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GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG
BỬU 2018 VINH DANH CÁC
NHÀ KHOA HỌC TRẺ
Ngày 18/5, Bộ Khoa học và Công
nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng
Tạ Quang Bửu năm 2018. Đây là
một trong số các sự kiện quan
trọng chào mừng ngày Khoa học
và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam
(18/5) và ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5). Ba nhà khoa học
vinh dự nhận Giải thưởng Tạ
Quang Bửu 2018, đều còn trẻ cả về
tuổi đời lẫn thời gian nghiên cứu
nhưng đã có những công bố khoa
học trên các tạp chí uy tín hàng
đầu quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ
trưởng Chu Ngọc Anh tặng hoa và chụp
ảnh lưu niệm với các nhà khoa học đạt
Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018.

Tới dự lễ trao Giải thưởng Tạ
Quang Bửu 2018, sáng 18/5, có
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh
đạo một số bộ ngành, cơ quan của
Quốc hội cùng các nhà khoa học,
đại diện các tổ chức KH&CN…

Năm 2018, Ban Tổ chức Giải
thưởng Tạ Quang Bửu 2018 đã tiếp
nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia.
Các Hội đồng khoa học chuyên
ngành đã đánh giá và đề cử 9 hồ sơ
để tiếp tục đưa ra xét chọn trao 2
giải thưởng chính cho công
trình “Cấu trúc polymer và cơ chế
hoạt động xúc tác tạo H2 của
molybdenum sulfide vô định
hình” của TSKH. Trần Đình Phong
(37 tuổi), Trường Đại học KH&CN
Hà Nội (Viện Hàn lâm KH&CN
Việt Nam); công trình “Khả năng
tiêu hóa in vitro và sinh đường in
vivo của các loại tinh bột gạo có
hàm lượng amylose khác nhau và
tinh bột gạo biến đổi bằng phương
pháp vật lý” của PGS.TS Phạm
Văn Hùng (44 tuổi), Trường Đại
học Quốc tế, Đại học Quốc gia
TPHCM.
Công trình được trao giải thưởng
trẻ thuộc về lĩnh vực Vật lý “Lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều
chiều có khối lượng” của TS. Đỗ
Quốc Tuấn (33 tuổi), Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên, Đại học
Quốc gia Hà Nội.
GS.TS Nguyễn Đức Chiến, Phó
Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tạ
Quang Bửu đánh giá các công trình
năm nay đều có chất lượng tốt,
được xuất bản trên các tạp chí có
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uy tín và một vài trong số đó có
tiềm năng ứng dụng cao trong thực
tiễn.
Đơn cử công trình của TSKH.
Trần Đình Phong và nhóm nghiên
cứu đã đề xuất phương pháp thiết
kế một thiết bị sản xuất tách Hydro
từ nước bằng năng lượng mặt trời
có thể đạt hiệu suất chuẩn của Cơ
quan năng lượng Mỹ. Góp phần
giải quyết bài toán thay thế Bạch
kim bằng những vật liệu rẻ tiền, dễ
kiếm, trữ lượng lớn để sản xuất
được Hydro từ nước với giá thành
rẻ hơn từ khí thiên nhiên.
Công trình được công bố trong
Nature Materials là một tạp chí
khoa học hàng đầu thế giới, được
SCIMAGO xếp hạng 2/1.983 trong
Khoa học vật liệu, 2/863 trong Hoá
học và 3/4.363 trong Kỹ thuật.
Trong khi đó, công trình của
PGS.TS Phạm Văn Hùng và nhóm
nghiên cứu đã tạo ra được các loại
tinh bột có chỉ số đường huyết
trung bình và thấp. Đây là tiền đề
cho các nghiên cứu ứng dụng trong
sản xuất các sản phẩm thực phẩm
chức năng ở Việt Nam để phòng
chống các bệnh mãn tính của con
người và đặc biệt dùng cho các
bệnh nhân tiểu đường và béo phì.
Công trình được công bố trong
Food Chemistry là một tạp chí

khoa học hàng đầu thế giới trong
lĩnh vực Nông nghiệp và Sinh học,
được SCIMAGO xếp hạng 9/273
trong Công nghệ thực phẩm.
Bên cạnh hai công trình có khả
năng ứng dụng thực tiễn cao, công
trình vật lý lý thuyết của TS. Đỗ
Quốc Tuấn đã mở rộng Lý thuyết
hấp dẫn phi tuyến có khối lượng
cho mô hình không thời gian có số
chiều lớn hơn 4, vốn được hầu hết
các công trình trước đây tập trung
nghiên cứu. Các kết quả tính toán
của TS. Đỗ Quốc Tuấn cho thấy lý
thuyết hấp dẫn phi tuyến trong mô
hình không thời gian 4 chiều hoàn
toàn có thể mở rộng lên không thời
gian 5 chiều hoặc cao hơn nữa.
Công trình được công bố trong
Physical Review D là một tạp chí
khoa học có uy tín cao trong lĩnh
vực Vật lý, được SCIMAGO xếp
hạng 79/1.225 trong Vật lý và
Thiên văn học.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh
trao tặng Giải thưởng cho TSKH. Trần
Đình Phong và PGS.TS Phạm Văn Hùng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu
Ngọc Anh khẳng định qua 5 năm
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tổ chức xét tặng, Giải thưởng Tạ
Quang Bửu đã nhận được sự đánh
giá, ghi nhận tích cực của cộng
đồng các nhà khoa học như một
Giải thưởng uy tín, nghiêm túc,
chất lượng. Giải thưởng đã góp
phần động viên, khích lệ các nhà
khoa học, các tổ chức KH&CN
hướng tới những nghiên cứu chất
lượng cao tại Việt Nam; cổ vũ cho
việc xây dựng môi trường học
thuật, sáng tạo và thúc đẩy phát
triển các nhóm nghiên cứu mạnh
đủ tầm thực hiện những công trình
nghiên cứu ở trình độ quốc tế. Cơ
cấu Giải thưởng Tạ Quang Bửu
bao gồm: Từ một đến ba Giải
thưởng chính và một Giải thưởng
dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35
tuổi). Nhà khoa học đoạt giải
thưởng sẽ được nhận Bằng chứng
nhận Giải thưởng của Bộ trưởng
Bộ KH&CN và tiền thưởng 200
triệu đồng (đối với Giải thưởng
chính) hoặc 50 triệu đồng (đối với
Giải thưởng dành cho nhà khoa
học trẻ). Sau 5 năm triển khai, Giải
thưởng Tạ Quang Bửu đã nhận
được 227 hồ sơ đăng ký với 14 nhà
khoa học được vinh danh, trong đó
có 11 nhà khoa học là tác giả của
công trình khoa học xuất sắc trong
các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa
học, Khoa học Thông tin và Máy

tính, Khoa học trái đất và môi
trường, Sinh học - Nông nghiệp và
03 nhà khoa học trẻ trong các lĩnh
vực Toán học và Vật lý.
Trong 14 nhà khoa học đạt Giải
thưởng Tạ Quang Bửu, phải kể đến
2 nhà khoa học là GS.TS Phan
Thanh Sơn Nam và PGS.TS
Nguyễn Sum đã được tạp chí Asian
Scientist đánh giá nằm trong tốp
100 nhà khoa học có ảnh hưởng
của Châu Á năm 2017 dựa trên
công trình nghiên cứu được trao
tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
2017. Đây là minh chứng cho thấy
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là Giải
thưởng uy tín, được nhìn nhận,
tham khảo ở tầm châu lục.
(Tổng hợp)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CỦA BỘ KH&CN THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG
CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM
SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh
vừa ký Quyết định số 764/QĐBKHCN ban hành Kế hoạch hành
động của Bộ KH&CN thực hiện
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
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ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII
về tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới.
Các nội dung cơ bản trong Kế
hoạch được giao cho một số đơn vị
chủ trì như: Vụ KH&CN các
ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Hợp
tác quốc tế, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng, Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển truyền
thông KH&CN... Trong quá trình
tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đơn vị
chủ trì có trách nhiệm rà soát, lồng
ghép với nhiệm vụ được giao trong
các Kế hoạch triển khai thực hiện,
Kế hoạch hành động của Bộ
KH&CN thực hiện các văn bản
liên quan.
Theo Kế hoạch, Bộ KH&CN xây
dựng cơ chế, chính sách, các
chương trình, đề án để hỗ trợ
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
sản xuất vắc xin, thuốc, trang thiết
bị y tế; chủ trì, phối hợp với Bộ Y
tế và các bộ ngành triển khai thực
hiện nhiệm vụ KH&CN y, dược,
sinh học và nâng cao năng lực
nghiên cứu bảo đảm chất lượng
ngang tầm khu vực và quốc tế.
Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Đề
án Nghiên cứu, sản xuất vắc xin
thế hệ mới, tích hợp nhiều loại

trong một; Tiếp tục phối hợp với
Bộ Y tế triển khai thực hiện Đề án
khung phát triển sản phẩm quốc
gia “Vắc xin phòng bệnh cho
người”. Đồng thời, hướng xây
dựng kế hoạch hằng năm và phối
hợp với các bộ, ngành liên quan
triển khai các nhiệm vụ KH&CN
về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân trong tình hình
mới; hướng dẫn các bộ, ngành liên
quan lập kế hoạch xây dựng và
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn
quốc gia (TCVN); tổ chức thẩm
định và công bố TCVN trong lĩnh
vực trang thiết bị y tế, an toàn thực
phẩm, vắc xin, thuốc; tổ chức các
hoạt động tuyên truyền kết quả
triển khai nhiệm vụ KH&CN về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân trong tình
hình mới.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ có trách nhiệm tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ được phân công,
định kỳ hằng năm trước ngày 01
tháng 12 và đột xuất khi có yêu cầu
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm
vụ được giao về Bộ KH&CN
(thông qua Vụ KH&CN các ngành
kinh tế - kỹ thuật) để tổng hợp, gửi
Bộ Y tế báo cáo Chính phủ và các
cơ quan có liên quan.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
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NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

NĂM 2017: BỘ KH&CN XẾP
NHÓM THỨ NHẤT VỀ CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH
Theo Báo cáo kết quả Chỉ số cải
cách hành chính (CCHC) năm
2017 của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (PAR INDEX)
năm 2017 của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Bộ
Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
nằm trong danh sách 12 Bộ thuộc
nhóm thứ nhất - nhóm đạt kết quả
Chỉ số CCHC trên 80%.
Thông tin trên được đưa ra tại
Hội nghị công bố Chỉ số CCHC
năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự
phục vụ hành chính năm 2017
(SIPAS) do Ban Chỉ đạo CCHC
của Chính phủ, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Trung ương Hội Cựu chiến binh
Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà
Nội vào ngày 02/5.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí
Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng thường
trực Chính phủ, Trưởng ban Ban
Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên

BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh
Tân, Ủy viên BCH Trung ương
Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó
Trưởng ban thường trực Ban Chỉ
đạo CCHC của Chính phủ; đồng
chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ
trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban
Ban Chỉ đạo CCHC của Chính
phủ. Tham dự Hội nghị còn có các
thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của
Chính phủ; đại diện lãnh đạo các
Bộ, Ban, ngành ở Trung ương; đại
diện lãnh đạo UBND và Sở Nội vụ
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; đại diện lãnh đạo các
cơ quan liên quan,…
Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo CCHC của Chính
phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành
chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh
Hùng đã công bố Báo cáo kết quả
PAR INDEX năm 2017 của các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương. Theo đó, kết quả PAR
INDEX năm 2017 của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ tập trung vào 2
nhóm điểm.
Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ
số CCHC trên 80%, gồm 12 Bộ:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ
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Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công
Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ
Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội
vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.
Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số
CCHC từ trên 70% đến dưới 80%,
gồm 7 Bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Bộ Giao thông vận tải;
Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây
dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ
Y Tế và Ủy ban Dân tộc.
Giá trị trung bình Chỉ số CCHC
của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt
được là 79.92%. Không có Bộ nào
có kết quả Chỉ số CCHC dưới
70%. Có 12 Bộ có Chỉ số CCHC
năm 2017 trên mức giá trị trung
bình đạt được của 19 Bộ. Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ
số CCHC năm 2017 cao nhất với
kết quả là 92.36%. Ủy ban Dân tộc
có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất
với giá trị 72.13%. Khoảng cách
giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm
2017 cao nhất (Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam) với Bộ có kết quả
Chỉ số CCHC năm 2017 thấp nhất
(Ủy ban Dân tộc) là 20.23%.
Chỉ số CCHC năm 2017 của các
tỉnh, thành phố có giá trị trung bình
đạt 77.72%, cao hơn so với giá trị

trung bình năm 2016 là 3.08%
(năm 2016 đạt 74,64%), trong đó,
32/63 tỉnh, thành phố có kết quả
Chỉ số đạt trên giá trị trung bình;
60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số
trên 70%. Đáng chú ý, trong năm
2017, chỉ có 03 đơn vị đạt kết quả
Chỉ số dưới 70%, con số này so
với năm 2016 là 15 đơn vị. Điều
này cho thấy, kết quả triển khai
nhiệm vụ CCHC của các tỉnh,
thành phố trong năm 2017 đã có
những chuyển biến tích cực và
đồng đều hơn so với năm 2016.
Năm 2017, công tác CCHC đã
được Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các Bộ, ngành, địa phương
quan tâm triển khai thực hiện, với
nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả,
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
hoạt động của bộ máy hành chính
các cấp từ Trung ương tới cơ sở.
Nền hành chính đã có chuyển biến
tích cực theo hướng nền hành
chính phục vụ, chuyên nghiệp,
hiện đại, năng động, trách nhiệm,
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu
của người dân và phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước. Kết quả cải
cách hành chính đạt được toàn diện
trên các lĩnh vực đã đóng góp quan
trọng vào thành tựu chung phát
triển kinh tế - xã hội, hội nhập
quốc tế của đất nước trong giai
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đoạn vừa qua.
Bên cạnh đó, việc triển khai đo
lường sự hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước chính
tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chính là thước đo đánh
giá hiệu quả hoạt động của các cơ
quan hành chính nhà nước. Thông
qua đó, giúp cơ quan hành chính
nhà nước xây dựng, cung ứng các
dịch vụ hành chính công có chất
lượng, đồng thời, có cơ sở điều
chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cải cách
hành chính phù hợp, đáp ứng yêu
cầu, mong đợi của người dân, xã
hội và sự phát triển của đất nước.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY SẢN
XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG
SẢN TRONG CÁCH MẠNG 4.0
Việt Nam cần thay đổi cách thức
canh tác, tư duy quản lý nông
nghiệp để phù hợp với xu hướng
phát triển nông nghiệp trong cách
mạng công nghiệp 4.0.
Theo TS. Đặng Kim Sơn, nguyên
Viện trưởng Viện Chính sách và
Chiến lược phát triển nông nghiệp
nông thôn, cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 mang đến những
thách thức cho nền nông nghiệp
khi mức độ quản lý vượt ra khỏi

quy mô sản xuất, đầu tư so với
trước đây.
Đơn cử, doanh nghiệp có thể làm
nông nghiệp với hệ thống trí tuệ
nhân tạo có khả năng quản lý vượt
trội với độ chính xác cao, như:
Dùng hệ thống công nghệ giám sát
để xem chỗ nào thiếu nước, thiếu
phân rồi đưa máy bay đến tưới
đúng chỗ. Hiện một hộ sản xuất
nông nghiệp có thể quản lý tốt 100
ha diện tích đất sản xuất, dưới sự
hỗ trợ của hệ thống máy móc. Yêu
cầu với lao động được thuê sản
xuất nông nghiệp cũng thay đổi, họ
không cần tìm cách tăng năng suất
mà cần làm đúng việc được giao.
Tức là khoa học công nghệ đã làm
thay đổi cách quản lý sản xuất
nông nghiệp.
Đặc biệt, nếu như trước đây
người nông dân bán nông sản cho
thương lái, nhưng nay đã có những
đại lý và công ty xuyên quốc gia
kết nối thẳng với đại lý để thu mua
nông sản. Chuỗi liên kết tiêu thụ
nông sản đã thay đổi (không còn là
tuyến và điểm) thành hệ thống
mạng.
Cho nên theo TS Đặng Kim Sơn,
vấn đề đặt ra với ngành nông
nghiệp Việt Nam là phải thúc đẩy
kinh tế trang trại phát triển, đưa
nông dân “chuyên nghiệp” vào và
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áp dụng công nghệ tiên tiến.
Cũng đồng quan điểm cần thay
đổi tư duy làm nông nghiệp, TS.
Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,
cho biết: Toàn ngành nông nghiệp
hiện có hơn 700 chuỗi giá trị sản
phẩm an toàn, tuy nhiên chỉ 50%
số chuỗi hoạt động có hiệu quả.
Một trong nhiều nguyên nhân của
hạn chế trên, theo TS. Đào Thế
Anh, do chi phí sản xuất còn cao
với giá cả biến động và lạm dụng
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;
sai quy trình kỹ thuật; sử dụng quá
nhiều lao động và chất lượng
không đồng nhất. Trong bối cảnh
đó, tổn thất nông sản sau thu hoạch
ở Việt Nam còn cao so với các
nước trong khu vực Đông Nam Á
(rau quả là 32%, thịt là 14% và
thủy sản là 12%). Bên cạnh đó, hạn
chế là còn thiếu kho chứa đảm bảo
tiêu chuẩn, vận chuyển và đóng gói
kém và giao dịch quá nhiều khâu
trung gian.
(Theo VOV.vn)
“CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG BỐI CẢNH CUỘC
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
4.0”
Chợ công nghệ và thiết bị chuyên
ngành Công nghệ thông tin (IT

Techmart 2018) là nơi các viện
nghiên cứu, trường đại học, doanh
nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác
kinh doanh, chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Tại Lễ khai mạc IT Techmart diễn
ra sáng 16/5 tại Hà Nội, Thứ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Trần Văn Tùng cho biết, chủ đề sự
kiện này là “Công nghệ thông tin nền tảng tiếp cận Cách mạng Công
nghiệp 4.0.”
Hội tụ nhiều công nghệ 4.0 mới
nhất
Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa
ra các giải pháp thiết thực tận dụng
tối đa các lợi thế, đồng thời giảm
thiểu những tác động tiêu cực của
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
đối với Việt Nam, Cách mạng công
nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu mà
Việt Nam phải hướng đến để theo
kịp các nước phát triển trên thế
giới. Do vậy, tháng 5/2017, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã có Chỉ thị số 16/CT-TTg
về việc tăng cường năng lực tiếp
cận cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 để yêu cầu các Bộ, ngành
địa phương tạo điều kiện tốt nhất
cho sự tăng tốc phát triển của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt
Nam.
IT Techmart 2018 được tổ chức

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 8

Số 265 - 5/2018
trong bối cảnh cuộc Cách mạng
Công nghiệp 4.0 đang diễn ra
mạnh mẽ trên khắp thế giới. Doanh
nghiệp đang chứng kiến sự du
nhập các công nghệ mới nhất là
công nghiệp sản xuất, đòi hỏi phải
nâng cao năng lực quản trị doanh
nghiệp, trình độ công nghệ, năng
suất, chất lượng sản phẩm, hạ thấp
chi phí để nâng cao năng lực cạnh
tranh, thích ứng môi trường mới
của Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Các tổ chức nghiên cứu triển khai
cũng cần thay đổi cơ bản phương
thức hoạt động để thích ứng với
đòi hỏi của Cách mạng Công
nghiệp 4.0, đáp ứng cao nhất yêu
cầu đổi mới công nghệ của doanh
nghiệp, đưa nhanh các kết quả
nghiên cứu vào sản xuất, kinh
doanh.
IT Techmart 2018 được tổ chức
với mục tiêu giới thiệu với cộng
đồng khoa học và doanh nghiệp
trong cả nước những thành tựu, sản
phẩm KH&CN mới nhất trong lĩnh
vực CNTT, như Công nghệ tự
động hóa trong nông nghiệp; giải
pháp bảo mật dữ liệu lớn, bảo mật
điện toán đám mây, bảo mật IoT;
Giải pháp quản lý năng lượng;
công nghệ robot; công nghệ giao
thông thông minh... Đồng thời là
cơ hội để các Viện nghiên cứu,

trường Đại học, doanh nghiệp giao
lưu, tìm kiếm đối tác kinh doanh,
mở rộng thị trường, chuyển giao
công nghệ trong lĩnh vực CNTT
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
kinh doanh.
“Đây cũng là dịp các nhà khoa
học tìm kiếm, lựa chọn và định
hướng nghiên cứu, phát triển của
ngành CNTT trong tương lai.
Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ đem
lại cơ hội thuận lợi cho hoạt động
nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, phát
triển sản phẩm mới tại Việt Nam,”
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho
biết.
Sự kiện IT Techmart năm nay đã
thu hút gần 40 gian hàng tiêu biểu
của các doanh nghiệp hàng đầu
trong lĩnh vực công nghệ thông tin
như: Công ty cổ phần BKAV,
Công ty Hitachi Systems Việt
Nam, Công ty cổ phần Netnam,
Công ty CP Cơ điện và tự động
hóa Tâm Phát... Bên cạnh đó còn
có khu gian hàng của các Viện
nghiên cứu, trường Đại học như:
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện,
Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội, trường Đại học Khoa học tự
nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội),
Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, Sở
KH&CN Thanh Hóa...
Việc ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ
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giúp các doanh nghiệp nâng cao
năng lực cạnh tranh, thích ứng với
môi trường mới của cách mạng
4.0, đáp ứng cao nhất yêu cầu đổi
mới công nghệ của doanh nghiệp;
đưa nhanh các kết quả nghiên cứu
vào sản xuất, kinh doanh.
Trong khuôn khổ IT Techmat
2018 còn có các hội thảo khoa học
về CNTT như “CNTT trong bối
cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp
4.0”, “Hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới, phương thức quản trị
công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ” với sự tham dự của các
chuyên gia có uy tín giới thiệu
những xu hướng, kết quả nghiên
cứu mới nhất về CNTT ở trong
nước và quốc tế. Hội thảo khoa học
không chỉ có ý nghĩa với các nhà
khoa học mà còn hỗ trợ các doanh
nghiệp những giải pháp công nghệ,
các tiếp cận mới, tiên tiến và các
chính sách mới nhất về đầu tư đổi
mới công nghệ và các quỹ hỗ trợ
phát triển KH&CN.
Tại IT Techmart 2018, Ban Tổ
chức bố trí một khu vực tư vấn với
sự tham gia của các nhà khoa học,
các nhà quản lý trong lĩnh vực
Thông tin KH&CN, Sở hữu Trí tuệ
và Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất
lượng sẵn sàng tư vấn cho các
doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu

các vấn đề liên quan.
IT Techmart 2018 diễn ra tại Cục
Thông tin khoa học và công nghệ
quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hà
Nội từ 16-18/5, nằm trong khuôn
khổ chuỗi sự kiện chào mừng
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt
Nam 18/5.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
DỰ ÁN NÂNG CẤP VÀ HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG CÁC
TRẠM NĂNG LƯỢNG MẶT
TRỜI TẠI CÁC TRẠM KIỂM
LÂM THUỘC VƯỜN QUỐC
GIA CÔN ĐẢO (CÁC HÒN
THUỘC CÔN ĐẢO)
Năm 2007 các Trạm kiểm lâm
thuộc Ban quản lý (BQL) Vườn
quốc gia (VQG) Côn Đảo đã được
thi công lắp đặt và đưa vào vận
hành sử dụng các hệ thống điện
mặt trời theo Quyết định số
79/QĐ.SKHCN ngày 24/11/2006
của Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ về việc phê duyệt Dự
án “Nâng cấp và phát triển hệ
thống điện mặt trời tại Côn Đảo và
Trạm Biên phòng Hòn Cau” bao
gồm (Trạm kiểm lâm Hòn Tài;
Trạm kiểm lâm Hòn Tre Lớn; Trạm
kiểm lâm Ông Đụng; Trạm kiểm
lâm Hòn Tre Nhỏ; Trạm kiểm lâm
Đầm Tre; Trạm kiểm lâm Hòn
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Cau; Trạm kiểm lâm Hòn Bảy
Cạnh; Trạm kiểm lâm Bãi Dương
và Trạm Biên phòng Hòn Cau).
Hạt Kiểm lâm trực thuộc BQL
VQG Côn Đảo, cơ cấu tổ chức
gồm 12 trạm, tổ Kiểm lâm và 08
chốt bảo vệ đóng quân thường
xuyên trên các đảo, ngày đêm thực
hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ môi
trường, bảo tồn đa dạng sinh học
rừng, biển. Do đặc điểm về địa
hình hải đảo các Trạm kiểm lâm
đóng quân tại các đảo nhỏ, không
có điện lưới nên điều kiện công tác
còn gặp nhiệu khó khăn. Vì vậy,
việc triển khai Dự án sẽ góp phần
phục vụ công tác thông tin liên lạc,
đảm bảo an ninh quốc phòng và
tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời giúp
cho BQL VQG Côn Đảo làm tốt
chức năng bảo tồn đa dạng sinh
học, bảo vệ sinh cảnh, môi trường
của các loài động thực vật hoang
dã và thực hiện tốt phong trào bảo
vệ an ninh biên giới và hải đảo.
Tổng quan về công nghệ

Năng lượng do mặt trời cung cấp
gọi là Năng lượng mặt trời. Năng
lượng mặt trời được sử dụng trên
trái đất dưới nhiều dạng và hình
thức khác nhau. Để sản xuất điện
năng, chúng ta sử dụng các module
(Pin) mặt trời, thường được biết
với tên gọi pin mặt trời.
Đánh giá hiện trạng Công nghệ
và công suất năm 2015
Năm 2015, để kịp thời khắc phục,
đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc
tạm thời phục vụ cho công tác
Phòng cháy chữa cháy rừng
(PCCCR) mùa khô năm 20152016. BQL VQG Côn Đảo đã có
đề xuất Phương án “Nâng cấp hệ
thống điện năng lượng mặt trời
(NLMT) 9 đảo nhỏ” vào tháng
9/2015 với mục đích thay thế trước
mắt một số thiết bị NLMT nhằm
đáp ứng kịp thời thông tin liên lạc
phục vụ công tác ứng phó sự cố
PCCCR mùa khô tại VQG Côn
Đảo.
Nhu cầu thiết bị điện sử dụng
thực tế năm 2016.
Tại mỗi trạm có 5 đến 8 công
chức Kiểm lâm nên BQL VQG
Côn Đảo đã trang bị vật dụng sử
dụng cho các trạm như nhau: nhu
cầu sử dụng thực tế là
6192Wh/ngày/trạm
và
3076wh/đêm/trạm.
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Đánh giá và lập phương án thiết
kế nâng cấp hệ thống năng lượng
mặt trời đáp ứng với nhu cầu sử
dụng thực tế tại các Trạm kiểm
lâm thuộc VQG Côn Đảo
Từ kết quả khảo sát hiện trạng,
thì hiện tại mỗi trạm bố trí 5 - 8
công chức Kiểm lâm, nhu cầu sử
dụng thực tế cho mỗi trạm gồm:
đèn compact, máy vi tính, tivi
LCD, máy bơm nước, tủ lạnh mini,
quạt máy, nồi cơm điện, hệ thống
liên lạc giữa các trạm và hạt kiểm
lâm BQL VQG... trung bình mỗi
trạm vào ban ngày khoảng
5.000Wh và ban đêm khoảng
3.000Wh. Do đó, phương án đề
xuất nâng công suất mỗi trạm điện
mặt trời thêm 3.000VA để đảm bảo
vận hành và sử dụng hệ thống
trang thiết bị hiện có.
Thiết bị hệ thống điện mặt trời
trên mỗi trạm được đề xuất trong
dự án năm 2017
- Tấm pin mặt trời công suất
12V/260Wp (02 tấm/trạm): Loại:
Đơn tinh thể; Kích thước
(1.665x991x38)mm; Trọng lượng:
18kg; Công suất: 260W/p/tấm;
Điện thế tối đa: 30.7V;
- Bộ điều khiển Auto vôn tải 40A
nạp 60A: Cường độ dòng điện nạp:
60A; Điện thế danh định: 48V;
Cường độ dòng điện: 40A; Thiết bị

luôn sạc ổn định không phụ thuộc
vào thời tiết; Chỉ cần có ánh sáng
là sạc được;
- Inverter Charger Hasolen
Model 6000, tích hợp bộ sạc
MPTP 80A: Công suất thực:
6000W; Dạng sóng: Sine chuẩn 1
pha, tần số 50Hz; Hiệu suất nạp:
DC-AC: 95%; AC Output; điện áp
ngõ ra: 110V/120V hoặc 230V.
- Pin tích điện 150AH: Hiệu điện
thế: 12V; Dung lượng: 150Ah;
Kích
thước
(LxWxH):
(558x126x320)mm.
- Tủ điều khiển tự động: Tự động
điều khiển điện áp: 30A; Điều
khiển ổn định 2 inverter; Công suất
tối đa: 6.000VA.
Đến tháng 5/2018, Dự án đã hoàn
thành nội dung, tiến độ theo đề
cương được duyệt. Sau khi nâng
cấp hệ thống thiết bị mới cho các
Trạm điện mặt trời với công suất là
3.000VA, thì công suất sử dụng tại
các trạm Kiểm lâm hòn Bảy cạnh,
Hòn Cau, Hòn Tài là 5.000VA (sử
dụng được 10 tiếng ban đêm với
công suất 3000Wh), Trạm Kiểm
lâm hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ,
Đầm Tre, Hòn Bà lên 4.400VA (sử
dụng được 8 tiếng ban đêm với
công suất 3000Wh) và trạm Kiểm
lâm Bãi Dương lên 3.850VA (sử
dụng được 6 tiếng ban đêm với
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công suất 3000Wh). Với công suất
như trên ta có thể sử dụng vào ban
ngày một số thiết bị như tủ lạnh,
quạt, nồi nấu cơm, máy bơm nước,
tivi LCD, đầu K+, máy bộ đàm mẹ
và một số thiết bị công suất nhỏ
cùng lúc.
Với vị trí đặc thù tại các Trạm
kiểm lâm (không thể đầu tư đấu
nối với lưới điện chung của huyện)
tại Côn Đảo thì việc nâng cấp hệ
thống điện mặt trời là nhu cầu cần
thiết hiện nay và có thể nhân rộng
cho các vùng chưa có lưới điện hay
các công trình công cộng trên địa
bàn Tỉnh là rất cần thiết, góp phần
vào công tác sinh hoạt cho cán bộ
tại các Trạm kiểm lâm và hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
(KS Đỗ Hữu Hiền)
THÀNH TỰU KH&CN

 Chất ức chế enzym ngăn chặn
sự phát triển của khối u não chết
người
Các nhà nghiên cứu tại trường Y
Northwestern đã ngăn chặn được
sự phát triển của u nguyên bào
đệm, một dạng ung thư não xâm
lấn bằng cách ức chế enzym
CDK5. Phát hiện nghiên cứu có
triển vọng cải tiến các liện pháp
hiện có.

CDK5 là protein kinase, loại
enzym làm thay đổi chức năng của
protein và đóng vai trò quan trọng
trong việc điều chỉnh protein và
enzym. Dù CDK5 trước đây được
biết đến có liên quan đến các rối
loạn thoái hóa thần kinh như
Alzheimer, nhưng tác động của nó
đến u nguyên bào đệm gần đây đã
được chứng minh.
Khả năng u nguyên bào đệm tái
phát ở mức cao một phần là do các
tế bào gốc u thần kinh đệm, tự tái
tạo các tế bào gốc ung thư thúc đẩy
sự phát triển của khối u. PGS.TS.
Mukherjee, người từng nghiên cứu
các tế bào gốc u thần kinh đệm từ
khi ông làm nghiên cứu sinh tiến
sỹ tại trường Đại học Emory, đã
tiến hành sàng lọc gen trên các mô
hình ruồi giấm với 29 mô hình
riêng biệt, mỗi mô hình có một gen
duy nhất bị bất hoạt.
Nhóm nghiên cứu đã nhận thấy
khối u của ruồi giấm đã nhỏ lại và
số lượng tế bào gốc ung thư giảm
sau khi gen mã hóa CDK5 bị bất
hoạt. Ở người, các nhà khoa học đã
phát hiện ra rằng số lượng lớn
bệnh nhân u nguyên bào đệm có
mức enzym cao, sau khi phân tích
dữ liệu di truyền về bệnh nhân u
nguyên bào đệm trong Tập bản đồ
Gen ung thư - cơ sở dữ liệu di
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truyền về 11.000 bệnh nhân ung
thư.
Dựa vào việc điều chỉnh sự phát
triển của CDK5, các nhà nghiên
cứu đã sử dụng chất ức chế CDK5
cho các tế bào của u nguyên bào
đệm ở người. Kết quả là chất ức
chế này đã ngăn chặn sự phát triển
của khối u và khiến cho các tế bào
gốc ung thư hoạt động không bằng
tế bào gốc, do mất một số khả năng
tự tái tạo. Ngoài ra, nhóm nghiên
cứu đã phát hiện ra rằng 2 trong số
3 loại chính u nguyên bào đệm có
CDK5 biểu hiện ở mức cao, nên
những bệnh nhân có u nguyên bào
đệm trung mô sẽ không thu được
được kết quả tương tự.
PGS.TS. Mukherjee dự đoán liệu
pháp tương lai sẽ là lựa chọn điều
trị đầu tiên kết hợp với phương
pháp hóa trị. Dữ liệu sơ bộ cho
thấy CDK5 là trung tâm gây tái
phát khối u, do đó, có thể hình
dung chất ức chế CDK5 sẽ hoạt
động theo 2 cách - ngăn chặn sự
phát triển của khối u và hiện tượng
tái phát.
(Theo NASATI)
 Sử dụng kim cương nano vỡ
để tạo ra dầu nhờn khô siêu bền,
ma sát rất thấp
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại

Phòng thí nghiệm quốc gia
Argonne thuộc Bộ Năng lượng
Hoa Kỳ (DOE) đã kết hợp kim
cương nano với các lớp disulfide
molypden hai chiều để sản xuất
loại dầu nhờn siêu bền, có độ ma
sát rất thấp với hàng trăm ứng
dụng trong thực tế.

Dầu nhờn khô là một công cụ cần
cho các kỹ sư thời hiện đại với một
số ưu điểm vượt trội so với dầu
nhờn lỏng. Không giống như mỡ
và dầu, dầu nhờn khô không phải
hoạt chất hóa học, không bị rò rỉ và
không bắt bụi. Ngoài ra, dầu nhờn
khô không bị hỏng ở nhiệt độ cao
và một số loại dầu nhờ còn hoạt
động trong môi trường chân
không, trong đó, chất lỏng sẽ bay
hơn hoặc làm đóng băng chất rắn.
Một trong những loại dầu nhờn
rắn phổ biến nhất là bột graphit
hoặc bột nhão, được tạo thành từ
các phân tử cacbon giống như tấm
mỏng với các phân tử nước hoạt
động giữa chúng đóng vai trò như
các vòng bi cực nhỏ. Bột graphit
được sử dụng để bôi trơn ổ khóa,
tay nắm cửa và xích xe đạp, cũng
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như trong môi trường nhiệt độ
hoặc áp suất cao. Tuy nhiên, có
nhiều loại dầu nhờn khô lạ hơn.
Khi kết hợp với molypden
disulfide, kim cương nano tự động
vỡ và tạo thành những quả bóng
cacbon giống như củ hành. Nguyên
nhân là do các phân tử disulfide
molybdenum đã được phân tách
thành molybdenum và lưu huỳnh,
phản ứng với kim cương nano để
tạo thành các quả bóng phân lớp
bằng cách tăng ứng suất lên cấu
trúc tinh thể của chúng. Kết quả là
tạo thành loại dầu nhờn khô mới
trơn gấp 10 lần so các chất
fluoropolyme như Teflon, có thể
duy trì áp suất tiếp xúc ở mức cao
nhưng rất ít hao mòn và bóc tách
mà không cần được sử dụng dưới
dạng màng mỏng.
Theo nhóm nghiên cứu, loại dầu
nhờn khô mới có giá thành tương
đối rẻ dù disulfide molypden đắt
hơn graphene vì cần rất ít disulfide
molypden để cho kết quả như
mong đợi. Ngoài ra, dầu nhờn khô
không chứa các hóa chất độc hại và
có thể tự điều chỉnh có hiệu quả
trong quá trình sử dụng.
(Theo NASATI)
 Hạt nano mới giúp tấm pin mặt
trời chuyển đổi ánh sáng không

nhìn thấy thành năng lượng

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí
nghiệm Quốc gia Lawrence
Berkeley thuộc Bộ Năng lượng
Hoa Kỳ đã phủ các hạt nano cho
thuốc nhuộm hữu cơ. Thuốc nhuộm
này hoạt động như ăng ten, cho
phép các nhà khoa học điều chỉnh
khả năng chuyển đổi ánh sáng của
hạt nano.
Hầu hết các công nghệ năng
lượng mặt trời tập trung vào ánh
sáng nhìn thấy không hấp thụ
thành công ánh sáng hồng ngoại
gần, làm cho dải quang phổ mặt
trời bị lãng phí. Khoảng 44% ánh
sáng chiếu xuống bề mặt Trái đất
là ánh sáng nhìn thấy. Bức xạ hồng
ngoại chiếm đến 49,4%. Bước
sóng hồng ngoại gần giống bước
sóng nhìn thấy nhất. Các thí
nghiệm đã chứng minh việc bổ
sung thuốc nhuộm làm tăng hiệu
quả của các hạt nano, khuếch đại
độ sáng của ánh sáng phát xạ theo
hệ số 33.000.
Trong các thí nghiệm gần đây,
các nhà khoa học có thể tách và
xác định được yếu tố được gọi là
“trạng thái bộ ba” giữa thuốc
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nhuộm và các ion kim loại
lanthanide của các hạt nano. Các
nhà khoa học đã ghi lại sự tương
thích giữa các số đo về phát xạ ánh
sáng của thuốc nhuộm và khả năng
hấp thụ ánh sáng của các hạt.
Bằng cách tăng số lượng các ion
kim loại trong các hạt nano, các
nhà nghiên cứu đã có thể khuếch
đại thêm trạng thái bộ ba. Cohen
cho biết: Các kim loại đang đẩy
thuốc nhuộm sang trạng thái bộ ba,
giúp giải thích cả hiệu quả của việc
truyền năng lượng và sự mất ổn
định của thuốc nhuộm, vì trạng
thái bộ ba có xu hướng suy giảm
trong không khí.
Vì các hạt nhỏ này hầu hết là
trong suốt, nên các nhà khoa học
nghĩ rằng chúng chỉ được sử dụng
cho bề mặt của pin quang điện
trong các tấm pin mặt trời. Các hạt
có thể làm tăng khả năng của pin
mặt trời trong việc khai thác năng
lượng từ ánh sáng hồng ngoại mà
không tác động đến khả năng hấp
thụ ánh sáng nhìn thấy.
(Theo vista.gov.vn)
 Nghiên cứu dùng sợi tơ tằm
để sử dụng trong các ca phẫu
thuật sọ
Một số người nghĩ rằng vải tơ
tằm có thể được sử dụng như một

lá chắn để bảo vệ não bộ, nhưng
các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã
biến vật liệu may mềm này thành
vít để ổn định xương sọ trong phẫu
thuật não.
Các nhà nghiên cứu tại một
phòng thí nghiệm ở Thượng Hải đã
chiết xuất các protein tơ từ kén tằm
Bombyx mori và biến chúng thành
các thiết bị cố định như ốc vít và
các sọc nối.
Sau nhiều năm thử nghiệm trên
động vật, bao gồm cả động vật
gặm nhấm và thỏ, các nhà nghiên
cứu đã cải thiện các tính chất, bao
gồm cả độ cứng và độ dẻo dai.
Nghiên cứu được dẫn dắt bởi
Giáo sư Mao Ying, Phó Chủ tịch
của Bệnh viện Huashan thuộc Đại
học Fudan, và Tao Hu, nhà nghiên
cứu của Viện Công nghệ thông tin
và Vi hệ Thượng Hải.
Theo Mao, việc tạo ra vật liệu y
tế để sửa chữa hộp sọ là một nhu
cầu lớn. Trong quá khứ, vít thường
được làm bằng vật liệu kim loại, có
khả năng gây ra cảm giác khó chịu.
Vật liệu kim loại có nguy cơ lây
nhiễm, có nghĩa là một số bệnh
nhân phải trải qua ca phẫu thuật
thứ hai.
Các thiết bị mới do các nhà
nghiên cứu phát triển cũng bao
gồm một bộ chip có thể được đưa
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vào bên trong đầu và giải phóng
thuốc. Với sự phân hủy protein tơ
trong não, thuốc bên trong sẽ được
giải phóng để điều trị viêm và chữa
lành các mô bị thương.
Lụa cũng rẻ hơn nhiều so với kim
loại. Mao cho biết, một tấm chăn
lụa có thể được làm thành hàng
ngàn con ốc lụa, giảm chi phí y tế.
Các thiết bị lụa dự kiến sẽ được
thử nghiệm lâm sàng trong vòng 35 năm.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

KHAI THÁC SỬ DỤNG DỮ
LIỆU LỚN

Mục đích cuối cùng của thu thập,
lưu trữ và phân tích dữ liệu là để
hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn,
cho dù những quyết định này được
thực hiện bởi một người điều hành
trong một văn phòng, một robot
trong nhà máy, hoặc một người
nào đó ở nhà. Tự động hóa dựa
vào dữ liệu có thể đơn giản hóa
các quyết định được thực hiện bởi
các robot, trong khi thông tin được

tổ chức sử dụng các hệ thống hỗ
trợ ra quyết định, trực quan hóa
dữ liệu và các công nghệ ánh xạ có
thể hỗ trợ con người.
Hỗ trợ ra quyết định
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định là
các công cụ tương tác giúp người
sử dụng đưa ra các quyết định tốt
hơn và nhanh hơn trong các môi
trường phức tạp, đa biến. Hệ thống
hỗ trợ ra quyết định sử dụng các
mô hình và các mô phỏng để dự
đoán các kết quả và sau đó đưa ra
các khuyến nghị cho người ra
quyết định.
Những hệ thống như vậy đặc biệt
phổ biến ở các bệnh viện, nơi các
hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm
sàng có thể sử dụng thông tin của
bệnh nhân để cảnh báo cho bác sĩ
nếu một đơn thuốc ảnh hưởng đến
các loại thuốc khác hay các bệnh
khác. Các hệ thống hỗ trợ ra quyết
định cũng có thể được sử dụng
trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm
cả giám sát môi trường.
Tự động hóa
Trong khi nhiều phân tích dữ liệu
được triển khai để giúp con người
đưa ra các quyết định chính xác
hơn, dữ liệu cũng có thể được sử
dụng để kích hoạt các hoạt động tự
động trong hệ thống máy tính và
robot. Ví dụ, Nest, máy điều nhiệt
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thông minh, có thể sử dụng dữ liệu
cảm biến để xác định khi ngôi nhà
có người và điều chỉnh hệ thống
sưởi và làm mát của ngôi nhà một
cách thích hợp. Xe ô tô tự lái của
Google có thể nhận dữ liệu về các
điều kiện đường sá và luồng giao
thông để điều hướng hiệu quả và
tránh va chạm. Một báo cáo năm
2013 của công ty nghiên cứu thị
trường Markets and Markets dự
đoán rằng thị trường giao tiếp máymáy sẽ đạt 290 tỷ USD năm 2017,
tăng 650% so với năm 2011.
Máy học, một ngành của khoa
học máy tính liên quan đến các hệ
thống có hiệu suất được cải thiện
bằng việc bổ sung dữ liệu mới,
cung cấp các phương pháp ra quyết
định tự động trong một loạt các
ứng dụng. Máy học đã được sử
dụng rộng rãi trong khoa học
người máy, chẳng hạn như thị giác
máy tính và hoạt động tự động
trong các môi trường nhà máy,
cũng như trong các hệ thống
khuyến nghị trực tuyến.
Trực quan hóa
Một cách để các nhà khoa học dữ
liệu có thể truyền tải phân tích của
họ đến người ra quyết định là
thông qua trực quan hóa. Trực
quan hóa được sử dụng trong một
loạt các lĩnh vực và có thể từ các

đồ thị đường đơn giản giá cổ phiếu
đến các sơ đồ mạng xã hội phức
tạp cho thấy sự lây lan của bệnh
dịch. Trong các trường hợp nơi các
mẫu trong dữ liệu có thể được xác
định dễ dàng hơn khi dữ liệu được
hiển thị, trực quan hóa cũng có thể
được sử dụng để tiến hành phân
tích dữ liệu. Trực quan hóa dữ liệu
được đưa vào nhiều công cụ phần
mềm phân tích kinh doanh, chẳng
hạn như Tableau. Các nền tảng và
ngôn ngữ chuyên dụng dành cho
các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn
như Gephi cho mạng và hiển thị đồ
thị và xử lý hiển thị tương tác.
Ngôn ngữ lập trình Javascript rất
phổ biến để các ứng dụng tùy
chỉnh hiển thị dữ liệu, cung cấp các
thư viện mã nguồn mở, được sử
dụng rộng rãi như D3.
Các ứng dụng ánh xạ đã thúc đẩy
sự phát triển rộng rãi phần mềm
các hệ thống thông tin địa lý (GIS),
cho phép các đặc trưng không gian
được tích hợp vào phân tích dữ
liệu. Có các công nghệ chuyên
dụng cho tất cả các khía cạnh của
đổi mới dựa vào dữ liệu không
gian địa lý, bao gồm các cơ sở dữ
liệu, máy chủ và các công cụ trực
quan hóa. Các nhà cung cấp phần
mềm độc quyền chính bao gồm
ESRI (nhà cung cấp ArcGIS),
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Google (nhà cung cấp Google
Maps, Earth và Street View) và
Oracle (nhà cung cấp Spatial and
Graph). Các dịch vụ GIS mã nguồn
mở, chẳng hạn như những dịch vụ
được công ty công nghệ không
gian địa lý MapBox tạo ra, cũng
đang phát triển ngày càng phổ
biến. Các công cụ từ những nhà
cung cấp trên đang được sử dụng
rộng rãi trong ngành công nghiệp
và chính phủ.
(Theo NASATI)
TƯ VẤN MÔI GIỚI
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI
KHỐI (BLOCKCHAIN) NÂNG
CAO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN
PHẨM NÔNG NGHIỆP
Ngày 17/5/2018, tại Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển hội nhập
khoa học và công nghệ (KH&CN)
quốc tế - Bộ KH&CN, bà Bùi Thị
Huy Hợp Phó giám đốc Trung tâm
đã có buổi tiếp và làm việc với
ngài Filip Graovac - Phó Trưởng
đại diện Quỹ Châu Á (The Asian
Foundation - TAF ) tại Việt Nam.
Hai bên thảo luận các xu hướng
ứng dụng công nghệ chuỗi khối
(blockchain) trong truyền tải và mã

hóa dữ liệu hiện nay. Blockchain
hay còn gọi là "cỗ máy của sự tin
tưởng" được cho là nền tảng lý
tưởng trong giao dịch giữa các bên
không quen biết lẫn nhau. Các vấn
đề liên quan đến chất lượng hàng
hoá và khả năng thanh toán được
giải quyết qua công nghệ này nhờ
tính minh bạch, không thể làm giả
các thông tin lưu trữ trên
blockchain. Công nghệ blockchain
mở ra nhiều cơ hội cho các doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực
như tài chính ngân hàng, thanh
toán, logistics và quản lý chuỗi
cung ứng, bán lẻ, điện tử viễn
thông, y tế sức khỏe, kế toán kiểm
toán… tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu.
Là nước đang phát triển và có
thế mạnh về nông nghiệp như Việt
Nam, việc ứng dụng công nghệ
blockchain trong chuỗi giá trị hàng
nông sản giải quyết được các trở
ngại trong việc xuất nhập khẩu
nông sản ra sao? Hiệu quả kết nối
giữa nhà sản xuất và khách hàng?
Giúp các doanh nghiệp Việt Nam
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ
và vừa và siêu nhỏ trong lĩnh vực
này tiết kiệm được chi phí?.... Đây
là những nội dung VISTIP và TAF
ưu tiên thảo luận sâu trong buổi
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làm việc lần này.
Với chức năng và nhiệm vụ được
Bộ trưởng Bộ KH&CN giao là cầu
nối giữa cộng đồng KH&CN trong
nước với quốc tế; hỗ trợ các doanh
nghiệp ứng dụng các công nghệ
tiên tiến trong sản xuất kinh
doanh… Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển hội nhập KH&CN quốc
tế thống nhất cùng Quỹ Châu Á, tổ
chức đang có những hoạt động tiên
phong trong công nghệ và các giải
pháp blockchain cho kinh doanh,
xây dựng và sớm tiến hành dự án
thí điểm ứng dụng công nghệ
blockchain trong chuỗi giá trị nông
nghiệp ở Việt Nam nhằm có được
các minh chứng cụ thể của các lợi
ích công nghệ này có thể đem lại
nếu được ứng dụng một cách phù
hợp.
(Theo most.gov.vn)
ỨNG DỤNG KH-CN TRONG
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI,
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU
Những năm gần đây, thiên tai và
biến đổi khí hậu (BĐKH) đã ảnh
hưởng trực tiếp đến BR-VT và các
tỉnh phía Nam. Nhờ ứng dụng KHCN, nhiều khu vực ven sông, biển
đã giảm hẳn tình trạng sạt lở,
người dân ở vùng nhạy cảm với

BĐKH yên tâm hơn để sinh sống,
sản xuất và kinh doanh.
Theo kết quả nghiên cứu của các
nhà khoa học, khoảng 10 năm gần
đây, trên địa bàn tỉnh BR-VT, biển
xâm thực diễn ra nhanh và mạnh
hơn. Khu vực bờ biển xói lở
nghiêm trọng đa phần gần cửa
sông lớn, có dòng chảy ven bờ
phức tạp như: Hồ Tràm - Hồ Cốc,
Bình Châu (huyện Xuyên Mộc),
Lộc An (huyện Đất Đỏ); Trại Nhái
(TP.Vũng Tàu)… Từ tháng 4 đến
tháng 12 (âm lịch) hàng năm là
khoảng thời gian biển xâm thực dữ
dội nhất. Để ứng phó, nhiều DN du
lịch đã tự xây kè chắn sóng. Khu
vực gần khu biệt thự resort Rừng
Dương (ấp Tân Phước, xã Phước
Tỉnh, huyện Long Điền) nằm phía
đầu nhánh sông Cửa Lấp là một
trong 6 điểm được Sở KH-CN xác
định là có mức độ sạt lở cao trong
tỉnh. Bà Nguyễn Thu Hương, Tổng
Giám đốc Công ty CP Rừng
Dương cho biết, năm 2008 khi xây
dựng khu biệt thự resort Rừng
Dương, biển đã xâm thực vào đất
dự án của công ty khoảng 31m
chiều ngang và 213m chiều dọc,
tổng diện tích đất bị nước biển
cuốn trôi khoảng 7.000m2. Trước
thực trạng này, năm 2015, DN đầu
tư khoảng 40 tỷ đồng xây dựng kè
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chắn sóng dài khoảng 200m, sử
dụng công nghệ mềm Stabiplage
(của Pháp) được gia cố bởi cọc cừ
Polyme. Sau khi sử dụng giải pháp
Stabiplage thì hiện tượng xói lở đã
giảm, nhờ đó công ty yên tâm đầu
tư xây dựng biệt thự và các dịch vụ
phụ trợ cho resort để đón khách du
lịch.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT và lãnh đạo
các tỉnh Bến Tre, Cà Mau tham quan các
sản phẩm cấu kiện tạo bờ, chống xói lở,
phòng chống thiên tai và ứng phó với
BĐKH của Busadco.

Mới đây, Công ty TNHH MTV
Thoát nước và Phát triển đô thị
tỉnh BR-VT (Busadco) đã ký kết
với Công ty CP nhựa Tân Đại
Hưng (TP. Hồ Chí Minh) để xây
dựng 40 căn nhà phòng chống
thiên tai (PCTT), (50 triệu
đồng/căn) cho những hộ nghèo,
khó khăn về nhà ở của 2 tỉnh Cà
Mau và Bến Tre nằm trong vùng
nhạy cảm với thiên tai. Theo đó,
những căn nhà PCTT này được xây
dựng bằng vật liệu bê tông cốt phi
kim lắp ghép cách âm, cách nhiệt,
chống thấm bằng công nghệ của
Busadco. Theo ông Hoàng Đức

Thảo, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng
Giám đốc Busadco, nhà làm bằng
vật liệu bê tông cốt phi kim có khối
lượng nhẹ hơn các vật liệu truyền
thống cùng các đặc tính chống ăn
mòn, xâm thực; có khả năng chịu
được gió mạnh, nắng nóng; an toàn
khi xảy ra bão, tố, lốc; nhà ở phải
bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền
cứng, khung - tường cứng, mái
cứng)... Ngoài ra, vật liệu này còn
có ưu điểm dễ thi công, lắp dựng,
độ bền cao, thân thiện với môi
trường, giảm ít nhất 30% chi phí so
với các giải pháp xây dựng truyền
thống.
Trước đó, rất nhiều giải pháp
KH-CN của Busadco đã được ứng
dụng hiệu quả tại nhiều tỉnh, thành
phố trên cả nước cho công tác ứng
phó với BĐKH. Đặc biệt, trong số
đó có cụm công trình “Xây dựng
đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật
đô thị, nông thôn, bảo vệ môi
trường, PCTT và ứng phó BĐKH”
được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh năm 2016. Cụm công trình
này gồm 36 sản phẩm đang được
ứng dụng tại 48/63 tỉnh, thành trên
cả nước. Tất cả các sản phẩm đều
giúp giảm ít nhất 20% chi phí so
với giải pháp truyền thống.
Ngoài những giải pháp trên,
những năm gần đây Sở KH-CN
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cũng có nhiều mô hình, dự án ứng
dụng KH-CN trong PCTT và ứng
phó với BĐKH như: Lắp đặt 121
mô hình chống sét đánh thẳng và
lan truyền trên đường điện cho các
hộ dân và các công trình công cộng
(trụ sở UBND xã, trạm y tế xã,
phường) chủ yếu là ở khu vực
nông thôn ở các huyện Xuyên
Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Châu
Đức; hay công trình kè mềm công
nghệ Stabiplage ở bờ biển Lộc
An… Được biết, giai đoạn 20182020, Sở KH-CN tiếp tục triển
khai nhiều đề tài, dự án trong lĩnh
vực này như: Dự án xây dựng hệ
thống cảnh báo sớm và phòng
chống sét tại bãi biển TP. Vũng
Tàu; xây dựng hệ thống chắn sóng,
chống xói lở bờ biển, chống xâm
nhập mặn…
Theo Bộ KH-CN, trước tác động
của BĐKH, thiên tai có xu hướng
cực đoan hơn cả về tần suất, cường
độ và không theo quy luật, từ
những năm 2000, Bộ KH-CN đã
cùng với các bộ, ngành liên quan
xây dựng các chương trình KH-CN
trọng điểm liên quan đến nhiều
lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực
phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại
do thiên tai. Theo đó, có nhiều giải
pháp, công nghệ được đề xuất và
ứng dụng vào thực tế nhằm PCTT,

giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây
ra như: Ứng dụng các công nghệ
sửa chữa nâng cao an toàn đập cho
các hồ chứa vừa và nhỏ tại khu vực
có nguy cơ xảy ra lũ; Ứng dụng
công nghệ trong xây dựng hệ thống
cảnh báo cho các cụm ngầm tràn
khi xảy ra lũ quét; Sử dụng công
nghệ GIS và viễn thám xây dựng
hệ thống bản đồ phục vụ cảnh báo,
phòng chống lũ quét, sạt lở đất,
giám sát, phát hiện sớm trượt lở
đất đá…
Bộ KH-CN cho rằng, trước tác
động của BĐKH, thiên tai khó
lường, các DN KH-CN, địa
phương, bộ, ngành cần tiếp tục đẩy
mạnh việc thực hiện chương trình
nghiên cứu KH-CN phục vụ bảo vệ
môi trường, PCTT và ứng phó với
BĐKH.
(Theo Báo BRVT)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
19: GIẢM ÍT NHẤT 50%
HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA
CHUYÊN NGÀNH
Mục tiêu của Nghị quyết 19 là
giảm ít nhất 50% danh mục hàng
hóa, sản phẩm phải kiểm tra
chuyên ngành, chuyển đổi mạnh
mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị
quyết 19/2018/NQ-CP về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2018 và
những năm tiếp theo.
Mục tiêu của Nghị quyết là tập
trung cải thiện các chỉ số môi
trường kinh doanh để năm 2018
tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng
xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.
Trong đó cải thiện mạnh mẽ các
chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp.
Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng
thêm ít nhất 40 bậc; giải quyết
tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10
bậc; giải quyết phá sản doanh
nghiệp tăng thêm 10 bậc.
Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản
hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh
doanh; kiến nghị bãi bỏ một số
ngành nghề kinh doanh có điều
kiện theo Danh mục ngành nghề
kinh doanh có điều kiện của Luật
đầu tư; giảm ít nhất 50% danh mục
hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra
chuyên ngành; chuyển đổi mạnh
mẽ cách thức quản lý nhà nước từ
chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu
hậu kiểm; xóa bỏ căn bản tình
trạng một mặt hàng chịu quản lý,
kiểm tra chuyên ngành của nhiều
hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô

hàng nhập khẩu phải kiểm tra
chuyên ngành tại giai đoạn thông
quan từ 25 - 27% hiện nay xuống
còn dưới 10%.
Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công
nghệ thông tin trong giải quyết thủ
tục hành chính, thực hiện dịch vụ
công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu
hết các dịch vụ công phổ biến, liên
quan đến người dân, doanh nghiệp
được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực thi
Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh.

Chính phủ yêu cầu các Bộ
trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh thuộc thẩm quyền và chịu
trách nhiệm trước Thủ tướng
Chính phủ về kết quả đạt được
trong phạm vi ngành, địa phương.
Thực hiện các giải pháp thiết
thực giảm chi phí logistics như:
Giảm ách tắc ở các cảng biển, cảng
hàng không. Chỉ đạo áp dụng giải
pháp nâng cao hiệu quả quản lý,
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hiệu quả kinh doanh đối với các
đơn vị quản lý cảng biển, qua đó
giảm chi phí logistics cho các chủ
hàng; phối hợp hoạt động thanh
tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm
tối đa số lần thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp, kể cả thanh tra,
kiểm tra chuyên ngành; thực hiện
đánh giá tính sáng tạo và kết quả
điều hành của các sở, ban ngành và
Ủy ban nhân dân cấp huyện theo
chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp
huyện; kết hợp thực hiện Nghị
quyết số 19-2018/NQ-CP của
Chính phủ với cải thiện chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Thực hiện công tác thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, tránh
chồng chéo, gây ảnh hưởng tới
hoạt động doanh nghiệp, thực hiện
đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về công tác thanh
tra doanh nghiệp; đảm bảo quyền
bình đẳng của doanh nghiệp
trước pháp luật…
Về rà soát, cắt giảm điều kiện
đầu tư, kinh doanh, đối với các bộ
đã rà soát, có quyết định bãi bỏ các
điều kiện đầu tư, kinh doanh cụ
thể, thì hoàn thành việc xây dựng
Nghị định sửa đổi, bổ sung các
nghị định liên quan, trình Chính
phủ ban hành trong quý III/2018.
Đối với các bộ chưa rà soát, chưa

có kết quả rà soát, thì phải hoàn
thành rà soát, xây dựng kế hoạch
cắt giảm, bổ sung, sửa đổi các quy
định về điều kiện đầu tư, kinh
doanh trước tháng 6/2018 và hoàn
thành soạn thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung các Nghị định về điều kiện
đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ
các điều kiện đầu tư, kinh doanh
không còn cần thiết, trình Chính
phủ trong quý III/2018.
Về cải cách các quy định về kiểm
tra chuyên ngành, Bộ Tài chính
(Tổng cục Hải quan) tập hợp, cung
cấp danh mục hàng hóa thuộc diện
kiểm tra chuyên ngành của các bộ
quản lý chuyên ngành, trên cơ sở
đó kiến nghị danh mục các mặt
hàng kiểm tra chuyên ngành cần
cắt giảm.
Các bộ, ngành cắt giảm ít nhất
50% danh mục hàng hóa, sản phẩm
phải kiểm tra chuyên ngành trong
từng lĩnh vực ngay trong năm
2018. Danh mục hàng hóa cắt giảm
phải kèm theo mã HS tương ứng
quy định tại Danh mục hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
ban hành kèm theo Thông tư số
65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017
của Bộ Tài chính và phải được quy
định tại một quyết định cụ thể.
Trước ngày 31/10/2018, hoàn
thành việc rà soát, kiến nghị sửa
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đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
có liên quan nhằm: Thay đổi chức
năng, thẩm quyền của các bộ theo
hướng đối với một mặt hàng xuất
khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ
quan chịu trách nhiệm quản lý; đổi
mới phương thức quản lý nhà nước
từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu
hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên
tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ
tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá
nhân và không áp dụng hình thức
kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ
kiểm dịch.
(Theo Vietq.vn)
3 DOANH NGHIỆP BR-VT
ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
“Giải thưởng chất lượng quốc
gia” là giải thưởng uy tín do Bộ
KH-CN tổ chức nhằm tôn vinh
những DN đạt thành tích xuất sắc
trong việc nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh
tranh và hiệu quả hoạt động.
Trong số 73 DN đạt giải thưởng
chất lượng quốc gia năm 2017
được công bố vào ngày 17-4-2018,
tỉnh BR-VT có 3 DN đạt giải Bạc,
gồm: Công ty CP LDT (đường số
6, KCN Đông Xuyên, TP.Vũng
Tàu); Công ty CP Du lịch - Dịch
vụ Dầu khí Việt Nam - OSC Việt

Nam (số 2, Lê Lợi, TP.Vũng Tàu)
và Công ty TNHH Thảo Nguyên
(ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện
Tân Thành).

Lê Duy Thặng, Tổng Giám đốc Công ty
CP LDT (giữa) nhận Giải thưởng chất
lượng quốc gia năm 2017 do Bộ KH-CN
trao tặng.

Thành lập năm 1977, với mục
tiêu phục vụ sự nghiệp thăm dò và
khai thác dầu khí, đến nay, OSC
Việt Nam đã phát triển lên 7 đơn vị
trực thuộc, với 4 công ty con và 9
đơn vị liên doanh, liên kết. Hiện
nay, OSC Việt Nam đang tập trung
kinh doanh trên các lĩnh vực chính,
gồm: du lịch, dịch vụ dầu khí, xây
lắp và bất động sản. Với mỗi lĩnh
vực, OSC Việt Nam đều ứng dụng
các tiêu chuẩn quản lý chất lượng
dịch vụ. Chẳng hạn, trong du lịch,
ngoài ứng dụng tiêu chuẩn VTOS,
ISO, OSC Việt Nam còn đầu tư
xây dựng các bộ quy trình quản lý
khách sạn; phần mềm hệ thống
điều hành trực tuyến STM; hệ
thống Booking Online khách
sạn…. Về dịch vụ dầu khí, OSC
Việt Nam ứng dụng tiêu chuẩn
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HACCP, ISO, các tiêu chuẩn về an
toàn bảo hộ lao động dành cho
nhân viên phục vụ trên các tàu, giàn
khoan dầu khí... nhằm đáp ứng yêu
cầu quản lý và phục vụ khách.
Khởi nghiệp từ một cơ sở sản
xuất hạt điều nhỏ với kim ngạch
xuất khẩu trong năm đầu (năm
2002) chỉ đạt hơn 2 triệu USD, đến
năm 2017, kim ngạch xuất khẩu
của Công ty TNHH Thảo Nguyên
đã vượt ngưỡng 100 triệu USD.
Hoạt động trong lĩnh vực thu mua,
chế biến và kinh doanh nhân điều,
sản xuất dầu điều, chưng cất
Cardanol, sản phẩm của Công ty
TNHH Thảo Nguyên hiện đã có
mặt ở thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hà
Lan, Hồng Kông, Trung Quốc...
Theo bà Trần Bích Phương, Giám
đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên,
công ty là một trong những DN của
ngành điều luôn đi đầu trong việc
triển khai áp dụng và duy trì thực
hiện các hệ thống quản trị chất
lượng vào thực tiễn hoạt động sản
xuất – kinh doanh như: HACCP,
ISO 22000, FSSC 22000, BRC.

Trong khi đó, sau 5 năm hoạt
động, Công ty CP LDT đã khẳng
định là một trong những DN hàng
đầu về lĩnh vực kiểm định và đào
tạo an toàn. Thời gian qua, Công ty
CP LDT luôn duy trì tốt các hệ
thống quản lý ISO 9001:2015,
ISO
14001:2015,
OHSAS
18001:2007,
ISO/IEC
17025:2005,
ISO/IEC
17024:2008…
Theo ông Mai Thanh Quang,
Giám đốc Sở KH-CN, Giải
thưởng chất lượng quốc gia trao
cho những DN tiêu biểu trong áp
dụng hiệu lực và hiệu quả các mô
hình, hệ thống quản lý tiên tiến; có
thành tích nổi bật trong việc nâng
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ,
năng lực cạnh tranh và hiệu quả
trong hoạt động; đóng góp tích
cực cho sự phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương và cả nước.
Bên cạnh đó, giải thưởng góp
phần nâng cao nhận thức của lãnh
đạo DN về việc áp dụng, duy trì
và cải tiến liên tục hệ thống quản
lý DN.
(Theo Báo BRVT)
TIN NGẮN KH&CN

Chế biến hạt điều tại Công ty TNHH Thảo
Nguyên.

1. TIN THẾ GIỚI
 Các hạt nano có thể giúp cứu
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các cây kém dinh dưỡng

Thường được dùng để chống lại
bệnh ung thư, các hạt liposome tí
hon cũng có thể vận chuyển các
chất dinh dưỡng cho cây hiệu quả,
thậm chí còn hiệu quả hơn việc sử
dụng trực tiếp các chất dinh dưỡng
cho cây.
Các hạt nano tổng hợp được sử
dụng để chống lại ung thư cũng có
thể giúp cứu chữa những cây bị
bệnh. Các hạt này, được gọi là
liposome, là những phân tử hình
cầu, có kích thước nano có thể vận
chuyển thuốc tới những cơ quan cụ
thể trong cơ thể. Hiện nay, các nhà
nghiên cứu đã chứa đầy những hạt
tí hon này với các chất dinh dưỡng
màu mỡ. Những liposome mới
này, được mô tả trực tuyến trên
Scientific Reports mới đây, ngấm
vào lá cây dễ hơn các chất dinh
dưỡng trực tiếp.
Mỗi liposome là một trái cầu
rỗng có đường kính khoảng 100
nanomét, và được tạo thành từ các
phân tử chất béo chiết xuất từ cây
đậu nành. Khi một lá cây hấp thụ

những hạt nano này, các liposome
lan ra các tế bào ở những chiếc lá
khác và bộ rễ của cây, nơi những
túi chất béo này vỡ ra và giải
phóng các chất dinh dưỡng mức
phân tử chứa trong đó.
Avi Schroeder, một kĩ sư hóa
chất tại Viện Công nghệ Israel ở
Haifa, và các đồng nghiệp không
biết chính xác tại sao các liposome
lại được cây cối dễ chấp nhận hơn
các chất dinh dưỡng trực tiếp.
Nhưng Schroeder cho hay, các loại
thuốc phun chứa các liposome đầy
chất dinh dưỡng có thể giúp nông
dân làm những cây ốm bệnh khỏe
lại hiệu quả hơn các hỗn dược hiện
tại.
(Theo dantri.com.vn)
 Enzyme giúp chống lão hóa và
ung thư
Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí
nghiệm UC hiện đã xác định được
cấu trúc telomerase, loại enzyme
được biết đến giữ vai trò chủ chốt
gây lão hóa và ung thư. Đột phá
này có thể cung cấp thông tin về
loại thuốc nhắm đích thế hệ mới.
Sự suy giảm thể chất do lão hóa
chủ yếu là do telomere trong cơ thể
của con người. Những chuỗi ADN
ngắn này tạo thành các nắp bảo vệ
trên đầu mỗi chromosome, đảm
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bảo không có thông tin quan trọng
nào bị mất đi khi các tế bào phân
chia. Tuy nhiên, chúng không đảm
nhiệm được vai trò này mãi mãi,
cuối cùng khiến cho ADN quan
trọng bị hỏng. Hậu quả là da của
người dần dần bị nhăn nheo, quá
trình trao đổi chất diễn ra chậm
hơn, các cơ quan yếu hơn và nguy
cơ mắc bệnh cao hơn.
Tuy nhiên, các telomere không
phải là duy nhất trong cuộc chiến
chống lão hóa. Chúng có một bản
sao dưới dạng enzyme được gọi là
telomerase, cố gắng trì hoãn sự suy
giảm trong thời gian lâu nhất có
thể bằng cách bổ sung telomere.
Để tìm hiểu, các nhà khoa học đã
nghiên cứu chi tiết loại enzyme
phức tạp này để xác định cấu trúc
của nó. Enzyme đó được tạo thành
từ xương sống ARN gồm sáu loại
protein, tất cả đều di chuyển xung
quanh trong khi chúng bổ sung
telomere. Nhưng thật khó để xác
định số lượng protein hoạt động và
cách chúng thực hiện chức năng
đó. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã
tách telomerase, tinh lọc và kiểm
tra bằng kính hiển vi điện tử cryo
hiện đại. Công cụ này sử dụng
chùm điện tử như một nguồn sáng
để nghiên cứu mẫu được làm lạnh
sâu. Những hình ảnh rõ nét nhất

trước đây về telomerase của người
có độ phân giải chỉ 30 Angstroms
(3 nanomet). Nhờ sử dụng kính
hiển vi cryoelectron, chúng tôi đã
thu được hình ảnh với độ phân giải
khoảng 7-8 Angstroms (0,7-0,8
nm). Nghiên cứu đã đạt đến điểm
có thể quan sát tất cả các tiểu đơn
vị và tổng số có 11 tiểu đơn vị
protein.
Theo nhóm nghiên cứu, những
hình ảnh có độ phân giải cao cùng
với tri thức hiện có về chuỗi gen
telomerase, đủ để cho các nhà khoa
học bắt đầu suy nghĩ về các mục
tiêu thuốc tiềm năng liên quan đến
enzyme.
Bước tiếp theo nhóm nghiên cứu
sẽ tăng độ phân giải của hình ảnh
lên khoảng 3 hoặc 4 Ångstrom.
Nghiên cứu đã được công bố trên
tạp chí Nature.
(Theo NASATI)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Chủ tịch nước Trần Đại
Quang gặp mặt thân mật các nhà
khoa học
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Chiều 11/5, tại Phủ Chủ tịch,
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã
có buổi gặp mặt thân mật với các
nhà khoa học Việt Nam và quốc tế
tham dự Hội thảo “Khoa học để
phát triển”, diễn ra tại thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (9 10/5). Đây là hội thảo nằm trong
khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ
Việt Nam”, được tổ chức đúng vào
dịp kỷ niệm 25 năm “Gặp gỡ Việt
Nam”.
Cùng dự buổi gặp mặt có Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ
nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc
Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
Nguyễn Thanh Tùng, Đại sứ nước
Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
Bertrand Lortholary; cùng đại biểu
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn
phòng Chủ tịch nước.
Chương trình “Gặp gỡ Việt
Nam” lần thứ 14 được tổ chức tại
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định năm 2018 đã có 55 nhà khoa
học quốc tế và nhiều đại biểu
tham gia, trong đó có hai nhà khoa
học từng đoạt Giải thưởng Nobel
về vật lý và kinh tế. Qua đó,
chương trình đã góp phần quảng
bá, nâng cao hình ảnh của đất
nước, con người Việt Nam đối với

giới khoa học quốc tế, đồng thời
tích cực hỗ trợ cho sự giao lưu,
hợp tác quốc tế và phát triển của
nền khoa học và giáo dục của Việt
Nam.
25 năm qua, kế thừa truyền
thống tốt đẹp và tinh hoa của
“Gặp gỡ Moriond” và “Gặp gỡ
Blois” do Giáo sư Trần Thanh
Vân sáng lập, với những đóng góp
đầy nhiệt huyết, kiên trì, không
mệt mỏi của Giáo sư Trần Thanh
Vân và phu nhân là Giáo sư Lê
Kim Ngọc, các chương trình “Gặp
gỡ Việt Nam” được tổ chức tại
Việt Nam đã thu hút hàng nghìn
nhà khoa học danh tiếng, trong đó
có nhiều nhà khoa học được trao
các giải thưởng danh giá trên thế
giới, như giải Nobel, Fields,
Kavli...
Không chỉ hoạt động trong lĩnh
vực khoa học, Hội “Gặp gỡ Việt
Nam” đã phối hợp chặt chẽ với
Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại
Pháp do Giáo sư Lê Kim Ngọc
làm Chủ tịch để xây dựng 3 Làng
trẻ em SOS tại Đà Lạt năm 1974,
Huế năm 2000 và Đồng Hới năm
2006; thành lập Quỹ học bổng
“Gặp gỡ Việt Nam - Vallet”. Từ
năm 2000 đến nay, Hội đã trao
học bổng cho gần 30.000 học sinh
và sinh viên Việt Nam trong cả
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nước với tổng số tiền gần 300 tỷ
đồng.
Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh
Bình Định đã đồng hành, hỗ trợ
Hội “Gặp gỡ Việt Nam” xây dựng
và bước đầu đưa vào hoạt động có
hiệu quả Trung tâm quốc tế khoa
học và giáo dục liên ngành (ICISE)
từ năm 2013 để thành phố Quy
Nhơn trở thành một điểm đến,
điểm gặp gỡ khoa học thường niên
của các nhà khoa học Việt Nam và
quốc tế.
TTXVN)
 Diễn đàn KH&CN với doanh
nghiệp Việt Nam trong cách
mạng công nghiệp lần thứ 4
Ngày 16.5, tại Hà Nội, Ủy ban
Khoa học, Công nghệ và Môi
trường phối hợp với Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam, Viện Đào tạo, tư vấn và
phát triển kinh tế tổ chức Diễn
đàn KH&CN với doanh nghiệp
Việt Nam trong cách mạng công
nghiệp lần thứ 4. Tham dự diễn
đàn có Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường Phan
Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Môi
trường Lê Quang Huy, một số
thành viên Uỷ ban Khoa học,

Công nghệ và Môi trường cùng
các nhà khoa học, chuyên gia,
DN.
Diễn đàn có ý nghĩa rất quan
trọng, là cơ hội rất tốt để các nhà
khoa học, nhà quản lý, doanh
nghiệp trao đổi ý kiến, quan điểm
khoa học, nhằm đề ra các giải
pháp trong cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, trong đó tập
trung vấn đề quản trị nhân lực.
Mục đích, nhận diện thấu đáo, sâu
sắc hơn về cách mạng công
nghiệp lần thứ 4; gợi mở những
bước đi, việc làm cụ thể để doanh
nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận,
tận dụng cơ hội, hóa giải các tác
động bất lợi của cách mạng công
nghiệp lần thứ 4…
Chia sẻ tham luận vai trò của
doanh nghiệp trong cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4, Chủ
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công
nghệ và Môi trường Phan Xuân
Dũng nhấn mạnh, bản chất công
nghệ của cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công
nghệ số và tích hợp tất cả các công
nghệ thông minh, công nghệ cao
để tối ưu hóa quy trình, phương
thức sản xuất; là sự kết hợp của hệ
thống thực và ảo. Dự báo cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác
động sâu sắc, to lớn và nhiều mặt
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không chỉ về kinh tế, xã hội và môi
trường mà cả lên cách sống và
phương thức sống của người dân,
thậm chí là tác động lên cả Chính
phủ các nước, lên an ninh, chính trị
và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều
quốc gia, nhiều khu vực trên thế
giới.
Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh
tế, các nhà khoa học, các nhà làm
chính sách, chuyên gia khoa học
công nghệ, đại diện các DN đã chia
sẻ những cơ hội và thách thức của
DN Việt Nam trong xu thế hòa
mình ở cách mạng công nghiệp
lần thứ 4. Các câu hỏi tập trung
làm rõ sự xuất hiện, nội dung cũng
như sức ảnh hưởng của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 đối
với Việt Nam. Trước thời cơ và
thách thức của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, vấn đề đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
được đặt ra như một nhu cầu tất
yếu và cấp bách…
(Theo daibieunhandan.vn)
 Nghiên cứu sản phẩm công
nghệ thông tin phục vụ Chính
phủ điện tử
Bộ KH&CN thông báo tuyển
chọn tổ chức chủ trì và cá nhân
chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ
KH&CN năm 2018 thuộc Chương

trình KH&CN trọng điểm cấp
Quốc gia giai đoạn 2016-2020:
“Nghiên cứu công nghệ và phát
triển sản phẩm công nghệ thông tin
phục vụ Chính phủ điện tử”.
Cụ thể, nhiệm vụ: "Nghiên cứu,
xây dựng hệ thống đánh giá, quản
lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an
toàn thông tin (CNTT) trong Chính
phủ điện tử". Định hướng mục tiêu
là xây dựng hệ thống phục vụ hoạt
động đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ
trợ xử lý sự cố an toàn thông tin
trong các hệ thống CNTT tại các
cơ quan nhà nước; hình thành quy
trình đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ
trợ xử lý sự cố an toàn thông tin
trong Chính phủ điện tử Việt Nam,
phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và
quốc tế về an toàn thông tin.

Yêu cầu đối với kết quả như sau:
Hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro
và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông
tin trong các hệ thống CNTT, bao
gồm: Cơ sở dữ liệu về tập các nguy
cơ rủi ro, lỗ hổng mất an toàn
thông tin, phương án xử lý rủi ro;
phần mềm hỗ trợ phân tích, phát
hiện, thu thập các nguy cơ, lỗ hổng
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dẫn đến rủi ro mất an toàn thông
tin; một số dịch vụ trực tuyến phục
vụ quản lý rủi ro, bao gồm phân
tích, đánh giá, đề xuất phương án
xử lý, giám sát rủi ro an toàn thông
tin; tập các mô hình mẫu để đánh
giá và quản lý rủi ro an toàn thông
tin tại cơ quan cấp Bộ, tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
Hệ thống hỗ trợ xử lý sự cố an
toàn thông tin: 3 thiết bị USB
chuyên dụng được cài sẵn phần
mềm hỗ trợ thu thập chứng cứ về
sự cố mất an toàn thông tin; 01
công cụ phần mềm trung tâm phục
vụ phân tích chứng cứ, phát hiện
nguyên nhân sự cố, hỗ trợ công tác
xử lý sự cố an toàn thông tin.
Ngoài ra, có sản phẩm khác như:
02 bài báo khoa học được công bố
trên tạp chí khoa học chuyên
ngành, đào tạo 02 thạc sỹ; tham gia
đào tạo 01 tiến sỹ.
Các tổ chức và cá nhân tham gia
tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ theo
các yêu cầu của Thông tư số
08/2017/TT-BKHCN gửi về: Văn
phòng Bộ, Bộ KH&CN, 113 Trần
Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
trước 17h00 ngày 12/7/2018.
(Theo chinhphu.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Đẩy mạnh ứng dụng công

nghệ trong bảo quản, chế biến
rau, củ, quả
Ngày 17/5/2018, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
đã chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa
học “Giải pháp ứng dụng công
nghệ trong bảo quản, chế biến rau,
củ, quả - Kết nối doanh nghiệp,
hợp tác xã với nhà Khoa học”.
Tại hội thảo đại diện các sở,
ngành, địa phương, các chuyên gia
đến từ các Viện nghiên cứu rau
quả, Viện Khoa học Kỹ thuật miền
Nam (Bộ NN-PTNT) và gần 100
DN, HXT sản xuất rau, củ, quả
trên địa bàn tỉnh đã tập trung thảo
luận, bàn các giải pháp đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ trong bảo
quản, chế biến rau, củ, quả để nâng
cao chất lượng, giảm hao hụt trong
bảo quản, chế biến.
Hội thảo giới thiệu các công nghệ
tiên tiến trong và ngoài nước đã
được ứng dụng hiệu quả trong lĩnh
vực bảo quản, chế biến rau, củ, quả
hiện nay như công nghệ bảo quản
thực phẩm đông lạnh của Nhật Bản
CAS (cells alive system), phương
pháp bảo quản trong môi trường
không khí cải biến (CA), phương
pháp bao gói khí quyển biến đổi
(MAP), phương pháp bảo quản
bằng kho lạnh kết hợp với điện
trường, công nghệ High Pressure
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Processing, công nghệ sấy lạnh,
công nghệ sấy hồng ngoại, công
nghệ chiên chân không liên tục,
công nghệ làm lạnh nhanh tomin
được áp dụng chung cho các sản
phẩm rau, củ, quả. Ngoài ra còn có
những dây chuyền công nghệ, thiết
bị bảo quản riêng cho các sản
phẩm nông sản địa phương như
thanh long, mãng cầu, bưởi, …
Tại Hội thảo những vướng mắc
trong bảo quản, chế biến nông sản
của VIFARM - trang trại nuôi
trồng rau sạch công nghệ cao,
Công Ty TNHH Xây Dựng và
Dịch Vụ Âu Cơ, Công Ty TNHH
TM DV Ca cao Thành Đạt, HTX
nông nghiệp - thương mại - du lịch
Bầu mây, HTX bưởi da xanh Sông
Xoài, HTX Nông nghiệp – Dịch vụ
Nhân Tâm, .. đã được các nhà
Khoa học giải đáp và tháo gỡ, đưa
ra được giải pháp phù hợp nhất
trong vấn đề liên quan.
Hội thảo cũng là dịp để nhà Khoa
học, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
sản xuất kinh doanh gặp gỡ, chia
sẻ kinh nghiệm, kết nối để kịp thời
giải quyết khó khăn, vướng mắc
trong bảo quản, chế biến rau, củ,
quả tại địa phương nhằm đáp ứng
được các yêu cầu khắt khe của thị
trường.
(Theo Sở KH&CN)

 Giải pháp mới sử dụng trong
công tác bảo vệ môi trường
Ngày 11-5, Sở KH-CN phối hợp
với Trường đại học Bách khoa TP.
Hồ Chí Minh và Công ty TNHH
Okasan Livic Việt Nam đã tổ chức
giới thiệu công nghệ mới với các
sản phẩm Rawmat HDB (thảm
bentonite tiền chế) chống thấm bồn
chứa.
Rawmat HDB là thảm bontonite
chống thấm chuyên dụng trong
lĩnh vực xây dựng cơ bản có tính
chống thấm ưu việt đối với các
dung dịch hoá học, dầu, nước.
Được biết, các sản phẩm này được
sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên,
có đặc tính bền bán vĩnh cửu, với
ưu điểm thi công dễ dàng, nhanh
chóng, an toàn và thân thiện với
môi trường. Công nghệ sản phẩm
đã được chứng minh khi ứng dụng
làm vật liệu chống thấm cho các
ao, hồ nước dùng cho nông nghiệp
tại Nhật Bản.
Tại buổi báo cáo, các đại biểu
được nghe ông Steven Flynn,
Giám Đốc Thương Mại, Công ty
TNHH Môi Trường Rawell, Anh
Quốc giới thiệu về tính năng của
RAWMAT® HDB, các công trình
thực tế trên thế giới đã ứng dụng
RAWMAT® HDB chống rò rỉ dầu
từ bồn chứa vào môi trường đất và
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các ứng dụng khác của
RAWMAT® HDB vào công trình
thực tế trên thế giới. Đồng thời,
đây cũng là công nghệ đã được các
quốc gia tiên tiến trên thế giới như
Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
ứng dụng rộng rãi với độ tin cậy
cao. Với tính chống thấm ưu việt
đối với các dung dịch hoá học, dầu,
nước, công nghệ sản phẩm này đã
giúp giải quyết vấn đề nan giải
trong công tác bảo vệ môi trường
trước đây. Được sản xuất từ
nguyên liệu tự nhiên, thi công dễ
dàng, nhanh chóng, với đặc tính
bền bán vĩnh cữu là ưu điểm của
công nghệ này. Công nghệ sản
phẩm an toàn và thân thiện với môi
trường đã được chứng minh khi
ứng dụng làm vật liệu chống thấm
cho các ao hồ nước dùng cho nông
nghiệp tại Nhật Bản.
(Sở KH&CN)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Chế tạo máy sấy mực ống
bằng công nghệ chân không cho
tàu xa bờ
Sáng 15-5, Sở KH-CN tổ chức
họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề
tài khoa học “Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo, lắp đặt hệ thống sấy mực

ống bằng công nghệ sấy chân
không trên tàu khai thác xa bờ có
năng suất 200kg/mẻ” do Phân
viện nghiên cứu hải sản phía Nam
chủ trì, ThS. Nguyễn Như Sơn làm
chủ nhiệm đề tài.
Kết quả bước đầu của đề tài là
đã chế tạo thành công mô hình
mẫu với công suất 10kg/mẻ. Mực
ống khô được sấy bằng phương
pháp sấy chân không đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu TCVN 56511992 ở điều kiện nhiệt độ 400C,
áp suất chân không (-700mmHg
đến -720mmHg) và thời gian sấy
là 10,6 giờ. Về lợi ích kinh tế,
mực ống khô sấy theo công nghệ
chân không có giá trị 613.500
đồng/kg (loại tốt, 11-12 con/kg),
cao hơn 163.500 đồng so với sản
phẩm cùng loại sấy với chất lượng
thông thường.
(Theo Báo BRVT)
PHẦN MỀM SMARTSCHOOL
Phần mềm Smartschool do Công
ty Cổ phần trường học thông minh
thiết kế và xây dựng nhằm hỗ trợ
việc giảng dạy, học tập môn lịch
sử trong trường trung học phổ
thông.
Phần mềm gồm 2 phần: Giáo án
điện tử (Hệ thống giáo án mẫu và
Phần mềm soạn giáo án) và thư
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viện số về lịch sử. Hệ thống giáo
án điện tử mẫu được biên soạn
dựa trên nền tảng chuẩn kiến thức
kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, với cách tiếp cận hoàn toàn
mới, ứng dụng tối đa công nghệ
thông tin, kỹ thuật đồ họa, giúp
giáo viên đem đến những buổi học
sinh động, hấp dẫn, lý thú cho học
sinh. Phần mềm soạn giáo án là
một công cụ soạn thảo tiện dụng,
hữu ích, dễ thực hiện và trực quan,
giúp giáo viên có thể dễ dàng xây
dựng, soạn giáo án của riêng mình
với sự hỗ trợ tối đa về tư liệu và
học liệu đa phương tiện từ thư
viện số về lịch sử. Đặc biệt, giáo
viên có thể tải các bài giáo án về
máy tính và trình chiếu tại lớp học
mà không cần có kết nối internet,
giúp việc giảng dạy được liên tục,
dễ dàng. Thư viện số về lịch sử
gồm các nguồn tư liệu chính: Tư
liệu chữ, tư liệu hình ảnh, tư liệu
video, lược đồ, bản đồ lịch sử…
Phần mềm hiện đang được triển
khai ứng dụng tại các trường phổ
thông trên toàn quốc.
Địa chỉ liên hệ: Công ty CP
trường học thông minh. Tầng 2,
tòa HH1 Meco Complex, Ngõ
102, Trường Chinh, Đống Đa, Hà
Nội. Tel: (024) 32127168;
(khoahocvacongnghevietnam)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ
QUẢN LÝ TÀI SẢN HÌNH
THÀNH TỪ TRIỂN KHAI
NHIỆM VỤ KH&CN
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban
hành Nghị định số 70/2018/NĐCP quy định việc quản lý, sử dụng
tài sản được hình thành thông qua
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ sử dụng
vốn nhà nước.
Nghị định này quy định việc
quản lý, sử dụng tài sản được hình
thành thông qua việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ sử dụng vốn nhà nước
gồm: Tài sản trang bị để thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng toàn bộ ngân sách nhà
nước; tài sản trang bị để thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng một phần ngân sách nhà
nước; tài sản là kết quả của nhiệm
vụ khoa học và công nghệ sử dụng
toàn bộ ngân sách nhà nước; tài
sản là kết quả của nhiệm vụ khoa
học và công nghệ sử dụng một
phần ngân sách nhà nước.
Về nguyên tắc quản lý, sử dụng
tài sản được hình thành từ việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ
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khoa học và công nghệ sử dụng
vốn nhà nước, tài sản hình thành
thông qua việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ ngân sách cấp là tài sản
công. Việc quản lý, sử dụng thực
hiện theo quy định của Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công, quy định
tại Nghị định này và pháp luật có
liên quan.
Tài sản hình thành thông qua
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
ngân sách hỗ trợ là tài sản đồng sở
hữu. Việc quản lý, sử dụng tài sản
được thực hiện theo thỏa thuận tại
Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước
có thẩm quyền với các bên còn lại
và thuyết minh nhiệm vụ khoa học
và công nghệ được phê duyệt theo
quy định của pháp luật về
KH&CN, quy định tại Nghị định
này và pháp luật có liên quan.
Việc quản lý, sử dụng và khai
thác tài sản là kết quả của việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ phải
bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả,
công khai, minh bạch.
Khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN
sử dụng vốn nhà nước, tài sản
hình thành thông qua việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN
đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định
được xử lý theo quy định tại Nghị
định này và pháp luật có liên
quan.

Liên quan đến quản lý, sử dụng
tài sản trang bị để thực hiện nhiệm
vụ ngân sách cấp, tổ chức, cá nhân
chủ trì có trách nhiệm sắp xếp, bố
trí tài sản hiện có để thực hiện
nhiệm vụ. Thẩm quyền quyết định
giao, điều chuyển tài sản do cơ
quan, người có thẩm quyền phê
duyệt nhiệm vụ xem xét, quyết
định theo quy định của Luật Quản
lý sử dụng tài sản công.
Việc thuê tài sản được thực hiện
khi có đủ các điều kiện: Tổ chức,
cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
không sắp xếp, bố trí được trong
số tài sản hiện có; không có nguồn
tài sản để điều chuyển hoặc có
điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng
được một phần; thời gian sử dụng
tài sản ngắn (dưới 50% thời gian
sử dụng theo chế độ quy định đối
với từng tài sản) hoặc nhu cầu sử
dụng không thường xuyên;…
Nghị định nêu rõ, trường hợp tổ
chức, cá nhân chủ trì không nhận
giao hoặc mua tài sản như đã đề
cập thì sẽ xử lý theo các hình thức
như: điều chuyển cho cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
đơn vị lực lượng vũ trang nhân
dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt
Nam, tổ chức chính trị - xã hội;
bán; thanh lý; tiêu hủy;…
(Tổng hợp)
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