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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
GÓP PHẦN ĐƯA NGHỊ
QUYẾT
37-NQ/TW
VÀO
CUỘC SỐNG
Khoa học và công nghệ thực sự
đã trở thành động lực quan trọng
cho sự phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần quan trọng trong việc
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông
lâm nghiệp, xây dựng và phát triển
thương hiệu nông sản đặc trưng
của Vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ.
Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
Phạm Công Tạc tại Hội nghị Tổng
kết, đánh giá 15 năm hoạt động
KH&CN thực hiện Nghị quyết số
37-NQ/TW, ngày 01/7/2004, về
phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an
ninh Vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ đến năm 2020. Hội nghị
diễn ra chiều ngày 16/7, tại Hà
Nội, do Bộ KH&CN tổ chức nhằm
thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo
Trung ương về Tổng kết Nghị
quyết số 37- NQ/TW.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm
Công Tạc cho biết, sau 15 năm
thực hiện Nghị quyết, hoạt động
KH&CN đã có nhiều tác động tích

cực tới phát triển kinh tế-xã hội,
góp phần bảo đảm quốc phòng an
ninh của Vùng. KH&CN thực sự
đã trở thành động lực quan trọng
cho sự phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần quan trọng trong việc
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông
lâm nghiệp, xây dựng và phát triển
thương hiệu nông sản đặc trưng
của Vùng. Nhiều tiến bộ khoa học
kỹ thuật và công nghệ, nhất là
trong nông nghiệp được triển khai,
ứng dụng, mang lại hiệu quả và có
ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần
phát triển nông nghiệp, nông thôn
và nâng cao đời sống của người
dân trong Vùng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng
Ban Kinh tế Trung ương, ông Phạm Công
Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN chủ trì Hội
nghị

Sau 15 năm thực hiện Nghị
quyết, các đề án, chương trình
KH&CN cấp quốc gia; các chương
trình KH&CN cấp địa phương; các
hoạt động xúc tiến thúc đẩy ứng
dụng và chuyển giao KH&CN vào
sản xuất phục vụ phát triển KT-XH
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và đảm bảo quốc phòng, an ninh
Vùng được thực hiện trong nhiều
lĩnh vực từ công nghiệp khai
khoáng, chế biến, nông lâm thủy
sản cho tới các ngành dịch vụ
khác; từ khoa học tự nhiên đến
Khoa học Xã hội và ứng dụng
chuyển giao công nghệ.
Một số kết quả nổi bật có thể kể
đến như: Đề án “Đổi mới, hiện đại
hóa công nghệ trong các ngành
công nghiệp khai khoáng, bảo
quản, chế biến nông lâm sản” giai
đoạn 2010 - 2015 đã thực hiện 69
nhiệm vụ, trong đó, thiết kế chế
tạo, thử nghiệm thành công nhiều
công nghệ tiên tiến, góp phần nâng
cao năng suất, chất lượng và giảm
chi phí sản xuất cho nhiều doanh
nghiệp; Đề án “Ứng dụng KH-CN
trong phát triển các cây con đặc
sản, các sản phẩm chủ yếu” đã
thực hiện 43 nhiệm vụ, đã phục
tráng được trên 10 giống lúa đặc
sản tại địa phương, các giống bản
địa có chất lượng cao, phát triển
thành sản xuất hàng đặc sản và
đang mở rộng để xây dựng thương
hiệu và phục vụ xuất khẩu;
Chương trình hỗ trợ ứng dụng,
chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc
đẩy phát triển KT-XH nông thôn,
miền núi, vùng dân tộc thiểu số,
giai đoạn từ năm 2004 đến nay...

Ngoài ra còn có các dự án nổi bật
có thể kể đến như: Dự án: “Xây
dựng mô hình ứng dụng công nghệ
Biofloc của Israel trong nuôi thâm
canh cá Rô phi đơn tính, cá Diêu
hồng đạt năng suất, chất lượng,
hiệu quả kinh tế cao tại Thái
Nguyên”; Dự án: “Ứng dụng công
nghệ mới trong sấy gỗ rừng trồng
tại tỉnh Phú Thọ”; Dự án “Ứng
dụng khoa học công nghệ xây
dựng mô hình sản xuất đũa gỗ xuất
khẩu tại tỉnh Tuyên Quang”; Dự
án: “Xây dựng mô hình ứng dụng
tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật nhằm
sản xuất cà phê chè bền vững tại
tỉnh Sơn La"…
Các sản phẩm của Chương trình
"KH&CN phục vụ phát triển bền
vững vùng Tây Bắc" tiếp tục được
đẩy mạnh chuyển giao kết quả
nghiên cứu khoa học cho các
doanh nghiệp để tiến hành thương
mại hóa sản phẩm đưa ra thị
trường. Đặc biệt về hợp chất mới
nhóm terpenoid từ cây đan sâm có
tác dụng chống huyết khối, tăng
cường tuần hoàn não, đây là lần
đầu tiên hợp chất này được phân
lập và xác định cấu trúc trên thế
giới, là cơ sở quan trọng cho việc
phát triển các thuốc...
Tại Hội nghị, bên cạnh những
đánh giá khách quan về thành tựu,
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kết quả nổi bật đã đạt được, các đại
biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ
những khó khăn, hạn chế qua 15
năm triển khai thực hiện Nghị
quyết, từ đó đề xuất những nội
dung quan trọng về quan điểm,
mục tiêu và tầm nhìn để đẩy mạnh
hoạt động KH&CN Vùng.
Các đại biểu cho rằng, cần có cơ
chế chính sách liên vùng để tạo ra
các vùng sản xuất hàng hóa lớn; có
định hướng, giải pháp cụ thể trong
phát triển thương hiệu vùng; đặc
biệt cần nâng cao vai trò cấp ủy và
chính quyền về phát triển
KH&CN; nâng cao hơn nữa vai trò
của truyền thông KH&CN...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Nguyễn Hồng Sơn khẳng định
những tác động tích cực của các
hoạt động KH&CN tới phát triển
kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm
quốc phòng an ninh của Vùng
Trung du và miền núi Bắc Bộ sau
15 thực hiện Nghị quyết số 37NQ/TW. Có thể khẳng định, Nghị
quyết 37 và sau đó Kết luận 26 đã
thực sự đi vào cuộc sống với
những lan tỏa tích cực đến phát
triển KT-XH và đảm bảo quốc
phòng, an ninh của Vùng nói
chung và từng địa phương trong
Vùng nói riêng, trong đó có sự

đóng góp quan trọng của hoạt động
KH&CN.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng
Sơn cũng đề nghị KH&CN phải là
một trong những nhân tố trong vai
trò quyết định để thúc đẩy sự phát
triển của Vùng và thu hẹp khoảng
cách phát triển của Vùng so với
các vùng khác. Để làm được điều
đó cần phải đánh giá đúng vai trò
của KH&CN đối với sự phát triển
KT-XH và đảm bảo quốc phòng,
an ninh của Vùng, đồng thời đưa ra
được các mục tiêu cụ thể, gắn với
các mục tiêu chung về phát triển
KH&CN.
(Tổng hợp)
HỌP BÁO QUÝ II: BỘ KH&CN
GIẢI ĐÁP NHIỀU VẤN ĐỀ
BÁO CHÍ VÀ DƯ LUẬN QUAN
TÂM
Tại buổi Họp báo thường kỳ Quý
II do Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) tổ chức sáng ngày 18/7,
rất nhiều vấn đề đã được các nhà
báo đặt câu hỏi như doanh nghiệp
gặp khó khăn, thuận lợi như thế
nào khi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi
vừa được Quốc hội thông qua cũng
như khi Việt Nam tham gia vào
Hiệp định CPTPP?; Những điểm
mới của Quyết định số
18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
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của Thủ tướng Chính phủ quy định
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng; Bộ KH&CN đã làm gì để hỗ
trợ doanh nghiệp trong việc truy
xuất nguồn gốc sản phẩm, gỡ khó
cho thị trường nông sản Việt
Nam;…
Thứ trưởng Bùi Thế Duy và
Lãnh đạo các đơn vị chức năng
thuộc Bộ đã giải đáp và cung cấp
các thông tin liên quan đến các nhà
báo tại buổi Họp báo.
Hình thành, thúc đẩy hệ sinh
thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng
Bùi Thế Duy cho biết, từ ngày 1516/8 tới, tiếp nối các sự kiện liên
quan đến AI những năm trước, Bộ
KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội và một số
đơn vị liên quan tổ chức sự kiện AI
for VietNam 2019. Ngày hội diễn
ra với quy mô rộng rãi, quy tụ
nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế
giới với các bài diễn thuyết về
thành tựu mới nhất, những ứng
dụng và định hướng công nghệ của
AI,…
Trong khuôn khổ Ngày hội AI sẽ
diễn ra chuỗi sự kiện như các hội
thảo chuyên đề chia theo từng lĩnh
vực như trí tuệ nhân tạo trong du

lịch, y tế, giáo dục, công nghệ tài
chính..; các hội chợ, triển lãm
ngoài trời về AI và có những trình
diễn về cuộc đua số như xe không
người lái, máy bay, cánh tay
robot… Bên cạnh đó, nhiều CEO,
lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn
công nghệ và startup trong nước
cũng tụ họp để cùng bàn giải pháp,
khuyến nghị cho phát triển AI tại
Việt Nam. Đặc biệt, sẽ diễn ra
vòng chung kết và lễ trao giải của
2 Hackathon về AI tại Việt Nam,
Thứ trưởng cho biết.
Sự kiện hướng đến mục tiêu hình
thành, thúc đẩy hệ sinh thái về AI
tại Việt Nam; kết nối các doanh
nghiệp có nhu cầu về phát triển
ứng dụng công nghệ AI; kết nối
các nhà khoa học ở Việt Nam đang
nghiên cứu và có các sản phẩm về
AI; kết nối các chuyên gia hàng
đầu trên thế giới đặc biệt là các
chuyên gia của Việt Nam ở nước
ngoài, các công ty hàng đầu đang
nghiên cứu ứng dụng phát triển AI
tại Việt Nam như FPT, VNPT,
Toppica,…; phát triển cộng đồng
AI tại Việt Nam, hình thành đội
ngũ chuyên gia và phát triển mạng
lưới tính toán hiệu năng cao về AI.
Nhiều giải pháp hỗ trợ người
dân và doanh nghiệp
Để phục vụ người dân và doanh

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 4

Số 279 - 7/2019
nghiệp tốt hơn, Bộ KH&CN đã
triển khai phát hành văn bản điện
tử của Bộ KH&CN tới 95 cơ quan,
đơn vị tham gia Trục liên thông
văn bản quốc gia. Đồng thời, tiếp
tục hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn
quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia (QCVN), giúp các
doanh nghiệp tăng cường năng lực,
chủ động hội nhập thương mại
quốc tế, là công cụ quan trọng để
bảo đảm hoạt động quản lý theo
chuẩn mực, công khai, minh bạch
và bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng. Tính đến ngày 05/6/2019,
đã thẩm định 185 TCVN, công bố
40 TCVN do các bộ, ngành xây
dựng; làm thủ tục đề nghị thành lập
lại và thay đổi thành viên của 14
Ban kỹ thuật và Tiểu ban kỹ thuật
tiêu chuẩn quốc gia; tiếp nhận,
thẩm tra các hồ sơ và tổ chức thẩm
định 19 dự thảo QCVN của các bộ,
ngành; góp ý 35 TCVN của các bộ,
ngành; góp ý 20 QCVN của các
bộ, ngành và 10 quy chuẩn địa
phương (QCĐP) của các địa
phương.
Trả lời câu hỏi của các phóng
viên về những hành động của Bộ
nhằm giúp đỡ doanh nghiệp Việt
Nam đối với hàng hóa xuất khẩu,
đặc biệt là vấn đề truy xuất nguồn
gốc sản phẩm (nhất là nông sản)

đang gặp phải những rào cản nhất
định từ các quốc gia nhập khẩu
hàng hóa không chỉ Trung Quốc
mà các thị trường như Mỹ, Châu
Âu. ông Nguyễn Hoàng Linh –
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
(TCĐLCL) cho biết, vấn đề này
đang được xã hội hết sức quan tâm.
Trước tình hình đó, để triển khai
Đề án áp dụng và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn gốc (Quyết định số
100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của
Thủ tướng Chính phủ), thời gian
qua, Tổng cục TCĐLCL đã tích
cực phối hợp với các cơ quan liên
quan tại 63 tỉnh thành, 8 Bộ
chuyên ngành để xây dựng kế
hoạch, tổ chức triển khai Đề án.
Mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh
nghiệp của Việt Nam có sự chuẩn
bị kỹ càng, sẵn sàng ứng dụng
các công nghệ để truy xuất nguồn
gốc, vượt qua rào cản các nước đối
tác đặt ra.
Gần đây có nhiều quy định chặt
chẽ liên quan đến việc truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm nông sản.
Nhận được sự chỉ đạo của Bộ
KH&CN, Tổng cục TCĐLCL đã
chủ động tích cực, phối hợp với
các cơ quan liên quan để tìm
hướng đi thích hợp với các giải
pháp tốt nhất, đặc biệt là đối với
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Trung Quốc. Để tạo điều kiện
thuận lợi cho nông sản Việt, mới
đây, Tổng cục TCĐLCL cũng đã
làm việc Tập đoàn Chứng nhận và
Kiểm định Trung Hoa (CCIC) và
ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện
truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất
nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung
Quốc. Trong đó, “thừa nhận kết
quả truy xuất nguồn gốc đối với 8
loại nông sản Việt Nam như: nhãn,
vải, xoài, chôm chôm, dưa hấu,…
Đây là hành động rất thiết thực
giúp nông sản của chúng ta vượt
qua rào cản này”, ông Linh cho
biết.
Cũng theo ông Linh, hiện tại Bộ
đang phối hợp thực hiện nhiều nội
dung liên quan truy xuất nguồn gốc
như xây dựng thông tư hướng dẫn
truy xuất nguồn gốc, xây dựng quy
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về truy
xuất nguồn gốc, hoàn thiện các tiêu
chuẩn cho phù hợp với thông
lệ quốc tế. Đồng thời, tích cực triển
khai xây dựng cổng thông tin về
truy xuất nguồn gốc, xây dựng các
mô hình thí điểm về truy xuất
nguồn gốc một số sản phẩm. Trong
đó, đặc biệt hướng về những sản
phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa
xuất khẩu.
Doanh nghiệp cần hiểu rõ
những quy định về sở hữu trí tuệ

Chia sẻ về việc doanh nghiệp có
gặp khó khăn gì khi Luật Sở hữu
trí tuệ (SHTT) sửa đổi vừa được
Quốc hội thông qua cũng như khi
Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) cũng như nhiều Hiệp
định Thương mại tự do (FTA) khác
được ký kết, ông Lê Ngọc Lâm,
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ
cho rằng Luật SHTT (Luật số
42/2019/QH14) đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 14/6/2019. Trong
đó, thực hiện một phần những cam
kết của chúng ta trong CPTPP.
Hiệp định CPTPP quy định về
quyền SHTT rất cao. Các quy định
của CPTPP hay các FTA khác
cũng như Luật SHTT mục tiêu
chính là bảo vệ kết quả sáng tạo,
bảo vệ các tổ chức nghiên cứu,
doanh nghiệp có thành quả sáng
tạo, chứ các quy định này không
nhằm gây khó cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Lâm
cũng chia sẻ, nếu doanh nghiệp và
nhà khoa học không hiểu rõ
CPTPP thì sẽ gặp bất lợi. Thậm
chí, nếu không cập nhật thông
tin, vô tình xâm phạm thì sẽ phải
chịu chế tài cao theo quy định của
CPTPP.
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Luật SHTT sửa lần này theo
hướng đơn giản hóa và giảm bớt
thủ tục. Ví dụ việc bỏ thủ tục đăng
ký hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng nhãn hiệu sẽ tạo thuận lợi
hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp
phải tự trang bị kiến thức nhiều
hơn nữa để bảo vệ mình, tự hiểu
biết về các quyền và nghĩa vụ của
mình, tuân thủ theo đúng Luật
SHTT, cơ quan quản lý nhà nước
sẽ bảo vệ bằng hành lang pháp lý.
Nhiều quy định mới về nhập
khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Chia sẻ về những điểm mới
trong Quyết định số 18/2019/QĐTTg ngày 19/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
(Quyết định 18), ông Nguyễn Nam
Hải - Vụ trưởng Vụ Đánh giá,
Thẩm định và Giám định công
nghệ cho biết việc xây dựng, ban
hành Quyết định 18 thay thế Thông
tư số 23/2015/TT-BKHCN trước
đây là nhằm tiếp tục quản lý chặt
chẽ, ngăn chặn nhập khẩu máy
móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng có công nghệ
lạc hậu, không đảm bảo an toàn, có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
và tiêu hao nhiều năng lượng nhập

khẩu vào Việt Nam, đồng thời tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp trong việc nhập khẩu máy
móc, thiết bị để duy trì sản xuất,
mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt
Nam. Mục tiêu này càng đặc biệt
quan trọng trong bối cảnh xu thế
chuyển dịch đầu tư đang diễn ra,
với sự ổn định về chính trị và môi
trường đầu tư kinh doanh không
ngừng được cải thiện với cam kết
mạnh mẽ của Chính phủ, Việt Nam
đang trở thành một trong các điểm
đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư
nước ngoài.
Về cơ bản, theo Quyết
định số 18, không cho phép nhập
khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
mà các nước xuất khẩu đã công bố
loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém,
gây ô nhiễm môi trường, không
đáp ứng các yêu cầu về an toàn,
tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi
trường.
Đối với máy móc, thiết bị đã qua
sử dụng, tiêu chí nhập khẩu được
căn cứ vào tuổi thiết bị là không
vượt quá 10 năm và máy móc, thiết
bị phải được sản xuất phù hợp với
QCVN, TCVN hay tiêu chuẩn
quốc gia của nước G7, Hàn Quốc
về an toàn, tiết kiệm năng lượng và
bảo vệ môi trường. Dựa trên phân
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tích đặc thù bản chất hoạt động của
máy móc, thiết bị và thực tiễn sử
dụng, tham khảo ý kiến của các
chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp
và có sự thống nhất của các Bộ
quản lý chuyên ngành, chỉ có 16
loại máy móc, thiết bị cụ thể thuộc
lĩnh vực cơ khí, sản xuất, chế biến
gỗ, máy và thiết bị cơ khí trong sản
xuất giấy và bột giấy trong tổng số
135 loại máy móc, thiết bị thuộc 02
chương 84 và 85 của Danh mục
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam, thuộc đối tượng điều
chỉnh của dự thảo Quyết định là
được áp dụng tiêu chí tuổi thiết bị
trong khoảng từ 15 đến 20 năm.
Trong một số trường hợp đặc thù
cần nhập máy móc, thiết bị đơn lẻ
đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt
quá mức quy định để duy trì hoạt
động sản xuất, Quyết định cũng
quy định hồ sơ, trình tự giải quyết
tại Bộ KH&CN và các Bộ, ngành
liên quan một cách cụ thể và chặt
chẽ. Trong trường hợp này, năng
lực còn lại thực tế của máy móc,
thiết bị phải còn trên 85% công
suất/hiệu suất và tiêu hao năng
lượng không vượt quá 15% so với
thiết kế và máy móc, thiết bị phải
đáp ứng nhiều tiêu chí cụ thể khác.
Việc đánh giá theo các tiêu chí này
do Tổ chức Giám định có năng lực

thực hiện.
Đối với dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng, để đạt yêu cầu
nhập khẩu, dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng phải đáp ứng được
đồng thời 05 tiêu chí, bao gồm:
được sản xuất phù hợp với QCVN,
TCVN hay tiêu chuẩn quốc gia của
nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết
kiệm năng lượng và bảo vệ môi
trường; công suất hoặc hiệu suất
còn lại so với thiết kế (không thấp
hơn 85%); mức tiêu hao nguyên,
vật liệu, năng lượng so với thiết kế
(không quá 15%); công nghệ
không thuộc công nghệ cấm
chuyển giao, hạn chế chuyển giao
(theo quy định của Luật chuyển
giao công nghệ); là công nghệ
đang sử dụng phổ biến trong ít
nhất 03 cơ sở thuộc các nước khối
OECD. Việc đánh giá năng lực
thực tế còn lại của dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng do Tổ
chức Giám định có năng lực tiến
hành đánh giá ngay tại nguồn nước
xuất khẩu, trong tình trạng dây
chuyền còn đang hoạt động và
chưa được tháo dỡ.
Một điểm mới nữa trong Quyết
định 18 là hiện nay chỉ cho phép
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
để phục vụ trực tiếp cho hoạt động
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sản xuất tại Việt Nam. Nhìn chung,
các biện pháp quản lý mới này vừa
bảo đảm bảo quản lý chặt chẽ vừa
tháo gỡ được các vướng mắc trong
giai đoạn trước đây của các doanh
nghiệp trong hoạt động này. Cùng
với các biện pháp cải cách hành
chính theo tiêu chí rõ ràng, minh
bạch trong quy trình thủ tục nhập
khẩu, trong hoạt động giám định
máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng, Quyết
định 18 đã được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá và phản hồi tích
cực. Kể từ thời điểm Quyết định số
18 có hiệu lực kể từ ngày
15/6/2019 cho tới nay, Bộ
KH&CN cũng đã chủ động phối
hợp với Tổng cục Hải quan để tăng
cường hướng dẫn và giải đáp các
vướng mắc giúp cho doanh nghiêp
tuân thủ đúng quy định trong hoạt
động nhập khẩu máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG
NGHỆ TRONG LĨNH VỰC
NĂNG LƯỢNG
Mặc dù đã ban hành nhiều cơ
chế, chính sách khuyến khích song

cho đến thời điểm hiện tại, tổng sản
lượng điện sản xuất từ các nguồn
năng lượng tái tạo chỉ chiếm một tỷ
lệ khiêm tốn trong toàn hệ thống
điện quốc gia. Nguyên nhân chính
có thể kể đến là do còn một số rào
cản khi đầu tư vào lĩnh vực năng
lượng tái tạo như rào cản về giá
điện, rào cản về tính bất ổn định
của năng lượng tái tạo, rào cản về
tài chính và rào cản về năng lực
công nghệ nội sinh.
Chính vì lý do đó, trong khuôn
khổ Diễn đàn công nghệ và năng
lượng năm 2019, Cục Ứng dụng và
Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học
và Công nghệ), Đại học Bách khoa
TP. Hồ Chí Minh, Cục Năng lượng
Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội
thảo “Chính sách và Công nghệ
trong lĩnh vực năng lượng” nhằm
truyền tải các thông tin đa chiều từ
kinh nghiệm xây dựng chính sách
tại quốc gia tiên tiến như Hàn Quốc,
ý kiến của doanh nghiệp trong cuộc
về chính sách và công nghệ tới các
thông tin về công nghệ điển hình
được nghiên cứu và phát triển thành
công trong nước cũng như các công
nghệ từ nước ngoài sẵn sàng
chuyển giao vào Việt Nam.
Chia sẻ kinh nghiệm
Nội dung Hội thảo được mở đầu
bằng bài tham luận của ông Lee
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Sang Hoon, Chủ tịch Trung tâm
Năng lượng tái tạo, Cục Năng
lượng Hàn Quốc giới thiệu về định
hướng chính sách cho ngành năng
lượng tái tạo mới của Chính phủ
Hàn Quốc. Trung tâm năng lượng
tái tạo là cơ quan chuyên trách duy
nhất đảm nhiệm thúc đẩy cung ứng
năng lượng tái tạo. Trước xu hướng
thế giới đẩy mạnh phát triển năng
lượng tái tạo nhằm mục đích
chuyển hóa năng lượng và đảm bảo
động lực cho sự phát triển, các quốc
gia trên thế giới đang tập trung đầu
tư và cân đối tỷ trọng cho ngành
năng lượng tái chế, tập trung vào
năng lượng mặt trời và năng lượng
gió. Theo đó, các doanh nghiệp của
các quốc gia trên thế giới cũng đang
tập trung vào phát triển công nghệ
và giảm giá thành. Chính phủ các
nước cũng đang nỗ lực nâng cao
sức cạnh tranh của doanh nghiệp
nước mình.
Về xu hướng thúc đẩy chính sách
năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc,
ông Lee Sang Hoon cho biết, thành
quả trong năm đầu tiên (2018) triển
khai “Dự án năng lượng tái tạo
3020” cung cấp 2,989MW, vượt
72% so với mục tiêu thường niên
ban đầu (1,737MW). Hàn Quốc đặt
ra mục tiêu đạt 74% cung cấp năng
lượng tái tạo với năng lượng mặt

trời và gió, sản lượng gió tuy còn
thấp nhưng tình hình khảo sát dự án
theo tỷ trọng REC của năng lượng
gió diễn ra sôi động. Hiện, Hàn
Quốc thiết lập phương án tăng
cường sức cạnh tranh của ngành
năng lượng tái tạo nhằm tạo cơ chế
tuần hoàn liên kết các chính sách
mở rộng quy mô cung ứng năng
lượng tái tạo.
Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, ông
Phạm Nam Phong, Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ
Phong chia sẻ về chính sách và
công nghệ. Hiện Dự án Vũ Phong
Solar đã triển khai dùng pin mặt
trời mono và poly tại Việt Nam với
các dự án: Solar farm, nhà xưởng
tòa nhà văn phòng và hộ gia đình.
Ông Phạm Nam Phong cho biết,
thời gian qua Việt Nam đã ban hành
nhiều chính sách về điện mặt trời
như: Quyết định số 11/2017/QĐTTg về cơ chế khuyến khích phát
triển các dự án điện mặt trời tại Việt
Nam; Thông tư số 16/2017/TTBCT quy định về phát triển dự án
và hợp đồng mua bán điện mẫu áp
dụng cho các dự án điện mặt trời;
Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế
khuyến khích phát triển các dự án
điện mặt trời tại Việt Nam.
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Trong khuôn khổ Hội thảo, ông
Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần
Bamboo Capital chia sẻ về các giải
pháp phát triển năng lượng sạch bền
vững. Đến từ SolarBK, tham luận
của ông Nguyễn Vĩnh Khương Giám đốc Dự án phát triển trí tuệ
nhân tạo đã chia sẻ về giải pháp
giám sát, thu thập, và phân tích dữ
liệu thông qua nền tảng ứng dụng
SSOC, qua đó giúp đội ngũ kỹ thuật
chủ động kiểm tra các lỗi từ các hệ
thống điện mặt trời, nước nóng
năng lượng mặt trời, cũng như các
giải pháp phát triển thêm như máy
lọc nước biển. Ngoài ra, các thuật
toán kết hợp trí tuệ nhân tạo cũng
được tích hợp vào SSOC, góp phần
dự đoán mức tiêu thụ năng lượng,
đưa ra cảnh báo nếu có sự thay đổi
bất thường của tải sử dụng và tối ưu
hóa quá trình tiết kiệm điện. Công
nghệ này cho phép doanh nghiệp có
thể tùy biến các tính năng thông
minh theo yêu cầu cụ thể của khách
hàng.
và đề xuất chính sách phát triển
năng lượng tái tạo
Ông Phạm Nam Phong đã đưa ra
đề xuất chính sách mới kể từ sau
tháng 6/2019 đó là: Giữ giá điện
mặt trời áp mái 9,35 cent tới hết
2021 để khuyến khích phát triển

điện mặt trời áp mái do thời gian
thực hiện Quyết định số
02/2019/QĐ-TTg sửa đổi quá ngắn.
Đồng thời, đồng ý sử dụng kết quả
đo kiểm định tại trung tâm đo đạc
để căn cứ thỏa thuận đấu nối mà
không phải đo tại công trình tốn
nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh
đó là hỗ trợ quy trình đăng ký đấu
nối đối với các dự án điện áp mái
muốn lắp đặt hơn 1MWp và có
nhiều hơn 1 điểm đo đếm.
Ông Trần Quốc Hiệu - Giám đốc
kỹ thuật Công ty Indefol đã trao đổi
về vấn đề “Nội địa hóa và làm chủ
công nghệ sản xuất tua bin gió tại
Việt Nam”. Trước thực tế tua bin
gió nhập về từ nước ngoài hoạt
động tối ưu tại vận tốc 10-14M/S,
vận tốc gió trung bình tại các cột đo
gió ở Việt Nam là 5-7 M/S. Đây là
cơ hội để sản xuất tuabin phù hợp
với điều kiện Việt Nam để việc đầu
tư điện gió mang lại giá trị lan tỏa
cho xã hội. Giá trị đóng góp về
KH&CN khi làm chủ công nghệ
tuabin gió sẽ thúc đẩy nghiên cứu
cơ khí chính xác, nghiên cứu khuôn
mẫu, nghiên cứu composite và thực
hiện các đề tài khoa học có liên qua.
Để hiện thực hóa dự án máy phát
điện gió của Việt Nam, ông Trần
Quốc Hiệu đã đề xuất chính sách hỗ
trợ của Nhà nước như: cho phép dự
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án điện gió dưới 1MW được làm
như điện mặt trời áp mái, được
miễn đo gió và miễn giấy phép xây
dựng; cho phép các dự án trang trại
gió sử dụng công nghệ trong nước
được hưởng lãi suất vay ưu đãi; tạo
cơ chế cho vay vốn từ các tổ chức
nước ngoài muốn tài trợ trực tiếp
cho dự án thông qua tổ chức tín
dụng trung gian. Để chuyển giao
công nghệ, ông Trần Quốc Hiệu đề
xuất dự kiến vào năm 2020-2030,
nhà nước hỗ trợ 50% phí chuyển
giao công nghệ từ nước ngoài,
doanh nghiệp bỏ 50% vốn còn lại
và kết nối với Tập đoàn Điện lực để
phát triển các trang trại gió sử dụng
công nghệ trong nước vào quy
hoạch phát triển điện lực góp phần
phát triển kinh tế.
Trong khuôn khổ Diễn đàn công
nghệ và năng lượng Việt Nam
2019, nhiều diễn giả đã đóng góp
những ý kiến về chính sách và công
nghệ trong lĩnh vực năng lượng,
nhằm truyền tải đến đại biểu các
thông tin đa chiều từ kinh nghiệm
xây dựng chính sách tại quốc gia
tiên tiến như Hàn Quốc, ý kiến của
doanh nghiệp trong cuộc về chính
sách và công nghệ tới các thông tin
về công nghệ điển hình được
nghiên cứu và phát triển thành công
trong nước cũng như các công nghệ

từ nước ngoài sẵn sàng chuyển giao
vào Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để
tiếp thêm sức mạnh và động lực cho
Việt Nam tiến nhanh hơn nữa trên
con đường đổi mới, làm chủ công
nghệ và phát triển công nghệ nội
sinh trong lĩnh vực năng lượng.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU,
ỨNG DỤNG KH&CN TRONG
DOANH NGHIỆP
Thực hiện các đột phá chiến lược,
đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng
khoa học công nghệ tiên tiến và tận
dụng hiệu quả thành tựu khoa học
công nghệ; hình thành trung tâm
đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài
ở khắp nơi trên thế giới,…
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư Nguyễn Chí Dũng cho biết như
trên tại Diễn đàn Doanh nghiệp
Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019 với
chủ đề “Vai trò của cộng đồng
doanh nghiệp trong phát triển nhanh
gắn với bền vững” vừa diễn ra ngày
26/6 tại Hà Nội. Đặc biệt, Diễn đàn
còn có sự tham dự và phát biểu của
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng.
Để nâng cao trách nhiệm xã hội
đối với cộng đồng doanh nghiệp,
theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, bản thân doanh nghiệp phải
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được thể hiện trên 3 khía cạnh,
gồm: kinh tế, pháp lý và đạo đức.
Về kinh tế, doanh nghiệp cần cân
đối mục tiêu lợi nhuận, đối xử thỏa
đáng đối với người lao động, tạo
điều kiện cho người lao động phát
triển chuyên môn, thụ hưởng môi
trường an toàn, vệ sinh. Doanh
nghiệp cần tận dụng khoa học công
nghệ để thúc đẩy tài nguyên mới,
liên kết mạnh mẽ với các bộ phận
trong nước để cung cấp hàng hóa,
đảm bảo chất lượng sản phẩm, cạnh
tranh lành mạnh. Về pháp lý, doanh
nghiệp cần tuân thủ đầy đủ quy
định cạnh tranh, bảo vệ khách hàng,
thúc đẩy sự công bằng, an toàn và
bảo vệ môi trường. Về đạo đức, đây
không phải là ràng buộc pháp lý,
nhưng vô cùng quan trọng với cộng
đồng, doanh nghiệp quyết định
đúng, chia sẻ lợi ích thì xã hội sẽ
tôn vinh.
Cũng tại Diễn đàn, Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng cho biết thêm:
cần kiên định và quyết tâm cải cách
nền kinh tế. Một là nâng cao khả
năng chống chịu của nền kinh tế,
củng cố và duy trì ổn định kinh tế vĩ
mô, khơi thông các nguồn lực phát
triển, thực hiện các đột phá chiến
lược, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng
dụng khoa học công nghệ tiên tiến
và tận dụng hiệu quả thành tựu

khoa học công nghệ; hình thành
trung tâm đổi mới sáng tạo để thu
hút nhân tài ở khắp nơi trên thế
giới. Thứ hai là xây dựng bộ máy
kỷ cương, liêm chính, hành động,
phục vụ, tiếp tục tạo môi trường
đầu tư kinh doanh thuận lợi cho
doanh nghiệp và người dân. Thứ ba
là đẩy mạnh cải cách hành chính,
xây dựng chính phủ điện tử, thực
hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp,
tinh giản biên chế, đơn giản hóa và
cắt giảm thủ tục hành chính, tiết
giảm thời gian, chi phí cho người
dân và doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, các
đại biểu tham dự đã có dịp lắng
nghe những kiến nghị, đề xuất của
đại diện các tổ chức, đơn vị, cá
nhân có liên quan nhằm tiếp tục
nâng cao vai trò của cộng đồng
doanh nghiệp trong phát triển nhanh
gắn với bền vững qua một số tham
luận như: Tiêu chí phát triển cơ sở
hạ tầng nhanh và bền vững; Tăng
cường tiếp cận thị trường vốn Việt
Nam một cách bền vững, phát triển
chính phủ điện tử và nền kinh tế số;
Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp
hướng tới nền kinh tế bền vững và
sáng tạo đổi mới trong kinh doanh;
Thách thức về mặt tăng trưởng và
bền vững,…
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
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DOANH NGHIỆP KH-CN: KẾT
NỐI PHÁT TRIỂN
Lực lượng doanh nghiệp (DN)
khoa học - công nghệ (KHCN) đã
tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội rõ nét, không những tạo việc
làm, mà còn tạo ra xu hướng phát
triển KHCN trong hệ thống DN
Việt Nam, góp phần nâng cao năng
lực DN trong hội nhập quốc tế.

Tăng cường kết nối phát triển ứng dụng
và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

Thống kê từ Bộ KH&CN cho
thấy, hiện cả nước có 386 DN
được cấp giấy chứng nhận DN
KHCN. Bên cạnh đó, có 43 tổ chức
được cấp giấy chứng nhận hoạt
động công nghệ cao và hơn 2.000
DN đạt điều kiện DN KHCN trong
lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm
2018, các DN KHCN đã giải quyết
hơn 22.738 việc làm cho xã hội với
tổng doanh thu đạt 105.771,7 tỷ
đồng (trong đó, doanh thu từ các
sản phẩm hình thành từ kết quả
KHCN là 10.349,6 tỷ đồng).
Hiện nay, các DN KHCN nhận
được nhiều hỗ trợ, ưu đãi về thuế,
tín dụng, hoạt động nghiên cứu,

thương mại hóa kết quả nghiên cứu
KHCN. Đặc biệt, khi Nghị định
13/2019/NĐ- CP về DN KHCN
được ban hành, đã giảm bớt các
điều kiện chứng nhận DN KHCN
không cần thiết, gây khó khăn cho
DN như đơn giản hóa việc chứng
minh quyền sở hữu, quyền sử dụng
hợp pháp đối với kết quả KHCN
bằng quy định DN có thể tự cam
kết về quyền sở hữu, quyền sử
dụng đối với kết quả KHCN... DN
hoàn thành quá trình ươm tạo, làm
chủ công nghệ từ kết quả KHCN
và chú trọng việc đánh giá tính ứng
dụng của sản phẩm; khuyến khích
DN có kết quả nghiên cứu thuộc
mọi lĩnh vực KHCN đều có thể
chứng nhận DN KHCN...
Với Nghị định mới được ban
hành cũng hướng dẫn cách xác
định tiêu chí dự án đầu tư mới, quy
định thẩm quyền xác định dự án
đầu tư mới và trách nhiệm các cơ
quan trong việc hỗ trợ DN, khó
khăn của những DN KHCN sẽ
được giải quyết hiệu quả.
Để hỗ trợ tài chính, DN KHCN
được sử dụng Quỹ phát triển
KHCN của DN và các nguồn huy
động hợp pháp khác để thương mại
hóa kết quả KHCN. Cùng đó, DN
KHCN được ưu tiên tham gia các
dự án hỗ trợ thương mại hóa kết
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quả KH&CN, tài sản trí tuệ của
Nhà nước.
Tuy nhiên, theo ông Đỗ Hoàng
Trung - CEO Công ty Cổ phần Kỹ
thuật Ý Tưởng, DN cần có những
hướng dẫn cụ thể trong thực hiện
các thủ tục nhằm nhận được ưu
đãi, nhất là vấn đề thuế, hỗ trợ tài
chính... Ngoài ra, DN cũng mong
có hỗ trợ để các sản phẩm KHCN
có thể tham gia sâu hơn vào thị
trường KHCN và các dự án đầu tư
công.
TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục
triển khai nhiều chương trình hỗ
trợ thiết thực dành cho DN KHCN,
như: Hỗ trợ nghiên cứu khoa học,
đổi mới công nghệ, thương mại
hóa kết quả nghiên cứu; khởi
nghiệp và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ
DN phát triển thị trường KHCN.
Điển hình là việc đi vào hoạt động
của Câu lạc bộ (CLB) DN KHCN
TP. Hồ Chí Minh gần đây. Theo
ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó
giám đốc Sở KHCN TP. Hồ Chí
Minh, CLB là mối liên kết giữa
DN KHCN với các ngành nghề
khác nhằm tạo ra một hệ sinh thái
bền vững. Sở KHCN rất sẵn sàng
hỗ trợ các DN đăng ký, phát triển
các sản phẩm nhưng DN cũng cần
phát triển, sáng tạo những sản
phẩm mới, phục vụ nhu cầu thị

trường. Đến nay, thành phố cũng
cam kết hỗ trợ, đầu tư vào các
chương trình nghiên cứu và phát
triển (R&D) của DN với tỷ lệ 1-1.
Kinh phí hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng
đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực
khoa học tự nhiên.
(Theo congthuong.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Phát triển loại vaccine đầu
tiên bằng trí tuệ nhân tạo
Các nhà khoa học tại Đại học
Flinders ở Australia đã nghiên cứu
loại vaccine cúm mới với khả năng
tăng cường miễn dịch cho con
người bằng cách tạo ra nhiều
kháng thể chống lại virus cúm hơn
so với vaccine thông thường. Nhờ
vậy, vaccine này đem lại kết quả
điều trị hữu hiệu hơn.
Giáo sư Nikolai Petrovsky,
Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết,
đầu tiên, nhóm của ông đã tạo ra
một chương trình máy tính có tên
gọi là SAM và lập trình sẵn cho
phần mềm này cách nhận biết
vaccine có tác dụng chống lại bệnh
cúm hay không. Sau đó, họ tạo một
chương trình máy tính khác để tạo
ra hàng nghìn tỷ hợp chất ảo.
Công nghệ AI sẽ sử dụng cả 2
chương trình này để kết hợp, so
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sánh, phân tích và đưa ra một danh
sách gồm 10 loại hợp chất khả dĩ
nhất. Ưu điểm của công nghệ AI là
không chỉ tăng tốc quá trình nghiên
cứu mà còn tìm ra các hợp chất
hiệu quả nhất. Nhờ vậy, thay vì
phải trực tiếp sàng lọc hàng triệu
hợp chất, các nhà khoa học chỉ cần
nghiên cứu một số nhỏ trong đó.
Chỉ mất vài tuần để tổng hợp
chúng và tiến hành thử nghiệm trên
máu người. Các hợp chất sau đó đã
trải qua thử nghiệm trên động vật
và hiện đang được tiến hành trên
cơ thể người. Nghiên cứu này được
tài trợ bởi Viện Dị ứng và Bệnh
truyền nhiễm quốc gia Mỹ
(NIAID).
Thông thường, để phát triển một
vaccine cúm, các công ty lớn sẽ
phải trải qua quá trình sàng lọc
hàng triệu hợp chất với hàng nghìn
người làm việc liên tục trong
khoảng 5 năm. Với quá trình phức
tạp và tốn kém như vậy, chi phí
cho một sản phẩm có giá hàng
trăm triệu USD, Giáo sư Petrovsky
chia sẻ. Ngược lại, với sự trợ giúp
của công nghệ AI, nhóm nghiên
cứu của Giáo sư Petrovsky chỉ mất
khoảng 2 năm để nghiên cứu, phát
triển loại vaccine này.
Nhóm nghiên cứu hy vọng
vaccine mới này sẽ được thương

mại hóa từ năm 2022, góp phần
đẩy lùi căn bệnh cúm, nhất là cúm
theo mùa.
(Theo baochinhphu.vn)
 Công nghệ mới giúp phát hiện
các lỗi công trình hạ tầng
Một báo cáo của Cơ quan Hàng
không và Vũ trụ Mỹ (NASA) được
đăng trên tạp chí Remote Sensing
ngày 9/7 cho biết NASA đã phát
triển một công nghệ mới cho phép
phân tích các dữ liệu từ vệ tinh,
trong đó có thể chỉ ra những lỗi
trong cấu trúc các công trình hạ
tầng cơ bản.
Theo NASA, những thay đổi
trong cấu trúc các cơ sở hạ tầng
này vốn rất nhỏ và không thể nhận
ra bằng mắt thường.
Sau vụ sập cầu Morandi khiến
hàng chục người thiệt mạng gần
thành phố Genoa của Italy hồi
tháng 8/2018, một nhóm các nhà
khoa học từ NASA, Đại học Bath
ở Anh và Cơ quan Vũ trụ Italy đã
sử dụng các phép đo radar khẩu độ
tổng hợp từ nhiều vệ tinh khác
nhau và các điểm tham chiếu để
phác thảo những thay đổi trong cấu
trúc của cây cầu từ năm 2003 đến
thời điểm sập.
Sử dụng một quy trình mới, các
nhà khoa học có thể phát hiện ra
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những thay đổi theo thời gian của
cây cầu, với kích thước chỉ tính
bằng đơn vị milimet, trong khi
những điều này không thể phát
hiện với phương pháp xử lý tiêu
chuẩn áp dụng đối với các quan sát
radar khẩu độ tổng hợp trong
không gian.
Các nhà khoa học phát hiện ra
rằng phần nền gần trụ cầu bị sập
cho thấy những dấu hiệu "lão hóa
rõ rệt" vào đầu năm 2015. Họ cũng
lưu ý rằng một số đoạn của cây cầu
này đã có những thay đổi về cấu
trúc trong khoảng thời gian từ
tháng 3/2017 đến tháng 8/2018 một dấu hiệu cho thấy cây cầu đã
trở nên mất an toàn.
Theo chuyên gia Pietro Milillo
của NASA, nghiên cứu này nhằm
phát triển một kỹ thuật mới có thể
hỗ trợ đánh giá tình trạng của các
cây cầu và công trình hạ tầng cơ
bản khác. Ông nhấn mạnh kỹ thuật
mới không thể giải quyết toàn bộ
vấn đề về an toàn cấu trúc cơ sở hạ
tầng nhưng có thể góp phần hoạch
định các quy trình tiêu chuẩn để
đưa ra đề xuất bảo trì khi cần thiết.
(Theo chinhphu.vn)
 Phương pháp mới vừa sản
xuất khí đốt tự nhiên vừa lưu trữ
CO2

Nghiên cứu mới của trường Đại
học Texas cho thấy bơm không khí
và CO2 xuống các mỏ băng metan
nằm dưới vịnh Mêxico có thể giải
phóng các nguồn năng lượng khí
tự nhiên khổng lồ, giúp chống lại
biến đổi khí hậu bằng cách bẫy
CO2 dưới lòng đất.
Nghiên cứu được công bố trên
Tạp chí Water Resource Research,
đã sử dụng các mô hình máy tính
để mô phỏng những gì xảy ra khi
hỗn hợp CO2 và không khí được
bơm vào các mỏ metan hydrat, hợp
chất hóa học chứa nhiều nước
giống như băng, được hình thành
tự nhiên trong môi trường áp suất
cao và nhiệt độ thấp như môi
trường ở sâu trong Vịnh Mexico và
dưới vùng đất đóng băng vĩnh cửu
ở Bắc cực.
Kris Darnell, trưởng nhóm
nghiên cứu cho rằng, nghiên cứu
này là bước tiếp theo để giải quyết
hai thách thức toàn cầu quan trọng,
đó là an ninh năng lượng và lưu trữ
cacbon. Nghiên cứu chứng minh
khả năng vừa lưu trữ CO2 trong
hydrat vừa sản sinh năng lượng.
Trong quá trình này, nitơ trong
không khí được bơm sẽ quét khí
metan về phía giếng sản xuất và
cho phép CO2 thay thế. Ưu điểm
của phương pháp này là chiết xuất
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khí tự nhiên từ các mỏ hydrat
metan và đồng thời lưu giữ khí nhà
kính CO2 trong môi trường sâu
bên dưới nơi nó không thải vào khí
quyển để góp phần gây biến đổi
khí hậu.
Đây không phải là lần đầu tiên
các mỏ hydrat được đề xuất sử
dụng để lưu trữ CO2. Những nỗ
lực trước đây đã thất bại hoặc tạo
ra kết quả không đáng kể. Nghiên
cứu mới đã phân tích nguyên nhân
thất bại và có sự điều chỉnh phù
hợp. Bước tiếp theo, Darnell sẽ
kiểm tra kết quả trong phòng thí
nghiệm. Các nhà nghiên cứu hiện
đang thử nghiệm phương pháp này
tại một cơ sở đặc biệt ở Trường
Jackson, nằm trong số ít các cơ sở
trên thế giới có thể lưu trữ và thử
nghiệm hydrat metan. Nếu quy
trình mới có thể được chứng minh
hoạt động trong lĩnh vực này trên
quy mô công nghiệp, nó sẽ có tiềm
năng rất lớn.
(Theo NASATI)
 Việt Nam lần đầu thử nghiệm
công nghệ điện trường bảo quản
thực phẩm
Công nghệ bảo quản lạnh
Hyokan (công nghệ điện trường)
được Viện nghiên cứu và phát triển
Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ

hợp tác cùng một đơn vị của Nhật
Bản nghiên cứu lần đầu tiên áp
dụng tại Việt Nam. Công nghệ này
sử dụng điện trường để bảo quản
các loại thực phẩm có yêu cầu độ
tươi ở nhiệt độ thấp như trái cây,
rau, thủy sản để vận chuyển trong
nội địa Việt Nam hoặc xuất khẩu,
thời gian lên tới nhiều tháng.
Công nghệ này hoạt động dựa
trên nguyên tắc tạo ra trường tĩnh
điện với dòng điện áp cao, dòng
điện lưu thấp bên trong tủ lạnh, có
thể vừa duy trì được độ tươi của
thực phẩm các loại mà không bị
đóng băng ngay cả khi ở nhiệt độ
đông lạnh.

Thử nghiệm trên trái cam
Valencia 2 ở nhiệt độ 2 độ C và
điện áp 3.500V cho thấy, chất
lượng quả cam tốt hơn so với bảo
quản trong tủ lạnh thông thường ở
nhiệt độ 2 - 4 độ C. Quả cam được
bảo quản bằng công nghệ Hyokan
sau 4 tháng vẫn giữ được màu sắc
vỏ, hao hụt khối lượng tự nhiên ít
(2,8%), độ cứng quả (7,03 kg/cm2),
hạn chế được các biến đổi hóa lý:
hàm lượng chất khô hòa tan TSS
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(13,29%), hàm lượng vitamin C
(24,37 mg%), đặc biệt chất lượng
cảm quan vẫn duy trì ở mức độ
tốt.
Nhóm nghiên cứu cũng thử
nghiệm với quả dâu tây Mộc Châu,
ở nhiệt độ -2 độ C, điện áp 3.500V
cho chất lượng tốt hơn so với bảo
quản ở nhiệt độ thường 2 - 4 độ C.
Dâu tây bảo quản bằng công nghệ
Hyokan sau 28 ngày vẫn giữ được
màu sắc bên ngoài, độ cứng có sự
giảm chậm, hạn chế các biến đổi
hóa lý (hao hụt tự nhiên giảm
0,58%, tỷ lệ hư hỏng là 36,11%).
Các thí nghiệm cho thấy điện
trường kết hợp với nhiệt độ lạnh
làm ức chế hoạt động của vi sinh
vật, làm chậm các quá trình biến
đổi hóa, lý, sinh học bên trong quả
dâu tây. Nhóm nghiên cứu khuyến
cáo, để hạn chế những tổn thất và
hao hụt về chất lượng, có thể tiêu
thụ dâu tây trong khoảng 21 ngày
khi bảo quản bằng công nghệ
Hyokan.
Công nghệ này có thể áp dụng
quy mô tùy thuộc theo nhu cầu bảo
quản. Tức là tùy theo diện tích kho
để lắp thêm thiết bị tạo trường tĩnh
điện điện áp cao. Viện Nghiên cứu
và Phát triển Vùng đang nghiên
cứu thêm với dầu ăn, gạo, thịt và
một số loại quả như vải, chanh

leo... bằng công nghệ Hyokan
nhằm đánh giá khả năng cũng như
chất lượng bảo quản của công nghệ
này đến từng loại sản phẩm. Kết
quả nghiên cứu nhằm góp phần
hạn chế tổn thất sau thu hoạch,
nâng cao chất lượng sản phẩm, giải
quyết bài toán xuất khẩu và vận
chuyển đi xa khi ứng dụng trên các
container cải tiến có lắp công nghệ
Hyokan.
(Theo vnexpress.net)
 Việt Nam sản xuất thành công
vaccine phòng dịch tả lợn châu
Phi
Các nhà khoa học tại Học viện
Nông nghiệp Việt Nam đã phân lập
được tế bào PAM để sản xuất
vaccine phòng dịch tả lợn châu
Phi, hiện đang nghiên cứu để nhân
lên số lượng lớn. Đây là thông tin
được GS. Nguyễn Thị Lan, Giám
đốc Học viện Nông nghiệp Việt
Nam cho biết sáng 2/7.
Theo GS. Nguyễn Thị Lan, cách
đây 4 tháng, Học viện đã bắt đầu
nghiên cứu 4 loại vaccine phòng
dịch tả lợn châu Phi gồm: Vaccine
vô hoạt (đã thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm), vaccine nhược
độc truyền thống (đã làm các kỹ
thuật tạo chủng virus, đang cấy
chuyển thử nghiệm sinh học phân
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tử), vaccine nhược độc tự nhiên
(đang sàng lọc chọn chủng tự
nhiên), vaccine dùng công nghệ
xóa gene (đang triển khai các
nghiên cứu).
Với vaccine vô hoạt, nhóm
nghiên cứu đã phân lập, lựa chọn
được một số chủng virus, lựa chọn
môi trường sản xuất vaccine và xác
định được chủng virus cường độc
để đánh giá chất lượng vaccine.
Bước đầu, thử nghiệm vaccine này
đạt kết quả tốt trong quy mô phòng
thí nghiệm.
Nhóm nghiên cứu đã tiêm thử
nghiệm trên đàn lợn 14 con từ
ngày 18/4 và tiêm lặp lại mũi 2 vào
ngày 12/5. Sau 8 tuần, 13 lợn nái
sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống
tốt và đẻ con, có một con bị chết
do dịch tả sau khi tiêm mũi 1.
Các nhà khoa học cũng đã thử
nghiệm tiêm cho lợn khỏe và nhốt
chung với đàn bị bệnh, kết quả cho
thấy con được tiêm phòng không
bị lây nhiễm.
Từ kết quả thí nghiệm, GS. Lan
khẳng định vaccine an toàn và bảo
hộ cao đối với lợn được tiêm
phòng. Tuy nhiên, do thời gian
nghiên cứu và thử nghiệm ngắn,
nhiều thí nghiệm đã được rút ngắn
nên bà Lan cho rằng các loại
vaccine vẫn cần được nghiên cứu

tiếp trên diện rộng và cần lặp lại,
bổ sung nhiều thí nghiệm để tối ưu
hóa công thức và chất lượng
vaccine. Cần triển khai các nghiên
cứu tiếp theo để tạo các vaccine
khác tốt hơn.
Trong suốt 100 năm qua, các nhà
khoa học trên thế giới đã nghiên
cứu, sản xuất được 7 dòng vaccine
dịch tả lợn châu Phi từ các chủng
giống virus nhược độc. Tuy nhiên,
việc thương mại hóa các loại
vaccine này gặp nhiều khó khăn do
chi phí sản xuất rất cao, vì vậy,
việc phòng bệnh cho các trang trại
chăn nuôi lợn với dịch tả lợn châu
Phi không được thực hiện. Mỗi khi
mầm bệnh lây lan, biện pháp được
áp dụng là tiêu hủy đàn lợn.
(Theo chinhphu.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA
LEONARDO DA VINCI: NƠI
ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI

Trong năm kỷ niệm 500 ngày mất
của biểu tượng văn hóa Phục
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hưng, Martin Kemp đã rọi cái nhìn
mới vào những mô hình thực
nghiệm mang tính sáng tạo về sự
chuyển động của nước và máu.
Mặc dù có vẻ sáo rỗng nhưng
chúng ta vẫn phải lặp lại câu nhận
xét quen thuộc này: Leonardo da
Vinci (1452–1519) là người đi
trước thời đại mình. Tuy nhiên,
ông có được những điều đó là nhờ
học hỏi rất nhiều từ những người
thuộc thời đại mình. Sự tài khéo và
linh hoạt của ông đã được báo hiệu
từ những kỹ sư – nghệ sỹ của Ý
thời kỳ Phục Hưng. Nổi bật nhất
trong số này là Filippo
Brunelleschi – người được coi là
cha đẻ của kiến trúc Phục Hưng, đã
kiến tạo ra mái vòm đồ sộ của nhà
thờ Florence Cathedral và hình
thành khoa học phối cảnh tuyến
tính cho các họa sỹ trong những
năm đầu thế kỷ 15. Các công trình
về khoa học vật lý của Leonardo
đã cho thấy ông đã thừa hưởng một
cách trọn vẹn các lý thuyết về tĩnh
học và động lực học thời kỳ Trung
cổ trong khi sẽ còn rất lâu nữa mới
đến thời kỳ của Isaac Newton và
sự ra đời của cơ học cổ điển. Các
nghiên cứu về giải phẫu của
Leonardo là sự kết hợp của sinh lý
học Trung cổ với các phân tích về
chức năng và hình thái của nhà

nghiên cứu y học thời kỳ La Mã
Aelius Galenus.
Những đổi mới sáng tạo nổi bật
của Leonardo là việc phát minh ra
những kỹ thuật đồ họa những chi
tiết đường nét, cấu trúc bên trong
vật thể trước khi tia X ra đời.
Trong cuốn sổ tay ghi chép của
mình, ông đã vẽ những vật thể
bằng việc sử dụng kỹ thuật phối
cảnh; mô hình hóa một cách có hệ
thống các hình thể rắn bằng hình
khối ánh sáng và bóng tối; tách
bạch chúng để tiết lộ các cấu trúc
bên trong; khắc họa những phần cơ
thể và cỗ máy để phơi lộ những
hình thái và khớp nối của chúng;
phát minh ra những cách thể hiện
dưới dạng sơ đồ để miêu tả các
chức năng của các hệ thống cơ học
và cơ thể; rút ra những kết luận về
việc ý nghĩa hoạt động như thế nào
thông qua thực nghiệm…
Sự chuyển động của chất lỏng
Các lý thuyết của Leonardo về sự
truyền đi của ánh sáng từ mặt trời
đến trái đất và mặt trăng, bao gồm
cả những phản xạ từ biển, thực tế
hay giả định. Phần lớn cuốn ghi
chép này, là dành cho các nghiên
cứu về nước trong các chuyển
động, trên biển cả, các dòng sông
và kênh dưới hình thức vene
d’aqua (các mạch chảy của nước),
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trên bề mặt trái đất và ngầm dưới
mặt đất. Yếu tố cơ bản trong suy
nghĩ của Leonardo là dù ở cấp độ
vi mô và vĩ mô, ông vẫn thấy cơ
thể con người như một “thế giới
thu nhỏ”, phản chiếu những hình
thức và chức năng của thế giới
rộng lớn hơn.
Trong khi những nhà nghiên cứu
trước đó, như nhà thiên văn học và
địa chất học thế kỷ 12 Ptolemy,
xem trái đất đã trải qua những thay
đổi cục bộ thì Leonardo coi nó như
có cả một câu chuyện về cuộc sống
cổ xưa về những biến đổi trên quy
mô lớn. Trong lý thuyết về địa chất
của ông, các mặt cắt của vỏ trái đất
sụp đổ, dẫn đến sự chuyển đổi dữ
dội giữa đất và nước. Vì các trung
tâm của trọng lực dịch chuyển, các
phần của vỏ trái đất chuyển động
để hình thành nên đồng bằng và
núi non.
Giữa những khía cạnh nguyên
bản nhất trong các cuộc nghiên cứu
của ông là những gì mà ngày nay
chúng ta gọi là “thực hành trong
phòng thí nghiệm” bằng việc sử
dụng các mô hình vật lý một cách
khéo léo. Các phân tích của
Leonardo về tính chất của nước là
sự kết hợp giữa các lý thuyết toán
học về chuyển động với quan sát
sắc sảo. Các thực nghiệm được

thiết kế để chứng tỏ cách sóng
nước được sinh ra từ gió và các
dòng chảy cùng cuộn xoáy hình
thành các đường lượn phức hợp
của chúng dưới bề mặt.
Các loại van và cuộn xoáy
Một trong những nhiệm vụ ông
định cho mình là quan sát những gì
diễn ra để một vật thể di chuyển tại
đáy bể khi một dòng không khí
thổi qua một hình chữ nhật ngay
phía trên bề mặt nước. Ông nghĩ
rằng vật thể đó sẽ di chuyển theo
hướng ngược lại với luồng gió.
Việc bố trí thực nghiệm tiết lộ
những nghiên cứu kỳ diệu của
Leonardo về sự chảy rối không
xuất phát từ những quan sát thế
giới tự nhiên mà từ những thí
nghiệm về những chuyển động của
cuộn xoáy. Bằng việc tập trung vào
những khía cạnh khác nhau trong
chuyển động của nước và không
khí, ông đã hoàn tất một nghiên
cứu tuyệt vời.
Nghiên cứu của Leonardo về
chuyển động của máu trong cơ thể
con người liên quan đến thực
nghiệm về mô hình dòng chảy
tương tự. Ông đặc biệt quan tâm
đến sự thụ động của quả tim, một
loại van động mạch chủ ba lá giữa
tâm nhĩ và tâm thất mà ông nhận
thấy là mang chức năng vận hành
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chuyển động của máu (trên thực tế
nó giúp máu đi một chiều từ nhĩ
phải xuống thất phải, dòng máu từ
thất phải qua van động mạch phổi
vào động mạch phổi đưa máu lên
phổi để trao đổi ô xi). Lý thuyết
của ông cho rằng các cuộn xoáy
lấp đầy các điểm trong cấu trúc
thắt lại như cổ ống thủy tinh ở
động mạch chủ tại cổ người, ông
đã đề xuất tạo ra một khuôn gốm
hình cổ, trong đó thổi một ống thủy
tinh, nhờ vậy ông có thể chứng
kiến chuyển động của nước và hoạt
động của các điểm van như một sự
kiểm chứng các hành xử của máu.
Mô hình của Leonardo đã được
chuyên gia về cơ học dòng chảy
Morteza Gharib - người đã được
Hội Vật lý Mỹ (APS) trao giải
thưởng Fluid Dynamics do có
nghiên cứu nổi bật về động lực học
chất lỏng - đã sử dụng các kỹ thuật
hình ảnh hiện đại để chứng minh
sự tồn tại của các cuộn xoáy xoay
vòng và chứng minh là Leonardo
đã diễn giải việc đóng van.
Việc mô hình hóa đã xuất hiện từ
thời kỳ đầu Phục hưng. Bằng
những đổi mới này, Leonardo đã
thực sự đi trước thời đại mình.
Người ta thường cho rằng vì các
nghiên cứu khoa học của Leonardo
không được xuất bản và không

được lưu hành trong nhiều thế kỷ
nên chúng không hề tác động vào
sự phát triển của khoa học.
Nhưng Codex Leicester cho thấy,
công trình của ông vẫn tiếp tục
được tiếp nối trong công việc của
những nhà cải cách địa chất giữa
thế kỷ 17 và 19 như nhà núi lửa
học William Hamilton - đại sứ Anh
tại Naples từ năm 1764 đến 1800.
Những bản sao chép bằng tay tác
phẩm của Leonardo đều có mặt tại
nhiều địa điểm quan trọng trong sự
phát triển của địa chất hiện đại:
London, Rome, Florence, Naples,
Paris và Weimar.
Do đó, những người nghiên cứu
về Leonardo luôn luôn ngạc nhiên
về ông.
(Theo tiasang.com.vn)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

VIỆT NAM – THUỴ SỸ: TIẾP
TỤC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
TRONG LĨNH VỰC KH&CN
Ngày 10/7/2019 tại Hà Nội, Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Chu Ngọc Anh đã có
buổi tiếp và làm việc với Ngài Guy
Parmalin, Ủy viên Hội đồng Liên
bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục
và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ
dẫn đầu đoàn đại biểu trong khuôn
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khổ chuyến thăm và làm việc tại
Việt Nam.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ
vui mừng được chào đón Ngài Guy
Parmalin và Đoàn đến thăm Việt
Nam và làm việc với Bộ KH&CN,
Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ
của Thụy Sĩ đối với các lĩnh vực
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Sở hữu trí tuệ trong thời gian Việt
Nam gia nhập Tổ chức Thương
mại Thế giới và hội nhập quốc tế
sau đó. Theo Bộ trưởng, hai nước
có tiềm năng hợp tác trên nhiều
lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa
Quỹ Khoa học quốc gia Thụy Sĩ
với Quỹ Phát triển KH&CN quốc
gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới
công nghệ quốc gia (NATIF).
Tại buổi tiếp, Ngài Guy Parmalin
thể hiện sự quan tâm, chú trọng
đến việc thúc đẩy hoạt động hợp
tác trong lĩnh vực KH&CN và Đổi
mới sáng tạo (ĐMST) của Việt
Nam cũng như thúc đẩy hơn nữa
sự hợp tác giữa Quỹ Khoa học
quốc gia Thụy Sĩ với Quỹ
NAFOSTED. Đồng thời nâng cao
hơn nữa vai trò bảo hộ quyền
SHTT, khuyến khích các doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ,
ĐMST vào phát triển KT-XH.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi
mở, hai Bộ trưởng đề nghị các cơ

quan, đơn vị của hai Bên tiếp tục
tập trung trao đổi một số nội dung:
định hướng ưu tiên chiến lược
trong nghiên cứu và ĐMST; giải
quyết thách thức liên quan đến
chuyển đổi số; định hướng quốc tế
hóa trong nghiên cứu, giáo dục và
ĐMST của Việt Nam; thúc đẩy
hoạt động Đổi mới công nghệ
thông qua Quỹ NATIF chuyển
giao công nghệ trong hợp tác quốc
tế; vai trò của bảo hộ SHTT trong
tạo lập nền kinh tế, thúc đẩy
ĐMST của Việt Nam.
Ngoài ra, các đại biểu hai Bên đã
cùng nhau thảo luận những vấn đề
cùng quan tâm như: thúc đẩy hợp
tác song phương trong hoạt động
nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện
trong việc trao đổi, chia sẻ nghiên
cứu khoa học giữa các trường đại
học của hai nước; cụ thể hóa hơn
nữa các nhiệm vụ trong lĩnh vực
SHTT; ưu tiên hướng nghiên cứu,
tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ
và vừa thông qua Quỹ Khoa học
quốc gia Thụy Sĩ và Quỹ NATIF;
hợp tác trong lĩnh vực y tế, công
nghiệp dược phẩm, công nghệ
thông tin,…
Kết thúc buổi tiếp, hai Bộ trưởng
bày tỏ vui mừng và thống nhất cao
trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác
thông qua việc cụ thể hóa các cơ
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hội, lợi thế vốn có của hai Bên
trong thời gian tới.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VINH DANH 75 DOANH
NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA,
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
QUỐC TẾ CHÂU Á – THÁI
BÌNH DƯƠNG NĂM 2018
Sáng ngày 23/6 tại Hà Nội đã
diễn ra buổi Lễ vinh danh 75
doanh nghiệp (DN) xuất sắc, được
tuyển chọn, Thủ tướng Chính phủ
tặng thưởng Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia (GTCLQG) năm
2018 và tôn vinh 02 DN đạt Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á
- Thái Bình Dương.
Tới dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Chu Ngọc Anh; Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn
Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quốc
gia GTCLQG.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
thay mặt Chính phủ chúc mừng các
DN được nhận giải thưởng, đồng
thời nhấn mạnh: đất nước muốn
phát triển nhanh, bền vững và thu

hẹp khoảng cách, nhất định phải
nâng cao năng lực cạnh tranh giữa
từng ngành, sản phẩm. Muốn nâng
cao năng lực cạnh tranh có nhiều
thứ nhưng quan trọng là năng suất,
chất lượng, đặc biệt là chất lượng
khi trình độ phát triển ngày càng
cao, yêu cầu của khách hàng ngày
càng đa dạng, khắt khe hơn. Do
vậy, DN Việt cần phải theo những
tiêu chí quốc tế bởi điều này không
chỉ góp phần chinh phục khách
hàng trong nước mà còn hướng tới
thị trường nước ngoài.
Theo Phó Thủ tướng, GTCLQG
được đánh giá theo 07 tiêu chí
trong đó có vai trò quan trọng của
đổi mới sáng tạo. Nếu xét kỹ hơn
sẽ thấy đó là yếu tố văn hóa, đạo
đức DN trong sản xuất, kinh
doanh. Đó còn là sự cam kết của
DN với khách hàng, cộng đồng và
không chỉ trong nước mà cả thế
giới; không chỉ liên quan đến sản
xuất, tiêu thụ, mà còn liên quan
đến con người, phát triển bền
vững. Nhiều DN có doanh thu
hàng tỷ đồng đã được vinh danh
nhận GTCLQG, khẳng định
thương hiệu như: VietinBank,
Traphaco, Tân Hiệp Phát…
Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn
Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quốc
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gia GTCLQG cho biết: GTCLQG
được thực hiện theo quy định tại
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng
hoá, được Thủ tướng Chính phủ
giao cho Bộ KH&CN chủ trì triển
khai hằng năm. GTCLQG thuộc hệ
thống Giải thưởng Chất lượng
Quốc tế Châu Á - Thái Bình
Dương (GPEA) của Tổ chức Chất
lượng Châu Á - Thái Bình Dương.
GTCLQG hướng tới mục tiêu
khuyến khích các DN Việt Nam
xây dựng và áp dụng các hệ thống
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến
năng suất - chất lượng; phát triển
nguồn lực cần thiết để nâng cao
năng suất - chất lượng sản phẩm,
hàng hóa; tạo bước chuyển biến rõ
rệt về năng suất - chất lượng của
các sản phẩm, hàng hoá, tăng khả
năng cạnh tranh của các DN, đóng
góp tích cực vào sự phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN
đã thành lập Hội đồng GTCLQG
với tinh thần nghiêm túc, công
tâm, khách quan theo đúng quy chế
của Giải thưởng. Từ đó, đã lựa
chọn, đề xuất để Thủ tướng Chính
phủ quyết định trao tặng GTCLQG
năm 2018 cho các DN. Theo đó,
GTCLQG năm 2018 được trao cho
75 DN và Giải thưởng GPEA năm

2018 cho 02 DN.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng
bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận
được sự ủng hộ từ cộng đồng DN,
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân,… bằng những hoạt động
thiết thực, tương xứng với uy tín
và bề dày của Giải thưởng trong
thời gian tới.
Thực tế cho thấy, nhận thức và
cam kết về chất lượng phải xuất
phát từ người lãnh đạo cao nhất,
sau đó được phổ cập đến mọi
người lao động. DN phải xây dựng
và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng, coi đó như công cụ để nâng
cao năng suất - chất lượng và hiệu
quả công việc. GTCLQG được
xem như công cụ quan trọng, giúp
các DN thực hiện mục tiêu này với
thực tế của công ty và phải duy trì,
cải tiến thường xuyên.
(Tổng hợp)
NÂNG CAO ÁP DỤNG CÁC
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TIÊN
TIẾN TRONG QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP
Trong khuôn khổ Lễ trao Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải
thưởng Chất lượng quốc tế châu Á
- Thái Bình Dương năm 2018, Tọa
đàm “Doanh nghiệp đổi mới hệ
thống quản trị hướng tới phát triển

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 26

Số 279 - 7/2019
bền vững” đã được tổ chức vào
ngày 22/6/2019 tại Hội trường Bộ
Quốc phòng (Hà Nội).
Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng cục
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng (TĐC), Phó Chủ
tịch Hội đồng Quốc gia Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia
(GTCLQG) Trần Văn Vinh cho
biết: chủ đề của tọa đàm mang tính
thời sự và cấp thiết đối với doanh
nghiệp (DN) hiện nay, bởi việc áp
dụng các hệ thống quản trị tiên tiến
trong hoạt động quản lý là nhu cầu
nội tại của chính DN để nâng cao
năng suất lao động, khả năng cạnh
tranh ở thị trường trong nước và
quốc tế. Và đây là một trong những
điều kiện bắt buộc đối với nhiều
đối tác (DN nhà nước, hiệp hội
DN, DN tư nhân,…).
Buổi Tọa đàm cũng là diễn đàn
để các DN đã đạt Giải thưởng Chất
lượng quốc tế châu Á - Thái Bình
Dương có cơ hội chia sẻ kinh
nghiệm, từ thực tiễn thành công,
những khó khăn, vướng mắc và
giải pháp tháo gỡ trong quá trình
xây dựng, phát triển và đổi mới hệ
thống quản trị của mình.
Thông qua buổi Tọa đàm, Tổng
cục trưởng Trần Văn Vinh bày tỏ
hy vọng, với sự góp mặt của các
lãnh đạo, diễn giả đến từ các DN

trong và ngoài nước sẽ mang đến
kiến thức có giá trị cho cộng đồng
DN nhằm triển khai thành công hệ
thống quản trị mới, hướng tới phát
triển bền vững.
Nhằm giúp DN thích nghi trước
cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, Giám đốc Trung tâm Chứng
nhận phù hợp (Quacert), Tổng cục
TĐC Phạm Lê Cường đã trình bày,
bàn luận về “Hệ thống quản lý
nguồn gốc sản phẩm - Công cụ hữu
hiệu để nâng cao hiệu lực hệ thống
quản trị của doanh nghiệp và tạo
lòng tin đối với người tiêu dùng”.
Nội dung tập trung hướng DN áp
dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất,
kinh doanh, nâng cao hệ thống
quản trị cho DN.
Đề cập về ý nghĩa của việc tham
gia GTCLQG, Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Traphaco
Nguyễn Huy Văn nhận định: ba lần
đạt Giải Vàng GTCLQG, Traphaco
đã có nhiều thay đổi về nhận thức
từ chính lãnh đạo đến cán bộ nhân
viên, liên tục nâng cao hệ thống
quản lý chất lượng, áp dụng thêm
nhiều hệ thống quản lý trên nền
tảng kỹ thuật số.
Ngoài ra, việc tham gia
GTCLQG đồng nghĩa với việc DN
cam kết về định hướng hoạt động,
có chiến lược chính sách với khách
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hàng, tiêu chí của sản phẩm hàng
hóa, giá thành… để từ đó thiết kế
được sản phẩm phù hợp với yêu
cầu.

Một số sản phẩm được trưng bày tại Triển
lãm

Trước khi diễn ra buổi Tọa đàm,
Ban tổ chức đã tiến hành lễ cắt
băng khai mạc Triển lãm “DN uy
tín, chất lượng hướng tới sự phát
triển bền vững”. Theo Ban tổ chức,
hơn 30 gian hàng trưng bày các sản
phẩm, công nghệ của những DN uy
tín, chất lượng tại Việt Nam được
trưng bày trong thời gian diễn ra sự
kiện, đây cũng là cơ hội cho các
DN tìm kiếm nhà cung cấp, đối
tác, nhu cầu cần thiết để tiếp cận
và định hướng trong xây dựng
chiến lược của DN.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Mỹ phát triển thành công hệ
thống giao tiếp bằng…bộ não
Các nhà khoa học tại Đại học
Washington (Mỹ) vừa phát triển
thành công hệ thống giao tiếp bằng

cách sử dụng điện não và công bố
nó trên chuyên trang khoa học
Nature.
Hệ thống phức tạp này có tên
là BrainNet, có thể giúp 3 người
giao tiếp và giải quyết các vấn đề
với nhau chỉ bằng bộ não của họ.
Giáo sư Rajesh Rao thuộc Đại
học Washington, thành viên nhóm
nghiên cứu, cho biết ý tưởng ra đời
BrainNet là các nhà khoa học
muốn biết liệu một nhóm người có
thể hợp tác chỉ bằng bộ não, thay
vì giao tiếp bằng lời nói, cử chỉ
hoặc văn bản hay không.
Để thử nghiệm BrainNet, các nhà
khoa học đã sử dụng 3 tình nguyện
viên cùng chơi một trò chơi gần
giống như trò chơi xếp hình. 2
người có thể nhìn thấy nhưng
không điều khiển được, người còn
lại chỉ có thể thấy một phần của trò
chơi và phải dựa vào 2 người gửi
truyền thông tin qua giao diện
BrainNet để hoàn thành trò chơi.
3 người được ngồi trong các
phòng khác nhau. Họ không thể
nhìn, nghe hoặc nói chuyện với
nhau mà chỉ được kết nối với nhau
bằng những thiết bị thuộc hệ thống
BrainNet. Kết quả, cả 3 người đã
thực hiện thành công trò chơi xếp
hình.
BrainNet là hệ thống đầu tiên
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được thí nghiệm trên hơn 2 người
thành công. Đây được coi là một
tiến bộ lớn trong việc hiện thực
hóa cách thức giao tiếp ‘thần giao
cách cảm’ tưởng như chỉ có trong
phim ảnh.
Các nhà nghiên cứu hy vọng
công nghệ này sẽ phát triển đầy đủ
trong tương lai, có thể kết nối cùng
lúc nhiều người hơn và ở các
khoảng cách xa hơn.
(Theo chinhphu.vn)
 Phát hiện một loại ô nhiễm
nhựa mới

Các vết nhựa bám trên tảng đá ở
đảo Madeira - Ảnh: MARE

Các nhà khoa học thuộc Trung
tâm Khoa học hải dương và Môi
trường (MARE) của đảo Sip đã tìm
thấy những vết nhựa dính lên đá
bên bờ biển đảo Madeira ở Bồ
Đào Nha và xác nhận đây là một
hình thức ô nhiễm nhựa hoàn toàn
mới.
Các nhà khoa học khẳng định lần
đầu quan sát thấy hiện tượng trên
vào năm 2016 và từ đó nhận thấy
chúng xuất hiện ngày càng nhiều.
Họ đặt tên cho chúng là

"plasticrust" (tạm dịch là vỏ nhựa)
- ghép từ "plastic" (nhựa) và
"crust" (vỏ).
"Lớp vỏ này có vẻ như hình
thành do sự va chạm giữa các
mảnh nhựa lớn với bờ đá, khiến
những mảnh nhựa bám vào đá
giống như rêu và địa y", ông
Ignacio Gestoso, chuyên gia sinh
thái biển của MARE, giải thích.
Hiện vẫn còn quá ít nghiên cứu
liên quan đến vỏ nhựa nên chưa thể
lý giải chính xác chúng được hình
thành như thế nào và ảnh hưởng
đến hệ sinh thái biển ra sao. Tuy
nhiên, các phân tích ban đầu cho
thấy những vết vỏ nhựa chủ yếu
được cấu thành từ polyethylene
(PE) - chất liệu nhựa phổ biến
được dùng trong đa số các túi nhựa
và vỏ bọc thực phẩm ngày nay.
Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra
rằng nhựa PE hiện đang bọc 10%
số đá trên đảo Madeira. Ngoài ra,
còn có bằng chứng cho thấy những
loài vật có vỏ như hàu, ốc... vốn
bám trên đá biển để ăn tảo cũng
nhanh chóng thích nghi với những
vỏ bọc nhựa mới nên có khả năng
chúng cũng đang ăn thêm cả nhựa.
"Nhựa là một trong những hình
thức ô nhiễm nghiêm trọng nhất
mà Trái đất phải đối mặt ngày nay
và nó cũng là mối quan tâm lớn
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trong bảo tồn thiên nhiên", các nhà
khoa học của trung tâm MARE
khẳng định.
(Theo chinhphu.vn)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Ra mắt cổng thông tin dành
cho
khởi
nghiệp
VNTECHPEDIA
Công ty Nexus FrontierTech
phối hợp cùng Bộ Khoa học và
Công nghệ vừa cho ra mắt website
vntechpedia.com - Nền tảng trực
tuyến liên kết các chủ thể của hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo (ĐMST) trong các lĩnh vực liên
quan tới Cách mạng Công nghiệp
lần thứ tư (CMCN 4.0) - thuộc đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST quốc gia đến năm
2025” (Đề án 844) được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt theo
Quyết định 844/QĐ-TTg ngày
18/5/2016.
Trong quá trình xây dựng và vận
hành đề án 844, Bộ KHCN thấy
rằng, chúng ta chưa có một kênh
tương tác trực tuyến chuyên sâu về
các nội dung xoay quanh hệ sinh
thái khởi nghiệp về công nghệ
thông minh. Vì vậy, một nền tảng
tương tác như vậy là thiết yếu để
có thể kết nối các nguồn lực hiện
đang có trong hệ sinh thái, tạo điều

kiện cho các thành phần hỗ trợ
nhau cùng phát triển.
Nền tảng trực tuyến Vntechpedia
được xây dựng với các mục tiêu:
Thu hút sự quan tâm và khai thác
sức sáng tạo của cộng đồng khởi
nghiệp công nghệ tiên phong trên
cơ sở ứng dụng công nghệ thông
tin, kĩ thuật số, Internet,... Phổ biến
kinh nghiệm điển hình khởi nghiệp
ĐMST thành công trên cơ sở tận
dụng thách thức, cơ hội của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0; Tăng
cường hoạt động tương tác hỗ trợ
khởi nghiệp ĐMST gắn với cuộc
CMCN 4.0 trên phạm vi quốc gia
và quốc tế.
Về cơ bản, Vntechpedia đã đáp
ứng được các yêu cầu của đề án,
với các mục thông tin chính:
Doanh nghiệp khởi nghiệp, Nhà
đầu tư, Cá nhân ảnh hưởng, Khóa
học, Sự kiện, vv… Các cá nhân có
thể đăng ký tham gia đóng góp nội
dung chỉ với các thao tác đăng ký
người dùng đơn giản, với các mục
tiêu: chia sẻ ý tưởng để tiếp cận
nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm,
tương tác cộng đồng.
Trong thời gian tới, Vntechpedia
hứa hẹn sẽ trở thành cổng thông tin
lớn nhất phục vụ mục tiêu nhu cầu
khai thác, sử dụng thông tin của hệ
sinh thái công nghệ và các doanh
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nghiệp khởi nghiệp trong thời đại
4.0.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
 Việt Nam tiếp tục tăng hạng
trong xếp hạng chỉ số đổi mới
sáng tạo toàn cầu
Ngày 24/7/2019 tại New DelhiẤn Độ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế
giới (WIPO) đã công bố Báo cáo
về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng
tạo toàn cầu năm 2019.
Chỉ số ĐMST toàn cầu (gọi tắt là
GII) là một bộ công cụ đánh giá
xếp hạng năng lực ĐMST của các
quốc gia, được Tổ chức sở hữu trí
tuệ thế giới (WIPO) phối hợp với
Viện INSEAD, Pháp và Đại học
Cornell, Hoa Kỳ. Đây là một bộ
công cụ đo lường hệ thống ĐMST
ở mức quốc gia. Năm 2019, việc
tính toán chỉ số GII có thay đổi về
phương pháp, cụ thể là thay đổi về
chỉ số, nguồn dữ liệu và phương
pháp tính toán chỉ số. GII năm
2019 với 21 nhóm chỉ số và 80 tiểu
chỉ số vẫn được chia thành 7 trụ
cột chính với 5 trụ cột đầu vào là:
Thể chế vĩ mô, Nguồn nhân lực và
nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Thị
trường và Môi trường kinh doanh
và 2 trụ cột đầu ra là: Sản phẩm tri
thức và công nghệ, Sản phẩm sáng
tạo.

Theo báo cáo vừa được tổ chức
WIPO công bố, Chỉ số GII năm
2019 của Việt Nam tiếp tục cải
thiện vị trí, tăng 03 bậc, lên vị trí
42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế
được xếp hạng so với năm 2018.
Thứ hạng này đã cải thiện 17 bậc
so với xếp hạng năm 2016 và đưa
Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất
trong nhóm 26 quốc gia thu nhập
trung bình thấp. Quan trọng hơn,
Việt Nam có sự tiến bộ ở cả nhóm
chỉ số đầu vào (tăng 02 bậc so với
năm 2018) và đầu ra (tăng 04 bậc
so với năm 2018), cũng như có
điểm số cao trong cả 7 trụ cột, đều
cao hơn mức trung bình.
Kết quả chỉ số GII năm 2019 là
minh chứng quan trọng cho kết quả
chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Phó Thủ tướng Chính phủ và nỗ
lực của các bộ, ngành, địa phương
trong việc xây dựng và triển khai
các giải pháp đồng bộ, thiết thực
nhằm cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia, nâng cao năng lực
đổi mới sáng tạo quốc gia.
Một số chỉ số có cải thiện đáng
chú ý so với năm 2018 là: Trình độ
phát triển của thị trường tăng 3
bậc; Tín dụng tăng 4 bậc; Tăng
năng suất lao động tăng 3 bậc. Và
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đặc biệt là hai chỉ số liên quan đến
đầu vào và đầu ra của Khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo đã
có những bước nhảy vọt, cụ thể là:
chỉ số Tổng chi cho nghiên cứu và
phát triển tăng 5 bậc; và chỉ số Sản
phẩm dựa trên tri thức và công
nghệ tăng 8 bậc.
Để tiếp tục cải thiện thứ hạng
trong chỉ số GII một cách bền
vững, Việt Nam cần tiếp tục chú
trọng cả các yếu tố đầu vào của đổi
mới sáng tạo, trong đó, đặc biệt lưu
ý cải thiện các nhóm chỉ số về hạ
tầng công nghệ thông tin, ứng
dụng công nghệ thông tin, cải thiện
môi trường kinh doanh, chất lượng
các quy định pháp luật, nâng cao
chất lượng lực lượng lao động.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Công bố Quyết định bổ nhiệm
02 Phó giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh BR-VT
Sáng ngày 12/7, tại Sở Khoa học
và Công nghệ, UBND tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu đã trao quyết định bổ
nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&CN
cho 2 đồng chí: Trần Duy Tâm
Thanh và Đỗ Hữu Hiền. Đến dự có
các Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, ông Đinh Văn Hùng – Bí thư

Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh; ông
Trương Thanh Phong – Giám đốc
Sở Nội Vụ.
Tại buổi lễ trao quyết định, Sở
Nội vụ đã công bố Quyết định số
1668/QĐ-UBND và Quyết định số
1678/QĐ-UBND của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng
chí Trần Duy Tâm Thanh, Chi cục
Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng và đồng chí Đỗ
Hữu Hiền – Giám đốc Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN giữ
chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu. Thời hạn bổ nhiệm 5
năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn
chúc mừng 02 đồng chí Trần Duy
Tâm Thanh và đồng chí Đỗ Hữu
Hiền đã được sự tín nhiệm của
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ
nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng thời,
mong muốn trên cương vị mới, các
đồng chí gắn bó, đoàn kết với tập
thể Ban Giám đốc và toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức của Sở,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.
(Theo Sở KH&CN)
 Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm
định, đánh giá hồ sơ chứng nhận
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Doanh nghiệp KH&CN
Ngày 16/7, Sở Khoa học và Công
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn
thẩm định, đánh giá hồ sơ chứng
nhận doanh nghiệp KH&CN của
Công ty Ngọc Tùng do bà Mai Thị
Nhân – Giám đốc Công ty làm đại
diện, Hội đồng do ông Nguyễn Kim
Trường – PGĐ Sở KH&CN làm
chủ tịch Hội đồng.
Công ty Ngọc Tùng có trụ sở tại
TP. Vũng Tàu với lĩnh vực kinh
doanh chính là: Chế biến bảo quản
thủy sản và các sản phẩm từ thủy
sản; nuôi trồng thủy sản biển và
nuôi trồng thủy sản nội địa; sản
xuất giống thủy sản; mua bán hải
sản... Công ty đăng ký doanh
nghiệp KH&CN với kết quả
KH&CN là: "Quy trình nuôi tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) siêu thâm canh ứng
dụng công nghệ sinh học, tái tạo
nước tại Công ty TNHH Ngọc
Tùng, tỉnh BR-VT". Công ty đã
quyết định đầu tư và thay đổi quy
trình công nghệ tạo nguồn nguyên
liệu sạch phục vụ chế biến, xuất
khẩu các mặt hàng tôm có yêu cầu
kỹ thuật cao và chất lượng đáp ứng
được các thị trường khó tính (Nhật
Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ai Cập,
Châu Âu,…) và đã thuê chuyên gia
kỹ thuật từ nước ngoài về Việt

Nam để nghiên cứu ứng dụng vi
sinh vào nuôi tôm theo quy trình
khép kín không dùng kháng sinh
tại trại nuôi tôm.
Quy trình này đã được áp dụng
tại Công ty Ngọc Tùng và được Sở
KH&CN cấp giấy xác nhận số
01/2019/XNKQKHCN
ngày
28/02/2019. Trên cơ sở kết quả đó,
Công ty nộp hồ sơ đề nghị Sở
KH&CN cấp giấy chứng nhận
doanh nghiệp khoa học và công
nghệ theo Nghị đinh 13.
Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ
thành lập DN KH&CN của Công
ty TNHH Ngọc Tùng. Hội đồng đã
đánh giá đạt và đề nghị chỉnh sửa
một số nội dung theo góp ý của
Hội đồng./.
(Theo Sở KH&CN)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Đèn báo tình trạng làn xe
Đèn báo tình trạng làn xe được
dùng để thông báo tình trạng làn
thu phí đóng hoặc mở (hoạt động
hoặc ngưng hoạt động), được gắn
ở dưới mái vòm mỗi làn của trạm
thu phí và sử dụng đồng bộ với
Barie thủ công.
Thiết bị phù hợp với ứng dụng
ngoài trời, chống khói, bụi, chịu
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được điều kiện thời tiết khắc nghiệt
(đảm bảo không thấm nước và hoạt
động tốt vào mùa hè nhiệt độ cao).
Hộp đèn làm bằng nhựa chống
phong hóa, thấm nước, bụi. Mặt
trước có thấu kính tập trung sáng
và tầm nhìn xa, đảm bảo hoạt động
liên tục 24/24 giờ. Đèn phát ra tín
hiệu cấm màu đỏ (làn xe đóng) và
mũi tên màu xanh (làn xe mở), có
chức năng tự động điều chỉnh độ
sáng theo ánh sáng bên ngoài, đảm
bảo nhìn tốt khi trời nắng và không
gây lóa mắt vào buổi tối. Công
nghệ chiếu sáng sử dụng LED
ngoài trời, độ chói sáng cao, tiết
kiệm điện năng và tuổi thọ đạt hơn
20.000 giờ.
Thông tin chi tiết, liên hệ: Công ty
CP phần mềm - tự động hóa - điều
khiển (Cadpro). 11 Châu Long, Hà
Nội; Tel: 0243.7152984.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Hệ thống cân động tốc độ thấp
Hệ thống cân động tốc độ thấp
do Công ty Cadpro nghiên cứu
thiết kế và chế tạo, giúp kiểm tra
tải trọng xe trên hệ thống đường
bộ, phục vụ công tác kiểm tra, xử
lý vi phạm tải trọng, đảm bảo an
toàn giao thông đường bộ.
Hệ thống cân động tốc độ thấp
gồm các bộ phận: 1. Thiết bị cảm

biến cân động: sử dụng công nghệ
dây rung đã được kiểm định của
phòng thí nghiệm ở châu Âu, cho
kết quả vượt trội về độ chính xác
và ổn định; 2. Tủ kỹ thuật bên
đường và thiết bị ngoại vi, gồm: bộ
nguồn, chống sét lan truyền (cấp
nguồn cho thiết bị, bảo vệ chống
quá dòng quá áp, chống sét lan
truyền); máy tính điều khiển cân
(tiếp nhận, kết hợp tín hiệu từ cảm
biến cân, các thiết bị ngoại vi tính
toán và kết xuất ra khối lượng trục
xe, tổng khối lượng xe); thiết bị
quan sát, nhận dạng biển số (quan
sát toàn cảnh hoạt động kiểm tra
tải trọng, chụp hình và biển số xe
được kiểm tra tải trọng); thiết bị dò
xe (đo đạc, xác định, phân tách,
phân loại phương tiện); đèn giao
thông điều khiển dòng xe; 3. Thiết
bị kiểm tra, hiển thị, gồm: màn
hình LCD kỹ thuật số hiển thị tổng
khối lượng xe, biển số xe ngay khi
hoàn thành quá trình kiểm tra tải
trọng; máy tính cầm tay hiển thị
nhanh kết quả cân phương tiện
theo các hình thức khác nhau, ghi
lại kết quả cân, kết xuất dữ liệu ra
máy in di động; 4. Máy tính nghiệp
vụ xử lý vi phạm: dùng kết nối với
thiết bị điều khiển cân động, được
cài phần mềm chuyên dụng thực
hiện nhận dạng biển số xe, chồng
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ghép dữ liệu, xác định xe vi phạm
tải trọng theo quy định của pháp
luật, theo dõi hoạt động kiểm tra
tải trọng, xử lý vi phạm tải trọng,
quản lý, lưu trữ và in dữ liệu xe vi
phạm, ghi lại quá trình hoạt động
của hệ thống và kết nối, truyền dữ
liệu báo cáo về máy chủ tại trung
tâm. Hệ thống thiết bị có độ chính
xác cao (sai số dưới 0,5%); kiểm
tra tải trọng một cách nhanh chóng,
kết quả hiển thị ngay khi xe chạy
qua bàn cân với tốc độ 1-15 km/h
(50-10 giây/xe).
Thông tin chi tiết, liên hệ: Công
ty Cổ phần phần mềm - tự động
hóa - điều khiển (Cadpro);
11 Châu Long, Hà Nội; Tel:
0243.7152984.
(khoahocvacongnghevietnam)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẢI
THƯỞNG HỒ CHÍ MINH,
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ
KH&CN
Tại Nghị định 60/2019/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày
30/7/2014 của Chính phủ về Giải
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng

Nhà nước và các giải thưởng khác
về khoa học và công nghệ
(KH&CN) vừa được Thủ tướng
ban hành mới đây, nhiều quy định
đã được sửa đổi, bổ sung như quy
định về thành phần, nguyên tắc
hoạt động của Hội đồng xét tặng
giải thưởng các cấp; điều kiện, thủ
tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh và Giải thưởng Nhà nước về
KH&CN;…
Theo đó, bổ sung thêm điều kiện
xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
và Giải thưởng Nhà nước về
KH&CN. Cụ thể, công trình đề
nghị xét tặng giải thưởng là kết quả
thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử
dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ
ngân sách nhà nước phải được
đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN theo quy định
pháp luật.
Cùng với đó, bổ sung quy định về
nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
giải thưởng các cấp. Cụ thể, hội
đồng đánh giá công bằng, dân chủ,
khách quan, biểu quyết bằng hình
thức bỏ phiếu kín và quyết định
theo tỷ lệ quy định cho từng cấp
xét thưởng; Hội đồng xét tặng giải
thưởng chỉ xem xét những hồ sơ
đáp ứng đầy đủ các văn bản, tài
liệu theo quy định.
Hội đồng xét tặng giải thưởng
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cấp nhà nước chỉ xem xét những
công trình được Hội đồng xét tặng
giải thưởng chuyên ngành cấp nhà
nước đề nghị; Hội đồng xét tặng
giải thưởng chuyên ngành cấp nhà
nước chỉ xem xét những công trình
được Hội đồng xét tặng giải
thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương
đề nghị; Hội đồng xét tặng giải
thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương
chỉ xem xét những công trình được
Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp
cơ sở đề nghị.
Việc xét tặng giải thưởng cho các
công trình có nội dung liên quan
đến bí mật nhà nước được áp dụng
quy trình, thủ tục chung nhưng
phải tuân thủ các quy định về bảo
vệ bí mật nhà nước.
Với Hội đồng xét tặng giải thưởng
cấp cơ sở, bộ, ngành, địa phương và
chuyên ngành cấp nhà nước, số
lượng các phiên họp Hội đồng phụ
thuộc vào số lượng, quy mô công
trình đề nghị xét tặng giải thưởng,
do cơ quan Thường trưc tổ chức xét
giải thưởng quyết định trên cơ sở đề
xuất của Chủ tịch Hội đồng.
Cuộc họp Hội đồng phải có ít nhất
4/4 số thành viên Hội đồng tham
dự, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch
(được Chủ tịch ủy quyền bằng văn
bản) chủ trì và có 2 ủy viên phản
biện. Chủ tịch Hội đồng quy định

trình tự, thủ tục làm việc của Hội
đồng trên cơ sở thống nhất ý kiến
của các thành viên Hội đồng.
Thành viên Hội đồng xét tặng
giải thưởng các cấp có trách nhiệm
nghiên cứu, nhận xét và đánh giá
hồ sơ công trình đề nghị xét tặng
giải thưởng bằng văn bản; thành
viên Hội đồng vắng mặt phải gửi
văn bản nhận xét, đánh giá công
trình đề nghị xét tặng giải thưởng;
nội dung cuộc họp phải được ghi
thành biên bản, có chữ ký của
người chủ trì, thư ký khoa học do
Hội đồng bầu chọn.
Hội đồng xét tặng giải thưởng
cấp Nhà nước tổ chức phiên họp
phải có ít nhất 90% thành viên Hội
đồng có mặt, trong đó có Chủ tịch
Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội
đồng (được Chủ tịch Hội đồng ủy
quyền bằng văn bản). Số lượng
phiên họp, trình tự, thủ tục làm
việc của Hội đồng do Bộ trưởng
Bộ KH&CN quy định.
Theo nguyên tắc xét tặng giải
thưởng, mỗi công trình chỉ được đề
nghị xét tặng trong một đợt xét
tặng giải thưởng. Công trình đã
được tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh thì không được đề nghị xét
tặng Giải thưởng Nhà nước và
ngược lại.
(Tổng hợp)
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