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TUẦN LỄ KẾT NỐI CÔNG
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO NĂM 2020
Tuần lễ “Kết nối công nghệ và
Đổi mới sáng tạo năm 2020” đã
cung cấp nhiều thông tin cho doanh
nghiệp không chỉ về công nghệ mà
còn là những cơ hội hợp tác, đầu
tư, khởi nghiệp, đồng thời tập trung
vào giải quyết những vấn đề cụ thể
của doanh nghiệp đang vướng mắc
cần tháo gỡ, cung cấp các thông tin
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp
trong việc định hướng phát triển,
đổi mới công nghệ trong bối cảnh
hội nhập quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng đã
cho biết như trên tại Lễ bế mạc
Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi
mới sáng tạo năm 2020” vào tối
01/11 tại Học viện Nông nghiệp
Việt Nam.
Tuần lễ “Kết nối công nghệ và
Đổi mới sáng tạo năm 2020” diễn
ra từ ngày 30/10 - 01/11/2020. Đây
là sự kiện thu hút sự quan tâm của
cộng đồng KH&CN, hoạt động Kết
nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo
năm 2020 (TechDemo - Techmart Growtech - Startup - Job fair) giới
thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển

giao công nghệ, xúc tiến phát triển
thị trường KH&CN, mở rộng hợp
tác giữa các viện nghiên cứu,
trường đại học, doanh nghiệp, đưa
KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản
xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Điều này thể hiện vai trò của
hoạt động đổi mới công nghệ trong
các dự án đầu tư của doanh nghiệp,
tạo động lực, cơ hội hợp tác kinh
doanh cho các doanh nghiệp đầu tư
vào KH&CN và đổi mới sáng tạo.
Mở đầu Lễ Bế mạc, Thứ trưởng
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho
biết, trong giai đoạn hiện nay, với
chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện “mục tiêu kép”: vừa
phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập
trung phục hồi và phát triển kinh tế
xã hội, việc tập trung tiếp tục thực
hiện các Nghị quyết, Chương trình
hành động của Chính phủ trong
việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng,
đổi mới, chuyển giao công nghệ,
thúc đẩy hơn nữa các hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sẽ
góp phần không nhỏ vào quá trình
phục hồi và phát triển nền kinh tế.
Thay mặt Ban chỉ đạo tổ chức Sự
kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần
Văn Tùng đã đánh giá kết quả đạt
được của chuỗi sự kiện. Sự kết hợp
nhiều hoạt động vào khuôn khổ một

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 1

Số 295 - 11/2020
sự kiện đã tạo ra môi trường thuận
lợi cho sự gặp gỡ giữa các doanh
nghiệp có nhu cầu về công nghệ với
các nhà khoa học, viện nghiên cứu,
trường đại học, các đơn vị quốc tế.
Đồng thời, tạo điều kiện cho các
nhóm khởi nghiệp gặp gỡ với các
nhà đầu tư tiềm năng. Qua đó thúc
đẩy các hoạt động chuyển giao
công nghệ, thương mại hóa các sản
phẩm khoa học và tăng cường hoạt
động khởi nghiệp trong các trường
đại học.
Với hơn 200 gian hàng và hơn
1000 công nghệ được trình diễn.
Một số công nghệ tiêu biểu như:
Robot, máy in 3D tự chế, chế phẩm
vi sinh xử lý chất thải hữu cơ, quy
trình sản xuất chế tạo chế phẩm
sinh học tái tạo thảm thực vật, công
nghệ blockchain trong chăn nuôi
ong mật Tây Nguyên, những công
nghệ trình diễn hướng đến mục đích
thân thiện và bảo vệ môi trường...
Tuần lễ đã thu hút gần 10.000 lượt
khách tham quan, tìm hiểu công
nghệ. Có 16 doanh nghiệp đã được
vinh danh trong hoạt động đổi mới
công nghệ và thương mại hóa công
nghệ tại sự kiện.
Ngày hội việc làm diễn ra trong
khuôn khổ Tuần lễ đã thu hút được
hơn 6.000 sinh viên tham gia với 54
gian hàng quảng bá sản phẩm và

tuyển dụng mang đến 3.652 cơ hội
việc làm cho 54 doanh nghiệp.
Cùng với đó, hoạt động tư vấn
công nghệ, cải tiến quy trình kỹ
thuật, tư vấn kết nối tài chính –
công nghệ, sở hữu trí tuệ có trên
100 doanh nghiệp được tư vấn và
kết nối với các đối tác trong và
ngoài nước trong các lĩnh vực: bảo
quản chế biến các sản phẩm nông
lâm sản, cơ khí chế tạo, công nghệ
sinh học, nông nghiệp, cũng như
hiểu rõ hơn các quy trình về đăng
ký thương hiệu, đăng ký và làm các
thủ tục về sáng chế; quy trình xây
dựng kế hoạch, triển khai hệ sinh
thái khởi nghiệp… Đã có 15 biên
bản thỏa thuận hợp tác tại Tuần lễ.
Đặc biệt là Lễ ký kết biên bản ghi
nhớ và thỏa thuận hợp tác toàn diện
trong nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao 4 bên giữa Học viện
Nông nghiệp Việt Nam với Hiệp
Hội Nông nghiệp Số Việt Nam;
Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông
nghiệp Hà Lan - Việt Nam; Công ty
Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed;
hợp đồng ký kết chuyển giao công
nghệ nhân giống, sản xuất hoa Lan
công nghệ cao giữa viện rau và các
hợp tác xã trồng hoa; ký kết giữa
Công ty thời tiết thông minh với
Trung tâm nghiên cứu hoa...
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Tại Tuần lễ đã diễn ra 3 Hội thảo
chuyên đề, 1 Diễn đàn về: “Xúc
tiến đầu tư và kết nối thị trường
quốc tế”, “Ứng dụng công nghệ
thông tin và tự động hóa cho nông
nghiệp công nghệ cao”; Hội thảo
“Kết nối chuyển giao Công nghệ
cho ngành sản xuất Hoa của Việt
Nam”; Hội thảo “Kết nối cung cầu
công nghệ trong nông nghiệp”.
Cuộc thi Khởi nghiệp Nông
nghiệp Đổi mới sáng tạo 2020 đã
chọn ra 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì,
02 Giải Khuyến khích, 01 Giải Dự
án được yêu thích nhất.
Hội thảo Tổng kết Chương trình
phát triển thị trường KH&CN giai
đoạn 2015-2025 đã thông tin về
những thành quả đạt được sau 5
năm thực hiện bám sát các nhiệm
vụ trọng tâm: Hỗ trợ thúc đẩy cung
– cầu công nghệ thông qua các hoạt
động xúc tiến thị trường công nghệ
trong và ngoài nước; hình thành và
phát triển các tổ chức trung gian để
thúc đẩy hoạt động dịch vụ
KH&CN; Xây dựng hành lang pháp

lý cho việc phát triển thị trường
KH&CN… Qua đó nâng cao hiệu
quả thương mại hóa công nghệ, thu
hút các thành phần tham gia thị
trường KH&CN. Đây là căn cứ để
nghiên cứu, xây dựng Chương trình
cho giai đoạn tiếp theo.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia
sẻ, hoạt động ứng dụng, chuyển
giao và đổi mới công nghệ và khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo là hoạt
động khó khăn, cần nhiều thời gian
và nguồn lực. Vì vậy, Bộ KH&CN
mong muốn tiếp tục được sự quan
tâm và tạo điều kiện hơn nữa của
Lãnh đạo các Bộ/ngành trung ương
và địa phương, sự chia sẻ, phối hợp
của các viện nghiên cứu, Trường
đại học, các đơn vị trực thuộc Bộ
KH&CN, Sở KH&CN các tỉnh và
thành phố, các nhà khoa học, các
doanh nghiệp trong nước và quốc
tế.
(Tổng hợp)
KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG
NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
Tiếp nối chuỗi sự kiện trong Tuần
lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới
sáng tạo năm 2020 (Techdemo Techmart - Growtech - Startup Job fair), chiều ngày 30/10, tại Học
Viện Nông nghiệp Hà Nội diễn ra
Hội thảo “Kết nối cung cầu công
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nghệ trong nông nghiệp”.
Hội thảo “Kết nối cung cầu công
nghệ trong nông nghiệp” do Cục
Ứng dụng và Phát triển công nghệ
và Học viện Nông nghiệp Việt Nam
phối hợp thực hiện.
Đổi mới KH&CN được coi là một
trong những giải pháp then chốt,
trọng tâm
Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà
Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển
công nghệ chia sẻ, trong bối cảnh
đất nước hội nhập quốc tế đòi hỏi
càng phải nỗ lực trong việc cụ thể
hóa cơ chế, chính sách quản lý về
KH&CN, đáp ứng tốt hơn yêu cầu
thực tiễn của cuộc sống; tăng hàm
lượng KH&CN trong các sản phẩm
sản xuất và dịch vụ nông nghiệp,
đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng
dụng KH&CN vào sản xuất và đời
sống.
Hiện nay, nhiều địa phương,
doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã chọn
nông nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp sạch làm hướng đi chính để
đầu tư, với các công nghệ như:
Công nghệ sinh học, công nghệ nhà
kính, công nghệ tưới nhỏ giọt, công
nghệ cảm biến, tự động hóa,
internet vạn vật,… Hơn nữa, nông
nghiệp công nghệ cao giúp nông
dân chủ động trong sản xuất, khắc

phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ
thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng
nhu cầu thị trường về chất lượng
nông sản. Chính vì vậy, phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, đổi
mới KH&CN được coi là một trong
những giải pháp then chốt, trọng
tâm.
Theo TS Vũ Anh Tuấn, Cục Kinh
tế hợp tác và Phát triển nông thôn,
cơ giới hóa nông nghiệp đã giải
quyết khâu lao động nặng nhọc,
tính thời vụ khẩn trương góp phần
nâng cao năng suất, chất lượng, khả
năng cạnh tranh của một số nông
sản góp phần tạo ra các sản phẩm
nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu thế
giới; Thúc đẩy quá trình liên kết sản
xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ
ở nông thôn: Đã hình thành nhiều
mô hình liên kết doanh nghiệp với
nông dân sản xuất trên cánh đồng
lớn kết hợp các dịch vụ làm đất,
cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu
hoạch, sấy khô, cho thuê kho bảo
quản với những ưu đãi nhất định.
Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong
sản xuất nông nghiệp chính là tiền
đề phát triển nông nghiệp công
nghệ cao. Theo đó, ngày
14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành quyết định số
68/2013/QĐ-TTg quy định tổ chức
cá nhân được hưởng các chính sách
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ưu đãi khi mua sắm máy móc thiết
bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
không phân biệt máy chế tạo trong
nước và nhập khẩu.
Ngày 15/3/2018, Thủ tướng Chính
phủ ban hành quyết định số
319/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến
lược phát triển ngành cơ khí Việt
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2035. Trong đó các loại máy
kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp,
các loại máy canh tác, bảo quản,
chế biến sản phẩm nông - lâm - ngư
nghiệp,… thuộc danh mục sản
phẩm cơ khí trọng điểm được ưu
tiên đầu tư phát triển giai đoạn 2017
- 2025.
Chính sách hỗ trợ mua máy, thiết
bị nông nghiệp đã góp phần nâng
cao mức độ cơ giới hóa và khuyến
khích thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế
tạo máy nông nghiệp trong nước
đầu tư chiều sâu, cải tiến công
nghệ, nâng cao chất lượng máy móc
thiết bị sản xuất có hiệu quả.
Nguồn nhân lực công nghệ trình
độ cao là yêu cầu cấp bách
Phát triển nhân lực công nghệ cao
là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của hệ thống giáo dục và đào
tạo quốc gia nhằm thực hiện chính
sách của Nhà nước đối với hoạt
động công nghệ cao.
Những năm vừa qua việc phát

triển nông nghiệp công nghệ cao
trên cả nước đòi hỏi một nguồn
nhân lực lớn trong lĩnh vực như
công nghệ sinh học, tự động hóa,
công nghệ thông tin,... trong nông
nghiệp. Việc đào tạo nhân lực công
nghệ cao phải gắn với nhiệm vụ
ứng dụng, phát triển công nghệ cao,
bảo đảm về số lượng, chất lượng và
cơ cấu nhân lực công nghệ cao; sử
dụng hiệu quả và đãi ngộ thỏa đáng.
Theo GS.TS Phạm Văn Cường,
Phó giám đốc Học viện Nông
nghiệp Việt Nam, đào tạo nguồn
nhân lực công nghệ trình độ cao để
phát triển nền nông nghiệp là yêu
cầu cấp bách và là thách thức lớn
đang đặt ra. Căn cứ vào tình hình
thực tế và thực trạng công tác đào
tạo nguồn nhân lực công nghệ cho
nông nghiệp nước ta hiện nay, thời
gian tới cần tập trung giải quyết
một số vấn đề sau: Trong nghiên
cứu cũng như đào tạo cần phối hợp
chặt chẽ giữa các lĩnh vực công
nghệ cao chủ chốt như công nghệ
sinh học, tự động hóa, công nghệ
thông tin với việc phát huy các kiến
thức kinh nghiệm truyền thống
trong nông nghiệp.
Việc đào tạo nguồn nhân lực có
đủ kiến thức và kỹ năng, phẩm chất
và thái độ đáp ứng các yêu cầu và
đòi hỏi của nền nông nghiệp ứng
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dụng công nghệ cao, nền nông
nghiệp thông minh có vai trò quan
trọng, mang tính quyết định đến sự
nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại
hóa nông nghiệp, gắn với xây dựng
nông thôn mới, tạo ra những đột
phá trong sản xuất nông nghiệp và
phát triển kinh tế nông thôn trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Cùng đó, cần có chính sách hỗ trợ
cơ sở vật chất, trang thiết bị trong
nghiên cứu và đào tạo, hỗ trợ hình
thành và phát triển các vườn ươm
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong
các trường đại học đào tạo về công
nghệ nông nghiệp, tạo hệ sinh thái
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy quá
trình hợp tác quốc tế trong nghiên
cứu phát triển và chuyển giao công
nghệ nông nghiệp.
Cần sự phối hợp chặt chẽ
Tham dự Hội thảo, đại biểu được
lắng nghe những tham luận của các
nhà khoa học liên quan đến chính
sách khuyến khích đẩy mạnh cơ
giới hóa nông nghiệp, xu hướng
phát triển công nghệ bảo quản và
chế biến nông, lâm, thủy sản và các
giải pháp kết nối, nâng tầm giá trị
chuỗi nông sản Việt. Các đại biểu
tham dự đã tập trung trao đổi, thảo
luận sôi nổi, phản ánh thực trạng,
cơ hội và thách thức đối với viện

nghiên cứu, trường đại học, doanh
nghiệp trong hoạt động nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ
trong giai đoạn hội nhập hiện nay,
đề xuất nhiều nội dung và chia sẻ
những kinh nghiệm quốc tế về mô
hình kết nối cung cầu công nghệ để
thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi
mới và chuyển giao công nghệ, phát
triển thị trường KH&CN trong lĩnh
vực nông nghiệp tại các vùng, địa
phương.
Trong bối cảnh phát triển nông
nghiệp công nghệ chạy đua với
cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, PGS.TS. Phạm Anh Tuấn –
Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công
nghệ sau thu hoạch đưa ra giải pháp
thúc đẩy phát triển công nghiệp bảo
quản chế biến nông lâm thủy sản,
trong đó: Các công nghệ bảo quản
chế độ tiên tiến phải được tích hợp
thông qua phần mềm ứng dụng để
tối ưu hóa quá trình sản xuất; về
KH&CN (giai đoạn 2018 - 2025),
Nhà nước cần ưu tiên cho thực hiện
chương trình KH&CN trọng điểm
cấp Nhà nước về nghiên cứu ứng
dụng và phát triển công nghệ bảo
quản chế biến nông lâm thủy sản
sau thu hoạch; cần có chính sách hỗ
trợ tăng cường năng lực nghiên cứu
và đào tạo đối với các viện nghiên
cứu, trường đại học về lĩnh vực
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chuyên ngành bảo quản chế biến
nông lâm thủy sản,…
Phát biểu kết luận Hội thảo, ông
Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông
thôn đánh giá cao các báo cáo được
trình bày tại Hội thảo. Ông Thịnh
nhấn mạnh, để thúc đẩy hoạt động
kết nối cung cầu công nghệ trong
nông nghiệp, cần thực hiện các giải
pháp một cách đồng bộ. Đầu tư,
phát triển các sản phẩm chủ lực,
trọng điểm của vùng theo chuỗi giá
trị, cần giúp doanh nghiệp tìm
kiếm, chuyển giao các công nghệ
phù hợp để phát triển sản phẩm ở
địa phương. Việc huy động, kết nối
các nhà khoa học trong và ngoài
vùng cũng rất cần thiết để nghiên
cứu giải quyết một số nhiệm vụ
khoa học và công nghệ.
Bên cạnh đó, các Bộ, ban, ngành
cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh,
thành phố, viện nghiên cứu, trường
đại học, doanh nghiệp để thường
xuyên tổ chức hoạt động truyền
thông giới thiệu; đánh giá, cập nhật
hiện trạng hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ tại địa
phương để hỗ trợ kịp thời, giải
quyết các vấn đề về chính sách, kỹ
thuật, công nghệ; tập trung tổng thể
các nguồn lực cho việc nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao công nghệ

mới nhằm phát triển các sản phẩm
chủ lực, trọng điểm của vùng, địa
phương.
(truyenthongkhoahoc.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
LẦN THỨ V CỦA BỘ KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thực hiện Kế hoạch số 19/KHHĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội
đồng Thi đua, Khen thưởng (TĐKT)
Trung ương về tổ chức Đại hội thi
đua và Hội nghị điển hình tiên tiến
các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn
quốc lần Thứ X, ngày 26/10/2020,
Bộ KH&CN long trọng tổ chức Đại
hội thi đua yêu nước lần thứ V của
Bộ. Đây là dịp để đánh giá tổng kết,
kết quả phong trào thi đua, nhằm
tôn vinh và biểu dương những tấm
gương tiêu biểu trong các phong
trào thi đua yêu nước của Bộ. Đó là
các điển hình tiên tiến được xây
dựng trong các phong trào thi đua
trên mọi mặt công tác của Bộ từ
quản lý, điều hành đến nghiên cứu
khoa học và lao động trực tiếp.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó
Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT
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Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội còn có sự tham dự của các
đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ,
ngành; các đồng chí Lãnh đạo Bộ
KH&CN; Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Bộ; các cá nhân tiêu
biểu; các điển hình tiên tiến giai
đoạn 2016 -2020.
Nhiều kết quả đáng khích lệ

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần
Văn Tùng phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng
chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban
cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường
trực Bộ KH&CN cho biết: Giai
đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN đã
tích cực triển khai nhiều giải pháp
đồng bộ và đạt được nhiều kết quả
đáng khích lệ. Hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về TĐKT trong
lĩnh vực KH&CN được củng cố,
hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý
thuận lợi để thực hiện thống nhất,
đồng bộ trong Bộ và trong lĩnh vực
KH&CN. Bên cạnh đó, Bộ
KH&CN đã phát động các phong
trào thi đua, thiết thực, phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của Bộ

KH&CN. Đồng thời, Bộ KH&CN
cũng tích cực hưởng ứng, triển khai
các phong trào thi đua do Thủ
tướng Chính phủ phát động bằng
các phong trào thi đua cụ thể như:
“Đưa KH&CN về nông thôn”;
“KH&CN đồng hành cùng doanh
nghiệp”. Phong trào thi đua “Cán
bộ, công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở” giai
đoạn 2019 - 2025 cũng được triển
khai đồng bộ, lan tỏa tới toàn bộ
các đơn vị, cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của Bộ.
Báo cáo tổng kết phong trào thi
đua giai đoạn 2016 -2020 và
phương hướng nhiệm vụ trong công
tác TĐKT giai đoạn 2021-2025,
đồng chí Phạm Công Tạc, Ủy viên
ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ
KH&CN, Phó Chủ tịch Thứ nhất
Hội đồng TĐKT Bộ cho biết: Bộ
máy làm công tác TĐKT của Bộ
được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu
triển khai công tác thi đua, khen
thưởng trong tình hình mới. Hội
đồng TĐKT Bộ tiếp tục duy trì với
14 thành viên, do Bộ trưởng làm
Chủ tịch Hội đồng, một đồng chí
Thứ trưởng làm Phó Chủ tịch Thứ
nhất Hội đồng để chỉ đạo công tác
thi đua, khen thưởng của Bộ.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, bám
sát chủ đề thi đua do Thủ tướng
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phát động, Bộ trưởng Bộ KH&CN
đã phát động thi đua giai đoạn
2016-2018 với Chủ đề “Đoàn kết Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả”; giai
đoạn 2018-2020 với chủ đề: “Đổi
mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN
vào cuộc sống”.
Thông qua các phong trào thi đua;
kết quả thực hiện nhiệm vụ giai
đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN được
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen các năm 2016, 2018 và 2019.
Chủ tịch nước đã trao tặng Huân
chương Lao động hạng nhất lần 2
nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập
Bộ. Chủ tịch Nước đã trao tặng 70
Huân chương các loại gồm Huân
chương Độc lập, Huân chương Lao
động và 03 Huân chương Chiến
công cho tập thể, cá nhân các đơn
vị trực thuộc Bộ KH&CN. Thủ
tướng Chính phủ đã phong tặng 05
Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn
quốc, 19 lượt Cờ thi đua và 41
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ cho các tập thể, cá nhân trực
thuộc Bộ KH&CN. Bộ trưởng Bộ
KH&CN đã quyết định tặng Cờ thi
đua của Bộ cho 60 lượt tập thể; Kỷ
niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN
cho 2.051 cá nhân và Bằng khen
cho 1.805 lượt tập thể, cá nhân,
trong đó có 08 tập thể và 12 cá nhân
điển hình.

Phát động các phong trào thi đua
bám sát nhiệm vụ trọng tâm
Bước sang giai đoạn 2021 - 2025,
Bộ KH&CN tiếp tục quán triệt,
tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác TĐKT. Tăng
cường sự phối hợp giữa tổ chức
Đảng, chính quyền và các đoàn thể
trong việc phát động, tổ chức triển
khai các phong trào thi đua, bám sát
nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và các
đơn vị trực thuộc Bộ để các phong
trào thực sự là động lực phát triển
và là biện pháp quan trọng thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
giai đoạn 2021-2025.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ
tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
cho rằng: Trong mọi thời đại, tri
thức luôn là nền tảng của sự tiến bộ
xã hội. Thực tiễn lịch sử thế giới
cũng chứng minh, một đất nước
muốn phát triển, sánh vai cùng các
cường quốc năm châu phải từ sự
phát triển của KH&CN. Điều này
càng được khẳng định trong thế kỷ
21 - kỷ nguyên của KH&CN, trong
đó kinh tế tri thức đóng vai trò
quyết định cho sự phát triển bền
vững của mỗi quốc gia, dân tộc.
Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Đảng,
Nhà nước ta luôn quan tâm và xác
định: "Phát triển mạnh mẽ khoa học
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công nghệ, làm cho khoa học công
nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu,
là động lực quan trọng nhất để phát
triển lực lượng sản xuất hiện đại,
kinh tế tri thức, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi
trường, bảo đảm quốc phòng, an
ninh". Trong suốt chiều dài lịch sử
cách mạng, ngành khoa học Việt
Nam, các nhà khoa học, các nhà
phát minh, sáng chế đã phát huy
tinh thần yêu nước, tự hào và tự tôn
dân tộc, đem hết tài năng, trí tuệ, thi
đua nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng
dụng vào điều kiện thực tế của nước
ta, góp phần cùng cả nước giành
thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất Tổ quốc, và đạt được những
thành tựu tựu to lớn trong 35 năm
đổi mới.
Cũng trong buổi lễ, Ban Tổ chức
đã công bố các Quyết định khen
thưởng của Nhà nước cho các tập
thể và cá nhân thuộc Bộ.
(truyenthongkhoahoc.vn)
ĐỀ XUẤT THÚC ĐẨY MÔ
HÌNH DOANH NGHIỆP KHỞI
NGUỒN CÔNG NGHỆ
Doanh nghiệp khởi nguồn công
nghệ (Spin off) là doanh nghiệp

hình thành trong trường đại học để
thương mại hóa sản phẩm nghiên
cứu khoa học do chính các nhà
khoa học nắm giữ công nghệ hay
bằng sáng chế.
Thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Quốc
hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Thị
Lan (Đoàn TP. Hà Nội), Giám đốc
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
bày tỏ hoàn toàn đồng tình với quan
điểm của Chính phủ trong nhiệm
vụ, giải pháp thứ 5, Chính phủ đã
đặc biệt chú trọng đến đội ngũ nhân
lực KH-CN trình độ cao, coi KHCN và đổi mới sáng tạo là nền tảng
cho sự phát triển kinh tế-xã hội của
đất nước. Đồng thời cho rằng đây là
một giải pháp đúng đắn, mang tính
đột phá, tạo động lực then chốt để
phát triển nền kinh tế tri thức nhanh
và bền vững.
Đại biểu Nguyễn Thị Lan cũng đề
xuất với Quốc hội một số kiến nghị
về chính sách thúc đẩy sự phát triển
đổi mới sáng tạo trong trường đại
học, đặc biệt là chú trọng tới mô
hình doanh nghiệp khởi nguồn công
nghệ (Spin off), một mô hình mà
thế giới coi là hiệu quả thiết thực để
phát triển và thương mại hóa các
công nghệ được nghiên cứu thành
công từ các trường đại học.
Theo Giám đốc Học viện Nông
nghiệp Việt Nam, hiện nay, Việt
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Nam có 237 trường đại học, với
16.500 tiến sĩ, 574 giáo sư, 4.113
phó giáo sư; hằng năm đào tạo
khoảng 1.500 tiến sĩ, hơn 36.000
thạc sĩ và khoảng 1,5 triệu sinh viên
đại học.
Các trường đại học có quan hệ
hợp tác với hầu hết các tổ chức KHCN hàng đầu trên thế giới. Hằng
năm có khoảng vài nghìn đề tài
nghiên cứu khoa học các cấp được
triển khai từ các trường Đại học tạo
ra nhiều công nghệ, kỹ thuật mới rất
cần cho thực tế sản xuất và đời
sống.
Đây thực sự là một nguồn lực quý
có tiềm năng to lớn mà chúng ta cần
phát huy, khai thác để đóng góp
tích cực cho hoạt động KH-CN và
đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát
triển kinh tế đất nước.
Nhiều năm qua, Đảng, Quốc hội,
Chính phủ đã rất nỗ lực cố gắng đổi
mới cơ chế, ban hành các luật liên
quan về KH-CN để phát huy các
nguồn lực trên từ trường đại học,
tuy nhiên những đóng góp từ khu
vực này cho sự phát triển kinh tế
đất nước vẫn chưa tương xứng với
tiềm năng, lợi thế, nhiều công nghệ,
sản phẩm của đề tài nghiên cứu
chưa được chuyển giao hay thương
mại hóa để tạo ra giá trị kinh tế cho
xã hội.

Khi mô hình tự chủ đại học ra đời,
cùng với tinh thần quốc gia khởi
nghiệp đã cho phép hình thành các
doanh nghiệp trong trường đại học.
Mô hình spin-off này tạo cơ chế
thuận lợi để các nhà khoa học tự
khởi nghiệp bằng chính các công
nghệ của mình và có thể thu hút các
đối tác ngoài xã hội cùng tham gia
nghiên cứu, đổi mới công nghệ và
thương mại hóa sản phẩm công
nghệ một cách minh bạch, hiệu quả
để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất
phục vụ xã hội.
Mô hình này đã rất thành công ở
nhiều trường Đại học trên thế giới,
như các trường MIT (Hoa kỳ), Đại
học KU Leuven (Bỉ), Đại học
Wageningen (Hà Lan) và Đại học
Qeensland (Australia) hằng năm tạo
ra khoảng 100-200 doanh nghiệp
Spin-off, với doanh thu khá lớn và
tạo ra nhiều việc làm.
Để khai thác và phát huy tiềm
năng KH-CN và đổi mới sáng tạo to
lớn của trường đại học, Viện nghiên
cứu, để mô hình doanh nghiệp khởi
nguồn công nghệ (Spin-off) của
trường đại học thực sự hiệu quả, đại
biểu Nguyễn Thị Lan kiến nghị
Quốc hội, Chính phủ cần rà soát,
hoàn thiện các văn bản dưới luật
của Luật giáo dục đại học sửa đổi,
Luật KH-CN và một số luật liên
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quan khác đưa ra hướng dẫn hình
thành, vận hành doanh nghiệp khởi
nguồn công nghệ (Spin off) trong
trường đại học; nhất là các chính
sách thúc đẩy thị trường KH-CN,
thương mại hóa sản phẩm nghiên
cứu, phát triển các quỹ đổi mới
sáng tạo, quỹ hỗ trợ rủi ro.
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến
lược KH-CN quốc gia, quy hoạch,
dự báo nhu cầu đổi mới công nghệ
gắn với quy hoạch lại mạng lưới
các trường đại học, viện nghiên
cứu, trung tâm KH-CN quốc gia đủ
mạnh để giải quyết các bài toán về
công nghệ phù hợp chiến lược mới
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước.
Có chính sách thực sự đột phá và
thiết thực để huy động đội ngũ trí
thức khoa học đông đảo từ các
trường đại học, viện nghiên cứu tích
cực tham gia vào hoạt động đổi mới
sáng tạo quốc gia.
Ngoài ra cần rà soát đánh giá lại
và bổ sung mới các chính sách để
thu hút đội ngũ các nhà khoa học
quốc tế và Việt kiều đóng góp cho
hoạt động khoa học công nghệ và
đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
(chinhphu.vn)
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

KH&CN GIAI ĐOẠN 2015 2020
Ngày 31/10/2020, tại Hà Nội, Bộ
KH&CN đã tổ chức Hội thảo
“Tổng kết Chương trình phát triển
thị trường KH&CN giai đoạn 20152020” nhằm đánh giá những kết
quả đã đạt được của Chương trình
và đề xuất giải pháp phát triển
KH&CN cho giai đoạn tới 20212030. Tham dự Hội thảo có Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng,
đại diện lãnh đạo các địa phương,
các nhà khoa học, chuyên gia đến
từ các viện nghiên cứu, trường đại
học, hiệp hội, hợp tác xã và các
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng
cho biết, trong thời gian qua, Bộ
KH&CN đã chủ động phối hợp với
các Bộ, cơ quan có liên quan để
hướng dẫn và tổ chức thực hiện
Chương trình phát triển thị trường
KH-CN đến năm 2020 (gọi tắt là
Chương trình 2075) được Thủ
tướng phê duyệt tại Quyết định số
2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11
năm 2013 nhằm đảm bảo bám sát
chặt chẽ theo các mục tiêu chính:
Tăng giá trị giao dịch mua bán các
sản phẩm và dịch vụ KH-CN trên
thị trường; Tăng tỷ trọng giao dịch
mua bán tài sản trí tuệ như giải
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pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật;
Thiết lập mạng lưới sàn giao dịch
công nghệ kèm theo: hệ thống tổ
chức dịch vụ KH-CN hỗ trợ, trọng
tâm là Thành phố Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sau
5 năm triển khai thực hiện Chương
trình 2075 đã đạt được một số thành
quả nhất định để bám sát vào các
nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ
thúc đẩy cung - cầu thông qua các
hoạt động xúc tiến thị trường công
nghệ trong và ngoài nước; Hình
thành và phát triển các tổ chức
trung gian để thúc đẩy các hoạt
động dịch vụ KH&CN; Xây dựng
hành lang pháp lý cho việc phát
triển thị trường KH&CN… Đặc biệt
kết quả nghiên cứu khoa học về
chính sách hỗ trợ cho các đối tượng
của thị trường khoa học và công
nghệ đã được thể chế hóa theo nội
dung được bổ sung của Luật chuyển
giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ
1/7/2018. Theo đó, một số điểm
mới trong luật được kỳ vọng sẽ
giúp đẩy mạnh việc gắn kết giữa
các cơ quan quản lý nhà nước với
các cơ quan nghiên cứu, chuyển
giao KH&CN, doanh nghiệp
KH&CN, doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo và tổ chức trung
gian, qua đó nâng cao hiệu quả
thương mại hóa công nghệ, thu hút

các thành phần tham gia thị trường
KH&CN.
Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó
Cục trưởng Cục Phát triển thị
trường và Doanh nghiệp KH&CN
cho biết, sau 5 năm triển khai thực
hiện, Chương trình đã góp phần
thúc đẩy thị trường KH&CN, mang
lại những tác động về mặt KH&CN,
kinh tế - xã hội và tính liên kết lan
tỏa cao. Cục Phát triển thị trường và
Doanh nghiệp KH&CN - đơn vị
đầu mối thực hiện Chương trình đã
chủ động bám sát các nhiệm vụ
trọng tâm. Chương trình đã có sự
thu hút đầu tư góp vốn khá lớn từ
các đơn vị tham gia và phối hợp để
phát triển công nghệ, góp phần thúc
đẩy thị trường KH&CN, đặc biệt là
nhóm dự án thương mại hóa kết quả
nghiên cứu khoa học và tài sản trí
tuệ. Điều này phần nào thấy được
hiệu quả đầu tư trong việc thúc đẩy
hợp tác công tư, liên kết tổ chức
khoa học với doanh nghiệp, để phát
triển thị trường KH&CN. Các dự án
nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính
sách phát triển thị trường KH&CN
đã có nhiều kết quả nổi bật. Việc
đưa ra giải pháp nâng cao năng lực
đổi mới, chuyển giao, thương mại
hóa công nghệ trong trường đại học
đã giúp hình thành phương pháp
đánh giá năng lực tiếp thu công
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nghệ của các doanh nghiệp, phục vụ
quá trình thương mại hóa và phát
triển thị trường KH&CN của Việt
Nam. Đặc biệt, từ nhiệm vụ “Hình
thành và phát triển tổ chức trung
gian của thị trường KH&CN tại cơ
sở giáo dục đại học trong lĩnh vực
nông lâm ngư nghiệp” đã bước đầu
hình thành được mô hình tổ chức
trung gian trong trường đại học, qua
đó, có thể làm hình mẫu nhân rộng
thúc đẩy giao dịch công nghệ tại cơ
sở giáo dục đại học trên toàn quốc.
Các dự án xúc tiến và kết nối cung
cầu phát triển thị trường KH&CN
cũng đạt kết quả tốt với việc tổ
chức các sự kiện kết nối cung cầu
công nghệ (Techdemo), Chợ công
nghệ và thiết bị (Techmart) và các
sàn giao dịch công nghệ, trung tâm
ứng dụng chuyển giao tiến bộ
KH&CN, giai đoạn 2012-2019, đã
có hơn 3000 hợp đồng và biên bản
được ký kết. Bên cạnh đó, các sự
kiện như ICTcomm và GrowTech
được tổ chức bởi nguồn xã hội hóa
lên tới hơn 90%. Kết quả đạt được
từ các sự kiện vẫn đạt 100% các
mục tiêu hỗ trợ xây dựng, hoàn
thiện chính sách, kết nối các nguồn
cung, cầu trong và ngoài nước, đảm
bảo thực hiện được các nhiệm vụ
định hướng và phát triển thị trường
khoa học và công nghệ.

Với những kết quả đạt được,
Chương trình 2075 đã tác động tích
cực tới phát triển thị trường
KH&CN, với việc hình thành và
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về
công nghệ để xúc tiến hoạt động
tìm kiếm, đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa; đào tạo, xây
dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
về dịch vụ công nghệ và thị trường
KH&CN.
Về định hướng phát triển của
Chương trình 2075 trong giai đoạn
tới, ông Tạ Bá Hưng, Chủ nhiệm
Chương trình cho biết: Mục tiêu
của chương trình là tăng nhanh giá
trị giao dịch hàng hóa KH&CN trên
thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu
đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia trên cơ sở nâng cao vai trò của
nhà nước và các chủ thể của thị
trường KH&CN. Trong thời gian
tới, Chương trình sẽ tập trung phát
triển các tổ chức trung gian của thị
trường KH&CN đáp ứng yêu cầu
hội nhập quốc tế và bối cảnh cuộc
cách mạng 4.0; Phát triển hạ tầng
quốc gia của thị trường KH&CN;
Thúc đẩy phát triển nhu cầu về
hàng hóa KH&CN, nâng cao năng
lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ và áp
dụng công nghệ tại các doanh
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nghiệp; Thúc đẩy phát triển nguồn
cung hàng hóa KH&CN trên thị
trường KH&CN; Tăng cường các
hoạt động xúc tiến thị trường
KH&CN; Tiếp tục hoàn thiện môi
trường pháp lý, đẩy mạnh nghiên
cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho
phát triển thị trường KH&CN.
(NASATI)
THÀNH TỰU KH&CN

 Robot giao hàng sử dụng trí
tuệ nhân tạo
Thay vì sử dụng tín hiệu GPS như
những robot đời trước, robot giao
hàng mới này sử dụng trí tuệ nhân
tạo (AI) để tìm hiểu tuyến đường
cũng như phân loại các gói hàng
khi di chuyển.

Học viện Robotics của Anh đang
thử nghiệm robot giao hàng Kargo
vận chuyển thuốc đến các viện
dưỡng lão ở London trong thời gian
đại dịch COVID-19.
Robot được thiết kế để giao hàng
chặng cuối, từ trung tâm phân phối
hoặc kho lưu trữ đến tay người

nhận - giai đoạn thường chiếm phần
lớn chi phí vận chuyển hàng hóa.
Robot chạy bằng điện này có thể
chở 48 kiện hàng và tự hành trên
các làn đường đô thị và nông thôn
mà không cần tín hiệu GPS. Thay
vào đó, nó sử dụng trí tuệ nhân tạo
(AI) để tìm hiểu tuyến đường, cũng
như phân loại các gói hàng khi di
chuyển.
Kargo sẽ tập trung vào việc giao
những bưu kiện nhỏ có kích thước
tương đương chiếc hộp đựng giày.
Robot có thể đạt tốc độ di chuyển
tối đa 96 km/h và mất khoảng 3 giờ
để sạc đầy, trong đó một giờ đầu
tiên có thể sạc nhanh 70%.
William Sachiti, nhà sáng lập
Học viện Robotics cho biết việc sử
dụng robot này giúp rút ngắn thời
gian và giảm thiểu chi phí vận
chuyển. Phương tiện hứa hẹn sẽ
giúp tiết kiệm tới 90% chi phí giao
hàng chặng cuối và giảm đáng kể
tác động ô nhiễm lên môi trường.
(chinhphu.vn)
 Nghiên cứu tạo giống gốc để
sản xuất vaccine cúm A/H5N1
Đề tài “Nghiên cứu tạo giống gốc
để sản xuất vaccine cúm A/H5N1”,
mã số SPQG.05b.03, thuộc Chương
trình phát triển sản phẩm KH&CN
quốc gia đến năm 2020 do Bộ
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KH&CN quản lý.

Nghiên cứu viên của nhóm được đào tạo
tại bệnh viện St. Jude, Mỹ.

Năm 2016, sau khi nhận được
quyết định phê duyệt thực hiện đề
tài “Nghiên cứu tạo giống gốc để
sản xuất vaccine cúm A/H5N1”,
việc đầu tiên mà nhóm nghiên cứu
của TS Nguyễn Trung Nam làm là
cử hai thành viên tới phòng thí
nghiệm St. Jude Children’s
Research Hospital (Memphis,
Tennessee, Mỹ) để học về kỹ thuật
di truyền ngược.
Những nghiên cứu của TS
Nguyễn Trung Nam và các cộng sự
tại Viện Công nghệ sinh học lúc
bấy giờ được thực hiện trong bối
cảnh Việt Nam chưa có công bố
nào liên quan đến việc sử dụng kỹ
thuật di truyền ngược để tạo chủng
giống gốc cho vaccine cúm
A/H5N1.
Trên thế giới, di truyền ngược
(reverse genetics) là một trong
những kỹ thuật tạo giống gốc virus
cho sản xuất vaccine cúm gia cầm
mang lại hiệu quả cao và được

WHO công nhận. Vaccine được tạo
ra bởi kỹ thuật này có độ tinh sạch
cao, tính kháng nguyên cao, độc
tính thấp, do đó an toàn với gia cầm
được tiêm vaccine.
Sau gần 5 năm, 10 thành viên của
nhóm nghiên cứu đã thực hiện hàng
nghìn thí nghiệm để đưa ra quy
trình tạo giống gốc sản xuất vaccine
cúm A/H5N1.
Với việc làm chủ được kỹ thuật di
truyền ngược để tạo ra vaccine
phòng bệnh cúm gia cầm, TS
Nguyễn Trung Nam tin rằng giờ
đây khi xuất hiện những loại cúm
mới như A/H5N6, A/H9N2, thì
Việt Nam có thể rút ngắn thời gian
tạo ra các giống virus để sản xuất
vaccine mà không phải phụ thuộc
vào nước ngoài. TS Nam hi vọng
các nghiên cứu của mình có thể
được ứng dụng cho sản xuất
vaccine, góp phần phòng, chống
bệnh cúm gia cầm đã và đang gây
thiệt hại không nhỏ tại Việt Nam.
(khoahocphattrien.vn)
 Vật liệu mới tách CO2 khỏi khí
thải công nghiệp, khí thiên nhiên
hoặc khí sinh học
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Các nhà hóa học tại trường Đại
học Bayreuth đã tạo ra loại vật liệu
góp phần quan trọng bảo vệ khí hậu
và sản xuất công nghiệp bền vững.
Nhờ có vật liệu này, khí nhà kính
CO2 đặc biệt có thể được tách khỏi
khí thải công nghiệp, khí thiên
nhiên hoặc khí sinh học để sẵn sàng
tái chế. Quá trình phân tách vừa
tiết kiệm năng lượng vừa tiết kiệm
chi phí.
“Thỏa thuận Xanh" (một tập hợp
sáng kiến chính sách của Ủy ban
châu Âu) được đưa ra vào năm
2019, kêu gọi giảm phát thải khí
nhà kính trong EU xuống mức bằng
0 vào năm 2050. Thỏa thuận này
cần có các quy trình sáng tạo để
tách và giữ lại CO2 khỏi khí thải và
các hỗn hợp khí khác để không phát
tán vào khí quyển. Vật liệu được
phát triển tại trường Đại học
Bayreuth có ưu điểm cơ bản vượt
trội hơn các quá trình phân tách
trước đây: Vật liệu có khả năng khử
hoàn toàn CO2 khỏi hỗn hợp khí
mà không liên kết hóa học với CO2.
Hỗn hợp khí này có thể là khí thải
từ các nhà máy công nghiệp, nhưng
cũng có thể là khí thiên nhiên hoặc
khí sinh học. Trong tất cả những
trường hợp này, CO2 tích tụ trong
các hốc của vật liệu chỉ do tương
tác vật lý. Từ đó, nó có thể được

giải phóng mà không tiêu tốn nhiều
năng lượng để có sẵn như một
nguồn tài nguyên cho sản xuất công
nghiệp. Do đó, về mặt hóa học, quá
trình tách hoạt động theo nguyên
tắc hấp phụ vật lý. Giống như một
bể lưu trữ rộng, vật liệu mới có thể
chứa đầy CO2 và thải khí này theo
cách tiết kiệm năng lượng. Trong
phòng thí nghiệm của trường Đại
học Bayreuth, vật liệu được thiết kế
theo cách này để chỉ tách CO2 và
không tách khí khác khỏi hỗn hợp
khí đa dạng nhất.
Vật liệu mới là dạng kết hợp giữa
vô cơ-hữu cơ. Cơ sở hóa học là các
khoáng chất đất sét bao gồm hàng
trăm tiểu cầu thủy tinh riêng lẻ.
Chúng chỉ dày một nanomet và
được sắp xếp chồng lên nhau. Giữa
các tấm thủy tinh riêng lẻ có các
phân tử hữu cơ hoạt động như chất
đệm. Hình dạng và tính chất hóa
học của chúng đã được lựa chọn để
các khoảng trống tạo ra được điều
chỉnh tối ưu để tích tụ CO2. Chỉ các
phân tử CO2 mới có thể thâm nhập
vào hệ thống lỗ xốp của vật liệu và
được giữ lại khí trong đó. Ngược
lại, mêtan, nitơ và các thành phần
khí thải khác phải ở bên ngoài do
kích thước phân tử của chúng. Các
nhà nghiên cứu đã sử dụng hiệu ứng
rây phân tử để tăng tính chọn lọc
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của vật liệu với CO2. Các nhà khoa
học hiện đang nghiên cứu phát triển
hệ thống màng dựa vào khoáng sét,
được thiết kế để tách CO2 liên tục,
có chọn lọc và tiết kiệm năng lượng
khỏi hỗn hợp khí.
Sự phát triển của vật liệu mới để
tách và cung cấp CO2 đã được thực
hiện nhờ vào một hệ thống đo
lường đặc biệt thiết lập trong các
phòng thí nghiệm của trường Đại
học Bayreuth, cho phép xác định
chính xác lượng khí bị hấp phụ và
tính chọn lọc của vật liệu hấp phụ.
Điều đó cho phép các quy trình
công nghiệp được tái tạo một cách
thực tế.
(vista.gov.vn)
 Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát
công trường xây dựng
Thông thường, tại các công
trường xây dựng luôn có rất nhiều
công việc diễn ra cùng một lúc với
nhiều bộ phận làm việc. Khi các dự
án ngày càng lớn, các lỗi thi công
và sự chậm trễ sẽ càng gây tốn kém
hơn cho các nhà thầu. Theo ước
tính của công ty tư vấn Mckinsey,
việc quản lý yếu kém tại công
trường khiến ngành xây dựng thiệt
hại 1,6 nghìn tỷ USD mỗi năm. Tuy
vậy, thường chỉ có khoảng 5 người
quản lý giám sát việc xây dựng một

tòa nhà 1.500 phòng.
Để giải quyết vấn đề trên, các
công trường xây dựng ở châu Âu
hiện đang sử dụng hệ thống nhận
dạng hình ảnh sử dụng AI do công
ty Buildots sản xuất để tự động phát
hiện các chậm trễ hoặc lỗi trong thi
công. Hệ thống có thể nhận dạng
hình ảnh, giám sát mọi chi tiết của
một dự án xây dựng và tự động
cảnh báo các dấu hiệu chậm trễ
hoặc lỗi. Hệ thống này đã được sử
dụng bởi 2 trong số các công ty xây
dựng lớn nhất ở châu Âu.
Khi các giám sát viên kiểm tra
công trình, camera trên mũ của họ
sẽ ghi lại toàn bộ dự án và tải video
đó lên phần mềm nhận dạng hình
ảnh. Phần mềm sẽ so sánh trạng
thái của hàng nghìn đối tượng và
hạng mục thi công tại công trường
thực địa - chẳng hạn như ổ cắm
điện và phụ kiện phòng tắm - với
bản vẽ kỹ thuật của tòa nhà.
Hệ thống này cũng sử dụng video
để xác định vị trí của camera đang
quay trong tòa nhà, từ đó xác định
vị trí chính xác của các đối tượng
trong mỗi khung hình.
Ông Roy Danon, người sáng lập
và là Giám đốc điều hành của
Buildots, cho biết hệ thống có thể
theo dõi trạng thái của khoảng
150.000 đối tượng vài lần một tuần.
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Đối với mỗi đối tượng và hạng
mục, hệ thống có thể cho biết nó
đang ở trạng thái nào trong số 3
hoặc 4 trạng thái, từ chưa bắt đầu
cho đến xây dựng hoàn chỉnh.
So sánh tình trạng của một dự án
với bản vẽ kỹ thuật cũng tạo ra sự
khác biệt lớn trong đại dịch
COVID-19. Khi các công trường
xây dựng phải phong tỏa, các nhà
quản lý của một số dự án có thể sử
dụng hệ thống của Buildots để theo
dõi tiến độ từ xa.
(chinhphu.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN
3D TRÊN THẾ GIỚI
Công nghệ in 3D hiện đang phát
triển nhanh chóng trên thế giới. Với
công nghệ này, nhà sản xuất có thể
tùy chỉnh theo những gì họ cần một
cách nhanh chóng, in lại các bộ
phận để thay thế một cách dễ dàng.
Với những lợi ích mang lại (tạo ra
chuỗi giá trị xuyên suốt từ sản xuất
đến lưu kho, sử dụng sản phẩm và
dịch vụ; tiết kiệm nguyên/vật liệu,
năng lượng; quy trình sản xuất
ngắn gọn cho ra các sản phẩm tuỳ
chỉnh kể cả những sản phẩm có cấu
trúc phức tạp…), công nghệ in 3D

đang ngày càng được ứng dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực với
tốc độ tăng trưởng hàng năm lên
đến gần 30%.
Công nghệ in 3D
Công nghệ in 3D (hay còn gọi là
công nghệ sản xuất đắp dần) là một
chuỗi kết hợp các công đoạn khác
nhau để tạo ra một vật thể ba chiều
từ vật mẫu thật được quét 3D hoặc
mô hình kỹ thuật số, bằng cách đắp
dần các lớp vật liệu theo từng lớp.
Với sản xuất đắp dần, đối tượng
được tạo ra theo từng lớp, có thể coi
là công nghệ tạo hình như đúc hay
ép khuôn, khác với phương pháp
gia công/mài giũa, cắt gọt vật liệu
nguyên khối truyền thống (loại bỏ
hoặc cắt gọt đi một phần vật liệu,
nhằm có được sản phẩm cuối cùng).
Có nhiều công nghệ in 3D khác
nhau đã được phát triển như đùn vật
liệu (material extrusion), quang
trùng
hợp
(vat
photopolymerization), kết hợp bột
(binding jetting)… Mỗi công nghệ
có những đặc điểm khác nhau, phù
hợp cho các yêu cầu kỹ thuật đa
dạng về vật liệu, tốc độ, chất lượng
hoàn thiện sản phẩm.
Lợi ích bền vững của công nghệ
in 3D là tạo ra chuỗi giá trị xuyên
suốt từ tiền sản xuất đến sản xuất,
lưu kho, sử dụng sản phẩm và dịch
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vụ; tiết kiệm nguyên/vật liệu, năng
lượng; quy trình sản xuất ngắn gọn
cho ra các sản phẩm tuỳ chỉnh kể cả
những sản phẩm có cấu trúc phức
tạp; cho phép các nhà sản xuất tiến
gần hơn đến tỷ lệ cung/cầu = 1/1,
giảm lượng phế liệu và tồn kho do
sản xuất dư thừa. Với nhiều ưu
điểm nổi trội, công nghệ in 3D là xu
hướng phát triển trong tương lai.
Hiện nay, công nghệ này đã được
ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh
vực như kiến trúc, mỹ thuật, y học,
thẩm mỹ, giáo dục đến tạo mẫu
nhanh trong các ngành công nghiệp
sản xuất như ô tô, hàng không vũ
trụ, y tế, điện tử, robot, nông
nghiệp…
Xu hướng ứng dụng
Một số ứng dụng công nghệ in 3D
tiêu biểu trong sản xuất công
nghiệp hiện nay gồm:
Ngành công nghiệp ô tô: các yêu
cầu quan trọng cho sản xuất ô tô
như giảm trọng lượng xe, vật liệu
chế tạo/năng lượng nhiên liệu tiêu
thụ của xe; các bộ phận với thiết kế
hình học phức tạp, đảm bảo khả
năng chịu lực (liên quan đến trọng
lượng và thiết kế khí động học); yêu
cầu khả năng chịu nhiệt tốt, biến
dạng nhiệt nhỏ, bền dưới tác dụng
của ánh sáng; yêu cầu khả năng
chống ẩm, kín nước đều có thể đạt

được khi sử dụng công nghệ in 3D.
Những lợi ích in 3D có thể đem lại
cho ngành công nghiệp ô tô gồm: 1)
Giảm trọng lượng của ô tô thông
qua việc tối ưu thiết kế các bộ phận,
giảm số lượng các bộ phận; 2) Tối
ưu hoá thiết kế, tạo ô tô in 3D tùy
chỉnh (3D có thể in được nhiều hình
dạng phức tạp với cấu trúc độc đáo,
các bộ phận tách rời cũng có thể
hợp nhất in thành một khối giúp
thiết kế xe được kín, chắc); 3) Thay
thế phụ tùng dễ dàng, phục chế ô tô
cổ; 4) Cải tiến quy trình sản xuất,
rút ngắn thời gian sản xuất, tiết
kiệm chi phí cho quá trình gia
công…

Vỏ đèn hậu của xe Audi được sản xuất bởi
công nghệ in 3D.

Đèn hậu dạng vây trên siêu xe Divo của
Bugatti Automobiles SAS được sản xuất
bằng công nghệ in 3D.

Ngành hàng không - vũ trụ: phát
triển các thiết bị bay không người
lái UAVs; thám hiểm không gian,
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vũ trụ: thiết kế, chế tạo các bộ phận
cho tên lửa đẩy, tàu vũ trụ, vệ tinh,
trạm quốc tế. Trong đó, UAVs và
máy bay thử nghiệm là hai lĩnh vực
mà in 3D có thể được áp dụng
nhanh chóng bởi các lĩnh vực này
đòi hỏi sự giám sát ít nhất về quy
định. Aurora Flight Sciences và
Stratasys đã hợp tác để phát triển
một chiếc máy bay không người lái
(UAVs) bằng công nghệ in 3D với
sải cánh 2,9 m, trọng lượng khung
là 6,4 kg, máy bay đạt tốc độ 67
m/s. Nó bao gồm tổng cộng 34 bộ
phận, 26 trong số đó được sản xuất
bằng công nghệ in 3D, chiếm
khoảng 80% trọng lượng của khung
máy bay.

lĩnh vực y tế từ các chế tạo công cụ
và hướng dẫn phẫu thuật đến các bộ
phận nhân bản của cơ thể người để
lập kế hoạch trước phẫu thuật. Việc
sản xuất trực tiếp các thiết bị y tế
tùy chỉnh, bao gồm các bộ phận giả
và thiết bị nha khoa chi phí thấp
như aliners và cầu răng bằng công
nghệ in 3D cũng ngày càng được
đẩy mạnh và phổ biến. Một trong
những lĩnh vực đã được chuyển đổi
hoàn toàn bởi in 3D là máy trợ
thính. Hơn 10.000.000 người hiện
đang đeo máy trợ thính in 3D tương
ứng với 97% lượng máy trợ thính
trên toàn cầu.
(vjst.vn)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Máy bay không người lái của Aurora
Flight Sciences được sản xuất bằng công
nghệ in 3D.

Ngành y tế: hơn 20 loại cấy ghép
khác nhau, từ cấy ghép sọ đến cấy
ghép hông, đầu gối và cột sống
(được phê duyệt bởi Cục Quản lý
thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA) đã được sản xuất bằng các
công nghệ in 3D khác nhau. Ngày
nay, in 3D được ứng dụng trong

DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG
QUỐC TẾ
Chiều ngày 30/10/2020, tại Học
viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban
Quản lý dự án Trung tâm Đổi mới
Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí
hậu Việt Nam (VCIC), Công ty
TNHH Truyền thông Công nghệ
MTD Việt Nam và Học viện Nông
nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn
đàn xúc tiến đầu tư và kết nối thị
trường quốc tế, nằm trong chuỗi sự
kiện Tuần lễ Kết nối công nghệ và
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Đổi mới sáng tạo năm 2020 do Bộ
KH&CN phối hợp cùng Bộ
NN&PTNT tổ chức.
Tham dự chương trình có ông
Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục
trưởng Cục Phát triển Thị trường và
Doanh nghiệp KH&CN, Giám đốc
VCIC; TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó
Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó
Giám đốc Học viện; ông Mạc Quốc
Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố Hà Nội; ông Lê Văn Duy
- Phó Giám đốc Công ty TNHH
Truyền thông Công nghệ MTD Việt
Nam cùng đại diện lãnh đạo của
Quỹ đầu tư Việt Anh, Quỹ Bamboo
Capital,
Vietnamese
Entrepreneurship Society in Finland
(VietEs), Quỹ First Guardian
Capital và các doanh nghiệp tham
gia gọi vốn.
Diễn đàn xúc tiến đầu tư và kết
nối thị trường quốc tế được tổ chức
với mục tiêu nhằm kết nối giữa
doanh nghiệp và các quỹ đầu tư
trong và ngoài nước cho các đơn vị,
cá nhân tổ chức đang hoạt động
trong lĩnh vực KH&CN. Qua đó,
tạo điều kiện thuận lợi cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là
trong lĩnh vực công nghệ và nông
nghiệp. Không chỉ giải quyết những
vấn đề cấp bách cho xã hội, mà còn

là nơi kết nối chắp cánh cho các
công nghệ, dịch vụ có khả năng
phát triển tại Việt Nam và trên thế
giới.
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập
trung chia sẻ những kinh nghiệm
trên một số lĩnh vực như: thương
mại công nghệ, bất động sản, du
lịch lữ hành, công nghệ chế biến và
thương mại hoá sản phẩm từ nông
nghiệp, sản xuất dược liệu,… đồng
thời đưa ra những giải pháp, tháo
gỡ khó khăn trong quá trình triển
khai, đặc biệt có sự kết nối giao lưu
trực tuyến với các tổ chức, cá nhân
tại nước ngoài, góp phần tạo dấu ấn
tại Diễn đàn.
(most.gov.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐỀ
XUẤT
TRAO
GIẢI
THƯỞNG
CHẤT
LƯỢNG
QUỐC GIA 2020 CHO 60
DOANH NGHIỆP
Tại cuộc họp lần thứ nhất của Hội
đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc
gia (GTCLQG) năm 2020 vừa diễn
ra ngày 20/10 tại Hà Nội, Hội đồng
đã thống nhất xem xét 60 doanh
nghiệp được đề xuất trao GTCLQG
năm 2020.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng
Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng
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GTCLQG 2020 Lê Xuân Định; Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC),
Ủy viên Thư ký Hội đồng Giải
thưởng Nguyễn Hoàng Linh và các
thành viên Hội đồng, đại diện cho
các bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, đơn
vị có liên quan.
Báo cáo công tác triển khai hoạt
động GTCLQG năm 2020, Phó
Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng
Linh cho biết, từ đầu năm 2020,
Tổng cục TĐC – Cơ quan thường
trực GTCLQG đã có công văn gửi
tới các Sở KH&CN, Chi cục TĐC
các địa phương về Kế hoạch hoạt
động GTCLQG năm 2020. Tuy
nhiên, do ảnh hưởng của dịch
Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến
hoạt động của giải thưởng. Bên
cạnh đó, Tổ chức Chất lượng Châu
Á - Thái Bình Dương (APQO) cũng
dừng Lễ trao Giải thưởng Chất
lượng Châu Á - Thái Bình Dương
(GPEA) năm 2020. Do đó, căn cứ
vào thực tế triển khai hoạt động
GTCLQG và bối cảnh kinh tế - xã
hội nói chung, tình hình hoạt động
GTCLQG năm 2019, 2020 nói
riêng, để đảm bảo duy trì hiệu quả
hoạt động của giải thưởng, Tổng
cục TĐC đã đề xuất Bộ KH&CN
thay đổi kế hoạch của hoạt động
GTCLQG năm 2019, 2020 theo

hướng thực hiện đúng kế hoạch
hoạt động GTCLQG 2020 và gộp 2
Lễ trao giải năm 2019 và 2020 vào
một và dự kiến sẽ tổ chức vào tháng
12/2020.
Tại cuộc họp, các thành viên hội
đồng Giải thưởng đã đưa ra ý kiến
xem xét, thông qua 60 hồ sơ doanh
nghiệp đề nghị Bộ KH&CN trình
Thủ tướng Chính phủ ra quyết định
tặng GTCLQG năm 2020 và xem
xét, trong đó, thông qua danh sách
dự kiến thẩm định các doanh nghiệp
trên cơ sở 27 doanh nghiệp được
HĐST đề nghị trao Giải Vàng
GTCLQG và 33 doanh nghiệp được
đề xuất trao GTCLQG năm nay.
Bên cạnh đó, cuộc họp cũng ghi
nhận nhiều ý kiến của các thành
viên hội đồng xung quanh việc
đánh giá thực tiễn tại doanh nghiệp
và những đóng góp của các doanh
nghiệp trong lĩnh vực y tế trước
cuộc chiến chống đại dịch Covid 19
như sản xuất vắc xin, máy thở,…
đồng thời đề cao việc lựa chọn các
doanh nghiệp có quy mô, chất
lượng để nâng cao giá trị cũng như
uy tín của Giải thưởng.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội
đồng Giải thưởng, Thứ trưởng Lê
Xuân Định khẳng định, quy trình
chuẩn bị cho GTCLQG năm 2020
đã được triển khai công phu,
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nghiêm túc, minh bạch và bài bản
từ HĐST. Thông qua cuộc họp, Hội
đồng đi đến thống nhất xem xét 60
doanh nghiệp được đề xuất trao
GTCLQG năm 2020 và tiếp tục
xem xét tiến hành đánh giá tại chỗ
các doanh nghiệp từ đó sẽ đưa ra
quyết định số lượng các doanh
nghiệp đoạt Giải Vàng, đồng thời
tiếp tục tăng cường sự phối hợp
chặt chẽ giữa Cơ quan thường trực
của Giải thưởng với các bộ ngành
liên quan để rà soát hồ sơ trong lĩnh
vực quản lý ngành một cách nghiêm
túc và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng
cũng thống nhất thành lập HĐST
ngành y tế để xem xét một số doanh
nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực này
để đưa vào xét giải.
(vietq.vn)
BẢO TRÌ TOÀN HỆ THỐNG
GEPIR - MẠNG TRA CỨU
THÔNG TIN MÃ SỐ, MÃ
VẠCH TOÀN CẦU
Từ 8/11/2020 - 15/11/2020 GS1
dự kiến sẽ tiến hành bảo trì hệ
thống GEPIR - mạng tra cứu thông
tin mã số, mã vạch toàn cầu.

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc
gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng) vừa phát đi thông báo
cho biết SG1 sẽ tiến hành bảo trì
toàn hệ thống GEPIR - mạng tra
cứu thông tin mã số, mã vạch toàn
cầu trong khoảng thời gian từ
8/11/2020 - 15/11/2020.
Theo đại diện Trung tâm Mã số
mã vạch Quốc gia, trong khoảng
thời gian bảo trì, các hình thức tra
cứu thông tin có thể tạm thời bị
gián đoạn trong khoảng thời gian
ngắn.
Mạng đăng kí toàn cầu thông tin
điện tử các bên tham gia GEPIR là
một dịch vụ duy nhất, dựa trên
internet cho phép truy cập thông tin
liên lạc cơ bản đối với các tổ chức
là thành viên của GS1. Những tổ
chức thành viên này sử dụng hệ
thống mã số thống nhất toàn cầu
của GS1 để xác định sản phẩm, địa
điểm hoặc việc vận chuyển hàng
hoá. Chỉ cần gõ mã số của sản
phẩm lên mạng GEPIR, bất cứ ai
cũng có thể tìm thấy chủ sở hữu các
thông tin liên lạc của mã số đó. Mã
số toàn cầu phân định địa điểm
GLN (Global Location Number) và
Mã công-ten-nơ vận chuyển theo
xê-ri SSCC (Serial Shipping
Container Code) cũng có thể được
sử dụng như những tiêu chí tìm

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 24

Số 295 - 11/2020
kiếm.
GEPIR hỗ trợ mạng lưới rộng rãi
các hình thức sử dụng khác
nhau: Người tiêu dùng sử dụng
GEPIR để tìm kiếm thêm thông tin
liên lạc ngoài thông tin đã được in
trên bao gói; Người mua hàng trong
siêu thị tìm kiếm thông tin liên lạc
khi họ nhận thấy có các sản phẩm
mới; Các nhà cung cấp ứng dụng
xác nhận ai là người sở hữu mã số
mã vạch.
(vietq.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Dịch viêm đường hô hấp cấp
COVID-19: Australia bắt đầu sản
xuất vắcxin

Công nhân làm việc trong dây chuyền sản
xuất vaccine tại cơ sở của Tập đoàn y tế
Australia CSL ở Melbourne.

Bắt đầu từ ngày 9/11, Tập đoàn y
tế lớn nhất của Australia CSL sẽ
sản xuất vắcxin phòng dịch viêm
đường hô hấp cấp COVID-19 do
hãng dược phẩm đa quốc gia
AstraZeneca hợp tác với Đại học

Oxford (Anh) phát triển trong bối
cảnh loại vắcxin này vẫn đang
trong quá trình thử nghiệm lâm
sàng giai đoạn 3.
CSL dự kiến sẽ sản xuất 30 triệu
liều vắcxin trên tại nhà máy ở
Broadmeadows, phía bắc thành phố
Melbourne. Nếu các thử nghiệm
lâm sàng cho kết quả thành công,
những liều vắcxin đầu tiên sẽ được
cung cấp vào nửa đầu năm 2021, ưu
tiên dành cho người già và những
thành viên dễ bị tổn thương trong
cộng đồng cần được tiêm chủng
sớm.
Dự kiến, mỗi người dân Australia
sẽ cần ít nhất hai liều vắcxin để có
thể chống lại virus SARS-CoV-2.
CSL tiết lộ các bước sản xuất
vắcxin sẽ bao gồm việc làm tan
băng các tế bào vắcxin và tái tạo
chúng trong các lò phản ứng sinh
học.
Chính phủ Australia đã đầu tư 1,7
tỷ AUD (1,2 tỷ USD) cho việc sản
xuất hai loại vắcxin phòng COVID19 gồm vắcxin của hãng
AstraZeneca và một loại khác có
tên là UQ-CSL V451 do chính
CSL phát triển cùng với Đại học
Queensland.
Vắcxin AstraZeneca, được coi là
tiên tiến nhất trên thế giới sử dụng
tế bào virus sống, khác với vắcxin
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UQ dựa trên "kẹp phân tử" để kích
hoạt phản ứng miễn dịch bảo vệ.
Hiện CSL đã sản xuất các
lô vắcxin UQ và dự kiến sẽ bắt đầu
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
vào tháng tới. Nếu thử nghiệm
thành công, công ty này sẽ sản xuất
50 triệu liều vắcxin UQ như một
phần của thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ
AUD mà CSL đã ký với chính
phủ Australia.
Việc tiến hành các hoạt động sản
xuất song song với quá trình thử
nghiệm và phê duyệt lâm sàng phản
ánh tính cấp thiết của việc kiểm
soát dịch COVID-19 không chỉ ở
Australia mà cả trên toàn thế giới.
Cũng theo Giám đốc khoa học của
CSL Andrew Nash, Cơ quan Quản
lý Sản phẩm Điều trị của Australia
đã cấp giấy phép tạm thời cho
vắcxin của hãng AstraZeneca, bước
đầu tiên hướng tới việc phê duyệt
hoàn toàn loại vắcxin này./.
(TTXVN)
 Lần đầu tiên thử nghiệm tàu
siêu tốc công nghệ Hyperloop có
chở khách
Công ty Virgin Hyperloop ngày
8/11 lần đầu tiên thử nghiệm tàu
siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt
trội có chở hành khách. Cuộc thử
nghiệm này đối với công ty là dấu

mốc quan trọng mở ra triển vọng
sớm cho ra đời loại phương tiện
giao thông vận tải mới có thể đạt
tốc độ lên tới 1.000km/h.

Tàu siêu tốc Virgin (Nguồn:Virgin.com)

Cuộc thử nghiệm đã diễn ra tại sa
mạc Nevada. Hai hành khách là
nhân viên của Virgin đã ngồi trên
một phương tiện 2 chỗ và phương
tiện này sau đó chỉ mất 15 giây để
đưa hai hành khách di chuyển
quãng đường 500m.
Hiện Virgin Hyperloop đang phát
triển tàu Hyperloop có khả năng
vận chuyển hành khách hoặc hàng
hóa với tốc đạt 1.080km/h, theo đó
hành khách sẽ chỉ mất 45 phút để di
chuyển trên hành trình từ Los
Angeles đến San Francisco. Con tàu
tương lai này được thiết kế để vận
chuyển cùng lúc 28 người. Ngoài
tính năng vượt trội về tốc độ, con
tàu này còn góp phần bảo vệ môi
trường khi lượng khí phát thải bằng
0%. Đến nay, tàu Hyperlooop đã
nhận được 400 triệu USD vốn đầu
tư.
Hyperloop là hệ thống giao thông
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vận tải tốc độ cao với khoang chở
khách hay hàng hóa được đặt trong
đường ống áp suất thấp để giảm ma
sát, đạt vận tốc gấp 2 lần so với
máy bay chở khách thông thường.
Công nghệ Hyperloop được cho là
phương thức vận chuyển thứ 5 sau
đường bộ, đường thủy, đường hàng
không và đường sắt. Virgin là một
trong nhiều công ty đang phát triển
công nghệ mới này.
(TTXVN)
 Bộ Nhật thử nghiệm taxi không
người lái sử dụng mạng 5G

Ngày 5/11, tập đoàn viễn thông
lớn của Nhật Bản là KDDI đã phối
hợp với một số công ty khởi nghiệp
tiến hành chạy thử loại xe taxi
không người lái sử dụng mạng dữ
liệu tốc độ cao 5G.
Taxi không người lái được vận
hành thông qua hệ thống camera,
thiết bị cảm ứng lắp đặt bên trong
xe và sử dụng mạng 5G để ghi nhận
các hình ảnh giao thông và chuyển
tới trung tâm giám sát được đặt ở
khoảng cách xa.

Trong cuộc thử nghiệm lần này,
loại taxi trên có thể đến đón khách
và chạy khoảng 200 m trên đường
phố của quận Shinjuku thuộc thủ đô
Tokyo. Một công ty tham gia quá
trình thử nghiệm cho biết việc sử
dụng mạng 5G có thể bảo đảm việc
gửi và nhận các hình ảnh có dung
lượng lớn không bị chậm trễ, do đó,
taxi không người lái có thể vận
hành an toàn ngay cả khi lưu lượng
giao thông đông đúc. KDDI và các
công ty khởi nghiệp đặt mục tiêu sẽ
thử nghiệm loại taxi này trên toàn
Nhật Bản trong thời gian tới.
Theo Phó Thị trưởng Tokyo
Manabu Miyasaka, đây có thể là
chìa khóa làm thay đổi các khu phố
của Tokyo trong tương lai không
xa. Trong khi đó, ông Iwaki Yoichi,
đại diện tập đoàn KDDI cho rằng
cuộc thử nghiệm lần này được tiến
hành tại khu vực thành phố đã cho
thấy bước phát triển rất tích cực của
hệ thống mạng 5G. KDDI sẽ nỗ lực
để hiện thực hóa ý tưởng triển khai
loại xe nói này tại các địa phương
của Nhật Bản trong thời gian tới.
(chinhphu.vn)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Chiến dịch “Nhân Nhựa”:
Giảm rác thải nhựa dựa trên kiến
thức khoa học
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Với thông điệp “Khoa học cảnh
báo tương lai, hành động quyết
định ngày mai”, Trung tâm Hành
động và Liên kết vì Môi trường và
Phát triển (CHANGE) phối hợp
cùng Đại sứ quán Pháp khởi động
chiến dịch truyền thông sáng tạo
mới mang tên “Nhân nhựa”.
Chiến dịch là một hợp phần của
dự án COMPOSE - “Xây dựng Hệ
thống quan sát chất thải nhựa trong
xã hội và môi trường" do Đại sứ
quán Pháp tại Việt Nam khởi xướng
với mục tiêu xây dựng một hệ thống
quan trắc sự chuyển động về mặt xã
hội và môi trường của nhựa tại Việt
Nam, từ đó đưa ra những dữ liệu
đáng tin cậy và các kiến thức khoa
học, cho phép phổ biến những
thông tin có thể được kiểm chứng
nhằm nâng cao nhận thức và góp
phần vào các chính sách công giảm
thiểu ô nhiễm nhựa.
Chiến dịch “Nhân nhựa” gồm 3
giai đoạn, trải dài từ tháng 10.2020
đến tháng 3.2021. Trong đó, giai
đoạn I (30.10 - 18.11) là cung cấp
kiến thức xoay quanh vấn đề ô
nhiễm rác nhựa trên sông Sài Gòn;
giai đoạn II (19.11 - 27.12) sẽ cung
cấp những kiến thức ô nhiễm rác
thải nhựa tại Việt Nam; giai đoạn
III (tháng 2.2021) khuyến khích
công chúng trải nghiệm hoạt động

nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra
các giải pháp hướng đến giảm thiểu
rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.
Trong giai đoạn đầu, chiến dịch
triển khai hàng loạt các sản phẩm
truyền thông sáng tạo thú vị như:
Trang mạng trực tuyến với tên
miền https://www.nhannhua.com,
nơi mọi người cùng với nhà khoa
học tìm hiểu thông tin về thực trạng
ô nhiễm nhựa và vi nhựa tại Việt
Nam, đặc biệt là tại sông Sài Gòn;
Video hoạt hình tên “Nhân Nhựa”,
kể về hành trình của các nhà khoa
học tìm hiểu nguồn gốc của loài
sinh vật “Nhân Nhựa”...
Theo các nhà nghiên cứu, hàng
năm thế giới thải ra môi trường
trung bình khoảng 300 triệu tấn rác
thải nhựa, trong đó có khoảng 8
triệu tấn bị thải ra biển. Tổ chức
Bảo vệ môi trường biển Ocean
Conservancy dự báo, tới năm 2025,
cứ 3 tấn cá sẽ có 1 tấn rác thải
nhựa. Dự báo năm 2050 sẽ có hơn
12 tỷ tấn rác thải nhựa được chôn
lấp hoặc xả thẳng ra đại dương.
Việt Nam thuộc top 4 các quốc
gia xả rác thải nhựa nhiều nhất trên
toàn thế giới với 1,8 triệu tấn rác
thải, trung bình mỗi người Việt
Nam tiêu thụ 41.3 kg nhựa/năm,
nhưng chỉ 27% trong số đó được tái
chế. Việt Nam cũng đang đối mặt

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 28

Số 295 - 11/2020
với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác
toàn cầu với lượng rác thải nhựa
tăng đến 200%.
(truyenthongkhochoc.vn)
 Khởi động cuộc thi 'Reset
1010' phát triển ứng dụng công
nghệ cho doanh nghiệp
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020
(AI4VN),
cuộc
thi
AI
Hackathon online Reset 1010 vừa
chính thức được khởi động để tìm
ra các sáng kiến công nghệ AI trên
9 nhóm lĩnh vực chính, bao gồm: Y
tế, hỗ trợ doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, giáo dục - đào tạo
nguồn nhân lực, thương mại điện tử
và bán lẻ, logistics và chuỗi cung
ứng, tối ưu hóa vận hành, nông
nghiệp và thực phẩm và may mặc.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi
Thế Duy nhấn mạnh vai trò quan
trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong
việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ
doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định
sản xuất, phục hồi chuỗi đứt gãy
trong cung cấp hàng hóa. Tác động
từ đại dịch Covid-19 đã tạo ra xu
hướng mới trong tiêu dùng (giao
dịch thương mại dựa trên nguyên
tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc; xuất
hiện các ngành nghề kinh doanh

trực tuyến mới; có nhiều thay đổi
đối với một số sản phẩm, dịch vụ
thiết yếu như chế biến thực phẩm, y
tế, chuyển đổi số, e-logistics…).
Ứng dụng của AI sẽ là công cụ hỗ
trợ đắc lực cho các doanh nghiệp
giải quyết những khó khăn và thích
ứng trong bối cảnh bình thường
mới.
Tham tán Đại sứ quán Australia
tại Việt Nam Thomas Wood chia
sẻ, AI ngày càng chứng tỏ là một
công cụ hữu hiệu đối với doanh
nghiệp trong việc tối ưu hóa quy
trình, nâng cao hiệu suất và tăng
doanh thu. Đồng quan điểm,
Trưởng đại diện UNDP tại Việt
Nam Caitlin Wiesen nhấn mạnh,
việc tận dụng sức mạnh của công
nghệ AI để theo dõi nhanh quá trình
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần
hoàn có tiềm năng đẩy nhanh quá
trình phục hồi mang tính bền vững
ở Việt Nam, thúc đẩy khả năng
phục hồi của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ cũng như mở ra các nguồn
vốn mới.
Ban tổ chức cho biết, đối tượng
tham dự cuộc thi không giới hạn độ
tuổi, có ý tưởng và kỹ năng phù hợp
trong lĩnh vực AI để hình thành, tìm
kiếm các giải pháp sáng tạo công
nghệ tại Việt Nam. Ngoài việc tập
trung phát triển các sản phẩm ứng
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dụng AI, cuộc thi khuyến khích áp
dụng các nguyên tắc của kinh tế
tuần hoàn trong xây dựng giải pháp
hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa
và nhỏ phát triển một cách bền
vững. Ba đội thắng cuộc ngoài phần
thưởng tiền mặt với tổng giá trị gần
150 triệu đồng còn có cơ hội tham
gia chương trình ươm tạo tài trợ bởi
chương trình Aus4Innovation để
hiện thực hóa ý tưởng.
Cuộc thi AI Hackathon online
Reset 1010 do Tổ chức thúc đẩy đổi
mới công nghệ AngelHack thực
hiện, dưới sự bảo trợ và phối hợp
của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự
đồng hành của chương trình hợp tác
phát triển của Bộ Ngoại giao và
Thương mại Australia tại Việt Nam
(Aus4Innovation) và Chương trình
phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt
Nam (UNDP).
(daibieunhandan.vn)
 VNNIC kết nối cộng đồng trên
môi trường số
Trung tâm Internet Việt Nam
(VNNIC) vừa chính thức ra mắt
chương trình “VNNIC Internet
Academy”
(https://academy.vnnic.vn), một sản
phẩm thể hiện nỗ lực của VNNIC
trong việc tạo cầu nối, chia sẻ kiến
thức về Internet, kết nối cộng đồng

trên môi trường số.

Theo kế hoạch chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 của Chính phủ, các giải
pháp phát triển xã hội số được nhấn
mạnh, việc học tập thông qua các
học liệu mở Internet trở nên cần
thiết. Phát triển nguồn tri thức hiện
đại, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ
công nghệ mới là yếu tố quan trọng
đảm bảo cho việc thực hiện thành
công quá trình chuyển đổi số.
Với vai trò dẫn dắt cộng đồng
Internet Việt Nam hướng tới thế hệ
Internet mới an toàn, bảo mật với
các dịch vụ công nghệ mới, VNNIC
xây dựng và triển khai chương trình
VNNIC Internet Academy hướng
đến đối tượng là cộng đồng người
dùng Internet Việt Nam với mong
muốn truyền tải những kiến thức
tinh hoa về Internet theo cách chân
thực, khoa học và dễ tiếp cận nhất.
Chương trình khai trương vào ngày
5/11/2020
tại
website https://academy.vnnic.vn
và http://trithuc.vnnic.vn.
Lấy người học làm trung tâm,
VNNIC Internet Academy được
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xây dựng như một thư viện trực
tuyến mở về Internet nên học viên
có thể học tập mọi lúc, mọi nơi trên
mọi thiết bị. Chương trình bao gồm
hệ thống các bài giảng từ cơ bản
đến chuyên sâu về Internet, tên
miền, DNS, hạ tầng mạng, An toàn
an ninh thông tin… cũng như cập
nhật kiến thức về công nghệ mới.
Những nội dung trên được truyền
tải thông qua các hình thức phong
phú, phù hợp như bài giảng online,
Virtual Lab, Workshop, hội thảo
trực tuyến.
Để mang đến những kiến thức
tinh túy về Internet cho cộng đồng,
bên cạnh đội ngũ giảng viên là các
chuyên gia VNNIC đã trải qua
nhiều năm kinh nghiệm khai thác,
vận hành hệ thống mạng Internet,
VNNIC còn chủ trì huy động đội
ngũ các chuyên gia về lĩnh vực
Internet, công nghệ ở trong và
ngoài nước. Ngoài ra, VNNIC còn
là trung gian kết nối người dùng
Internet với mục tiêu trở thành nơi
tin cậy để tham khảo, chia sẻ, đóng
góp các tri thức liên quan đến
Internet cho cộng đồng, cung cấp
các bài giảng một cách chất lượng,
phục vụ cộng đồng ngày một tốt
hơn.
VNNIC Internet Academy là một
trong những tâm huyết và nỗ lực

của VNNIC trong việc phát triển hệ
tri thức Việt số hóa, tạo môi trường
thuận lợi thu hút mọi cơ quan, tổ
chức, người dân và doanh nghiệp
tham gia đóng góp, khai thác các tài
nguyên tri thức số hóa của Việt
Nam, là một bước đi góp phần xây
dựng một môi trường Internet ngày
càng nhanh hơn, an toàn hơn, hữu
ích hơn.
(chinhphu.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 10 dự án trọng điểm sẽ triển
khai trong giai đoạn 2021-2025
Sáng 21/10, ông Phạm Viết
Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp với
các sở, ngành, địa phương để cho ý
kiến về các dự án trọng điểm trên
địa bàn tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh cùng dự cuộc họp.
Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, BRVT hiện có 42 dự án, công trình
trọng điểm (gồm 19 dự án đầu tư
công và 23 dự án đầu tư vốn doanh
nghiệp). Trong đó, 10 dự án trọng
điểm được xác định sẽ thực hiện
trong giai đoạn 2021-2025 mà Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
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VII đã đề ra, gồm: cầu Phước An;
đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng
Tàu; Vườn thú hoang dã Safari huyện Xuyên Mộc; Khu đô thị Tây
Nam TP. Bà Rịa; Trung tâm
logistics Cái Mép Hạ; đường 991B;
Trung tâm kiểm tra chuyên ngành
khu vực Cái Mép - Thị Vải; chỉnh
trang trục đường khu vực Bãi Sau,
TP. Vũng Tàu; Công viên 30/4, TP.
Bà Rịa; Khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao tại huyện Châu Đức.
Sau khi nghe ý kiến của các sở,
ngành, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết
Thanh ủng hộ việc triển khai 10 dự
án trọng điểm trong giai đoạn 20212025. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo
UBND tỉnh, các sở, ngành thống
nhất phương pháp tiếp cận các dự
án trọng điểm trong toàn khóa của
tỉnh; kết nối các bộ, ngành Trung
ương tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc nhằm sớm hoàn tất hồ
sơ pháp lý, tham mưu Thường trực
Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các
dự án đúng tiến độ mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã
đề ra.
(baobariavungtau.com.vn)
 Bài toán về gia tăng giá trị thủy
sản
Tiềm năng của ngành khai thác
thủy sản vẫn còn rất lớn nhưng

chưa phát huy giá trị trong chế biến
và xuất khẩu, do đó cần tăng cường
ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực
này. Đây cũng là nội dung chính
của hội nghị “Đổi mới sáng tạo
hướng tới gia tăng giá trị và phát
triển bền vững ngành khai thác chế biến thủy sản” do Sở KH-CN tổ
chức ngày 7/11.
Khâu bảo quản còn hạn chế
Thông tin tại hội nghị, ông
Nguyễn Đình Ngọc, Giám đốc
Công ty TNHH Hải sản Ngọc
Quỳnh (TP. Vũng Tàu) cho biết,
mặc dù sản lượng đánh bắt hải sản
của tỉnh BR-VT luôn đứng ở top
đầu cả nước, tuy nhiên chất lượng
hải sản sau đánh bắt chưa cao,
lượng hải sản đủ tiêu chuẩn làm
nguyên liệu chế biến xuất khẩu chỉ
đạt 30-40%. Việc bảo quản cá trên
tàu chủ yếu là ướp đá, không đạt
chất lượng và giảm độ tươi nên
không đủ tiêu chuẩn để DN thu
mua. Chưa kể, việc kiểm soát
ATVSTP đối với nước đá hầu như
đang bị bỏ ngỏ. Chính vì sự lạc hậu
trong bảo quản sản phẩm đánh bắt,
nên tổn thất sau thu hoạch cao, bình
quân khoảng 30-40%.
Trong khi đó, ở khâu chế biến, sản
phẩm vẫn chủ yếu dưới dạng thô.
Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật,
công nghệ vào sản xuất, nghiên cứu
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phát triển, đổi mới sản phẩm chưa
được đầu tư đúng mức. Hiện nay,
các cơ sở chế biến thủy sản chủ yếu
vẫn đang sử dụng phương pháp
phơi nắng. Chỉ có một số ít cơ sở
trang bị máy sấy nhưng lạc hậu và
không thường xuyên vận hành. Chế
biến surimi chủ yếu dừng lại ở việc
sản xuất surimi thô dưới dạng bán
thành phẩm sau đó xuất khẩu. Tỷ
trọng các sản phẩm mô phỏng có
giá trị tăng cao còn thấp, nên giá trị
xuất khẩu chưa cao.
Ông Ngô Viết Hoài, Giám đốc
Công ty CP Baseafood II nhận định,
điểm yếu nhất của ngành thủy sản
hiện nay chính là vấn đề nguyên
liệu đầu vào. Do nguyên liệu không
bảo đảm chất lượng, bảo quản kém,
nên dù là DN đóng chân ở một tỉnh
có thế mạnh về hải sản nhưng vẫn
phải nhập khẩu nguyên liệu từ các
nước.
Còn theo ông Đoàn Văn Phụ, Cán
bộ Chi cục Thủy sản tỉnh BR-VT,
nguyên Phân viện Phó Phân viện
Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Cục
kiểm ngư Việt Nam, mỗi năm, BRVT khai thác hơn 300.000 tấn thủy
sản, nhưng thủy sản bảo đảm chất
lượng để chế biến chỉ chiếm khoảng
60%. Sau khi loại trừ, tổng số
nguyên liệu mà các nhà máy chế
biến sử dụng được chỉ vào khoảng

60.000 tấn. Đây là con số rất ít nếu
tính trên tổng số sản lượng thủy sản
khai thác được.
Cần tăng cường ứng dụng KHCN
Theo ông Đoàn Văn Phụ, để giải
quyết tình trạng khan hiếm nguyên
liệu hải sản, DN cần phối hợp với
ngư dân tham gia vào chuỗi sản
xuất để bảo đảm chất lượng sau thu
hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm
khai thác. Ngoài ra, cần tăng cường
sự liên kết sản xuất trên biển, mô
hình khai thác hải sản theo hình
thức tổ, đội, các nghiệp đoàn để
phát huy tinh thần tương trợ, giúp
đỡ nhau trong đánh bắt, bảo quản
sản phẩm.
Trong khi đó, đứng từ góc độ DN
thu mua sản phẩm, ông Ngô Viết
Hoài cho rằng, để phát triển bền
vững ngành khai thác - chế biến hải
sản điều tất yếu là phải ứng dụng
KH-CN. Việc đầu tư ban đầu khá
tốn kém nhưng bù lại lợi ích lâu dài.
Được biết, những năm gần đây,
tỉnh BR-VT định hướng phát triển
ngành thủy sản hoạt động theo
chuỗi khép kín từ khai thác đến chế
biến xuất khẩu. Ông Trần Thái Sơn,
Giám đốc Công ty TNHH Hiệp lực
và Phát triển Việt cho rằng, để thực
hiện điều đó cần có sự vào cuộc của
4 nhà (ngư dân, nhà ứng dụng KH-
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CN, nhà sản xuất và nhà tiêu thụ)
để giúp tìm ra giải pháp, tìm ra
công nghệ và giúp ngư dân, DN
ứng dụng vào sản xuất, chế biến.
Nhưng tựu trung lại, giải pháp nào
thì cũng cần hướng tới việc ứng
dụng KH-CN trong bảo quản sản
phẩm nhằm nâng cao giá trị, giảm
tổn thất sau khai thác. Còn các DN
chế biến thủy sản phải nâng cao
năng lực chế biến theo chiều sâu
trên cơ sở đổi mới công nghệ, đa
dạng hóa sản phẩm, giảm dần chế
biến thô, tăng tỷ trọng sản phẩm giá
trị gia tăng sử dụng ít nguyên liệu
thủy sản, đảm bảo nghiêm ngặt các
tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và các
yêu cầu của các thị trường nhập
khẩu về điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm, truy nguyên nguồn gốc
sản phẩm.
(baobariavungtau.com.vn)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Châu
Thành Long An” cho sản phẩm
thanh long
Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ
dẫn địa lý cho thanh long Châu
Thành Long An (sản phẩm thứ 85
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý). UBND

tỉnh Long An là tổ chức quản lý chỉ
dẫn địa lý này.
Thanh long Châu Thành Long An
là sản phẩm nổi tiếng ở trong và
ngoài nước. Danh tiếng của sản
phẩm được khẳng định thông qua
các cuộc thi, lễ hội về trái cây uy
tín. Thanh long Châu Thành Long
An nổi tiếng với hai giống thanh
long ruột trắng và ruột đỏ.
Thanh long ruột trắng có trọng
lượng quả trên 300 g, tai quả dài,
dày, dai, chân tai nhỏ, có màu xanh
từ chân đến đỉnh tai. Vỏ quả có màu
đỏ hồng đậm, mỏng. Thịt quả màu
trắng đục, nhiều nước, chứa nhiều
hạt nhỏ màu đen. Sản phẩm có mùi
đặc trưng của thanh long, vị ngọt
thanh, chua nhẹ. Thanh long ruột
trắng Châu Thành Long An giàu
chất dinh dưỡng với độ Brix trên
10%, hàm lượng Acid dưới 0,5%,
vitamin C trên 8,9 mg/100g...
Thanh long ruột đỏ có vỏ quả màu
đỏ, mỏng, thịt quả màu đỏ tím,
chắc, giòn, nhiều nước, sản phẩm
có vị ngọt. Giống thanh long này
được đặc trưng với độ Brix trên
10,8%, hàm lượng Acid dưới 0,3%,
vitamin C trên 2,9 mg/100 g...
Tính chất khác biệt của thanh long
Châu Thành Long An có được là
nhờ các điều kiện độc đáo về tự
nhiên và tập quán canh tác của
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người dân tại khu vực địa lý. Cụ
thể, khu vực địa lý có địa hình
tương đối cao (0,4-6,5 m), dạng địa
hình ven sông, độ cao thấp dần về
phía nội đồng, bao bọc bởi hệ thống
sông Vàm Cỏ và sông Tiền, ít bị
ảnh hưởng bởi lũ. Đất tại khu vực
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý chủ yếu
là phù sa, giàu mùn, tỷ lệ thịt sét
cao; độ pH của đất chua nhẹ, giàu
các chất khoáng kali, magie, khả
năng trao đổi cation CEC cao (14,1
meq/100 g). Bên cạnh đó, khu vực
địa lý có nhiệt độ bình quân 26,329,4oC, lượng nhiệt ổn định qua các
tháng, không có biến động nhiệt độ
lớn giữa các tháng trong năm... Khu
vực địa lý còn có nguồn nước tưới
dồi dào (chủ yếu từ sông Tiền
Giang và Vàm Cỏ), hệ thống thoát
nước tốt vào mùa mưa, cấp nước tốt
vào mùa hè.
Ngoài ra, tập quán canh tác truyền
thống và độc đáo của người dân tại
khu vực địa lý như thiết kế và lên
luống trồng theo hàng, có các rãnh
thoát nước, đồng thời xây dựng hệ
thống kênh mương nhằm chủ động
trong việc ngăn ngừa tình trạng
ngập úng; thực hiện kỹ thuật vuốt
tai cho trái thanh long đồng bộ và
nghiêm ngặt cũng giúp cho sản
phẩm thanh long Châu Thành Long
An có tính chất và chất lượng đặc

biệt.
(vjst.vn)
 Giống lúa OM10636
Giống lúa OM10636 do các nhà
khoa học thuộc Viện Lúa Đồng
bằng sông Cửu Long nghiên cứu
chọn tạo từ tổ hợp lai
IR65418/OM6976.
Giống lúa OM10636 có thời gian
sinh trưởng 97-102 ngày, cây cao
trung bình 100-115 cm, khả năng đẻ
nhánh tốt, dạng hình đẹp, cứng cây,
hạt gạo đẹp, thon dài, tỷ lệ gạo lức
đạt 77-78%, tỷ lệ gạo trắng 6869%, cơm trắng, thơm. Giống lúa
này cho năng suất 6-8 tấn/ha, có
khả năng chống chịu sâu bệnh, phèn
và mặn khá; canh tác được ở các vụ
trong năm và thích hợp cho các
vùng sinh thái ở Đồng bằng sông
Cửu Long. Với những ưu điểm nêu
trên, giống lúa OM10636 đã được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật
vào cuối năm 2019.
Chi tiết xin liên hệ: Viện Lúa
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tân Thạnh, Thới Lai, Cần Thơ;
Tel: 0292.3861954.
(vjst.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN
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THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO SỬA
ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG
MÃ SỐ MÃ VẠCH
Liên quan đến những bất cập
trong những quy định về mã số mã
vạch đối với thuỷ sản xuất khẩu
được doanh nghiệp phản ánh, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã chỉ đạo Bộ Khoa học và
Công nghệ khẩn trương xem xét
sửa đổi cho phù hợp.
Văn phòng Chính phủ đã có
công văn số 9208/VPCP-KGVX
về việc sửa đổi quy định pháp luật
về sử dụng mã số mã vạch
(MSMV) nước ngoài.
Theo đó, về kiến nghị tại văn
bản số 122/CV-VASEP của Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ
sản Việt Nam (VASEP) ngày
13/10/2020 liên quan đến quy
định sử dụng MSMV nước ngoài
đối với hàng hoá xuất khẩu, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã chỉ đạo Bộ Khoa học và
Công nghệ khẩn trương phối hợp
với các bộ, cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp liên quan nghiên
cứu, đề xuất sửa đổi các quy định
pháp luật về sử dụng mã số, mã
vạch nước ngoài để phù hợp thực
tiễn sản xuất, kinh doanh, xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp Việt
Nam và đảm bảo hiệu quả công

tác quản lý nhà nước trong lĩnh
vực này; thực hiện việc sửa đổi,
bổ
sung
Nghị
định
số
132/2008/NĐ-CP và Nghị định số
74/2018/NĐ-CP của Chính phủ
theo đúng quy định về ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
Từ phản ánh của doanh nghiệp
thuỷ sản, tháng 10/2020, VASEP
đã có công văn gửi tới Thủ tướng
và các bộ kiến nghị giải quyết
vướng mắc trong quy định đăng
ký sử dụng MSMV đối với hàng
xuất khẩu quy định tại Nghị định
số 74/2018/NĐ-CP.
VASEP báo cáo Thủ tướng, Phó
Thủ tướng, Lãnh đạo Hội đồng Tư
vấn Cải cách Thủ tục Hành chính
và Bộ KH&CN có chỉ đạo giải
quyết vướng mắc này thông qua
việc bổ sung yêu cầu bãi bỏ quy
định về MSMV nước ngoài cho
hàng xuất khẩu tại NĐ 74/2018
theo hướng tạo thuận lợi tối đa
cho hàng hoá xuất khẩu của Việt
Nam như thông lệ quốc tế đang
thực thi, không tạo thêm các gánh
nặng về thủ tục hành chính hay
tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho
cộng đồng DN, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh cho các doanh
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
trên thị trường thế giới.
(truyenthongkhoahoc.vn)
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