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VẤN ĐỀ HÔM NAY

10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT
NĂM 2018
Chiều nay, 25-12, tại Hà Nội,
Câu lạc bộ các nhà báo Khoa học
và Công nghệ (KH-CN), thuộc Hội
Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với
Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam
công bố 10 sự kiện KH-CN Việt
Nam nổi bật trong năm 2018.
Đây là năm thứ 13, sự kiện bình
chọn này được tổ chức. Cùng với
hệ thống các giải thưởng, cuộc
bình chọn là một cách đánh giá
khách quan, thể hiện sự ghi nhận,
đánh giá và tôn vinh của xã hội
thông qua góc nhìn của các nhà
báo chuyên theo dõi lĩnh vực khoa
học công nghệ.
10 sự kiện KH-CN này được hơn
60 nhà báo thuộc Câu lạc bộ bình
chọn trên các lĩnh vực: Cơ chế
chính sách; Khoa học tự nhiên;
Khoa học xã hội và nhân văn;
Nghiên cứu ứng dụng; Hội nhập
quốc tế; và Tôn vinh nhà khoa
học. Cụ thể về 10 sự kiện được
bình chọn như sau:
1. Lĩnh vực cơ chế chính sách:
Hệ tri thức Việt số hóa chính thức
được vận hành
Ngày 1-1-2018, tại Hà Nội, Đề
án “Hệ tri thức Việt số hoá” đã

được chính thức khởi động dưới sự
chủ trì của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam. Với mục tiêu
“Chia sẻ tri thức - Cổ vũ sáng tạo Kết nối cộng đồng - Vì tương lai
Việt Nam”, Hệ tri thức Việt số hóa
được thiết lập để hướng tới mục
tiêu xây dựng một hệ tri thức tổng
hợp trong mọi lĩnh vực, góp phần
thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi
người dân học tập, làm chủ tri
thức, tăng cường nghiên cứu sáng
tạo, ứng dụng tiến bộ KH-CN, thúc
đẩy phát triển đất nước. Đây được
xem là nền tảng kiến tạo những cơ
hội lớn, thực tiễn cho phong trào
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của
Việt Nam.
2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên:
Công trình “Cấu trúc polymer và
cơ chế hoạt động xúc tác tạo H2
của molybdenum sulfide vô định
hình”
TS. Trần Đình Phong, Trưởng
khoa Khoa học cơ bản và Ứng
dụng, Trường đại học Khoa học và
Công nghệ Hà Nội - USTH đã
được trao Giải thưởng Tạ Quang
Bửu năm 2018, cho công trình
nghiên cứu trong lĩnh vực vật lí
“Cấu trúc polymer và cơ chế hoạt
động xúc tác tạo H2 của
molybdenum sulfide vô định
hình”. Từ đầu thế kỉ 21, khi năng

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 1

Số 273 – 01/2019
lượng sạch dần trở thành một trong
những vấn đề được quan tâm nhất
trên thế giới, hướng nghiên cứu
chế tạo lá nhân tạo có khả năng
chuyển hoá ánh sáng mặt trời và
nước thành hydro đã thú hút sự cú
ý của rất nhiều nhà khoa học. Chất
xúc tác cho phản ứng hoá học này
là bạch kim, một vật liệu quý hiếm
và đắt tiền. Nghiên cứu của TS.
Phong là một bước tiến quan trọng
trong “cuộc chạy đua” tìm ra giải
pháp về năng lượng và cắt giảm
khí thải CO2 ra môi trường.
3. Lĩnh vực Khoa học xã hội và
nhân văn: Phát hiện di cốt của
người tiền sử tại hang động núi lửa
ở Krông nô, Đăk Nông

Lần đầu tiên các nhà khoa học
Việt Nam đã phát hiện ra các di
tích cư trú của người tiền sử trong
các hang động núi lửa, bổ sung
thêm cho một loại hình cư trú mới,
một kiểu thích ứng mới của cư dân
tiền sử ở vùng đất đỏ Basalt Tây
Nguyên và là bước ngoặt cho việc
nghiên cứu nhân chủng học/ cổ
nhân học ở Việt Nam. Đây là di cốt
đầu tiên được phát hiện trong hang

động núi lửa ở Việt Nam và Đông
Nam Á, hiếm gặp trên thế giới. Kết
quả khai quật đã cung cấp những
luận cứ khoa học thuyết phục cho
việc phục dựng, tái hiện sinh cảnh
người Tiền sử. Đồng thời đóng góp
bằng chứng có tính thuyết phục
cao cho việc xây dựng Công viên
địa chất toàn cầu ở Đăk Nông.
4. Lĩnh vực nghiên cứu ứng
dụng: Hệ thống tính cước thời gian
thực của Viettel đoạt giải vàng
kinh doanh quốc tế
Ngày 21/10, tại London (Vương
quốc Anh), phần mềm tính cước
thời gian thực (vOCS 3.0) của Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông
quân đội (Viettel) đã được Ban Tổ
chức Giải thưởng Kinh doanh quốc
tế - International Business Stevie
Awards trao giải vàng ở hạng mục
“Sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất
của năm”. Phần mền vOCS 3.0
của Viettel được ban giám khảo
đánh giá cao về sự sáng tạo; tác
động đến số người sử dụng lớn.
Hiện tại, vOCS 3.0 của Viettel đã
được đưa vào sử dụng tại 11 nước
trên thế giới với 170 triệu thuê bao
di động.
5. Máy làm đá tuyết từ nước biển
phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt
xa bờ
Trung tâm Phát triển công nghệ
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cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam đã công
bố việc chế tạo thành công máy
làm đá tuyết từ nước biển. Máy
được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ,
bền, phù hợp với tàu cá Việt Nam
cũng như dễ bảo dưỡng, sửa
chữa... Dùng đá tuyết bảo quản hải
sản giúp thời gian bảo quản cá trên
tàu lâu hơn nhờ nhiệt độ bảo quản
thấp hơn đá nước ngọt, tốc độ làm
lạnh hải sản nhanh hơn, làm tăng
chất lượng của hải sản, giảm thiểu
lượng hải sản bị hư hỏng, hủy bỏ,
góp phần bảo vệ môi trường tốt
hơn. Đây là kết quả của đề tài
nghiên cứu do Thạc sĩ Lê Văn
Luân và cộng sự thực hiện. Đề tài
đã được nghiệm thu loại xuất sắc
và được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn công nhận là tiến
bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy
sản.
6. Vingroup ra mắt Quỹ Hỗ trợ
nghiên cứu khoa học- công nghệ
ứng dụng
Ngày 21/8 Tập đoàn Vingroup
chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ
nghiên cứu khoa học - công nghệ
ứng dụng với mục tiêu tài trợ cho
các dự án nghiên cứu khoa học
trong lĩnh vực khoa học máy tính,
trí tuệ nhân tạo, robotics, tự động
hóa, công nghệ na-nô, năng lượng

tái tạo, nguyên liệu thế hệ mới.
Quỹ có mức đầu tư khoảng 2.000
tỷ đồng. Đây là hoạt động đầu tư
lĩnh vực khoa học và công nghệ có
ý nghĩa của một doanh nghiệp lớn.
7. Đầu tư dự án nhà máy sản xuất
thiết bị điện công nghệ cao Á Châu
Ngày 1/11/2018, Ban quản lý
Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã
trao chủ trương đầu tư dự án “Nhà
máy sản xuất thiết bị điện Công
Nghệ cao Á Châu” cho Công ty cổ
phần Kỹ thuật công nghiệp Á
Châu. Sự kiện nói trên đánh dấu
bước ngoặt trong lĩnh vực sản xuất,
tích hợp phát triển, quản lý vận
hành, giám sát tự động hóa hệ
thống năng lượng. Việt Nam trở
thành một trong hai quốc gia trên
toàn thế giới có doanh nghiệp được
ký kết hợp tác toàn diện và chuyển
giao công nghệ cao từ Tập đoàn
Schneider Electric - một tập đoàn
đa quốc gia hàng đầu thế giới về
quản lý năng lượng và tự động hóa.
8. Lĩnh vực Hội nhập quốc
tế: Các hoạt động quốc tế về cách
mạng công nghiệp 4.0 diễn ra tại
Việt Nam
Ngày 13/7/2018, tại Hà Nội diễn
ra Diễn đàn cấp cao và triển lãm
quốc tế về công nghiệp 4.0
(Industry 4.0 Summit 2018). Sự
kiện thu hút 2.000 đại biểu, gồm
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11 đại sứ và đại diện các tổ chức
quốc tế, hơn 50 chuyên gia hàng
đầu khu vực và thế giới, các doanh
nghiệp trong nước, quốc tế.
Đây là sự kiện quốc tế có quy mô
lớn. Diễn đàn cấp cao do Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc chủ trì. Diễn đàn lần này có
mục đích phục vụ việc xây dựng
các chủ trương, chính sách của
Việt Nam tham gia chủ động, có
hiệu quả cách mạng công nghiệp
4.0.
Từ ngày 11 đến 13/9/2018, Hội
nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về
ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN
2018) với chủ đề “ASEAN 4.0:
Tinh thần doanh nghiệp và Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4” đã
được tổ chức tại Hà Nội và được
đánh giá là hội nghị khu vực thành
công nhất. Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng và Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự
Hội nghị cùng các nguyên thủ của
các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp
cao của các nước đối tác, khoảng
1.000 đại biểu đại diện các tập
đoàn đa quốc gia, các doanh
nghiệp ASEAN, quốc tế, 800
doanh nghiệp trong nước.
9. Tôn vinh nhà khoa học: Giáo
sư Đàm Thanh Sơn nhận Giải
thưởng Dirac 2018

Ngày 8/8/2018, Trung tâm Vật lý
lý thuyết quốc tế (ICTP) trao Giải
thưởng vật lý Dirac 2018 cho ba
nhà vật lý Subir Sachdev, Đại học
Harvard; Xiao-Gang Wen, Viện
Công nghệ Massachusetts và GS
Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago
(Mỹ). Cả ba nhà khoa học là những
người đi tiên phong trong việc
nghiên cứu ảnh hưởng của cơ học
lượng tử lên các nhóm hạt lớn, còn
được gọi là hệ nhiều vật (manybody system). Họ đã tìm ra các
định luật cơ học lượng tử ảnh
hưởng như thế nào tới hoạt động
của các nhóm hạt rất nhỏ. Ba nhà
khoa học có nhiều đóng góp quan
trọng giúp phát hiện các pha mới
của vật chất (bên cạnh ba pha quen
thuộc là rắn, lỏng, khí) và làm rõ
quá trình chuyển tiếp giữa các pha
này khi những yếu tố tác động bên
ngoài như nhiệt độ và áp suất thay
đổi. GS Đàm Thanh Sơn cùng hai
đồng nghiệp đã sử dụng vốn kiến
thức sâu rộng từ nhiều lĩnh vực
như khoa học vật liệu, hố đen và
nguyên tử lạnh để nghiên cứu hệ
nhiều vật, qua đó chứng minh giá
trị của phương pháp tiếp cận xuyên
ngành.
10. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp được
vinh danh là Nhà khoa học trẻ tài
năng của thế giới
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TS. Nguyễn Thị Hiệp, giảng
viên Bộ môn Kỹ thuật y sinh, Đại
học Quốc tế (Đại học Quốc gia
TPHCM) được vinh danh “Nhà
khoa học trẻ tài năng thế giới”
(International Rising Talent) do
Quỹ L’Oréal – UNESCO trao tặng
ngày 21/3 tại Pháp bởi những đóng
góp cho ngành y học tái tạo. Nhóm
nghiên cứu của TS. Hiệp hiện đang
thí nghiệm kiểm tra keo để tối đa
hóa sự an toàn và hiệu quả của vật
liệu. Mục tiêu cuối cùng là thu
được một sản phẩm có thể dán
ngay lập tức lên tất cả các loại vết
thương, giúp loại bỏ vi khuẩn và
thúc đẩy sự tái tạo mô nhanh. Khi
dán lên, keo sẽ tạo thành một lớp
màng để ngăn ngừa chảy máu, hấp
thụ chất lỏng từ vết thương và
ngăn ngừa nhiễm trùng từ vi sinh
vật.
(Tổng hợp)
THỨ TRƯỞNG TRẦN VĂN
TÙNG: CHƯƠNG TRÌNH 712
ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG DOANH
NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CAO
Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng,
trải qua 8 năm triển khai, Chương
trình 712 đã đạt nhiều kết quả
đáng ghi nhận và được cộng đồng
doanh nghiệp đánh giá cao.
Chiều 25/12, Bộ KH&CN tổ

chức Hội nghị ban điều hành
chương trình quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp Việt
Nam đến năm 2020” (Chương
trình 712).
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn
Tùng cho biết, kể từ năm 2010,
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết
định số 712/QĐ-TTg phê duyệt
chương trình quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
Việt Nam đến năm 2020”.
Trải qua quãng thời gian 8 năm
thực hiện Quyết định nêu trên, với
sự quyết tâm, sâu sát của Bộ
KH&CN trong đó trực tiếp là Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng (TCĐLCL), chương trình đã
đạt được nhiều hiệu quả đáng ghi
nhận. Nhiều doanh nghiệp đã được
các cơ quan, đơn vị của Bộ
KH&CN hỗ trợ tích cực đối với
các vấn đề về khoa học công nghệ,
tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí
tuệ…
Đồng thời, trong công tác chỉ
đạo, điều hành của mình, Bộ
KH&CN luôn xác định lấy doanh
nghiệp làm trọng tâm, đẩy mạnh
nhiều hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp về khoa học công nghệ,
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chuyển giao các kết quả khoa học
công nghệ để doanh nghiệp ứng
dụng vào quá trình sản xuất, góp
phần nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm hàng hóa của
doanh nghiệp. Đây cũng là nội
dung trọng tâm và là mục tiêu
trong chương trình 712 mà Bộ
KH&CN triển khai.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng kỳ
vọng Hội nghị lần này sẽ là thời
điểm để Bộ KH&CN cùng các Bộ
ngành, cơ quan, đơn vị có liên
quan trong chương trình 712 cùng
nhìn lại những kết quả đã đạt được
cũng như những điểm còn tồn tại
trong quá trình triển khai hỗ trợ
doanh nghiệp. Từ đó, cùng tập
trung bàn thảo các giải pháp nhằm
thực hiện chương trình 712 trong
thời gian tới hiệu quả nhất, giúp đỡ
tích cực các doanh nghiệp trong
quá trình nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm hàng hóa.
Tại Hội nghị lần này, thay mặt
cho phía Tổng cục TCĐLCL, ông
Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục
trưởng đã trình bày báo cáo tình
hình thực hiện năm 2018 của
Chương trình 712 cũng như
phương hướng triển khai tiếp theo
đến năm 2020 của chương trình
này. Theo những thống kê từ báo
cáo của ban điều hành, trong năm

2018, có nhiều hoạt động trong
khuôn khổ Chương trình 712 đã
được triển khai như xây dựng và
phê duyệt dự án NSCL giai đoạn II
(2016-2020) đối với các địa
phương mới phê duyệt giai đoạn I
và một số địa phương chưa xây
dựng dự án.
Xây dựng kế hoạch triển khai giai
đoạn II và kế hoạch thực hiện dự
án hàng năm đối với các địa
phương đã phê duyệt dự án cho cả
giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục
nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản
lý, cơ chế tài chính cho thực hiện
dự án NSCL địa phương
Kiện toàn Ban Điều hành/ban chỉ
đạo; tổ công tác và hoạt động của
Ban điều hành/ban chỉ đạo; tổ công
tác theo hướng thiết thực, hiệu quả
hơn; Tiếp tục các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến về chương trình,
dự án trong các năm từ 2016 –
2018, hàng năm hội nghị, hội thảo,
lớp tập huấn về NSCL, GTCL
được tổ chức với sự tham dự của
gần 4.000 lượt đại biểu.
Cử cán bộ tham gia các khóa đào
tạo chuyên môn, nghiệp vụ về
năng suất chất lượng do Bộ
KH&CN (Tổng cục TCĐLCL) tổ
chức trong khuôn khổ dự án 1, 2 và
trực tiếp tổ chức khoảng 160 lớp
đào tạo, tập huấn về năng suất chất
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lượng, giải thưởng chất lượng và
các nội dung liên quan khác cho
gần 10.000 lượt cán bộ sở, ban
ngành, doanh nghiệp tại địa
phương.
Đánh giá chung của ban điều
hành cho thấy, mặc dù việc triển
khai dự án NSCL địa phương còn
gặp nhiều khó khăn tuy nhiên, theo
đánh giá của đa số địa phương,
hiệu quả triển khai dự án là rõ
ràng.
Cùng với hoạt động quản lý nhà
nước về TCĐLCL trên địa bàn,
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao NSCL đã được khẳng
định, nâng cao vai trò thể chế của
hoạt động TCĐLCL ở địa phương;
gắn kết hoạt động khoa học và
công nghệ với sản xuất và đời
sống.
(Theo vietq.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH VỀ
“CẦU NỐI” ĐƯA NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ VÀO ĐỜI SỐNG
Theo chuyên gia, hoạt động
truyền thông có vai trò lớn trong
việc lan tỏa, làm cầu nối kết quả
nghiên cứu khoa học vào đời sống

xã hội nhanh nhất.
Truyền thông KH&CN là ‘vũ khí
chiến lược’ của nhiều quốc gia
Truyền thông KH&CN có vai trò
quan trọng góp phần giới thiệu
những thành tựu nổi bật của khoa
học trong nước và thế giới. Sứ
mệnh của truyền thông KH&CN là
làm sao truyền bá được văn hóa
yêu khoa học đến với công chúng,
xây dựng xã hội trọng khoa học, và
phát triển đất nước dựa vào
KH&CN.
Thực tế cho thấy, nhiều nước trên
thế giới đã chú trọng làm truyền
thông KH&CN từ rất lâu, bài bản.
Họ coi truyền thông KH&CN là
một trong những động lực, điều
kiện quyết định thành công của
hoạt động KH&CN, cũng như đưa
nhanh các kết quả nghiên cứu ứng
dụng vào cuộc sống. Hướng đi của
các nước này đã khẳng định sự
đúng đắn khi hàng loạt các kết quả
nghiên cứu được toàn xã hội biết
đến và khả năng ứng dụng vào
thực tế rất cao.
Lấy dẫn chứng về những nhận
định trên, ông Trần Quang Tuấn,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển truyền thông
KH&CN cho biết, để trở thành
nước có nền kinh tế lớn thứ 12 thế
giới chỉ với khoảng 25 triệu dân,
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Chính phủ Australia luôn đặt
KH&CN là nền tảng, trong đó
truyền thông KH&CN là một bộ
phận không thể thiếu trong chiến
lược phát triển KH&CN. Từ Thủ
tướng Chính phủ đến người đứng
đầu các cơ quan quản lý, tổ chức
KH&CN, cơ quan truyền thông đại
chúng, doanh nghiệp... đều ủng hộ
công tác truyền thông KH&CN.
Tại nhiều quốc gia trên thế giới,
nhu cầu của công chúng về truyền
thông KH&CN ngày càng tăng
xuất phát từ chính nhu cầu của
cộng đồng khoa học và xã hội.
Theo Burns - nhà nghiên cứu về
truyền thông của Australia, truyền
thông KH&CN có một phần quan
trọng trong xã hội hiện đại. Hoạt
động truyền thông KH&CN không
chỉ đơn giản là việc các nhà khoa
học nói nhiều hơn về công việc của
họ hoặc tạo ra các sự kiện khoa
học hấp dẫn, mà nó còn mang đến
sự ủng hộ của công chúng cho hoạt
động KH&CN.
Tại Việt Nam, trong nhiều năm
qua, Đảng và Nhà nước cũng luôn
coi phát triển KH&CN, đưa
KH&CN trở thành động lực then
chốt để phát triển đất nước bền
vững. Trong đó, công tác truyền
thông KH&CN có vai trò quan
trọng trong việc giới thiệu các cơ

chế, chính sách của Đảng, Nhà
nước, Chính phủ về phát triển
KH&CN; thành tựu nổi bật của
khoa học trong nước và thế giới,
điển hình là những ứng dụng
KH&CN góp phần tăng trưởng
phát triển kinh tế xã hội,…
Hoạt động này đã được khẳng
định trong các văn kiện quan trọng
của Đảng và Nhà nước như: Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI
(Nghị quyết số 20-NQ/TW) về
phát triển KH&CN phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường, định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật
KH&CN năm 2013 sửa đổi (Điều
48 của Luật đã quy định về hoạt
động truyền thông và phổ biến kiến
thức KH&CN).
Có thể thấy, báo chí, truyền
thông có sức mạnh đặc biệt trong
tất cả các lĩnh vực trong đó có
KH&CN. Không chỉ là kênh cung
cấp thông tin nhanh nhất, hiệu quả
nhất về các chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước đến với
người dân, về những thành tựu
khoa học, công nghệ mới, phát
hiện những nhân tố điển hình mới
mà còn có vai trò định hướng dư
luận và là kênh tập hợp ý kiến, đề
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xuất, nguyện vọng của nhà quản lý,
nhà khoa học, doanh nghiệp, người
dân,… phục vụ việc xây dựng các
cơ chế, chính sách phát triển
KH&CN. Đây cũng là công cụ hữu
hiệu, là cầu nối kết nối giữa nhà
quản lý, nhà khoa học, nhà doanh
nghiệp và người dân".
Đẩy mạnh hiệu quả của truyền
thông về KH&CN
Chiến lược phát triển KH&CN
giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định
hoạt động tuyên truyền, phổ biến
KH&CN là một trong 6 giải pháp
chủ yếu để phát triển KH&CN Việt
Nam: “Đẩy mạnh hoạt động truyền
thông và tuyên truyền sâu rộng
trong xã hội, đặc biệt là trong các
doanh nghiệp về chủ trương, chính
sách, pháp luật về KH&CN, về vai
trò động lực then chốt của
KH&CN đối với sự nghiệp xây
dựng và phát triển đất nước nhằm
nâng cao tinh thần tự lực, tự
cường, sự đồng thuận và ủng hộ
mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
đối với hoạt động KH&CN,...”.
Do đó, nhiệm vụ đổi mới, thúc
đẩy truyền thông KH&CN được
đặt ra rất bức thiết, làm sao để cả
xã hội biết đến, ủng hộ, công nhận
và phát triển là nhiệm vụ khó khăn
của công tác truyền thông
KH&CN.

Ảnh minh hoạ.

Cũng theo nhiều chuyên gia
khác, công tác truyền thông
KH&CN cần được quan tâm hơn
nữa từ xây dựng cơ chế, chính sách
thúc đẩy hoạt động truyền thông
KH&CN; Tăng cường liên kết về
hoạt động truyền thông KH&CN
giữa Trung ương và địa phương;
Tăng nguồn kinh phí cho hoạt
động này, đồng thời sự quan tâm
chỉ đạo của người đứng đầu các
đơn vị tham gia vào hoạt động
truyền thông KH&CN cũng là một
yếu tố hết sức quan trọng góp phần
đẩy mạnh hoạt động KH&CN
trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận
thức xã hội về vai trò của KH&CN
trước hết là nhận thức về vai trò
của truyền thông KH&CN cần đi
tiên phong. Mặt khác, phải tăng
cường sự kết hợp chặt chẽ giữa các
nhà khoa học có tinh thần báo chí
và các nhà báo có tinh thần khoa
học cũng cần được phát huy để
chuyển hóa các thông tin KH&CN
vốn đã ít, khó viết, khó hiểu, thiếu
tính hấp dẫn đến với công chúng.

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 9

Số 273 – 01/2019
Không những thế, công tác tuyên
truyền KH&CN không chỉ là ý
thức của mỗi nhà khoa học mà còn
là trách nhiệm của cơ quan quản
lý, tổ chức KH&CN, Trường Đại
học và Doanh nghiệp KH&CN mà
trong đó, các viện, trường đại học
và doanh nghiệp đóng vai trò quan
trọng trong việc phổ biến kiến
thức, truyền thông kết quả nghiên
cứu và đổi mới công nghệ.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
GỠ KHÓ VỀ ĐẦU TƯ CHO
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
VIỆT NAM
Mặc dù được đánh giá là mảnh
đất khởi nghiệp nhiều tiềm năng,
đang nở rộ nhưng làn sóng khởi
nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ thực sự
phát huy hiệu quả khi nguồn vốn
được khơi thông, các nút thắt về
chính sách hỗ trợ được tháo gỡ.
Vướng mắc về vốn
Hiện nay, tại Việt Nam, hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
(ĐMST) đang phát triển mạnh mẽ.
Theo thống kê của Tạp chí Echelon
(Singapore), một trong những tạp
chí online lớn nhất Đông Nam Á
về khởi nghiệp, Việt Nam hiện có
khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST. Con số này tăng
gần gấp đôi so với số liệu ước tính

vào năm 2015 (khoảng 1.800
doanh nghiệp). Đồng thời, chất
lượng của các startup ngày càng
tăng cao, thể hiện qua số lượng các
thương vụ đầu tư, số lượng vườn
ươm, khu làm việc chung. Theo
ước tính, mỗi năm tại Việt Nam có
khoảng 1.000 dự án khởi nghiệp về
công nghệ, bao gồm cả doanh
nghiệp khởi nghiệp quy mô vừa và
nhỏ (SMEs) và các mô hình khởi
nghiệp ĐMST (startup).
Năm 2017, Việt Nam tiếp nhận
92 thương vụ đầu tư vào khởi
nghiệp sáng tạo với tổng số vốn
hơn 291 triệu USD, tăng gần gấp
đôi về mặt số lượng thương vụ và
gần 50% về tổng số vốn đầu tư so
với năm 2016 (theo thống kê của
Tổ chức Topica Foun2der
Institute). Tính đến hết năm 2017,
có khoảng 40 quỹ đầu tư có hoạt
động tại Việt Nam, phần lớn là các
quỹ đầu tư nước ngoài. Trong số
đó, một số quỹ đầu tư có văn
phòng đại diện ở Việt Nam như
IDG
Ventures,
CyberAgent
Ventures, DJF-VinaCapital, 500
Startups. Tuy nhiên, hiện nay đầu
tư mạo hiểm vào Việt Nam vẫn chỉ
chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 6,7
tỷ USD của cả khu vực Đông Nam
Á.
Ông Jon Lonsdale - Quỹ đầu tư
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8VC cho rằng: Thị trường Việt
Nam đang phát triển rất nhanh
nhưng chưa đủ thuyết phục để họ
quyết định đầu tư. Nhà đầu tư này
cho rằng, giá của các doanh nghiệp
khởi nghiệp của Việt Nam vẫn còn
khá đắt đỏ. Năm 2017, số thương
vụ đầu tư khởi nghiệp vào Việt
Nam đã tăng gấp đôi và giá trị đầu
tư tăng 50% so với năm 2016. Rõ
ràng khởi nghiệp Việt Nam có tiềm
năng nhưng cần biến tiềm năng
này thành những con số đầu tư
thực sự.
Đồng quan điểm trên, ông Hồ
Đức Hoàn - Giám đốc điều hành
Edu2Review cho rằng, đối với
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
ở Việt Nam hiện nay, vốn là một
rào cản lớn. Việt Nam chưa có
cổng thông tin tập trung để dễ dàng
tìm kiếm nguồn vốn. Tính từ lúc
nhận được sự đồng ý của nhà đầu
tư đến lúc nhà đầu tư có thể giải
ngân được mất quá nhiều thời gian
(trung bình từ 6-12 tháng), vô hình
chung làm mất đi cơ hội của doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

Ảnh minh hoạ.

Về vướng mắc này, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn
Thanh niên khởi nghiệp 2018 đã
yêu cầu giảm thời gian cấp giấy
chứng nhận đầu tư xuống còn một
ngày, đồng thời chỉ đạo “Bộ
KH&ĐT phải có văn bản gửi Sở
KH&ĐT 63 tỉnh, thành làm ngay
việc này”. Về nguồn vốn, Thủ
tướng cho biết, các gói tín dụng
quy mô lớn dành riêng cho hoạt
động khởi nghiệp sáng tạo sắp
được công bố, nhưng quan trọng là
cơ chế vay phải thuận lợi.
Tăng cường kết nối
Techfest 2018 ngày hội khởi
nghiệp ĐMST quốc gia năm nay
chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo kết nối toàn cầu”. Điều đó đã thể
hiện kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái
khởi nghiệp của Việt Nam vươn ra
thế giới, kết nối và thu hút được sự
quan tâm lớn đối với các nhà đầu
tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ
đầu tư mạo hiểm. Điều đó đã thể
hiện sự kỳ vọng trong thay đổi
chính sách, tạo môi trường đầu tư
thuận lợi hơn cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, để
thu được được đầu tư nước ngoài
thì các doanh nghiệp khởi nghiệp
của Việt Nam cần phải nâng cao
năng lực nội tại của mình.
Ông Chu Văn Thắng - Điều phối
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viên Chương trình Hợp tác đổi mới
sáng tạo Việt Nam - Phần Lan cho
rằng, đầu tiên các nhà đầu tư sẽ
quan tâm đến chất lượng của các
doanh nghiệp khởi nghiệp, sau đó
mới đến môi trường xung quanh.
Cùng quan điểm này, ông Hồ
Minh Đức - Đồng sáng lập công ty
VBEE cũng khẳng định, doanh
nghiệp Việt Nam phải chọn cho
mình được những giá trị mà bản
thân nhà đầu tư nước ngoài họ thấy
khi đầu tư vào đó là đúng và có cơ
hội thu về lợi nhuận, để từ đó
quyết định cho các nhà đầu tư
nước ngoài đầu tư vào thị trường
Việt Nam.
Ông Đức cũng cho rằng nếu nước
ta không xây dựng hành lang pháp
lý phù hợp, các nhà đầu tư sẽ
không lựa chọn thị trường Việt
Nam mà sẽ đầu tư cho các nước
khác trong khu vực ASEAN.
Nghiêm trọng hơn, DN khởi
nghiệp từ Việt Nam sẽ sang các
nước khác có cơ chế thuận lợi hơn
về gọi vốn, thoái vốn cũng như
phát triển mở rộng thị trường. Do
đó, cần tiếp tục xây dựng các chính
sách đặc thù cho khởi nghiệp, bao
gồm: đầu tư mạo hiểm, đầu tư gọi
vốn cộng đồng, ưu đãi thuế cho
nhà đầu tư cá nhân, cơ chế đối ứng
đầu tư từ nhà nước cho các quỹ

đầu tư tư nhân, cơ chế tài chính hỗ
trợ cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp…
Nhằm tạo thuận lợi hơn cho
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
đã nhấn mạnh trong bài phát biểu
tại Lễ khai mạc Techfest 2018:
Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT
cùng các bộ, ngành liên quan sẽ rà
soát chính sách vốn, cơ chế tài
chính… khẩn trương đề xuất cụ
thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng
12 để tạo mọi điều kiện thông
thoáng, thuận tiện, nhanh chóng
hơn cho startup. Thủ tướng khẳng
định cần thiết kế chính sách theo
tinh thần Chính phủ kiến tạo và
khởi tạo. Khởi tạo tức là chấp nhận
và chia sẻ một phần rủi ro với
doanh nghiệp ĐMST, vì đây là một
lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và có
nhiều rủi ro.
Bên cạnh việc tạo ra cơ chế thông
thoáng, chúng ta cũng cần thành
lập một mạng lưới kết nối startup
khu vực ASEAN. Khi đã có hệ
sinh thái liên thông như vậy, doanh
nghiệp khởi nghiệp hoạt động ở
đâu không quan trọng mà quan
trọng là startup Việt gọi vốn thành
công dù ở Việt Nam, Singapore,
Thái Lan hay Malaysia.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
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LỢI THẾ PHÁT TRIỂN NÔNG
NGHIỆP THÔNG MINH, ỨNG
DỤNG 4.0 GIẢM GIÁ THÀNH
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Hà Công Tuấn, việc ứng dụng
thành quả của khoa học công nghệ
và cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 vào sản xuất nông nghiệp
thông minh là xu hướng tất yếu.
Đầu tư vào nông nghiệp thông
minh còn hạn chế
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Hà Công Tuấn, tiềm năng phát
triển nông nghiệp thông minh ở
Việt Nam hiện rất lớn, nhất là khi
ứng dụng khoa học công nghệ cao
như IoT, blockchain, big data…
vào sản xuất, chế biến và phân
phối sản phẩm nông nghiệp.
Từ nay đến năm 2020, ngành
nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục
được cơ cấu lại nhằm xây dựng
nền nông nghiệp thông minh, hội
nhập quốc tế, thích ứng với biến
đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững.
Đến năm 2020, ngành đặt mục
tiêu tốc độ tăng giá trị gia tăng đạt
tối thiểu 3%/năm; năng suất lao
động tăng từ 3,5%/năm; thu nhập
của cư dân nông thôn tăng ít nhất
1,8 lần so với năm 2015; có trên
50% số xã đạt chuẩn nông thôn
mới; 15.000 hợp tác xã, liên hiệp

hợp tác xã nông nghiệp hoạt động
có hiệu quả; tỷ lệ che phủ rừng đạt
42%.
Chia sẻ về vấn đề này, Thứ
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc
Doanh cho hay, tại Mỹ và các nước
Nam Mỹ, áp dụng những công
nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp
giúp cắt giảm phần lớn giá thành
sản phẩm. Ở Nhật Bản, chỉ với 2
triệu lao động nông nghiệp nhưng
canh tác 1,5 triệu ha và vẫn đáp
ứng tốt nhu cầu nông yếu phẩm
của xã hội.
Nông nghiệp Việt Nam là ngành
có lợi thế nội trội so với các ngành
khác và luôn có thặng dư thương
mại. Tuy nhiên, đầu tư vào nông
nghiệp đang đặt ra một dấu hỏi
lớn, bởi cơ hội để phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
thông minh là hiện hữu, nhưng đầu
tư vào nông nghiệp còn rất khiêm
tốn, chỉ chiếm khoảng 1%.
Tính đến năm 2017, cả nước hiện
có 5 khu nông nghiệp công nghệ
cao ở Hậu Giang, Phú Yên, thành
phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và
Bạc Liêu. Ngoài những tên tuổi lớn
Vinamilk hay TH True Milk, số
lượng doanh nghiệp làm nông
nghiệp thông minh ở Việt Nam còn
hạn chế.
Ứng dụng triệt để thành tựu của
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cách mạng 4.0
Ông Hà Công Tuấn cho rằng,
thách thức phải đối diện với việc
ứng dụng công nghệ cao, phát triển
nông nghiệp thông minh ở Việt
Nam là khác biệt với Nhật Bản,
Israel. Việc giải quyết hài hòa phát
triển nông nghiệp thông minh với
đời sống an sinh xã hội là câu
chuyện lớn không phải ngày một
ngày hai là giải quyết được.
Việt Nam hoàn toàn có điều kiện
ứng dụng nông nghiệp thông minh
vì nó hiện hữu và có lãi. Muốn có
lãi nhiều cần đi chính xác là thị
trường và công nghệ phù hợp với
vùng đất địa bàn. Cũng cần tạo ra
thị trường vốn chấp nhận cho
những người sáng tạo, những
người dám đầu tư rủi ro. Hơn nữa,
cần đào tạo con người nông nghiệp
4.0 từ cán bộ nhà nước, doanh
nghiệp, nông dân để cả hệ thống,
hệ sinh thái phải sẵn sàng cho đổi
mới", Thứ trưởng Hà Công Tuấn
nói.
Cũng theo Thứ trưởng Hà Công
Tuấn, bản chất nông nghiệp thông
minh là áp dụng thành tựu công
nghệ, thay đổi phương thức sản
xuất để tối ưu hóa quy trình sản
xuất, nâng cao chất lượng nông
sản, bảo vệ môi trường, cải thiện
đời sống và làm giàu cho người

nông dân. Những công nghệ tiên
tiến đã giúp nền nông nghiệp của
nhiều quốc gia phát triển và đạt
được những thành tựu quan trọng.
Do đó, việc ứng dụng thành quả
của khoa học công nghệ và cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0 vào
sản xuất nông nghiệp thông minh
là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để
thành công, cần sự nỗ lực, phối
hợp của cả hệ thống chính trị, đặc
biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, bền
vững giữa nhà nông, nhà khoa học,
doanh nghiệp, Nhà nước.
(Theo vietq.vn)
NAFOSTED: BƯỚC ĐỘT PHÁ
TRONG QUẢN LÝ KH&CN,
TIỆM CẬN QUỐC TẾ
Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia (Nafosted) là mô
hình gắn với đột phá trong cơ chế
quản lý, mô hình quản lý hướng
đến chất lượng nghiên cứu gần với
quốc tế, đó còn là môi trường học
thuật khách quan minh bạch, đơn
giản hóa thủ tục, khuyến khích
sáng tạo.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh,
khẳng định tại Hội nghị tổng kết và
đánh giá hoạt động của Nafosted
giai đoạn 2008 – 2018, ngày
05/12/2018, tại Hà Nội.
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Hỗ trợ gần 2.800 nhiệm vụ
KH&CN
Qua 10 năm hoạt động, Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ Quốc
gia (Nafosted) đã khẳng định được
vai trò tích cực trong thúc đẩy hoạt
động nghiên cứu khoa học trên
phạm vi cả nước, trở thành một
thương hiệu gắn với chất lượng
nghiên cứu khoa học của Việt
Nam, được cộng đồng các nhà
khoa học đánh giá là bước đột phá
trong đổi mới cơ chế quản lý
KH&CN tại Việt Nam. Trong 10
năm hoạt động, Nafosted đã được
cộng đồng các nhà khoa học ghi
nhận, trở thành một kênh tài trợ, hỗ
trợ quen thuộc của các nhà khoa
học, các tổ chức nghiên cứu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc,
Chủ tịch Hội đồng quản lý Nafosted phát
biểu tại Hội nghị

Tính đến hết năm 2017, Quỹ đã
thực hiện tài trợ, hỗ trợ cho gần
2.800 nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ
850 hoạt động nâng cao năng lực
KH&CN quốc gia. Tài trợ của
Nafosted đã góp phần quan trọng
vào phát triển nguồn nhân lực
KH&CN; nâng cao năng suất

KH&CN quốc gia, chất lượng
nghiên cứu; đóng góp vào giải
quyết các vấn đề KH&CN cấp
thiết; hỗ trợ khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào hoạt động
KH&CN...
Nafosted bắt đầu triển khai các
hoạt động tài trợ, hỗ trợ từ năm
2009, các hoạt động của Nafosted
hướng tới tiếp tục nâng cao chất
lượng và hiệu quả các chương trình
tài trợ, hỗ trợ, thống nhất phương
thức tổ chức thực hiện giữa lĩnh
vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật,
khoa học xã hội và nhân văn, tăng
cường hỗ trợ nhóm nghiên cứu
mạnh, nguồn lực KH&CN, hoạt
động hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ
trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội
đồng quản lý Qũy Phạm Công Tạc
cho biết, đây là mô hình mới trong
quản lý KH&CN ở Việt Nam,
chúng ta đang tiệm cần gần hơn
với mô hình của thế giới và ngày
càng nhận được sự quan tâm lớn
của cộng đồng các nhà khoa học.
Hàng năm Nafosted tài trợ trên 300
nhiệm vụ KH&CN với hàng nghìn
lượt nhà khoa học tham gia. Ngoài
việc giải quyết các vấn đề đặt ra,
các nhiệm vụ KH&CN đã đưa lại
một lượng lớn các sản phẩm khoa
học. Số lượng công trình công bố
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ISI là sản phẩm từ các đề tài
nghiên cứu cơ bản do Nafosted tài
trợ được duy trì, chiếm khoảng 20
– 25% công bố ISI tính cho Việt
Nam và ước tính chiếm khoảng
trên 50% số công trình công bố ISI
được tài trợ từ ngân sách nhà nước.
Đến nay, Nafosted đã tài trợ hơn
10.000 lượt nhà khoa học, giúp số
lượng lớn các nhà khoa học duy trì
hoạt động nghiên cứu chuyên sâu,
có chất lượng, đặc biệt là nghiên
cứu cơ bản. Các tài trợ của
Nafosted tương đối đồng đều theo
phân bố nguồn nhân lực KH&CN.
Tỷ trọng nhà khoa học trẻ được hỗ
trợ lớn, góp phần phát triển nguồn
nhân lực KH&CN có trình độ cao.
Các hoạt động hỗ trợ khoa học,
chương trình hợp tác quốc tế tạo cơ
hội cho các nhà khoa học Việt
Nam trao đổi chuyên môn, tạo
dựng mối quan hệ với các nhà
khoa học xuất sắc trên thế giới
trong cùng lĩnh vực nghiên cứu.
Tiếp tục đồng hành cùng các
nhà khoa học
Chia sẻ tại Hội nghị, TS. Hoàng
Văn Nghĩa, Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định,
Nafosted đã khẳng định đây là một
mô hình phù hợp với xu hướng
nghiên cứu trong nước. Với hoạt
động của Nafosted đã khẳng định

rõ nét vai trò của nghiên cứu cơ
bản trong sự phát triển chung của
ngành KH&CN nước nhà. Qua đó
nâng cao chất lượng, hiệu quả
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu
triển khai thông qua các chương
trình tài trợ, nâng cao uy tín của
KH&CN Việt Nam đối với quốc
tế.
Tuy nhiên để phát huy hơn nữa
hiệu quả của Quỹ, các nhà khoa
học đều mong muốn trong thời
gian tới cần bổ sung, hoàn thiện
hơn nữa cơ chế chính sách về
KH&CN, tạo điều kiện cho các
nhà khoa học yên tâm nghiên cứu.
Đặc biệt là việc tài trợ dài hạn cho
các công trình nghiên cứu tiềm
năng, có nhiều hơn các chương
trình tài trợ mới; mở ra không chỉ
nghiên cứu cơ bản mà cả trong
nghiên cứu ứng dụng.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chúc
mừng những kết quả, thành tựu đạt
được của Quỹ phát triển KH&CN
Quốc gia và trân trọng những đóng
góp của các nhà khoa học trên
chặng đường 10 năm qua.
Quỹ Phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia được thành lập theo
Nghị định số 122/2003/NĐ-CP
ngày 22/10/2003 của Chính phủ và
khai trương hoạt động từ tháng
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2/2008. Quỹ bắt đầu triển khai các
hoạt động tài trợ, hỗ trợ từ năm
2009 với chương trình tài trợ
nghiên cứu cơ bản trong khoa học
tự nhiên, trong đó thiết lập cơ chế
quản lý khoa học thúc đẩy chất
lượng và hội nhập trong hoạt động
KH&CN. Sau đó, hoạt động của
Quỹ từng bước được mở rộng về
lĩnh vực, đối tượng và phương thức
tài trợ, hỗ trợ. Giai đoạn 20152018, Quỹ thực hiện Điều lệ tổ
chức và hoạt động mới do Chính
phủ ban hành theo Nghị định
23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014.
Các hoạt động của Quỹ hướng tới
tiếp tục nâng cao chất lượng và
hiệu quả các chương trình tài trợ,
hỗ trợ, thống nhất phương thức tổ
chức thực hiện giữa lĩnh vực
KHTN&KT và KHXH&NV, tăng
cường hỗ trợ nhóm nghiên cứu
mạnh, nguồn lực KH&CN, hoạt
động hợp tác quốc tế.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Chế
tạo
thành
công
Masterbatch làm tăng tính năng
của một số loại nhựa
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Văn
phòng các Chương trình trọng
điểm cấp Nhà nước (Bộ KH&CN)

đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa
học công nghệ cấp Nhà nước đánh
giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu
công nghệ chế tạo Masterbatch
làm tăng tính năng của một số loại
nhựa” mã số KC.02.01/16-20 do
TS Nguyễn Phi Trung – Viện
Nghiên cứu và Phát triển vật liệu
mới làm chủ nhiệm.
Báo cáo tại buổi nghiệm thu, TS
Nguyễn Phi Trung – chủ nhiệm đề
tài cho biết: Sau một thời gian nỗ
lực nghiên cứu, nhóm thực hiện đã
đạt được một số kết quả như: đã
khảo sát và lựa chọn được các
thành phần tối ưu cho quá trình chế
tạo masterbatch phụ gia có khả
năng tự hủy và tính năng tăng
cường; đã xây dựng quy trình công
nghệ chế tạo 8 loại masterbatch
phụ gia trên thiết bị đùn 2 trục vít
công suất 30 kg/giờ. Đồng thời tiến
hành chế tạo 10 tấn masterbatch
phụ gia đáp ứng được chất lượng;
đã xây dựng quy trình ứng dụng
masterbatch phụ gia do Đề tài
nghiên cứu và chế tạo được 10 loại
sản phẩm nhựa có khả năng phân
hủy sinh học và tính năng tăng
cường. Ngoài ra Đề tài đã xây
dựng được 8 bộ tiêu chuẩn cơ sở
cho 8 masterbatch phụ gia tương
đương tiêu chuẩn quốc tế; đã công
bố 06 bài báo khoa học trên các tạp
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chí khoa học uy tín; đã tham gia
đào tạo 02 tiến sĩ và 02 thạc sĩ theo
hướng dẫn của đề tài và đã đăng ký
01 giải pháp hữu ích.
Các masterbatch phụ gia do đề tài
chế tạo là những phụ gia được sử
dụng phổ biến trong ngành công
nghiệp nhựa ở nước ta hiện nay. Vì
vậy, khi chế tạo thành công
masterbatch phụ gia các loại sẽ tạo
ra một dòng sản phẩm mới đáp ứng
một phần nhu cầu thị trường trong
nước.
Quy trình công nghệ chế tạo
masterbatch phụ gia các loại đưa ra
trong đề tài là lần đầu tiên được
nghiên cứu trong nước. Ngoài ra,
với mỗi masterbatch phụ gia đều
được xây dựng quy trình ứng dụng
cho các sản phẩm nhựa cụ thể
nhằm nâng cao khả năng phân hủy
sinh học và tính năng của nhựa.
Đây là một hướng đi hoàn toàn
mới, mang tính sáng tạo cao, TS
Nguyễn Phi Trung cho biết thêm.
Việc chế tạo thành công sản
phẩm masterbatch phụ gia giúp
giải quyết được vấn đề cấp bách
hiện nay liên quan đến sự phát
triển của ngành nhựa nói chung và
phụ gia nhựa nói riêng, liên quan
đến vấn đề chủ động nguồn nguyên
liệu đầu vào để giảm sự phụ thuộc
vào nguồn cung trên thế giới cũng

như biến động giá cả trên thị
trường thế giới hiện nay. Đề tài
góp phần đáng kể vào việc hạ giá
thành sản phẩm nhựa và tăng tính
cạnh tranh trên thị trường trong và
ngoài nước. Đề tài thực hiện xong
tạo được nguồn thu đáng kể cho
ngân sách nhà nước nhờ vào việc
giảm các loại thuế nhập khẩu.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
 Singapore chế tạo vật liệu siêu
nhẹ từ rác nhựa

Các nhà nghiên cứu Singapore
đang nộp đơn đăng ký bằng sáng
chế cho loại vật liệu mới siêu nhẹ
có khả năng cách âm, kháng nhiệt
được tạo ra từ rác nhựa tái chế.
Theo hãng tin Reuters, với sáng
chế này, nhóm các nhà khoa học
Singapore kỳ vọng sẽ góp phần
giảm bớt rác nhựa thải ra môi
trường, đại dương hoặc chất đống
không thể phân hủy trong hàng
trăm năm.
Các nhà khoa học thuộc Đại học
Quốc gia Singapore (NUS) cho
biết đã tìm ra cách biến những chai
nhựa được làm từ vật liệu
polyethylene terephthalate (PET)
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thành loại vật liệu siêu nhẹ aerogel
với rất nhiều tiềm năng ứng dụng
trong đời sống.
Theo Chương trình Môi trường
của LHQ, mỗi năm có khoảng 8
triệu tấn rác nhựa thải ra các đại
dương, tiêu diệt nhiều loài thủy
sinh vật và xâm nhập cả vào chuỗi
thức ăn của con người.
Theo nhóm nghiên cứu loại vật
liệu siêu nhẹ mới có tên PET
aerogel được làm từ chai nhựa bỏ
đi có đặc điểm vật lý mềm, đàn hồi
và rất nhẹ.
Một chai nhựa tái chế có thể tạo
ra một tấm vật liệu aerogel có kích
thước bằng tờ giấy A4. Vật liệu
này có thể được tùy biến cho nhiều
mục đích sử dụng khác nhau.
Chẳng hạn, vật liệu này nếu được
phủ hóa chất chống lửa có thể chịu
được nhiệt độ lên tới 620 độ C.
Đây là mức chịu nhiệt cao gấp 7
lần so với khả năng chịu nhiệt ở
quần áo của lính cứu hỏa, trong khi
chỉ nhẹ bằng 10% khối lượng của
nó.
(Theo Tuổi trẻ)
 Thiết bị hút ánh sáng mặt trời
để tạo ra hơi nước siêu nóng
Viện Nghiên cứu Massachussetts
(MIT) vừa phát triển một thiết bị
hút sức nóng từ ánh sáng mặt trời

để đun sôi nước và tạo ra hơi
nước “siêu nóng” trên 100 độ C
mà không cần bất cứ thiết bị quang
học đắt tiền nào.
Vào những ngày nhiều nắng,
thiết bị này có thể thụ động tạo ra
hơi nước đủ nóng để khử trùng các
thiết bị y tế, đun nấu thức ăn và
nhiều lợi ích khác. Hơi nước nóng
này cũng được ứng dụng cung cấp
nhiệt cho các quy trình công
nghiệp, hoặc được ngưng tụ lại làm
nước uống tinh khiết.
Các nhà nghiên cứu trước đây đã
phát triển được một thiết bị giống
bọt biển, cho nổi trên thùng chứa
nước và biến nước ngấm vào
miếng bọt đó thành hơi. Nhưng
phương pháp này lại xuất hiện một
vấn đề đó là các chất gây ô nhiễm
trong nước làm cho thiết bị rất
nhanh hỏng. Trong khi loại thiết bị
mới được treo nổi trên mặt nước
nên không bị các chất gây ô nhiễm
phá hại.

Thiết bị có kích thước và độ dày
tương đương với một chiếc máy
tính bảng cỡ nhỏ và có hình giống
như một chiếc bánh sandwich. Mặt
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trên của thiết bị được làm từ hợp
chất gốm kim loại - một loại vật
liệu có tính năng hấp thụ nhiệt mặt
trời rất tốt, trong khi mặt dưới lại
được làm từ bọt cacbon dạng mắt
lưới giúp tỏa nhiệt xuống nước
phía dưới hiệu quả.
Một khi nhiệt độ trong nước đạt
100 độ C, nó sẽ tỏa hơi và bay
ngược lên trên qua một lớp giữa
được làm từ chất liệu giống bọt
nhựa. Tại đây, hơi nước tiếp tục
được làm nóng quá nhiệt độ sôi,
trước khi được bơm qua một ống
đơn.
“Đây hoàn toàn là một hệ thống
làm nóng thụ động - tức là người
dùng chỉ cần đặt thiết bị ngoài trời
để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Họ
có thể sử dụng thiết bị này để tạo
ra đủ nước uống cho một gia đình,
hoặc khử trùng thiết bị y tế cho
một phòng phẫu thuật”, ông
Thomas Cooper, phó giáo sư về kỹ
thuật cơ học, đại học York cho
biết.
Đầu tiên các nhà nghiên cứu đã
thử nghiệm thiết bị trong phòng thí
nghiệm, sử dụng một thiết bị mô
phỏng các đặc điểm của ánh sáng
mặt trời với các cường độ khác
nhau. Họ thấy rằng thiết bị này có
thể đun nóng một bể nước nhỏ lên
đến nhiệt độ sôi và tạo ra hơi nước

ở nhiệt độ 122 độ C, dưới các điều
kiện tương tự như một ngày nắng
bình thường. Khi các nhà nghiên
cứu tăng cường độ ánh nắng lên
1,7 lần, họ thấy thiết bị này thậm
chí còn tạo ra hơi nước nóng lên
đến 144 độ C.
(Theo khampha.vn)
 Thuyền không người lái của
sinh viên: Vừa giám sát ô nhiễm,
vừa cứu hộ trên biển
Sản phẩm này do một nhóm sinh
viên gồm: Bùi Quốc Chiến, Nguyễn
Đăng Khoa, Đặng Cao Cường,
cùng học Khoa Điện – Điện tử, ĐH
Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM
sáng chế.
Loại thuyền này giúp con người
có thể giám sát từ xa, theo thời
gian thực môi trường biển mà
không cần phải thực hiện các công
việc lấy mẫu, kiểm tra thủ công
như trước đây.
Theo Bùi Quốc Chiến, việc ứng
dụng thuyền tự hành có thể giúp
con người giám sát chất lượng
nước ở ao, hồ, kênh, rạch, bờ
biển… một cách thường xuyên, bất
kể điều kiện thời tiết và địa hình
nào.
“Việc quan trắc các chỉ số môi
trường thực hiện tự động với độ
chính xác cao, nên không thể có
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chuyện sửa chữa thông số, nhằm
báo cáo sai lệch về chất lượng
nước”- Chiến chia sẻ.
Các chỉ số chất lượng môi trường
nước được thiết lập sẵn, thuyền tự
hành sẽ tự động lấy mẫu, kiểm tra
và gửi dữ liệu về máy chủ theo một
quy trình đã được lập trình.
Ngoài ra, nhóm còn hướng đến
việc trang bị cho thuyền tự hành
khả năng “cứu hộ” trong các
trường hợp khẩn cấp mà con người
cần sự giúp đỡ. Cụ thể, thuyền tự
hành sẽ tuần tra biên giới trên biển,
tìm kiếm người mất tích, cứu hộ
bằng cách cung cấp áo phao, thực
phẩm cho người bị nạn.
Hiện tại, nhóm đã hoàn thiện mô
hình thuyền tự hành với cấu tạo
chính gồm có 2 khoang. Chia sẻ về
thiết kế khá đặc biệt này, thành
viên nhóm cho biết, việc thiết kế 2
khoang giúp thuyền vững chãi hơn
và không bị lật úp trong trường
hợp thời tiết xấu.
Ngoài ra, việc có 2 khoang sẽ
giúp thuyền có thêm không gian để
thực hiện hoạt động cứu hộ cũng
như lắp đặt các hệ thống thiết bị
điện tử, cảm biến phục vụ cho việc
quan trắc môi trường.
Thân thuyền được làm bằng vật
liệu composite với các ưu điểm
như nhẹ hơn khoảng 50% trọng

lượng tàu gỗ hoặc thép cùng cỡ.
Điều này giúp sức bền thuyền cao
do ít bị ăn mòn, không bị tác động
bởi muối hoặc các hóa chất trong
môi trường nước. Tính chất đàn
hồi thấp của composite làm cho
thuyền có khả năng chịu va đập.
Chi phí bảo trì thuyền thấp do
không bị rỉ sét.
Nhóm cũng đã hoàn thiện thuật
toán điều khiển, lập trình hành
trình cho thuyền với sai số thấp.
Thuyền có thể tự hành trên nền bản
đồ của Google với lộ trình được
thiết lập sẵn.
Theo Nguyễn Đăng Khoa, nhóm
đã tiến hành thử nghiệm mô hình
thuyền tự hành trên bể bơi và cho
kết quả tốt khi thuyền có thể tự lấy
thông tin môi trường và di chuyển
theo lập trình có sẵn.
Sản phẩm thuyền không người
lái của nhóm đã đạt giải ba, lĩnh
vực kỹ thuật, cuộc thi “Sinh viên
nghiên cứu khoa học Euréka” do
Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm
2018.
(Theo khampha.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

NHỮNG SỰ KIỆN KHOA HỌC
QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2018
Năm 2018 chứng kiến nền khoa
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học thế giới đạt được những thành
tựu vượt bậc nhưng cùng với đó là
những mất mát và cả sự hoài nghi.
“Ông hoàng Vật lý” Stephen
Hawking qua đời

Giáo sư Stephen Hawking

Nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học
Stephen Hawking mắc bệnh xơ
cứng teo cơ một bên từ năm 23
tuổi. Căn bệnh phá hủy hệ thống
neuron thần kinh khiến cơ thể ông
bị liệt. Bác sĩ dự đoán chỉ có thể
sống thêm 2 năm, song ông đã
sống hơn 50 năm.
Ông trở thành Giáo sư Vật lý
năm 35 tuổi, đặt nền móng cho
ngành vũ trụ học với giả thuyết hố
đen phát ra "bức xạ Hawking" năm
1974. Cuốn sách Lược sử thời gian
năm 1988 do ông là tác giả đã có
hơn 10 triệu bản bán ra.
Stephen Hawking qua đời tại nhà
riêng ở Cambridge (Anh) ngày
14/3/2018, hưởng thọ 76 tuổi.
Cách ông vượt qua bệnh tật và đạt
đến đỉnh cao trong nghiên cứu đã
truyền cảm hứng cho những người
làm khoa học.
Tiếp cận Mặt trời ở khoảng cách
gần nhất

Tàu thăm dò Parker

Ngày 12/8, NASA phóng thành
công tàu thăm dò Parker tại Trạm
không quân Cape Canaveral,
Florida, Mỹ. Con tàu có nhiệm vụ
tiếp cận Mặt trời ở khoảng cách
gần nhất từ trước tới nay trong dự
án kéo dài 7 năm.
Theo kế hoạch, tàu Parker Solar
sẽ bay 24 vòng quanh Mặt trời và
mượn lực hấp dẫn của sao Kim để
thu hẹp dần quỹ đạo. Tàu sẽ đến
gần Mặt trời nhất vào năm 2024 ở
khoảng cách 6,2 triệu km và trở
thành tàu vũ trụ đầu tiên bay qua
vành nhật hoa của Mặt trời.
Tranh cãi xung quanh em bé
chỉnh sửa gene đầu tiên

Nhà nghiên cứu Hạ Kiến Khuê

Ngày 26/11, tại Hong Kong, nhà
nghiên cứu Hạ Kiến Khuê (người
Thâm Quyến, Trung Quốc) tuyên
bố tạo ra hai bé gái song sinh chỉnh
sửa gene đầu tiên trên thế giới
bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene
CRISPR - Cas9 trên phôi thai của
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7 cặp đôi.
Ông Hạ cho rằng thí nghiệm
không phải để chữa trị hay ngăn
ngừa bệnh di truyền mà nhằm thử
chèn thêm các đặc tính sinh học
hiếm như khả năng kháng nhiễm
HIV.
Công trình của PGS Hạ Kiến
Khuê làm bùng nổ cuộc tranh cãi
toàn cầu về áp dụng công nghệ
gene trên người, đặc biệt là chỉnh
sửa gene, với lo ngại về tôn giáo,
đạo đức, pháp luật. Mặt khác, giới
nghiên cứu cho rằng chỉnh sửa
gene trên người khi không kiểm
chứng được tương tác của các gene
thêm vào hoặc bị loại bỏ, là đầy
mạo hiểm.
Chưa ai khẳng định được đây là
bước tiến hóa dài hay thảm họa
nhân loại.
Nhân bản đôi khỉ đầu tiên trên
thế giới

Những chú khỉ được nhân bản

Nhóm nghiên cứu ở Viện Hàn
lâm Khoa học tại Thượng Hải lần
đầu nhân bản thành công loài khỉ
bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào
sinh dưỡng (SCNT).
Việc tạo ra những con khỉ nhân

bản có gene giống hệt nhau sẽ giúp
tạo ra nguồn mẫu vật để nghiên
cứu các bệnh về não do di truyền,
ung thư, rối loạn miễn dịch hoặc
trao đổi chất, cho phép đánh giá độ
hiệu quả của thuốc chữa bệnh
trước khi đưa vào sử dụng lâm
sàng.
Máy bay siêu thanh Mỹ chở
người lên rìa vũ trụ

Máy bay siêu thanh gắn động cơ tên lửa
của hãng Virgin Galactic

Ngày 13/12, VSS Unity, máy bay
siêu thanh gắn động cơ tên lửa của
hãng Virgin Galactic, đã phóng lên
rìa vũ trụ từ Cảng Hàng không và
vũ trụ Mojave ở California.
VSS Unity tách khỏi tàu mẹ
WhiteKnightTwo ở độ cao 13.106
m, kích hoạt động cơ tên lửa trong
60 giây và bay thẳng lên cao với
tốc độ gấp gần 3 lần vận tốc âm
thanh. Máy bay đưa 2 cựu phi công
lên độ cao tối đa 82,7 km, vượt
mốc rìa vũ trụ là 80,5 km.
Thử nghiệm này cho thấy khả
năng chở người lên rìa vũ trụ an
toàn của VSS Unity, giúp Virgin
Galactic tiến gần hơn tới mục tiêu
đưa du khách vào không gian.
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Tàu thăm dò NASA đáp thành
công xuống sao Hỏa

Tàu thăm dò InSight

Ngày 27/11, tàu thăm dò InSight
trị giá 850 triệu USD của NASA
tiếp đất an toàn trên sao Hỏa, đánh
dấu lần hạ cánh thành công đầu
tiên xuống hành tinh đỏ. Chuyến
hạ cánh được mô tả là "7 phút kinh
hoàng" vì InSight phải giảm tốc độ
từ 19.800 km/h xuống còn 5 km/h
chỉ trong vài phút.
Việc InSight tiếp đất thành công
mở ra kỷ nguyên mới với các công
cuộc khám phá tiếp theo để các
nhà khoa học có thể biết được
những gì có bên dưới bề mặt sao
Hỏa - nơi trước đây vẫn luôn là bí
ẩn.
Cầu vượt biển dài nhất thế giới

Cầu vượt biển dài 55 km nối Hong Kong Macau - Chu Hải

Cầu vượt biển dài 55 km nối
Hong Kong - Macau - Chu Hải
khánh thành ngày 23/10 được
mệnh danh là kỳ quan kiến trúc thế

giới. Với vốn đầu tư 18 tỷ USD,
đây là cầu vượt biển dài nhất thế
giới và dài thứ 6 trên Trái đất.
Công trình giúp giảm thời gian di
chuyển từ Hong Kong đến thành
phố Chu Hải từ ba tiếng xuống 30
phút, mở ra tiềm năng lớn về phát
triển kinh tế và du lịch.
Số thép sử dụng xây cầu nhiều
hơn 60 lần tháp Eiffel. Cây cầu
chịu được động đất 8 độ richter,
siêu bão và tàu thuyền va chạm.
Nguyệt thực toàn phần dài nhất
thế kỷ

Nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Nguyệt thực toàn phần dài nhất
thế kỷ diễn ra vào rạng sáng 28/7,
kéo dài từ 0h14’ đến 5h19’ theo
giờ Hà Nội. Đây là một trong
những sự kiện thiên văn gây chú ý
nhất trong thế kỷ 21. Hiện tượng
có thể quan sát ở phần lớn các
nước châu Phi, châu Á, châu Âu và
châu Đại Dương.
(Theo chinhphu.vn)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC
KH&CN ĐI VÀO CHIỀU SÂU,
THỰC CHẤT
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh
khẳng định tại buổi tiếp Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trung Quốc
Trương Kiến Quốc trong khuôn
khổ Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban
hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt
Nam - Trung Quốc diễn ra ngày
06/12 tại Hà Nội.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh khẳng định: Việt Nam
luôn coi trọng hợp tác về KH&CN
với Trung Quốc. Bộ KH&CN Việt
Nam hoan nghênh và đánh giá cao
Sáng kiến hợp tác “Vành đai và
Con đường”, Chương trình đối tác
hợp tác Trung Quốc - ASEAN
(STEP) cũng như Tuyên bố chung
về hợp tác đổi mới sáng tạo Trung
Quốc - ASEAN đã được thông qua
trong Năm Đổi mới sáng tạo Trung
Quốc – ASEAN 2018.
Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh,
thời gian qua, Bộ KH&CN Việt
Nam đã thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ,
ký kết hợp tác với các Cơ quan hữu
quan của Trung Quốc trong các
lĩnh vực hợp tác liên quan đến
KH&CN. Đồng thời đã tích cực
tham gia vào Sáng kiến hợp tác
“Vành đai và Con đường”, cụ thể
tháng 7/2016 tại Bắc Kinh, Trung
Quốc, đại biểu tham dự Hội nghị
về Sở hữu trí tuệ dành cho các

nước dọc Vành đai và Con đường
trong đó có Việt Nam đã thông qua
“Sáng kiến chung về Tăng cường
hợp tác giữa các nước dọc Vành
đai và Con đường trong lĩnh vực sở
hữu trí tuệ” và hiện nay đang xem
xét tham gia “Sáng kiến chung về
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực
tiêu chuẩn hóa, xây dựng Vành đai
và Con đường”. Bên cạnh đó, Việt
Nam cũng tích cực triển khai có
hiệu quả Chương trình STEP mang
lại lợi ích cho cộng đồng các nhà
khoa học hai nước.
Đặc biệt, năm 2017, nhân chuyến
thăm Việt Nam của Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai
bên đã ký kết Biên bản hợp tác về
quản lý an toàn pháp quy hạt nhân
giữa Cục An toàn bức xạ hạt nhân
Việt Nam và Cục An toàn hạt nhân
quốc gia Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ KH&CN Việt Nam
đang tập trung triển khai các nội
dung về đổi mới sáng tạo (ĐMST),
phát triển doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST. Theo đó, Bộ
KH&CN Việt Nam mong muốn
cùng Bộ KH&CN Trung Quốc
thúc đẩy hợp tác giữa các Khu
Công nghệ cao; hợp tác chia sẻ
kinh nghiệm trong việc ươm tạo
doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết
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nối các doanh nghiệp đổi mới sáng
tạo KH&CN của hai nước cũng
như khuyến kích các doanh nghiệp
KH&CN cao của Trung Quốc đầu
tư vào các Khu Công nghệ cao của
Việt Nam.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh
giá cao công tác phối hợp triển
khai các nội dung hợp tác của
Khóa họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn
hợp hợp tác KH&CN Việt Nam Trung Quốc với một số nội dung
nổi bật như: ký kết thành công
Biên bản ghi nhớ về hợp tác
chuyển giao công nghệ giữa Trung
tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ
Việt Nam (Cục Ứng dụng và Phát
triển công nghệ) và Trung tâm
chuyển giao công nghệ Trung
Quốc – ASEAN; cùng hỗ trợ kinh
phí để triển khai thực hiện 02 dự
án hợp tác nghiên cứu chung Việt
Nam - Trung Quốc,... đặc biệt nhấn
mạnh sự hợp tác về chuyển giao
công nghệ, phòng thí nghiệm liên
kết và giao lưu các nhà khoa học
trẻ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Chu Ngọc
Anh cho rằng, so với tiềm năng
của hai nước, một số nội dung hợp
tác giữa hai bên vẫn chưa đạt được
kết quả như mong muốn. Do vậy,
Bộ trưởng bày tỏ mong muốn
trong khuôn khổ của Khóa họp lần

thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác
KH&CN Việt Nam - Trung Quốc,
hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và
thống nhất cơ chế hợp tác để có thể
triển khai thực chất và hiệu quả.
Thông qua buổi tiếp, Bộ trưởng
cũng đề nghị Thứ trưởng Trương
Kiến Quốc tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy
các lĩnh vực hợp tác này ngày càng
phát triển, đi vào thực chất và
chiều sâu.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trương
Kiến Quốc đánh giá cao những
thành tựu, kết quả nổi bật trong
khuôn khổ hợp tác KH&CN của
hai bên trong thời gian qua, điều
này dựa trên hai cơ chế gồm: Ủy
ban hỗn hợp giữa hai Chính phủ và
cơ chế hợp tác KH&CN Trung
Quốc – ASEAN.
Thứ trưởng cho biết, Chính phủ
Trung Quốc luôn coi trọng hoạt
động KH, CN và đổi mới sáng tạo,
giành nhiều nguồn lực cho hoạt
động KH&CN nhằm phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đặc biệt, Chính phủ Trung Quốc
có chính sách mở rộng hợp tác
KH&CN với nhiều nước trên thế
giới, trong đó có Việt Nam. Điều
này đã được thể hiện qua Hiệp
định hợp tác KH&CN giữa hai
nước đã được ký kết vào năm
1992. Theo Thứ trưởng Trương
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Kiến Quốc, đây chính là cơ sở hợp
tác, phát triển KH&CN của hai
bên.
(Theo most.gov.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐỀ XUẤT TRAO GIẢI VÀNG
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
QUỐC GIA 2018 CHO 24
DOANH NGHIỆP
Đó là thông tin được đưa ra tại
Phiên họp lần thứ hai của Hội
đồng quốc gia Giải thưởng Chất
lượng quốc gia (GTCLQG) vừa
diễn ra chiều ngày 28/12 tại Hà
Nội.
Tham dự và chủ trì Phiên họp có
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN), Chủ tịch Hội
đồng Quốc gia Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia 2018 Trần Văn
Tùng.
Phiên họp lần 2 được triển khai
nhằm tiếp tục xem xét, lựa chọn
những doanh nghiệp tiêu biểu nhất
để đề xuất trao Giải Vàng
GTCLQG năm 2018.
Tại Phiên họp, Phó Viện trưởng
phụ trách Viện Tiêu chuẩn Chất
lượng Việt Nam, Thư ký Hội đồng
GTCLQG năm 2018 Ngô Thị
Ngọc Hà cho biết: trên cơ sở 77
doanh nghiệp được lọt vào danh

sách cuối cùng, Hội đồng quốc gia
GTCLQG đã lựa chọn ra các
doanh nghiệp tiêu biểu nhất, ứng
viên cho Giải Vàng Chất lượng
quốc gia 2018 để tiến hành thẩm
định tại chỗ.
Theo đó, đại diện Cơ quan
thường trực của Giải thưởng sau
khi tiến hành xem xét hồ sơ, từ
ngày 26/11/2018 đến 21/12/2018,
Hội đồng đã tiến hành thẩm định
tại chỗ 24/34 doanh nghiệp được
đề xuất trao Giải Vàng.
Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện
công tác cuối cùng, Cơ quan
thường trực của Giải thưởng sẽ lấy
ý kiến hiệp y trao giải của các
UBND tỉnh, thành phố cho các
doanh nghiệp đủ điều kiện tặng
GTCLQG 2018; hoàn thiện hồ sơ
trình Bộ KH&CN đề nghị Thủ
tướng ký quyết định tặng
GTCLQG 2018 trong thời gian tới.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO
THÔNG QUA ỨNG DỤNG
TIÊU CHUẨN TCVN ISO
39001:2014
Giảm thiểu tai nạn giao thông
qua ứng dụng tiêu chuẩn TCVN
ISO 39001:2014; vận dụng tiêu
chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào
hoạt động thực tiễn của doanh
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nghiệp; TCVN ISO 39001:2014
giúp nâng cao nhận thức về an toàn
giao thông đường bộ,.. là những
nội dung tại Hội thảo Khoa học
“Phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ
thống Quản lý an toàn giao thông
đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN
39001:2014” vừa diễn ra sáng ngày
4/12 tại Hà Nội.
Hội thảo được tổ chức với mục
đích giúp các tổ chức, doanh
nghiệp Việt Nam nâng cao nhận
thức về an toàn giao thông đường
bộ, tiếp cận một cách có hệ thống
và an toàn đối với an toàn giao
thông đường bộ cũng như tạo điều
kiện thuận lợi trong quá trình vận
dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn
TCVN ISO 39001:2014 vào hoạt
động thực tiễn của doanh nghiệp.
Tiêu
chuẩn
TCVN
ISO
39001:2014 - Hệ thống quản lý an
toàn giao thông đường bộ được Tổ
chức Tiêu chuẩn hóa Thế giới ban
hành từ năm 2012. Tiêu chuẩn này
quy định các yêu cầu và hướng dẫn
đối với hệ thống quản lý an toàn
giao thông đường bộ, giúp giảm
thiểu tai nạn giao thông đường bộ,
có thể áp dụng trong tất cả các
khâu từ quy hoạch, thiết kế, xây
dựng, khai thác, vận hành, bảo trì
bảo dưỡng hệ thống giao thông
đường bộ.

Bên cạnh đó, Tiêu chuẩn TCVN
ISO 39001:2014 có tác dụng
không những đối với doanh nghiệp
vận tải mà là công cụ hỗ trợ rất
hữu ích cho tất cả các cơ quan
quản lý nhà nước có liên quan tới
an toàn giao thông, trong lĩnh vực
quy định pháp luật, kết cấu hạ tầng
giao thông, phương tiện, người lái,
ứng phó sau tai nạn, giáo dục an
toàn giao thông và bảo hiểm. Xu
hướng ứng dụng phương pháp tiếp
cận Hệ thống an toàn toàn diện cho
giao thông đường bộ, trong đó bao
gồm việc áp dụng Hệ thống quản
lý an toàn giao thông đường bộ
theo TCVN ISO 39001:2014 đang
ngày càng phổ biến trên thế giới.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các
nhà quản lý, chuyên gia đã báo cáo
về tình hình tai nạn giao thông tại
Việt Nam và Tiêu chuẩn TCVN
ISO 39001:2014 với các chuyên đề
nổi bật như: an toàn giao thông
Việt Nam – Thực trạng và giải
pháp; lợi ích việc áp dụng Tiêu
chuẩn TCVN ISO 39001:2014 –
Hệ thống quản lý an toàn giao
thông đường bộ,…
Tiêu
chuẩn
TCVN
ISO
39001:2014 là công cụ hỗ trợ hữu
ích để các cơ quan quản lý nhà
nước tham khảo hoạch định chính
sách pháp luật liên quan tới hạ tầng
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giao thông, phương tiện, người lái,
ứng phó sau tai nạn, giáo dục an
toàn giao thông và bảo hiểm. Đặc
biệt, các doanh nghiệp vận tải có
thể áp dụng tiêu chuẩn này vào
quản lý an toàn giao thông của
doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu
tai nạn giao thông tại Việt Nam.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Cây biến đổi gen có thể làm
sạch không khí ô nhiễm

Một gen của thỏ đã được đưa vào
các cây trồng trong nhà thông
thường, giúp cho chúng có sức
mạnh để lọc ô nhiễm độc hại từ
không khí.
Trong nhà thường tích lũy các
chất ô nhiễm nhỏ được gọi là các
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, được
tạo ra bởi các hoạt động hàng ngày
và các đồ đạc trong nhà từ việc hút
thuốc đến đồ nội thất.
Những chất này có xu hướng bị
bỏ qua nhưng lại là tác nhân gây ô
nhiễm không khí đáng kể, một số
chất, chẳng hạn như benzen và

chloroform, có thể gây ung thư. Để
loại bỏ các chất ô nhiễm này, một
nhóm các nhà khoa học đã khai
thác sức mạnh của kỹ thuật di
truyền và khả năng của động vật có
vú để loại bỏ các chất có hại bằng
cách sử dụng protein tự nhiên.
Chất này có thể phân hủy benzen
và chloroform thành các sản phẩm
phụ vô hại.
Được biết đến với tên 2E1,
protein có trong tất cả các động vật
có vú, bao gồm cả con người,
nhưng vì nó được tìm thấy bên
trong gan và được gan sản xuất ra
để tiêu hóa rượu. Nếu chỉ dừng lại
ở đó thì chất này không bảo vệ
chúng khỏi ô nhiễm không khí
được.
Các nhà khoa học đã tạo ra một
bản sao của gen mã hóa protein
2E1 ở thỏ và đưa nó vào cây
thường xuân.
Do đó, mỗi tế bào cây đã được
biến thành một nhà máy 2E1 thu
nhỏ, mỗi chiếc lá là một chiếc gan
màu xanh lá cây.
Để kiểm tra việc hoạt động lọc
khí của những cây thường xuân
này có tốt hay không, họ đã đặt
chúng vào các ống thủy tinh chứa
đầy các chất gây ô nhiễm trong gia
đình. Họ phát hiện ra rằng chỉ
trong vòng 6 ngày, chloroform hầu
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như đã biến mất hoàn toàn, trong
khi đó mức độ benzen đã giảm 3/4
sau 8 ngày.
Kết quả được công bố trên Tạp
chí Khoa học và Công nghệ Môi
trường.
Bây giờ họ có ý định nhắm tới
mục tiêu làm sạch những hóa chất
nguy hiểm khác được tìm thấy
trong khói thuốc lá và sàn gỗ.
(Theo dantri.com.vn)
 Phát hiện tiểu hành tinh xa
nhất trong hệ Mặt trời
Các nhà thiên văn học tại Đại
học Hawaii vừa thông báo đã phát
hiện tiểu hành tinh xa nhất trong
hệ Mặt trời nhờ kính viễn vọng đặt
tại Mauna Kea, Hawaii. Tiểu hành
tinh có tên chính thức là 2018
VG18 và được đặt biệt danh là
Farout.

Khoảng cách của Farout so với các thiên
thể trong Hệ Mặt trời

Farout cách Mặt trời xa gấp 120
lần Trái đất (khoảng cách trung
bình giữa Trái đất và Mặt trời là
gần 150 triệu km). Nó xa hơn
khoảng 35,4 tỷ km so với Eris thiên thể xa thứ hai trong hệ. Eris

là hành tinh lùn có kích thước
tương đương sao Diêm Vương.
Ông Tholen cùng các đồng
nghiệp xác định, 2018 VG18 màu
hồng nhạt, đường kính khoảng 500
km và có thể có hình cầu giống sao
Diêm Vương.
Việc phát hiện 2018 VG18 không
phải là tình cờ. Nhóm nhà khoa
học từ lâu đã tìm kiếm các vật thể
tương tự trong hệ Mặt Trời, trong
đó có hành tinh X, hay hành tinh
thứ 9. Đây được cho là một siêu
Trái đất - hành tinh với khối lượng
lớn hơn Trái đất nhưng nhỏ hơn
sao Hải Vương. Lực hấp dẫn của
hành tinh này nhiều khả năng đã
tác động tới các thiên thể ở phía xa
của hệ Mặt trời.
Dù chưa rõ nguyên nhân khiến
2018 VG18 bị đẩy ra xa như vậy
nhưng việc phát hiện thiên thể này
vẫn là sự kiện khoa học đáng chú
ý. Phát hiện mới khiến hệ Mặt trời
trở nên rộng lớn hơn và vẫn khả
năng còn nhiều thiên thể xa xôi
như vậy chưa được con người biết
tới.
Có thể trong tương lai, con người
sẽ gửi tàu thăm dò tới Farout. Hiện
tại, tàu thăm dò Horizon đã lên lịch
trình quan sát Ultima Thule, một
thiên thể khác vào đầu năm sau.
(Theo chinhphu.vn)
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2. TIN TRONG NƯỚC
 Vinh danh 28 công trình, sản
phẩm sáng tạo, tiêu biểu năm
2018
28 công trình, sản phẩm tiêu biểu
đã được vinh danh tại lễ trao Giải
thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn
quốc năm 2018 diễn ra tối 16/12.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển
trao bằng khen cho các cá nhân đạt giải
thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá,
qua từng năm, các sáng tạo ngày
càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc
đáo và có tính ứng dụng cao hơn.
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm,
chăm lo cho thanh niên, trong đó
phát huy vai trò của thế hệ trẻ luôn
được chú trọng, thể hiện trong
nhiều văn kiện, chủ trương của đất
nước; khuyến khích, cổ vũ thanh
niên ước mơ, hoài bão làm chủ
khoa học, công nghệ. Trong bối
cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng,
thách thức của cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0, Phong trào “Tuổi
trẻ sáng tạo” cần phải được triển
khai hiệu quả hơn nữa trong các
đối tượng, lĩnh vực, thực sự trở
thành sân chơi khơi nguồn sáng tạo

của tuổi trẻ; hiện thực hóa ý tưởng
sáng tạo, đưa phát minh của thanh
niên ứng dụng vào thực tế, tạo cơ
hội giao lưu cho tuổi trẻ, cập nhật
kiến thức cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0.
Tại lễ tuyên dương, Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao
giải cho 28 công trình, sản phẩm
sáng tạo tiêu biểu xuất sắc. Đây là
các công trình tiêu biểu, được lựa
chọn từ 255 hồ sơ đề cử của 57
tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
Căn cứ hồ sơ của các Tỉnh,
Thành đoàn và Đoàn trực thuộc,
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ
chức họp Hội đồng bình chọn và
chọn ra 28 công trình, sản phẩm
sáng tạo tiêu biểu xuất sắc để tuyên
dương, khen thưởng. Trong đó,
lĩnh vực kỹ thuật có 12 sản phẩm,
công trình sáng tạo (chiếm
42,85%); Lĩnh vực công nghệ
thông tin có 6 sản phẩm, công trình
sáng tạo (chiếm 21,43%); Lĩnh vực
Tự động hóa 4 sản phẩm, công
trình sáng tạo (chiếm 14,29%);
Lĩnh vực y tế, môi trường 2 sản
phẩm, công trình sáng tạo (chiếm
7,14 %); Lĩnh vực an ninh - quốc
phòng: 04 sản phẩm, công trình
sáng tạo (chiếm 14,29%).
Các công trình, sản phẩm được
tuyên dương năm 2018 có chất
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lượng khá đồng đều, đa dạng trên
nhiều lĩnh vực, ngành nghề như:
Tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ
thuật nông nghiệp, Kỹ thuật ứng
dụng, Kỹ thuật điện, Quốc phòng An ninh, Công nghệ thông tin, Y
tế, Môi trường...
(Theo vietq.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Phát huy vai trò của đội ngũ
trí thức
Quản lý và sử dụng đội ngũ trí
thức tỉnh BR-VT trong sự nghiệp
CNH-HĐH và hội nhập quốc tế là
vấn đề được nhiều đơn vị quan
tâm. Đội ngũ trí thức chính là nền
tảng để phát triển KT-XH, đặc biệt
là trong giai đoạn hiện nay.
“Đội ngũ trí thức” có thể tạm
hiểu là những người có trình độ
học vấn và chuyên môn cao, lao
động bằng trí óc trên mọi lĩnh vực
của nền kinh tế, có khả năng sáng
tạo ra tri thức và vận dụng tri thức
vào thực tiễn, làm ra nhiều của cải
với chất lượng cao, phục vụ sự
phát triển của con người. Theo
khảo sát của Liên hiệp các Hội
KH-KT, hiện BR-VT có 1.818
người có trình độ trên đại học
(trong đó có 5 tiến sĩ khoa học, 115
tiến sĩ, 1.457 thạc sĩ và 241 chuyên
khoa), so với năm 2006, số lượng

cán bộ có trình độ sau đại học tăng
1.467 người. Tuy nhiên, cũng theo
khảo sát của Liên hiệp các Hội
KH-KT tỉnh và Cục Thống kê, BRVT đang thiếu những người có khả
năng chỉ huy các tập thể KH-CN
lớn, đảm nhận những chương trình,
dự án lớn; thiếu đội ngũ tri thức,
chuyên gia có trình độ cao, đặc biệt
thiếu vắng đội ngũ tri thức có tầm
tham mưu, hoạch định chiến lược.
Trước thực tế trên, tỉnh BR-VT
đã xây dựng nhiều giải pháp toàn
diện nhằm quản lý, thu hút và sử
dụng hiệu quả đội ngũ trí thức tỉnh.
Theo ông Mai Thanh Quang, Giám
đốc Sở KH-CN tỉnh BR-VT đang
tập trung phát triển nền kinh tế
theo 5 thế mạnh chính hiện nay là:
Công nghiệp, cảng biển, du lịch,
logictics và nông nghiệp công nghệ
cao. Trong đó, việc đầu tư phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng thế
mạnh này được coi là nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu. Do đó, tỉnh đề
xuất một số giải pháp nhằm tiếp
tục thu hút nguồn nhân lực trình độ
cao đáp ứng nhu cầu của tỉnh BRVT trong thời gian tới như: xây
dựng dự báo nhu cầu, tuyển dụng
trí thức, nhân lực trình độ cao; đẩy
mạnh tuyên truyền chính sách thu
hút; thu hút trí thức Việt kiều và
chuyên gia nước ngoài với nhiều
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hình thức.
Tại buổi làm việc với tỉnh BRVT về đề án “Quản lý và sử dụng
đội ngũ trí thức tỉnh BR-VT trong
sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập
quốc tế”, GS-TS Khoa học Hoàng
Văn Kiếm, Hiệu trưởng trường Đại
học BR-VT khẳng định, đội ngũ trí
thức chính là nền tảng để phát triển
kinh tế - xã hội trong mọi thời đại.
Trong cuộc cách mạng 4.0 hiện
nay, con người chính là cầu nối để
sử dụng hiệu quả các thành quả của
cuộc cách mạng đó. Vì vậy, nhiệm
vụ hàng đầu hiện nay của tỉnh BRVT cũng như cả nước là tập trung
đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao ngay tại địa
phương để đáp ứng nhu cầu phát
triển của tỉnh trong tương lai.
Ông Trương Thành Công, Chủ
tịch Liên hiệp các Hội KH-KT cho
biết, để thu hút và phát huy hiệu
quả nguồn trí thức, nhân lực trình
độ cao, tỉnh cần các giải pháp đồng
bộ như: ban hành chế độ đãi ngộ
thỏa đáng cho đối tượng thu hút;
xây dựng môi trường làm việc thân
thiện, văn hóa; mạnh dạn sa thải
những người không đáp ứng nhu
cầu công việc; phát triển các Viện,
Trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào
tạo; triển khai cơ chế đặt hàng, hợp
đồng tư vấn, hợp đồng chuyên gia,

đồng thời hỗ trợ khu vực DN thu
hút nguồn nhân lực trình độ cao.
(Theo Báo BR-VT)
 Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp trong trường học
Ngày 25-12, Sở KH-CN đã tổ
chức hội nghị “Thúc đẩy đổi mới
sáng tạo và khởi nghiệp trong
trường học”. Tham dự có hơn 200
HS, sinh viên, giảng viên tại các
trường Đại học, cao đẳng và trung
học chuyên nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã
được nghe PGS-TS Nguyễn Anh
Thi, Giám đốc KCN phần mềm,
Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh giới thiệu về đào
tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng
tạo trong trường học; mục tiêu, nội
dung và định hướng triển khai “Đề
án hỗ trợ HS, sinh viên khởi
nghiệp đến năm 2025” theo Quyết
định 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
Hội nghị được tổ chức nhằm mục
đích cung cấp những kiến thức về
tư duy khởi nghiệp, thúc đẩy khởi
nghiệp, thúc đẩy tinh thần đổi mới
sáng tạo và khởi nghiệp trong
trường học…
(Theo Báo BR-VT)
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 Nghiệm thu kết quả thực hiện
Dự án “Xây dựng, phát triển và
quảng bá nhãn hiệu chứng nhận
cho sản phẩm Mực một nắng
Côn Đảo và Cá thu một nắng
Côn Đảo”
Sáng ngày 27/12, Sở Khoa học và
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư
vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả
thực hiện Dự án “Xây dựng, phát
triểnvà quảng bá nhãn hiệu chứng
nhận cho sản phẩm Mực một nắng
Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn
Đảo”. Chủ tịch hội đồng là ông
Nguyễn Kim Trường – Phó Giám
đốc Sở KH&CN. Dự án do TS.
Nguyễn Bá Thanh, PGS.TS. Lê Thị
Nam Giang làm chủ nhiệm, Viện
Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
là cơ quan chủ trì.
Mục tiêu của dự án là xây dựng,
quản lý và phát triển thành công
nhãn hiệu chứng nhận cho các sản
phẩm “Mực một nắng Côn Đảo”
và “Cá thu một nắng Côn Đảo” của
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sử dụng
hệ thống quyền sở hữu trí tuệ như
một công cụ đắc lực phục vụ cho
việc phát triển các sản phẩm là đặc
sản địa phương nói riêng, phát
triển kinh tế, xã hội nói chung. Xây
dựng sản phẩm “Mực một nắng
Côn Đảo” và “Cá thu một nắng
Côn Đảo” thành sản phẩm du lịch

đặc trưng của tỉnh BR-VT.
Dự án đã đạt được những kết quả
sau: Thực hiện các cuộc điều tra,
khảo sát, thống kê và phân tích
được thực trạng đánh bắt, sản xuất
và phân phối sản phẩm mực một
nắng và cá thu một nắng Côn Đảo;
Hoàn thành việc đăng ký Nhãn
hiệu chứng nhận theo quy định của
pháp luật góp phần nâng cao khả
năng tiêu thụ sản phẩm, tạo công
ăn việc làm cho người lao động tại
địa phương và tăng lợi ích kinh tế
cho các nhà sản xuất, kinh doanh;
Xây dựng được hệ thống các văn
bản phục vụ cho việc quản lý Nhãn
hiệu chứng nhận phù hợp với thực
tế tại địa phương và chủ trương
phát triển kinh tế - xã hội; Xây
dựng thành công bộ nhận diện
thương hiệu “Mực một nắng Côn
Đảo”, “Cá thu một nắng Côn Đảo”
đồng thời quảng bá, phát triển hình
ảnh của huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT và đặc biệt góp phần kiểm soát
hiệu quả chất lượng sản phẩm sẽ
tránh được tình trạng hàng nhái,
hàng giả từ đó giúp ổn định và mở
rộng thị trường tiêu thụ, tăng giá
bán của sản phẩm.
Việc xác lập thành công quyền sở
hữu công nghiệp cho Nhãn hiệu
chứng nhận sẽ tạo bước đệm vững
chắc và cỗ vũ tinh thần cho bà con
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tại huyện Côn Đảo tăng gia sản
xuất và tạo được nguồn sản phẩm
dồi dào cung ứng cho thị trường,
góp phần tăng sức cạnh tranh của
sản phẩm nhập khẩu, đảm bảo việc
kiểm soát hoạt động sản xuất, cung
ứng, bảo quản và xúc tiến thương
mại cho sản phẩm, góp phần nâng
cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa
của sản phẩm mang Nhãn hiệu
chứng nhận từ đó nâng cao năng
lực cạnh tranh cho sản phẩm trên
thị trường.
Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu,
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện
đề tài theo góp ý của Hội đồng.
(Theo Sở KH&CN BR-VT)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Giống dưa lưới lai F1
VNUA68
Dưa lưới (Cucumis melo
reticulatus) là loại quả có giá trị
cao, được trồng phổ biến trên thế
giới, người trồng có thể thu lãi
hàng trăm triệu mỗi tháng nếu áp
dụng công nghệ cao. Tại Việt Nam,
mấy năm gần đây người dân bắt
đầu trồng dưa lưới, tuy nhiên các
giống dưa lưới trồng ở Việt Nam
thường là giống nhập nội, giá hạt
giống rất cao (khoảng 14.000 đồng

một hạt).
Trước nhu cầu phát triển sản xuất
dưa lưới tại Việt Nam, Viện
Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
(Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
đã nghiên cứu lai tạo thành công
giống dưa lưới VNUA68. Giống
dưa VNUA68 là tổ hợp lai giữa
dòng mẹ MLWO050718 với dòng
bố MLGR150718, có thời gian
sinh trưởng, phát triển ngắn (từ khi
trồng đến ra hoa là 30 ngày và từ
trồng đến thu hoạch quả đầu tiên là
75 ngày), khối lượng quả đạt 1,52,0 kg, vỏ mỏng, thịt quả màu vàng
đậm, mềm giòn, ngọt đậm, độ Brix
13-15%, mùi thơm, năng suất đạt
45-60 tấn/ha. Bên cạnh việc cung
cấp hạt giống dưa VNUA68, Viện
Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
còn hỗ trợ tập huấn, chuyển giao
kỹ thuật cho các cơ sở có nhu cầu
sản xuất giống dưa này.
Chi tiết xin liên hệ: Vũ Văn Liết Viện Nghiên cứu và Phát triển cây
trồng, Học viện Nông nghiệp Việt
Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;
Tel: 0912 006 399.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Giống khoai tây KT5
Giống khoai tây KT5 do các nhà
khoa học thuộc Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển cây có củ (Viện
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Cây lương thực và Cây thực phẩm)
nghiên cứu chọn tạo, đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn công nhận đưa vào sản xuất
từ tháng 10/2017.
Giống khoai tây KT5 có khả
năng sinh trưởng và phát triển
khoẻ, thời gian sinh trưởng trung
bình 85-90 ngày, dạng cây nửa
đứng, củ hình oval, trung bình đạt
6-8 củ/cây, mắt nông; vỏ và ruột củ
vàng, tỷ lệ chất khô trung bình đạt
18,8%, hàm lượng đường khử đạt
0,55%, tỷ lệ tinh bột là 16,8%, rất
hợp thị hiếu người tiêu dùng. Đặc
biệt, giống khoai tây này có khả
năng kháng bệnh khá (nhiễm nhẹ
với bệnh mốc sương, héo xanh,
virus), tiềm năng năng suất cao
(25-30 tấn/ha).
Chi tiết xin liên hệ: Viện Cây
lương thực và Cây thực phẩm
Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương; Tel: 0220.3716463.
(khoahocvacongnghevietnam)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

VIỆT NAM – THÁI LAN ĐẨY
MẠNH HỢP TÁC KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ
Chính phủ phê duyệt “Hiệp định
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp
tác khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo”.
Chính phủ giao Bộ Khoa học và
Công nghệ chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan phía Việt
Nam và phía Thái Lan tổ chức
triển khai Hiệp định.
Năm 2017, Việt Nam và Thái
Lan ký Hiệp định về Hợp tác Khoa
học, Công nghệ và Đổi mới sáng
tạo. Hiệp định đã tạo cơ sở pháp lý
để triển khai các chương trình hợp
tác khoa học và công nghệ cụ thể
giữa hai nước, tập trung vào các
lĩnh vực: Công nghệ sinh học,
công nghệ điện tử và máy tính,
khoa học vật liệu và công nghệ
nano, lương thực - nước và an ninh
năng lượng, khoa học nông nghiệp,
khoa học môi trường, hỗ trợ các
doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi
mới sáng tạo, hợp tác phát triển các
công nghệ phù hợp với xu thế của
Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng
thời góp phần mở rộng và thúc đẩy
các mối quan hệ giữa các tổ chức
khoa học - công nghệ của hai nước
trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi
và góp phần tăng cường quan hệ
Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam
và Thái Lan.
(Theo chinhphu.vn)
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