôm. 

Tại buổi Lễ, các bên thực hiện ký 
kết hợp tác gồm: Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển nông 
nghiệp Công nghệ cao Haicorp - 
Quỹ đầu tư thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao; Công ty 
TNHH Tép Bạc; Công ty Cổ phần 
số hóa xây dựng và công nghiệp 
XIXO; Truyền hình khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia Vietnam Startup 
TV; Startup bảo hiểm VIFO; Công 
ty TNHH BIO.AZ Việt Nam - 
doanh nghiệp KH&CN chuyên sản 
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xuất chế phẩm vi sinh. 
Các bên cam kết đồng hành và 

ứng dụng công nghệ, sử dụng 
nguồn lực và lợi thế của nhau để 
phát triển bền vững. Tập đoàn 
Haicorp kết hợp với các quỹ đầu tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp, quỹ 
đầu tư khởi nguồn, cùng các bên 
hướng tới đầu tư cho công nghệ 
nuôi tôm công nghệ cao trên 2 triệu 
USD năm 2021 và hướng tới quy 
mô 15 triệu USD trong năm 2022. 
Đây là dấu hiệu cho thấy đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo 
từng bước đóng góp vào chuỗi giá 
trị nền kinh tế. 

Đại diện các đơn vị tham gia ký 
kết đều khẳng định, lễ ký kết có ý 
nghĩa góp phần thúc đẩy việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu ngành tôm tiến 
tới số hóa ngành tôm đồng thời xây 
dựng hình ảnh và quảng bá hoạt 
động sản xuất nông nghiệp rộng rãi 
đến các đối tác tiềm năng trong 
nước và quốc tế. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Trao quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Sở KH&CN 

Ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Thọ - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã trao Quyết định điều động 
và bổ nhiệm ông Nguyễn Công 

Danh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - 
Ngân sách, HĐND tỉnh, giữ chức 
Giám đốc Sở KH&CN. 

Theo Quyết định số 339/QĐ-
UBND ngày 17/2/2021, ông 
Nguyễn Công Danh giữ chức Giám 
đốc Sở KH&CN từ ngày 22/2/2021. 
Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể 
từ ngày bổ nhiệm. 

 Phát biểu tại buổi Lễ, ông 
Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá 
cao năng lực, phẩm chất của ông 
Nguyễn Công Danh. Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị, ông Nguyễn 
Công Danh trên cương vị mới tiếp 
tục nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể 
cán bộ, nhân viên Sở KH&CN hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Theo đó, Tân Giám đốc Sở 
KH&CN Nguyễn Công Danh đã 
cảm ơn và tiếp thu ý kiến của lãnh 
đạo tỉnh. Đồng thời, khẳng định sẽ 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết mình, 
phát huy tinh thần đoàn kết cùng 
tập thể cán bộ, công chức, viên 
chức và NLĐ Sở KH&CN hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao trong thời gian tới. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 Xây dựng hệ thống quản lý 
điều hành đô thị thông minh TP. 
Vũng Tàu 
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Ngày 26/2, ông Trần Văn Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 
trì cuộc họp để nghe TP.Vũng Tàu 
báo cáo đề xuất đầu tư dự án 
“Xây dựng hệ thống quản lý điều 
hành đô thị thông minh TP. Vũng 
Tàu”. 

Mục tiêu của dự án là nhằm xây 
dựng hệ thống quản lý điều hành 
tại TP.Vũng Tàu đạt được sự liên 
kết, kết nối, chia sẻ thông tin giữa 
các ngành, các cấp và đến với 
người dân ở mức độ cao hơn. Qua 
đó, nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn nhân lực, hạ tầng của thành 
phố, khai thác tối ưu nguồn tài 
nguyên, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của DN. Theo đó, TP.Vũng 
Tàu đề xuất triển khai 6 hạng mục 
trong dự án gồm: Các phần mềm 
nền tảng của trung tâm điều hành 
đô thị thông minh Vũng Tàu làm 
nền tảng kết nối, chia sẻ, thông tin 
thuộc quản lý của thành phố và 
triển khai các dịch vụ thông minh 
như an ninh, du lịch, giáo dục, y 
tế, môi trường; triển khai cơ sở dữ 
liệu dùng chung của thành phố, có 
khả năng tích hợp dữ liệu với các 
sở, ngành và ngược lại; trang bị, 
tích hợp camera và các ứng dụng 
thông minh nhằm giám sát, điều 
hành giao thông, giám sát an ninh; 
triển khai hệ thống wifi công cộng 

miễn phí TP. Vũng Tàu; triển khai 
một số ứng dụng quản lý đô thị 
thông minh các ngành ưu tiên đầu 
tư trên địa bàn thành phố; triển 
khai hệ thống giao tiếp giữa người 
dân - DN - chính quyền Igov-
connect. Dự án dự kiến có tổng 
mức đầu tư đề xuất hơn 73 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Sau khi nghe ý kiến góp ý của 
các sở, ngành, địa phương, ông 
Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã thống nhất với đề 
xuất của TP.Vũng Tàu. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cho rằng, khi 
triển khai phải phân kỳ giai đoạn 
thực hiện rõ ràng; tận dụng cơ sở 
hạ tầng sẵn có để tiết kiệm kinh 
phí; tránh trùng lắp; kết nối với 
các ngành để chia sẻ dữ liệu dùng 
chung; thực hiện phân cấp, phân 
quyền cụ thể. 

  (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu 
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Sáng ngày 04/3 Sở KH&CN đã 
tổ chức các Hội nghị Ban lãnh 
đạo, Hội nghị cử tri nơi công tác 
và Hội nghị Ban lãnh đạo mở 
rộng để giới thiệu và lấy ý kiến cử 
tri nơi công tác về người ứng cử 
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đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Căn cứ số lượng, cơ cấu, thành 
phần đại biểu ứng cử được cấp có 
thẩm quyền phân bổ, tiêu chuẩn 
của đại biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND, trên cơ sở nghiên cứu 
những định hướng trọng tâm phát 
triển KH&CN đề ra tại các Nghị 
quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
lần thứ VII, Chương trình hành 
động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ VII và Kế hoạch hành 
động của UBND tỉnh thực hiện 
Chương trình hành động của Tỉnh 
ủy, đồng thời xem xét, đánh giá 
phẩm chất, năng lực cán bộ, sự 
thảo luận nghiêm túc, dân chủ, 
thẳng thắn, Hội nghị đã tín nhiệm 
và nhất trí cao giới thiệu 02 đồng 
chí đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND, có 
phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, 
kinh nghiệm công tác, được quần 
chúng tín nhiệm, cụ thể: 

 - Đồng chí Nguyễn Công Danh 
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, đại 
biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-

2021, ứng cử (tái cử) đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 - Đồng chí Bùi Huy Chích - Phó 
Trưởng phòng (phụ trách) Phòng 
quản lý công nghệ và Thị trường 
công nghệ, ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV. 

 Qua Hội nghị, nhiều cử tri cơ 
quan đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng 
thời gửi gắm mong muốn các 
đồng chí được giới thiệu ứng cử 
chủ động nghiên cứu để xây dựng 
Chương trình hành động, làm tốt 
công tác tiếp xúc, vận động cử tri, 
nếu trúng cử phải phát huy cao độ 
tinh thần trách nhiệm của người 
đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND, sáng tạo, góp tiếng nói 
của ngành KH&CN vào các diễn 
đàn, đồng thời có sự đóng góp tích 
cực để Quốc hội, HĐND tỉnh có 
nhiều chủ trương, chính sách, 
pháp luật để KH&CN tham gia 
thiết thực vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội trong thời gian tới. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

 
  
 

 Robot vận chuyển nhu yếu 
phẩm phòng chống dịch COVID-
19 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Nhận thấy việc tiếp xúc thường 
xuyên với những ca F1 nghi ngờ 
mắc COVID-19, có thể làm gia 
tăng khả năng lây nhiễm chéo, 
nhóm cán bộ, giảng viên Trường 
Đại học Sao Đỏ đã nghiên cứu, 
chế tạo thành công robot chuyên 
thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 
hàng hóa, nhu yếu phẩm. 

Robot hoạt động rất hiệu quả, di 
chuyển linh hoạt, có thể di chuyển 
trên bề mặt có độ dốc. Đặc biệt, 
với bộ điều khiển bằng tay, người 
sử dụng có thể điều khiển robot 
tiến, lùi, rẽ phải, rẽ trái tùy ý trong 
bán kính 200 m. Với mỗi lượt làm 
việc, robot có thể vận chuyển 
được hơn 100 kg nhu yếu phẩm 
như: quần áo, nước sát khuẩn và 
các vật dụng y tế phục vụ trong 
bệnh viện hoặc có thể vận chuyển 
trên 60 suất cơm cho các bệnh 
nhân. Trên thân robot được trang 
bị đèn báo, bộ tín hiệu bằng âm 
thanh, giúp các bệnh nhân nhận 
biết khi robot vận chuyển nhu yếu 
phẩm, đồ ăn đến nơi. 

Việc sử dụng robot tiếp phẩm 
phục vụ các bệnh nhân trong thời 
gian cách ly điều trị sẽ giúp giảm 
bớt khối lượng công việc cho các 
nhân viên y tế, hơn nữa còn giúp 
ngăn ngừa, giảm lây lan cũng như 
đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế 

trong công tác phòng chống dịch. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS 

Đỗ Văn Đỉnh - Trường Đại học 
Sao Đỏ. Số 24, phố Thái Học II, 
phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương; Tel:  0220.3882308. 

 (vjst.vn) 
 

 Chế tạo thành công cân động 
điện tử, phân loại trái cây 

Đây cũng là sản phẩm của đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
thành công hệ thống dây chuyền 
cân động điện tử, phân loại trái 
cây”, do nhóm tác giả Trường 
Cao đẳng Công Thương TPHCM 
thực hiện, được Sở KH&CN 
TPHCM nghiệm thu trong năm 
qua. 

Nhóm tác giả đã chế tạo được hệ 
thống cân tự động điện tử, có khả 
năng cân trong phạm vi 0.3 – 
10kg/sản phẩm. Hệ thống bao 
gồm: thùng chứa trái cây cấp liệu, 
bộ phận chờ cấp liệu, băng tải cân 
động, bộ phận chờ in, máy in và 
dán nhãn, băng tải phân loại, 
thùng đựng sản phẩm. 

 Hệ thống này đã được thử 
nghiệm tại Công ty TNHH 
VANDA (Bến Tre) để cân và 
phân loại dưa hấu, bưởi, với khối 
lượng lớn nhất 5kg, đường kính 
tối đa 16cm, chiều dài tối đa 
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30cm. Kết quả, vị trí tem nhãn 
nằm ở giữa, bề mặt tem dán mịn, 
không có vết nhăn, đạt yêu cầu 
của doanh nghiệp. So với cân tĩnh, 
độ sai số của cân động khoảng 
1%. Máy phân thành 3 loại chính 
xác (đối với dưa hấu: trên 3 - 5kg, 
2 - 3kg, 1,5 - 2kg; đối với bưởi: 
trên 1,4kg, 1,2 - 1,4kg, 1 - 1,2kg). 
Năng suất của hệ thống đạt 1.200 
trái/giờ (20 trái/phút). 

 Theo tính toán của nhóm tác 
giả, hệ thống có giá thành khoảng 
200 triệu, điện năng tiêu thụ 
0,2kWh. Nếu sử dụng lao động 
thủ công để cân, dán nhãn, phân 
loại thì được 3 trái/phút, chi phí 
nhân công hết khoảng 160 
đồng/sản phẩm. Nếu cân động 
theo hệ thống trên thì chi phí (điện 
năng, công vận hành máy) ước 
tính khoảng 38,5 đồng/sản phẩm, 
giảm hơn 4 lần so với làm thủ 
công. Hiện nhóm tiếp tục nghiên 
cứu, viết phần mềm điều khiển để 
thử nghiệm cho các loại trái cây 
khác.  

(khoahocphattrien.vn) 
 
 

 
 

PHÊ DUYỆT 6 CHƯƠNG 
TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Trần Hồng Hà vừa phê 
duyệt 6 chương trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN) trọng điểm 
cấp Bộ triển khai thực hiện trong 
giai đoạn 2021-2025. 

6 chương trình bao gồm: Nghiên 
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 
phục vụ xây dựng, hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về tài 
nguyên và môi trường; nghiên 
cứu, ứng dụng phát triển công 
nghệ mới, tiên tiến trong công tác 
điều tra cơ bản về tài nguyên thiên 
nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo 
tài nguyên và môi trường; nghiên 
cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và 
chế tạo thiết bị chuyên dùng phục 
vụ điều tra cơ bản về tài nguyên 
và môi trường, xử lý chất thải; 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
trong xây dựng, phát triển Chính 
phủ số và chuyển đổi số ngành tài 
nguyên và môi trường; nghiên cứu 
KHCN phục vụ sử dụng hợp lý tài 
nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng 
hiệu quả chất thải, hướng tới nền 
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; dự 
báo, cảnh báo thiên tai khí tượng 
thủy văn phục vụ công tác phòng 
chống thiên tai. 

Để triển khai thực hiện có hiệu 
quả và ứng dụng các kết quả 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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nghiên cứu KH&CN, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã ban 
hành Quyết định số số 355/QĐ-
BTNMT về việc thành lập Ban 
Chủ nhiệm các Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp bộ giai 
đoạn 2021-2025. 

Trong đó, chương trình quy định 
rõ nguyên tắc, điều kiện làm việc 
và nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 
bao gồm: Tư vấn, đặt hàng nhiệm 
vụ KH&CN cấp bộ của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phù hợp 
với mục tiêu, nội dung Chương 
trình KH&CN trọng điểm cấp bộ 
giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến 
đánh giá đối với danh mục nhiệm 
vụ KH&CN do lãnh đạo Bộ đặt 
hàng, các tổ chức, cá nhân đề 
xuất, đặt hàng thuộc chương trình; 
tư vấn KH&CN trong hoạt động 
kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và 
chuyển giao kết quả các nhiệm vụ 
KH&CN phù hợp với nội dung 
của chương trình. 

(chinhphu.vn) 
 

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP 
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI 
TỔ CHỨC KH&CN CÔNG 
LẬP THỜI KỲ 2021 - 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 

26/02/2021 Phê duyệt nhiệm vụ 
lập quy hoạch mạng lưới tổ chức 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

Đối tượng quy hoạch gồm các tổ 
chức KH&CN công lập do các cơ 
quan có thẩm quyền thành lập quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g 
khoản 1 Điều 12 Luật KH&CN 
năm 2013. Các tổ chức KH&CN 
công lập là cơ sở giáo dục đại học, 
các tổ chức KH&CN công lập 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội thực hiện theo các văn 
bản khác. 

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ 
thể hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về định hướng phát 
triển KHCN&ĐMST; kết nối các 
ngành, các vùng có liên quan theo 
quy hoạch tổng thể quốc gia; Hình 
thành mạng lưới tổ chức KH&CN 
công lập theo hướng mở, linh 
hoạt, có quy mô và cơ cấu hợp lý, 
đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Đồng thời, làm cơ sở để xây 
dựng kế hoạch đầu tư công trung 
hạn trên địa bàn cả nước thuộc 
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lĩnh vực KH&CN, bảo đảm tính 
khách quan, khoa học, công khai, 
minh bạch và hiệu quả; đồng thời 
là cơ sở huy động nguồn lực của 
cộng đồng, xã hội phát triển mạng 
lưới tổ chức KH&CN; hướng tới 
mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các 
tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập. 

Nội dung lập quy hoạch thực 
hiện theo quy định tại Luật Quy 
hoạch và Nghị định số 
37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật quy 
hoạch, gồm các nội dung chủ yếu: 
Phân tích, đánh giá yếu tố, điều 
kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh 
và thực trạng phân bổ, sử dụng 
không gian của mạng lưới tổ chức 
KH&CN trên phạm vi cả nước; dự 
báo xu thế phát triển và xây dựng 
các kịch bản phát triển ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết cấu mạng lưới tổ 
chức KH&CN công lập trong thời 
kỳ quy hoạch. 

Đánh giá về liên kết ngành, liên 
kết vùng trong việc phát triển 
mạng lưới tổ chức KH&CN công 
lập; xác định yêu cầu của phát 
triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh 
vực KH&CN; những cơ hội và 
thách thức đối với quy hoạch 
mạng lưới tổ chức KH&CN công 

lập. 
Xác định các quan điểm, mục 

tiêu và nguyên tắc phát triển mạng 
lưới tổ chức KH&CN công lập 
trong thời kỳ quy hoạch; phương 
án phát triển mạng lưới tổ chức 
KH&CN công lập trên phạm vi cả 
nước và các vùng lãnh thổ; danh 
mục dự án quan trọng quốc gia, 
dự án ưu tiên đầu tư của ngành và 
thứ tự ưu tiên thực hiện trong hệ 
thống tổ chức KH&CN công lập; 
giải pháp, nguồn lực thực hiện quy 
hoạch. 

Bộ KH&CN có trách nhiệm phê 
duyệt chi tiết nội dung, dự toán 
của dự án và lựa chọn đơn vị lập 
quy hoạch theo đúng quy định; 
chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức liên quan 
triển khai thực hiện lập quy hoạch 
theo nhiệm vụ được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, đảm bảo 
chất lượng, tiến độ, hiệu quả. 

Các bộ, ngành và UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương phối hợp với Bộ KH&CN 
lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức 
KH&CN thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 theo quy định, 
bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 
ký ban hành. 

(Tổng hợp) 


