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VẤN ĐỀ HÔM NAY

NĂM 2019: KHƠI THÔNG
CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ
VÀO KH&CN
Khơi thông các nguồn lực, tăng
cường huy động nguồn lực xã hội
đầu tư cho khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh
nghiệp; triển khai các giải pháp để
tiếp thu và làm chủ các công nghệ
cốt lõi của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; biến khởi nghiệp
sáng tạo thành một trong những
động lực đột phá cho đổi mới mô
hình tăng trưởng... là những nhiệm
vụ trọng tâm sẽ được ngành
KH&CN triển khai trong năm
2019.
Ngày 21/1, Bộ Khoa học và Công
nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai
công tác ngành KH&CN năm
2019. Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam tham dự và phát biểu
chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị là dịp để đánh giá các
kết quả đã đạt được trong năm
2018, cũng như trao đổi, thảo luận
đưa ra các giải pháp để triển khai
hiệu quả nhiệm vụ công tác năm
2019 ngay từ những ngày đầu năm.
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị,
Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho
biết, với vai trò được Chính phủ

giao là đầu mối cải thiện chỉ số đổi
mới sáng tạo toàn cầu (GII), Bộ
KH&CN đã xây dựng và gửi Sổ
tay hướng dẫn về chỉ số GII năm
2018 cho các bộ, cơ quan, địa
phương triển khai thực hiện. Chỉ số
GII năm 2018 của Việt Nam tiếp
tục tăng, đứng thứ 45 trong số 126
quốc gia và vùng lãnh thổ, là thứ
hạng cao nhất mà nước ta đạt được
từ trước tới nay.
Triển khai nhiệm vụ đầu mối về
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
Bộ KH&CN đã tổ chức làm việc
với các bộ, ngành, địa phương;
phối hợp xây dựng cơ chế, chính
sách: Phối hợp xây dựng Nghị
quyết của Bộ Chính trị về cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
chủ trì xây dựng, trình Chính phủ
Nghị quyết của Chính phủ về cuộc
Cách mạng lần thứ tư; triển khai
Chương trình trọng điểm cấp quốc
gia "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển
và ứng dụng công nghệ của công
nghiệp 4.0”; phê duyệt Kế hoạch
triển khai “Nghiên cứu và phát
triển trí tuệ nhân tạo đến năm
2025”.
Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng
tập trung triển khai Đề án phát
triển Hệ tri thức Việt số hóa để
hình thành hệ thống nền tảng với
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các chức năng và công cụ cho phép
thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ
liệu dùng chung trong cộng đồng
người Việt như: Dữ liệu bản đồ số
Việt Nam; dữ liệu tiếng nói tiếng
Việt, dữ liệu nông nghiệp, y tế, văn
hóa… Dự án “Nền tảng dữ liệu bản
đồ số Việt Nam” được ứng dụng
để tìm kiếm thông tin, tìm đường,
tìm địa chỉ trên toàn quốc, là cơ sở
cho các doanh nghiệp có thể sử
dụng để tạo ra các ứng dụng trong
nhiều lĩnh vực giáo dục, văn hóa,
du lịch…
KH&CN đóng góp đắc lực trong
các ngành, lĩnh vực, địa phương
Trong sản xuất nông nghiệp, hoạt
động KH&CN tập trung vào ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp
sạch, nông nghiệp hữu cơ vào sản
xuất; nâng cao năng lực nghiên
cứu, dự báo và thông tin thị trường
được nâng cao để kịp thời định
hướng tổ chức sản xuất, tiêu thụ
nông sản. Trong sản xuất công
nghiệp, các hoạt động KH&CN tập
trung hỗ trợ phát triển sản phẩm
của doanh nghiệp theo chuỗi giá trị
để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang
nhãn hiệu Việt Nam có giá trị gia
tăng và tính cạnh tranh cao trên thị
trường, nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, hàng hóa ngành
công nghiệp. Trong lĩnh vực y tế,

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hoạt
động KH&CN tập trung vào việc
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ
sinh học vào sản xuất thuốc; ứng
dụng tế bào gốc vào điều trị bệnh;
nghiên cứu và sản xuất một số loại
vắc xin phục vụ Chương trình tiêm
chủng mở rộng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

KH&CN cũng đóng góp đắc lực
trong các lĩnh vực: công nghệ sinh
học, giao thông vận tải, dịch vụ tài
chính, ngân hàng, năng lượng,
công nghệ thông tin và truyền
thông, du lịch, quốc phòng, bảo vệ
an ninh quốc gia...
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Nguyễn
Xuân Cường, KH&CN đóng góp
rất hiệu quả trong các ngành sản
xuất và cả trong khoa học quản lý,
khoa học xã hội và nhân văn. Văn
kiện, nghị quyết của Đảng, hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật
đều là kết quả của hoạt động
KH&CN. Về vai trò của KH&CN,
Bộ trưởng phát biểu: “Tài nguyên
như dầu khí, than đá cũng đã đến
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lúc cạn kiệt”, do đó “Yếu tố thúc
đẩy sự phát triển của đất nước
không phải từ khoáng sản mà từ
KH&CN”.
Kết quả của ngành KH&CN là
rõ và thực chất
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho
biết, thông qua phát biểu tham luận
của đại diện các Bộ, ngành, địa
phương, và đặc biệt là các doanh
nghiệp, đã thể hiện rất rõ sự đóng
góp của toàn ngành KH&CN.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
đánh giá cao sự chủ động, tích cực
của Bộ KH&CN trong phối hợp
với các Bộ, ngành đề xuất, thực
hiện nhiều chương trình, đề án lớn
như Hệ tri thức Việt số hóa, Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia;
đặc biệt đã chủ động tiến hành
nhiều hoạt động thúc đẩy tiến trình
hội nhập quốc tế của ngành và của
đất nước. Nỗ lực của Bộ KH&CN
và toàn ngành đã đóng góp tích cực
vào thành tựu phát triển chung của
đất nước năm 2018.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam thì so với mục tiêu
và nhiệm vụ đề ra, KH&CN Việt
Nam chưa phát triển tương xứng
với tiềm năng và vị trí quốc sách
hàng đầu. KH&CN chưa thực sự
trở thành động lực thúc đẩy tăng

năng suất lao động, chất lượng sản
phẩm và dịch vụ trong nước, chưa
có đóng góp thực sự mạnh mẽ cho
tốc độ, chất lượng tăng trưởng và
sức cạnh tranh của doanh nghiệp
và nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
đưa ra một số đề nghị với Bộ
KH&CN. Cụ thể, đối với các Sở
KH&CN, cần tập trung tham mưu
cho cấp ủy chính quyền về các bộ
chỉ số liên quan đến phát triển mà
ngành KH&CN làm đầu mối. Bên
cạnh đó, tăng cường công tác cập
nhật hệ thống dữ liệu làm nền tảng
cho phát triển CMCN 4.0, thành
phố thông minh, nông nghiệp
thông minh; tăng cường ứng dụng
tiến bộ KH&CN vào việc nâng cao
chất lượng và sức cạnh tranh của
sản phẩm, hàng hóa trong nước
theo chuỗi giá trị; tập trung phát
triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
quốc gia theo hướng lấy doanh
nghiệp làm trung tâm của hệ sinh
thái; xây dựng và triển khai các cơ
chế, chính sách phù hợp để khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư nghiên
cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ
khoa học và đổi mới công nghệ; tổ
chức hướng dẫn, theo dõi việc thực
hiện chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn
cầu, chỉ số Cạnh tranh toàn cầu và
chỉ số về Mức độ sẵn sàng cho sản
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xuất 4.0; chủ trì tổ chức triển khai
mạnh mẽ, toàn diện Đề án Hệ tri
thức Việt số hóa; Chương trình
KH&CN trọng điểm quốc gia về
cách mạng công nghiệp lần thứ 4
và các đề án, chương trình trọng
điểm; tăng cường hợp tác quốc tế
trong hoạt động KH&CN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng
định, trong những năm qua, Ngành
và Bộ KH&CN đã nhận được sự
quan tâm, chỉ đạo sát sao Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, và đặc
biệt là cá nhân Phó Thủ tướng phụ
trách Vũ Đức Đam. Ý kiến chỉ đạo,
đánh giá của Phó Thủ tướng sẽ là
nguồn động viên, khích lệ lớn lao
và là định hướng quan trọng cho
toàn ngành KH&CN thực hiện
trong năm 2019 và những năm tiếp
theo.
(Tổng hợp)
NĂM 2019 ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC

TĂNG TRƯỞNG MỚI
Trong một phỏng vấn trả lời báo
chí gần đây, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bộ trưởng Khoa học và
Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết,
năm 2018 hoạt động khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo để
lại nhiều dấu ấn. Chỉ số đổi mới
sáng tạo của Việt Nam thời gian
qua liên tục tăng vượt bậc, dẫn
đầu nhóm quốc gia có thu nhập
trung bình thấp (năm 2017 tăng 12
bậc, năm 2018 tăng tiếp 2 bậc, xếp
thứ 45/126 quốc gia, trong đó,
nhóm chỉ số về tri thức - công nghệ
của Việt Nam có thứ hạng rất cao,
xếp thứ 28).
Năm 2018 khoa học và công
nghệ có nhiều chuyển biến trong
cơ chế, chính sách. Các thủ tục
hành chính được tháo gỡ, tạo điều
kiện thuận lợi, khuyến khích các
nhà khoa học, tổ chức, cá nhân và
doanh nghiệp tham gia nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ,
ứng dụng và đổi mới công nghệ,
đưa doanh nghiệp trở thành trung
tâm của hệ thống sáng tạo quốc
gia. Môi trường đầu tư kinh doanh,
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp
sáng tạo và sự phát triển của hệ
thống sáng tạo quốc gia cũng được
cải thiện. Các hướng công nghệ ưu
tiên phát triển nhằm tận dụng cơ
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hội của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đã được đề xuất.
Thực tế khoa học và công nghệ
đã có nhiều đóng góp trong phát
triển kinh tế xã hội (cả trong nông
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ y tế,
ngân hàng...).
Đáng nói, các doanh nghiệp, tập
đoàn lớn quan tâm nhiều hơn đến
đầu tư cho khoa học, công nghệ
như VinGroup, Viettel, VNPT...
Tỷ trọng đầu tư cho khoa học công
nghệ giữa nhà nước và doanh
nghiệp không còn ở mức 7:3 như
đầu thập kỷ này mà đổi lại là mức
5,2:4,8.
Bộ trưởng cho biết, chỉ số đổi
mới sáng tạo của Việt Nam những
năm gần đây liên tục tăng vượt
bậc, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu
nhập trung bình thấp (năm 2017
tăng 12 bậc, năm 2018 tăng tiếp 2
bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia, trong
đó, nhóm chỉ số về tri thức - công
nghệ của Việt Nam có thứ hạng rất
cao, xếp thứ 28). Các lĩnh vực
khoa học tự nhiên Việt Nam có thế
mạnh như Toán học, Vật lý, Hóa
học luôn đạt vị trí tốp đầu
ASEAN.
Tuy nhiên phía trước vẫn còn
nhiều việc phải làm bởi năm 2019
là năm đột phá quyết liệt để hiện
thực hóa các chỉ đạo của Đảng theo

tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII và các Nghị
quyết Trung ương khóa XII, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội để
hoàn thành kế hoạch giai đoạn
2016-2020 và bước sang một thập
niên mới.
Các mục tiêu quan trọng được đặt
ra là củng cố nền tảng kinh tế vĩ
mô gắn với thúc đẩy tăng trưởng
hợp lý, cải thiện chất lượng tăng
trưởng thông qua thực hiện đột phá
chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế,
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao năng suất, chất lượng và đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng
khoa học, công nghệ và tận dụng
hiệu quả cuộc Cách mạng 4.0.
Trong đó, khoa học và công nghệ
được xem là đòn bẩy của công
cuộc tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô
hình tăng trưởng, tăng năng suất
lao động, sức cạnh tranh của doanh
nghiệp và nền kinh tế; đổi mới
sáng tạo trở thành một trong các
động lực tăng trưởng mới.
Trong bối cảnh và tình hình phát
triển chung, chính sách phát triển
khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo phải kịp thời đổi mới,
chuyển hướng để thích ứng và đáp
ứng được yêu cầu phát triển kinh tế
- xã hội trong giai đoạn mới. Bộ
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trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc
Anh đã chỉ ra 6 điểm cần chú ý
trong năm 2019 của ngành nhằm
đáp ứng được yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội trong giai đoạn
mới:
Thứ nhất, xây dựng phương án
cơ cấu lại các chương trình
KH&CN quốc gia theo hướng lấy
doanh nghiệp thực sự là trung tâm
của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc
gia. Chuyển dịch trọng tâm chính
sách KH&CN, từ chỗ đầu tư cho
hoạt động nghiên cứu - triển khai
(R&D) là chủ yếu sang chú trọng
đầu tư cho thương mại hóa kết quả
R&D.
Vai trò đầu tư của doanh nghiệp
và xã hội trong chuỗi hoạt động
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vô
cùng quan trọng. Nhà nước có thể
đầu tư cơ bản đến cơ bản định
hướng ứng dụng và một phần của
hoạt động nghiên cứu ứng dụng.
Tuy nhiên, để đưa các kết quả
nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra
thị trường, ứng dụng được trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh để
tạo thành sản phẩm, dịch vụ mới
và giá trị gia tăng cho xã hội, cần
sự đầu tư có trách nhiệm của các
lực lượng xã hội, trong đó doanh
nghiệp đóng vai trò quan trọng
nhất. Phát huy vai trò của

KH&CN, đổi mới sáng tạo trong
quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất
lượng tăng trưởng của các ngành,
lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội nhanh và bền vững.
Thứ hai, Phát triển hệ thống sáng
tạo quốc gia lấy doanh nghiệp làm
trung tâm và trường đại học là chủ
thể nghiên cứu mạnh. Nâng cao
tiềm lực và trình độ KH&CN trong
nước để có thể triển khai các
hướng nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ liên ngành và
xuyên ngành ở trình độ quốc tế về
công nghệ thông tin, vật lý, sinh
học, trí tuệ nhân tạo. Phát triển và
khai thác tài sản trí tuệ phục vụ
phát triển kinh tế và hội nhập kinh
tế quốc tế. Thực hiện đồng bộ các
giải pháp nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, hàng hóa và tiếp
tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để
phục vụ hiệu quả hoạt động sản
xuất, kinh doanh của DN.

Trung tâm R&D của doanh nghiệp dược
tại Đà Nẵng. Ảnh: Loan Lê.

Thứ ba, Tiếp tục khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư mạnh cho
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hoạt động KH&CN, đổi mới sáng
tạo. Phát huy Quỹ phát triển
KH&CN của doanh nghiệp, thúc
đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo,
chuyển giao công nghệ tại các
doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công
ty. Phát triển thị trường KH&CN
gắn với hoạt động đổi mới sáng
tạo. Đổi mới cơ chế hỗ trợ hoạt
động nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ, đổi mới sáng tạo
của doanh nghiệp; sử dụng ngân
sách nhà nước như nguồn vốn mồi
nhằm thu hút sự tham gia đầu tư
của doanh nghiệp cho hoạt động
KH&CN. Triển khai thực hiện các
giải pháp để tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong thủ tục, hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp KH&CN.
Tập trung nâng cao năng lực hấp
thụ công nghệ của doanh nghiệp;
dành kinh phí thỏa đáng cho nhập
khẩu và làm chủ công nghệ tiên
tiến của thế giới.
Thứ tư, Chủ động triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tăng
cường năng lực tiếp cận, tiếp thu
và làm chủ các công nghệ cốt lõi
của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư. Triển khai hiệu quả
Chương trình KH&CN trọng điểm
cấp quốc gia về Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư giai đoạn đến
năm 2025. Hình thành một số

phòng thử nghiệm công nghệ
(testlab), phát triển các công nghệ
nền tảng của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ
nhân tạo để tạo ra các sản phẩm
quốc gia có lợi thế; khuyến khích
các doanh nghiệp khởi nghiệp trên
nền tảng công nghệ của Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư. Triển khai
toàn diện Đề án "Phát triển Hệ tri
thức Việt số hóa" để thiết lập hạ
tầng nền tảng, dữ liệu lớn, chia sẻ
dữ liệu để khai thác, làm giàu hệ tri
thức của người Việt, phục vụ
chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thứ năm, Tiếp tục phát triển
mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng
tạo quốc gia kết nối với các hệ sinh
thái khu vực và toàn cầu. Khuyến
khích các quỹ đầu tư mạo hiểm,
nhà đầu tư thiên thần, doanh
nghiệp lớn đầu tư cho khởi nghiệp.
Nhà nước không trực tiếp đầu tư
mạo hiểm 100% cho khởi nghiệp,
chỉ nên cung cấp vốn mồi trong
giai đoạn tiền khởi nghiệp, vốn
tăng tốc trong giai đoạn khởi
nghiệp và cả hai giai đoạn đều cần
hợp tác công - tư.
Quan tâm phát triển hạ tầng, dịch
vụ hỗ trợ và thị trường ban đầu cho
khởi nghiệp; kết nối với các viện
nghiên cứu, trường đại học và các
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doanh nghiệp lớn để doanh nghiệp
khởi nghiệp có thể tham gia sân
chơi chung và tiếp cận các chuỗi
giá trị toàn cầu. Khuyến khích các
trường đại học, đặc biệt là các
trường khối kỹ thuật và công nghệ,
dành không gian thích đáng cho
hoạt động ươm tạo công nghệ,
xưởng thiết kế chế tạo của sinh
viên; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp
sáng tạo của sinh viên năm cuối và
cựu sinh viên thông qua các không
gian sáng tạo chung hoặc các
chương trình, dự án hỗ trợ khởi
nghiệp.
Thứ sáu, Về hợp tác và hội nhập
quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên
cứu chung để tranh thủ nguồn lực và
tri thức của các quốc gia tiên tiến,
từng bước nâng tầm năng lực và
trình độ nghiên cứu trong nước để
có thể tham gia hợp tác đối tác bình
đẳng, cùng có lợi trong dài hạn.
Chủ động nghiên cứu, cập nhật
các xu hướng phát triển của thế
giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác
với các quốc gia, tổ chức quốc tế
và các tập đoàn đa quốc gia trong
trao đổi, chia sẻ các mô hình, kinh
nghiệm, bài học thực tiễn về khai
thác cơ hội và vượt qua thách thức
của Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư để vận dụng phù hợp với
hoàn cảnh Việt Nam; thu hút sự

tham gia đóng góp của cộng đồng
khoa học và công nghệ người Việt
Nam ở nước ngoài.
(Tổng hợp)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

THỦ TƯỚNG MONG ĐỘI NGŨ
TRÍ THỨC GÓP SỨC LÀM
CHỦ 5 KHÔNG GIAN
Sáng 29/1, tại cuộc gặp mặt các
đại biểu trí thức, nhà khoa học,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho
rằng, trong tương lai xa, chúng ta
cần vươn lên làm chủ cả 5 không
gian và mong các nhà khoa học sẽ
phát huy vai trò to lớn trong việc
hiện thực hóa điều này.
Đánh giá cao các ý kiến tại hội
nghị, Thủ tướng bày tỏ, 300 giáo
sư, tiến sĩ có mặt trong hội trường
hôm nay, đại diện cho 4 triệu trí
thức Việt Nam, “xin mỗi người
một trang giấy đóng góp cho sự
phát triển của Tổ quốc”. Đây là
một trong những cách làm tốt để
tập hợp trí tuệ của đội ngũ nhà
khoa học. Đồng thời, người đứng
đầu Chính phủ khẳng định sẽ dành
nhiều thời gian hơn nữa để đối
thoại, lắng nghe các ý kiến phản
biện từ các nhà khoa học đối với
các thể chế, chính sách.
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Năm nay, Chính phủ đưa ra
phương châm hành động “12 chữ”:
Kỷ cương, liêm chính, hành động,
sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Sẽ có
sự “bứt phá” hơn nữa trên các lĩnh
vực, bứt phá không chỉ về kinh tế,
mà cả về xử lý tình trạng “trên
nóng dưới lạnh”, bứt phá về kiến
tạo phát triển, chủ động hơn trong
phòng chống thiên tai…
Vì vậy, để phát triển đất nước
nhanh và bền vững, đòi hỏi chúng
ta cần phát huy mạnh mẽ nguồn
vốn trí thức, khơi dậy và huy động
được sức sáng tạo của người Việt
Nam. Đây là thách thức, là bứt
phá, đồng thời là cơ hội cho những
người làm khoa học, công nghệ
đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp
phát triển đất nước.
Thủ tướng mong muốn đội ngũ
trí thức, khoa học, kể cả trong
nước và Việt kiều, kể cả các nhà
sáng chế không chuyên, học sinh,
sinh viên đóng góp vào khát vọng
dân tộc, đưa Việt Nam trở thành
quốc gia có mức thu nhập cao,
“làm sao dân ta giàu hơn, nước ta
mạnh hơn”. Trong tương lai xa,

chúng ta cần vươn lên làm chủ cả 5
không gian: Đất, nước, trời, vũ trụ,
không gian mạng và các nhà khoa
học có vai trò rất lớn giúp làm chủ
các không gian này.
Nhấn mạnh cần chú trọng tất cả
các lĩnh vực, tuy nhiên Thủ tướng
lưu ý tập trung cao hơn vào một số
lĩnh vực: Một là, biến đổi khí hậu
khi Việt Nam là một trong những
nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
của hiện tượng này; thứ hai, an
toàn, an ninh năng lượng - một cân
đối lớn của nền kinh tế, “bánh mì”
của sự phát triển. Thứ ba, là chăm
sóc con người, khoa học của sự
sống, Thủ tướng lấy ví dụ, tuổi thọ
của người dân hiện nay lên tới 74
tuổi nhưng nhiều người đến 60 tuổi
bắt đầu ốm yếu, nên phải nghiên
cứu làm sao để sau tuổi 60 vẫn
khỏe mạnh.
Thứ tư là nông nghiệp, bởi đa số
người dân sống ở nông thôn, “làm
sao người dân ở vùng sâu, vùng xa
có thể thanh toán điện tử thông qua
điện thoại thông minh”. Thứ năm
là khoa học xã hội, đặc biệt là khoa
học quản lý để phát triển, khoa học
pháp lý để bảo vệ quyền con
người, quyền công dân theo tinh
thần Hiến pháp năm 2013.
Nhất trí với các ý kiến rằng để
khoa học công nghệ phát triển thì
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cần thể chế, pháp luật tốt, Thủ
tướng cho rằng chính sách về kinh
tế, thuế và các chính sách khác đối
với khoa học công nghệ còn nhiều
vấn đề. “Chúng tôi tiếp thu vấn đề
này để làm sao không chỉ đổi mới
tư duy phát triển mà còn phải đổi
mới chính sách về tài chính, kinh
tế để cởi trói cho khoa học công
nghệ” và quản lý tài chính như thế
nào để phù hợp với khoa học công
nghệ, như chấp nhận rủi ro trong
nghiên cứu khoa học.
Theo Thủ tướng, hầu hết các tài
nguyên càng khai thác càng kiệt
quệ nhưng trí tuệ, năng lực sáng
tạo càng khai thác, sử dụng càng
thêm giàu có, phong phú.
Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng đã
trả lời, cho ý kiến đối với một số
kiến nghị cụ thể, trong đó, Thủ
tướng cho biết, sẽ có đề án kiện
toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp
Các hội khoa học kỹ thuật từ Trung
ương tới địa phương./.
(Theo chinhphu.vn)
BỘ KH&CN: NỖ LỰC ĐỂ
“BỨT PHÁ” TRONG THỰC
HIỆN 2 NGHỊ QUYẾT CHÍNH
PHỦ
Năm 2019, Bộ KH&CN khẳng
định nỗ lực, quyết tâm cao, tạo sự
bứt phá trong thực hiện 2 Nghị

quyết (01 và 02) của Chính phủ đề
ra.
Bức tranh KH&CN với nhiều
gam màu sáng
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu
Ngọc Anh vừa chủ trì cuộc họp với
lãnh đạo các đơn vị chức năng của
Bộ về triển khai thực hiện Chương
trình hành động của Bộ KH&CN
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ và
Chương trình công tác năm 2019
của Bộ KH&CN với phương châm
hành động của Chính phủ “Kỷ
cương, liêm chính, hành động, bứt
phá, sáng tạo, phát triển”.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh khái quát ngắn ngọn về
những kết quả cũng như những
khó khăn, thách thức của ngành
KH&CN trong năm 2018 vừa qua.
Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo
của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các
bộ, ngành, địa phương về hoạt
động KH&CN và đổi mới sáng tạo
(ĐMST) đã tạo động lực mạnh mẽ
cho phát triển KH&CN phục vụ
trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội.
Qua đó đã ổn định kinh tế vĩ mô,
tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thành
toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong
đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch;
tăng trưởng GDP đạt 7,08% vượt
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chỉ tiêu 6,7%, cao nhất kể từ năm
2008.
Nhiều thành tựu KH&CN được
ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh
vực y tế, nông nghiệp, xây dựng,
thông tin, ngân hàng, du lịch. Đóng
góp của năng suất các nhân tố tổng
hợp (TFP) trong tăng trưởng của
nền kinh tế ngày một lớn, năm
2018 đạt 43,5% (bình quân 3 năm
2016-2018 đạt 42,18%, cao hơn
nhiều giai đoạn 2011-2015 là
33,58%) vượt mục tiêu 5 năm
2016-2020 Quốc hội giao (khoảng
30%-35%).
Năm 2018, xếp hạng chỉ số đổi
mới sáng tạo toàn cầu (GII) của
Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc lên vị
trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế,
dẫn đầu nhóm các quốc gia có thu
nhập trung bình thấp (năm 2017
tăng 12 bậc, từ vị trí 59 lên vị trí
47). Góp phần vào thành quả
chung đó, ngành KH&CN trong
năm 2018 đã có những bước
chuyển mình đáng ghi nhận, khẳng
định vị trí, vai trò quản lý nhà nước
trong lĩnh vực KH&CN, cùng đất
nước tiếp tục phát triển, hội nhập
sâu rộng với thế giới.
Bộ trưởng khẳng định, với sự
chuyển dịch chính sách lấy doanh
nghiệp làm trung tâm, trong mấy
năm gần đây, Bộ đã tập trung hỗ

trợ các doanh nghiệp nghiên cứu,
ứng dụng, đổi mới và chuyển giao
công nghệ; tập trung phát triển các
sản phẩm theo chuỗi giá trị sản
xuất; hỗ trợ doanh nghiệp
KH&CN, doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo;… đặc biệt là việc
tận dụng các thành tựu của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mang lại.
Tuy nhiên, Bộ trưởng nhận định,
mặc dù có nhiều cơ hội nhưng
cũng không ít khó khăn, Bộ trưởng
mong muốn tập thể cán bộ Bộ
KH&CN, nhất là những người
đứng đầu các đơn vị cần phát huy
sức mạnh và trí tuệ, bứt phá mạnh
mẽ, quyết liệt thực hiện các nhiệm
vụ được Đảng, Quốc hội, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao,
tiếp tục khẳng định và nâng cao vị
thế của Bộ trong công tác tham
mưu chính sách về phát triển
KHCN và ĐMST để ngành
KH&CN tiếp tục có những đóng
góp nhiều hơn nữa cho sự phát
triển các ngành, lĩnh vực nói riêng
và sự phát triển kinh tế - xã hội đất
nước nói chung.
Kỳ vọng năm 2019 bứt phá
Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh,
tiếp nối thành công của năm 2018,
Bộ KH&CN sẽ phấn đấu thực hiện
các mục tiêu đặt ra cao hơn trong
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năm 2019. Nhưng để thực hiện
điều này rất cần sự đoàn kết, sáng
tạo, quyết tâm vượt qua chính
mình, thay đổi chính mình; cũng
như công tác chỉ đạo, điều hành
quyết liệt ở những người đứng đầu
đơn vị. Tinh thần chung là phải
quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt
được kết quả tổng thể cao hơn năm
2018.
Các nhiệm vụ cần phải tập trung
triển khai theo Chương trình hành
động của Bộ KH&CN thực hiện
Nghị quyết 01 và 02 của Chính
phủ bao gồm việc khơi thông các
nguồn lực, tăng cường huy động
nguồn lực xã hội đầu tư cho
KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất
là từ doanh nghiệp; Triển khai các
giải pháp để tiếp thu và làm chủ
các công nghệ cốt lõi của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái
khởi nghiệp ĐMST quốc gia liên
kết chặt chẽ với cộng đồng khởi
nghiệp trong khu vực và quốc tế,
biến khởi nghiệp sáng tạo thành
một trong những động lực đột phá
cho đổi mới mô hình tăng trưởng;
Rà soát, tái cơ cấu các chương
trình KH&CN quốc gia theo hướng
coi doanh nghiệp là trung tâm của
hệ thống ĐMST quốc gia.
Quyết liệt đổi mới mô hình tăng

trưởng theo chiều sâu trên cơ sở
ứng dụng công nghệ hiện đại, công
nghệ cao. Thúc đẩy thương mại
hóa kết quả nghiên cứu; Đẩy mạnh
hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, sở hữu trí tuệ; Bảo hộ sở
hữu trí tuệ, phát triển khai thác tài
sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh
tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2019 và định
hướng đến năm 2021; Đẩy mạnh
hoạt động truyền thông KH&CN.
Bên cạnh đó, quyết tâm thực hiện
các kế hoạch Chương trình công
tác của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ năm 2019; Triển khai
kế hoạch năm 2019 và hướng dẫn
xây dựng kế hoạch năm 2020; Kế
hoạch xây dựng các văn bản năm
2019 của Bộ KH&CN; Thực hiện
công tác đánh giá, phân loại tổ
chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện
Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt
động của các đơn vị trực thuộc Bộ
đã được ban hành.
Tiếp tục triển khai Nghị quyết 18,
và 19 của Trung ương Đảng khóa
XII, Nghị quyết số 08, 10 của
Chính phủ ban hành Chương trình
hành động của Chính phủ về đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh
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gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Xây dựng Chính phủ điện tử phục
vụ người dân và doanh nghiệp;
Triển khai kế hoạch năm 2019 của
Lãnh đạo Bộ và triển khai các hoạt
động thiết thực Chào mừng 60 năm
Ngày thành lập Bộ KH&CN.
(Tổng hợp)
BỘ KH&CN HỖ TRỢ SẢN
PHẨM CÔNG NGHỆ CAO
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
Trong thời gian tới, Bộ Khoa học
và Công nghệ (KH&CN) sẽ đề xuất
cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc
gia, sản phẩm công nghệ cao trong
việc thâm nhập thị trường trong
nước và quảng bá thương hiệu ra
nước ngoài.
Đây là một trong những nội dung
tại Thông báo kết luận của Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc
họp Ban Chỉ đạo các Chương trình
KH&CN quốc gia (Chương trình
phát triển sản phẩm quốc gia đến
năm 2020, Chương trình quốc gia
phát triển công nghệ cao đến năm
2020, Chương trình đổi mới công
nghệ quốc gia đến năm 2020, sau
đây viết tắt là 3 Chương trình).
Thông báo kết luận nêu rõ:
Trong điều kiện nguồn lực từ Ngân
sách nhà nước còn hạn chế, một số
cơ chế, chính sách lớn vẫn chưa

được tháo gỡ đầy đủ, Bộ KH&CN
cùng các Bộ, ngành liên quan đã cố
gắng, chủ động triển khai các
Chương trình quốc gia theo hướng
tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn
nhau nhằm nâng cao chuỗi giá trị
của các sản phẩm chủ lực trong
nước và đã đạt nhiều kết quả đáng
ghi nhận trong hầu hết các lĩnh vực
công nghệ ưu tiên. Thông qua việc
triển khai các nhiệm vụ thuộc các
Chương trình quốc gia, một số sản
phẩm có giá trị gia tăng và có khả
năng cạnh tranh cao đã lần đầu tiên
được làm chủ và sản xuất tại Việt
Nam.
Mặc dù vậy, các Chương trình
quốc gia vẫn chưa thật sự thu hút
được quan tâm của xã hội và của
cộng đồng doanh nghiệp, chủ yếu
do chưa đẩy mạnh hoạt động
truyền thông về nội dung, kết quả
và chưa có các cơ chế thông
thoáng, hiệu quả khuyến khích
doanh nghiệp đăng ký tham gia
vào các Chương trình.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả
3 Chương trình, Bộ KH&CN phải
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
có liên quan tiếp tục triển khai có
trọng tâm, tăng cường liên kết các
Chương trình và nhiệm vụ thuộc
các Chương trình theo chuỗi giá trị
để tạo ra các sản phẩm, hàng hóa
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mang thương hiệu Việt Nam có giá
trị gia tăng và tính cạnh tranh cao
trên thị trường.
Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng
tiêu chí và quy định về việc công
nhận sản phẩm quốc gia; đề xuất
cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc
gia, sản phẩm công nghệ cao trong
việc thâm nhập thị trường trong
nước và quảng bá thương hiệu ra
nước ngoài để khuyến khích doanh
nghiệp tham gia các Chương trình;
đẩy mạnh truyền thông về nội
dung, kết quả, sản phẩm của các
Chương trình quốc gia, tạo sự lan
tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam.
Ban Chỉ đạo cũng đồng ý việc
tiếp tục triển khai 3 Chương trình
trong giai đoạn tiếp theo sau năm
2020. Bộ KH&CN và các Bộ,
ngành liên quan đánh giá các kết
quả đã đạt được, trên cơ sở đó xây
dựng nội dung các Chương trình
KH&CN quốc gia giai đoạn 20212025 với tinh thần có trọng tâm,
trọng điểm, xác định các mục tiêu
khả thi và phù hợp với nguồn lực
được giao, trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, phê duyệt trong năm
2019, đảm bảo triển khai không
gián đoạn và có hiệu quả các
Chương trình.
(Theo chinhphu.vn)

THÀNH TỰU KH&CN

 Các nhà khoa học biến
carbon dioxide trở lại thành than

Mới đây, nhóm nghiên cứu quốc
tế do các nhà nghiên cứu Trường
Đại học RMIT, Melbourne, Úc dẫn
đầu đã phát triển thành công một
kỹ thuật mới có thể chuyển đổi hiệu
quả CO2 từ khí thành các hạt
carbon rắn. Họ đã sử dụng kim
loại lỏng để biến carbon dioxide
trở lại thành than rắn, một bước
đột phá đầu tiên trên thế giới có
thể thay đổi cách tiếp cận của
chúng ta đối với việc thu và lưu trữ
carbon. Nghiên cứu cũng đưa ra
một lộ trình thay thế để loại bỏ khí
thải nhà kính một cách an toàn và
vĩnh viễn khỏi bầu khí quyển của
chúng ta. Những kết quả nghiên
cứu đã được công bố trên tạp chí
Nature Communications gần đây.
Các công nghệ hiện tại để thu hồi
và lưu trữ carbon tập trung vào
việc nén CO2 thành dạng lỏng, vận
chuyển nó đến một địa điểm phù
hợp và bơm vào lòng đất. Nhưng
việc thực hiện đã gặp nhiều cản trở
bởi những thách thức về kỹ thuật,
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các vấn đề xung quanh đến khả
năng kinh tế và mối lo ngại đối với
môi trường về các rò rỉ có thể xảy
ra từ các khu vực lưu trữ.
Tiến sĩ Dorna Esrafilzadeh, tác
giả chính của nghiên cứu, cùng
nhóm nghiên cứu đã phát triển
thành công kỹ thuật điện hóa để
thu và chuyển CO2 trong khí
quyển thành carbon rắn.
Để chuyển đổi CO2, các nhà
nghiên cứu đã thiết kế một chất
xúc tác kim loại lỏng với các tính
chất bề mặt cụ thể giúp nó cực kỳ
hiệu quả trong việc dẫn điện trong
khi kích hoạt hóa học bề mặt.
Carbon dioxide được hòa tan trong
một cốc chứa đầy chất lỏng điện
phân và một lượng nhỏ kim loại
lỏng, sau đó được tích điện bằng
một dòng điện. Khí CO2 từ từ
chuyển thành các mảnh carbon rắn,
được tách ra một cách tự nhiên
khỏi bề mặt kim loại lỏng, cho
phép sản xuất liên tục chất rắn
carbonate. Esrafilzadeh cho biết
carbon sản xuất cũng có thể được
sử dụng làm điện cực.
Một lợi ích phụ của quá trình này
là carbon có thể giữ điện tích, trở
thành siêu tụ điện, do đó nó có khả
năng được sử dụng như một thành
phần trong các phương tiện giao
thông trong tương lai. Quá trình

này cũng tạo ra nhiên liệu tổng hợp
dưới dạng sản phẩm phụ, cũng có
thể có các ứng dụng công nghiệp.
(Theo vista.gov.vn)
 Chế tạo thành công tàu mini
không người lái khảo sát biển
Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa
học Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT
đã thiết kế, chế tạo tàu mini không
người lái khảo sát, thành lập bản
đồ đáy biển và thu thập dữ liệu tài
nguyên và môi trường.
Đây là kết quả của nhiệm vụ
khoa học “Nghiên cứu thuật toán
và xây dựng phần mềm tích hợp
thiết bị đo sâu hồi âm với hệ thống
GNSS-RTK trên xuồng tự hành
(USV) phục vụ thành lập bản đồ
địa hình tỷ lệ lớn đáy sông, biển
các khu vực có địa hình bị chia cắt,
nguy hiểm, con người khó tiếp
cận”. Đề tài được thực hiện trong
vòng 30 tháng từ tháng 1/2018 đến
tháng 6/2020.
Mục tiêu của đề tài là thiết lập hệ
thống đo sâu hồi âm bằng xuồng
không người lái: Phần mềm và hệ
thống tích hợp thiết bị đo sâu hồi
âm với thiết bị định vị quán tính
IMU - GNSS - RTK trên xuồng
không người lái (USV). Trên cơ sở
đó, các chuyên gia đã đề xuất quy
trình công nghệ thành lập bản đồ
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địa hình tỷ lệ lớn đáy sông, biển sử
dụng hệ thống tích hợp thiết bị đo
sâu hồi âm với IMU - GNSS RTK trên xuồng không người lái
(USV).
Theo Ths. Lưu Hải Âu - Giám
đốc Trung tâm Tin học và Trắc địa
bản đồ (Viện Khoa học Đo đạc và
Bản đồ) - Chủ nhiệm đề tài cho
biết nhóm nghiên cứu đã thiết kế
chế tạo các hệ thống ở Việt Nam
chưa có, phải nhập khẩu từ nước
ngoài như: hệ thống thiết bị và
phần mềm xử lý dữ liệu GNSS đo
theo công nghệ trạm ảo (VRS) gắn
trên thiết bị bay chụp không người
lái (UAV) để tự động hóa hoàn
toàn công tác đo đạc và thành lập
bản đồ các loại tỷ lệ; hệ thống phần
mềm tích hợp các thiết bị đo sâu
hồi âm và GPS-RTK với IMU
phục vụ công tác khảo sát điều tra
đo đạc bản đồ đáy sông biển; hệ
thống sensor tự động thu hồi mẫu
môi trường nước và không khí.
Sau khi nghiên cứu và chế tạo
thành công, tàu tự hành có thể đo
số liệu ở vùng nước có độ sâu từ 1
- 1.000 mét và tự động gửi dữ liệu
về qua tín hiệu radio và sóng
GPRS.
Tàu được thiết kế chạy tự động,
không cần người lái. Vỏ tàu làm
bằng nhựa Composite. Trong thân

tàu được gắn phần mềm ghi dữ
liệu, camera trực tuyến, máy định
vị vệ tinh, ăngten và một thiết bị
đo sâu hồi âm. Một máy tính nhỏ
như điện thoại cũng được gắn ở
trong để lưu số liệu và gửi về hệ
thống qua tín hiệu radio, GPRS.
Toàn bộ phần cứng đến phần mềm
đều do nhóm nghiên cứu chủ động
làm trong nước.
Tàu có tải trọng 60 kg, được gắn
hai bình ắc quy nên có thể đo trong
thời gian 8 - 10 tiếng, hoạt động ở
những vùng biển khó khăn về an
ninh, hay ô nhiễm. Tàu cũng có thể
tự động chạy ngầm rà soát, đo số
liệu để phát hiện các nhà máy thải
nước thải trộm xuống biển.
Hiện, tàu đã chạy thử nghiệm đo
trên vùng nước chảy xiết ở sông
Lô, sông Đà và khảo sát đảo khu
vực Vân Đồn - Quảng Ninh cho
kết quả tốt.
(Theo chinhphu.vn)
 Nhà khoa học Việt tìm ra chất
chống tiểu đường trong gạo
trắng
Công trình nghiên cứu do PGS.
Trần Đăng Xuân đang công tác tại
Đại học Hiroshima (Nhật Bản)
đứng đầu đã phát hiện và phân lập
thành công 2 hợp chất quý
Momilactones A và B có hoạt tính
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ức chế các enzyme trong gạo
trắng.

PGS. Trần Đăng Xuân cùng đồng nghiệp
tại Phòng thí nghiệm sinh lý, thực vật và
hóa sinh. Ảnh: Đại học Hiroshima

Đây là nghiên cứu đầu tiên xác
nhận sự hiện diện của 2 hợp chất
Momilactones A và B (MA và
MB) trong hạt gạo tinh chế, đồng
thời là công trình đầu tiên tìm thấy
hợp chất chống tiểu đường trong
gạo trắng. Một số nghiên cứu trước
đây từng tìm được hợp chất ức chế
tiểu đường nhưng chỉ trên gạo màu
nâu hoặc đỏ, thường có phẩm chất
kém và khó tiêu thụ.
Hợp chất MA và MB rất hiếm
trên thị trường thế giới và chưa
được nghiên cứu đầy đủ về hoạt
tính sinh học, dược lý. Hợp chất
này từng được trang điện tử
Carbosynth.com, một công ty
chuyên bán các sản phẩm hóa sinh
nổi tiếng của Anh bán với giá 125
USD cho 0,1 mg.
PGS. Trần Đăng Xuân cho biết
có 4 gene liên quan đến việc tổng
hợp Momilactones A và B trong

lúa đã được xác nhận. Điều này sẽ
giúp ích cho việc tạo ra các giống
lúa mới có khả năng ức chế tiểu
đường, giúp làm tăng giá trị của
lúa gạo Việt Nam.
Phát kiến về Momilactones A và
B đưa ra quan niệm mới rằng, ăn
một lượng gạo vừa phải hằng ngày
góp phần tăng cường sức khỏe con
người thông qua giảm bớt nguy cơ
tiểu đường, bệnh gút và béo phì.
Một số công bố gần đây cho biết
tại Việt Nam có hơn 3 triệu người
đang mắc hoặc đối mặt với nguy
cơ bệnh tiểu đường nên kết quả
nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa.
(Theo chinhphu.vn)
 Sản xuất nhựa từ lưu huỳnh
theo phương pháp mới
Các nhà nghiên cứu tại trường
Đại học Liverpool đã phát hiện ra
một quy trình mới để tạo ra polyme
từ lưu huỳnh có thể cung cấp một
phương thức sản xuất nhựa ít gây
hại cho môi trường.
Lưu huỳnh là một nguyên tố hóa
học phong phú và có thể được tìm
thấy trong các mỏ khoáng sản trên
toàn thế giới. Đây là sản phẩm thải
loại từ quá trình lọc dầu thô và khí
đốt trong ngành công nghiệp hóa
dầu, dẫn đến sự hình thành của các
kho dự trữ lưu huỳnh khổng lồ bên
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ngoài các nhà máy lọc dầu.
Dù lưu huỳnh được xác định là
chất thay thế cho cacbon trong sản
xuất polyme, nhưng nguyên tố này
không thể tự tạo thành loại polyme
ổn định, bởi trong quá trình “lưu
hóa ngược”, nó phải được phản
ứng với các phân tử hữu cơ liên kết
chéo mới có được độ ổn định. Quá
trình này đòi hỏi nhiệt độ cao, thời
gian phản ứng dài và tạo ra các sản
phẩm phụ có hại.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu
tại Viện Năng lượng tái tạo
Stephenson thuộc trường Đại học
Liverpool đã phát triển thành công
một quy trình xúc tác mới cho quá
trình lưu hóa ngược giúp giảm thời
gian và nhiệt độ phản ứng cần
thiết, đồng thời ngăn chặn sản sinh
các sản phẩm phụ có hại. Nó cũng
làm tăng hiệu suất phản ứng, cải
thiện tính chất vật lý của các
polyme và cho phép sử dụng phạm
vi liên kết chéo rộng hơn.
Trong xã hội hiện đại, polyme
tổng hợp có mặt khắp nơi trong
cuộc sống của con người và là một
trong những vật liệu được sản xuất
rộng rãi nhất trên trái đất. Tuy
nhiên, với gần 350 triệu tấn nhựa
được thải loại hàng năm, cùng với
lo ngại về vấn đề môi trường ngày
càng tăng và sự suy giảm tài

nguyên hóa dầu, thì cần phát triển
các polyme mới bền vững hơn.
Nghiên cứu không chỉ mở rộng
lĩnh vực hóa học cơ bản mà còn
hướng tới ứng dụng rộng rãi các
vật liệu mới tự sửa chữa và nhớ
hình trong nhiều lĩnh vực khoa học
hóa học và vật liệu.
(Theo NASATI)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HƯỞNG LỢI GÌ TỪ TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU MỞ?
Trí tuệ nhân tạo có thể được ứng
dụng trong 4 lĩnh vực chính gồm
robot nông nghiệp, giám sát chất
lượng, phân tích dự báo và giúp
các thao tác nâng cao độ chính
xác.
"Nông nghiệp thông minh để
phát triển bền vững" là một trong
những chuyên đề được thảo luận
tại diễn đàn Phát triển bền vững
VSF 2019 (diễn ra trong hai ngày
17 - 18/1). Nhiều chuyên gia đã chỉ
ra rằng những ứng dụng của dữ
liệu mở và trí tuệ nhân tạo (AI)
trong nông nghiệp cho thấy tiềm
năng là rất lớn nhưng cũng sẽ có
nhiều thách thức khi áp dụng cho
ngành nông nghiệp Việt nam.
Tiềm năng của AI và dữ liệu mở

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 18

Số 274 – 02/2019
TS. Nguyễn Kỳ Tài, ĐH
Southern Queensland (Australia)
cho biết ngành nông nghiệp là lĩnh
vực có nhiều yếu tố bất định ảnh
hưởng đến sản lượng và chất lượng
nông sản như thời tiết, chất lượng
đất canh tác, sâu rầy...
Nhưng với nhiều dữ liệu thu thập
được, cả quá khứ và theo thời gian
thực, từ nhiều nguồn như chất
lượng đất canh tác, hạt giống, gia
súc gia cầm, năng suất, giá thị
trường… thì có thể lượng hóa được
các mô hình tối ưu và dự báo.
Các thuật toán AI cho nông
nghiệp được xây dựng để giúp tối
ưu các nguồn lực đầu vào, từ đó
cải tiến năng suất nhưng đồng thời
sản lượng và chất lượng phải theo
kịp biến động của thị trường. Việc
cải thiện hiệu suất và khả năng dự
báo, không chỉ đem lại lợi ích cho
người nông dân mà còn tác động
tích cực đến các ngân hàng tài trợ
vốn và các công ty bảo hiểm. Tăng
khả năng dự báo chính xác sẽ giúp
việc quản trị rủi ro tốt hơn của tất
cả các bên có liên quan.
Theo TS. Tài, AI có thể được ứng
dụng trong bốn khu vực chính như
sau: thứ nhất là AI trong rô-bốt
nông nghiệp, bởi ngày càng có
nhiều công việc, và thao tác được
thay thế bởi rô-bốt, từ gieo trồng,

chăm sóc đến thu hoạch.
Thứ hai là ứng dụng của AI trong
việc giám sát chất lượng đất, năng
suất mùa vụ thông qua các thiết bị
vệ tinh, camera, cảm biến.
Thứ ba là việc phân tích dự báo
có thể được nâng cao độ chính xác
và nhanh chóng thông qua AI.
Thứ tư, AI có thể giúp các thao
tác trong nông nghiệp nâng cao độ
chính xác, từ số lượng đầu vào cần
thiết như nước, giống, phân bón
cho đến thu hoạch, chế biến và bảo
quản.
Các thuật toán AI cần rất nhiều
thông tin đầu vào, chính vì vậy
không thể không dựa trên nền tảng
dữ liệu lớn. Muốn vậy, chúng ta
cần có một hệ sinh thái dữ liệu
không chỉ nhiều về số lượng mà
còn phải đảm bảo được yêu cầu
chất lượng.
Một trong các hướng để xây
dựng dữ liệu lớn, theo bài tham
luận của giám đốc điều hành tổ
chức GODAN (Global Open Data
initiative for Agriculture and
Nutrition) ông Andre Laperriere thì
cần xây dựng được một hệ thống
dữ liệu mở (open data) và các
phương tiện mở (open tools).
Những trao đổi dữ liệu về thời
tiết, địa lý, dịch bệnh, thị trường
nông nghiệp là rất quan trọng, có
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ảnh hưởng không chỉ đến năng
suất mùa vụ, mà còn là chất lượng
cuộc sống của người nông dân nói
riêng và cả xã hội nói chung. Vì
cuối cùng, những vấn đề của nông
nghiệp là những vấn đề liên quan
đến an ninh lương thực và dinh
dưỡng.
Tuy vậy, để có được dữ liệu lớn
và mang lại lợi ích, dữ liệu phải đạt
được tiêu chí FAIR (Findable,
Accessiable,
Interoperable,
Reusable) tức phải tìm kiếm được,
tiếp cận được, tương thích, và tái
sử dụng được. Đây chính là những
yêu cầu mở của dữ liệu và để đạt
được điều này, cần có các phương
tiện mở như mục tiêu, chính sách
về dữ liệu mở, năng lực, hệ sinh
thái thúc đẩy việc trao đổi thông
tin.
Nhiều thách thức khi khiển khai
ở Việt Nam
Những năm gần đây, nông nghiệp
là một lĩnh vực được sự quan tâm
của nhiều nhà đầu tư và Chính phủ.
Những tiến bộ trong lĩnh vực trí
tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn được kì
vọng sẽ được áp dụng và đem lại
một sự chuyển biến lớn cho ngành
nông nghiệp Việt nam.
Tuy nhiên, việc ứng dụng và triển
khai cần cân nhắc một số trở ngại
lớn. Thứ nhất, quy mô canh tác của

nông nghiệp Việt nam phần lớn
vẫn còn là nhỏ lẻ, tỷ lệ cánh đồng
mẫu lớn rất thấp, như ở đồng bằng
sông Cửu Long chỉ khoảng 11%.
Do đó, việc thu nhập, xử lý dữ liệu
sẽ không như mô hình đã thành
công ở các nước khác.
Thứ hai, việc đầu tư các trang
thiết bị máy móc hiện đại, tích hợp
thu thập và dữ liệu hay tự động hóa
chính xác nằm ngoài khả năng của
nhiều hộ nông dân. Khả năng nội
địa hóa để giảm giá thành các máy
móc thiết bị là không cao dù đã có
những nỗ lực nhất định trong việc
liên kết bốn nhà: nhà nông - nhà
nước - nhà khoa học - nhà doanh
nghiệp.
Cuối cùng, là Việt Nam chưa bắt
đầu xây dựng một hệ sinh thái dữ
liệu lớn, có thể theo mô hình dữ
liệu mở chẳng hạn. Việc ứng dụng
những thành tựu của AI đòi hỏi
đồng thời số lượng và chất lượng
của dữ liệu.
Nếu không bắt đầu, thì không bao
giờ có điểm đến. Vì vậy, để nông
nghiệp Việt Nam sớm trở thành
một trụ cột kinh tế quan trọng, thì
việc xây dựng một hệ sinh thái dữ
liệu lớn cần được triển khai sớm,
có sự liên kết và đồng lòng của các
bên có liên quan.
(Theo Tri thức trẻ)
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HỘI NHẬP QUỐC TẾ

HỢP TÁC VIỆT – TRUNG
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC
KHU CÔNG NGHỆ CAO
Sáng 19/01/2019, tại Hà Nội,
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Việt Nam Phạm
Công Tạc đã có buổi làm việc với
Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên
cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung
Quốc do đồng chí Long Quốc
Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm
làm Trưởng đoàn.
Đồng chí Long Quốc Cường cho
biết: Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển Quốc vụ viện Trung
Quốc là cơ quan tư vấn và nghiên
cứu chính sách kinh tế trực thuộc
Quốc vụ viện (tức Chính phủ
Trung ương), chủ yếu chịu trách
nhiệm nghiên cứu các vấn đề tổng
thể, chiến lược, hướng tới tương
lai, lâu dài trong phát triển và cải
cách kinh tế - xã hội của Trung
Quốc. Trung tâm đánh giá độc lập,
khách quan và đưa ra khuyến nghị,
tư vấn chính sách cho Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và Quốc vụ
viện Trung Quốc.
Thông qua khảo sát và trao đổi
tại Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa
Lạc, Đoàn mong muốn tìm hiểu

thêm các chính sách của Việt Nam
về phát triển, sản xuất CNC và môi
trường đầu tư trong lĩnh vực CNC.
Quá trình xây dựng, những khó
khăn gặp phải khi xây dựng Khu
CNC nói chung và Khu CNC Hòa
Lạc nói riêng. Thông qua quá trình
làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc,
Đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị cho
Trung ương Đảng và Quốc vụ viện
Trung Quốc về hợp tác đầu tư giữa
Trung Quốc và Việt Nam trong
lĩnh vực công nghệ cao.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ
KH&CN Việt Nam Phạm Công
Tạc cảm ơn những hỗ trợ của
Chính phủ Trung Quốc đối với sự
phát triển của ngành KH&CN của
Việt Nam. Đồng thời chào mừng
và đánh giá cao việc đồng chí
Long Quốc Cường cùng Đoàn đại
biểu Trung Quốc đến làm việc với
Bộ KH&CN Việt Nam và quan
tâm tìm hiểu thông tin về Khu
CNC Hòa Lạc.
Khu CNC Hòa Lạc được quy
hoạch mục tiêu là phát triển thành
một thành phố khoa KH&CN, một
đô thị sinh thái và thông minh. Khu
CNC Hòa Lạc sẽ là một yếu tố
quan trọng để đẩy mạnh quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền
kinh tế khu vực và cả nước với vai
trò là đầu mối tiếp nhận, chuyển
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giao và tiến tới sáng tạo các công
nghệ mới. Theo quy hoạch được
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
phê duyệt, Khu CNC Hòa Lạc sẽ
bao gồm các chuỗi hoạt động: từ
đào tạo, ươm tạo đến nghiên cứu,
thương mại hóa sản phẩm nghiên
cứu và cuối cùng là sản xuất, cùng
đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ. Tính đến
nay, Ban Quản lý Khu CNC Hòa
Lạc đã cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư cho 87 dự án với tổng
vốn đầu tư đăng ký khoảng 3,7 tỷ
đô la Mỹ.
Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho
rằng, những năm gần đây Trung
Quốc có sự phát triển thần kỳ. Để
đạt được điều đó, Trung Quốc đã
có chiến lược KH&CN quốc gia
phù hợp tập trung sức xây dựng
một hệ thống gồm nhiều lĩnh vực
CNC, với đội ngũ các nhà khoa
học giỏi, trong đó có việc xây dựng
và phát triển các Khu CNC. Các
chính sách về KH&CN của Trung
Quốc có nhiều điểm tương đối phù
hợp với điều kiện phát triển
KH&CN cũng như phương thức
quản lý của Việt Nam.
Hiện nay Trung Quốc có 168
Khu CNC cấp quốc gia, đạt được
nhiều thành công trong phương
thức vận hành, quản lý và phát
triển. Do vậy, trong thời gian tới,

Thứ trưởng Phạm Công Tạc đề
nghị phía Trung Quốc trao đổi kinh
nghiệm trong chính sách quản lý,
vận hành cũng như hoạt động thu
hút đầu tư tại các Khu CNC của
Trung Quốc. Đồng thời hỗ trợ tăng
cường thúc đẩy hợp tác giữa các
Khu CNC giữa Việt Nam – Trung
Quốc trong thời gian tới, đặc biệt
là kết nối hợp tác giữa Khu CNC
Hòa Lạc với Khu CNC Trung
Quan Thôn: Khu Thí điểm tự chủ
đổi mới sáng tạo Trung Quan
Thôn, Nam Ninh.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ KH&CN CHỦ TRÌ XÂY
DỰNG HẠ TẦNG CHẤT
LƯỢNG QUỐC GIA
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
KH&CN giao Tổng cục TCĐLCL
chủ trì, thực hiện chương trình
tăng cường năng lực hạ tầng chất
lượng quốc gia (NQI) nhằm tiếp
cận cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 (CMCN 4.0).
Ở Việt Nam, với khoảng 600.000
doanh nghiệp hiện đăng ký hoạt
động, cơ sở hạ tầng chất lượng
quốc gia hiện nay đã và đang đóng
góp tích cực, hiệu quả vào hoạt
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động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nhu
cầu phát triển kinh tế xã hội trong
bối cảnh đã và đang diễn ra cuộc
CMCN 4.0 và xã hội 5.0 thì các hệ
thống về tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng, công nhận, thử nghiệm của
cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia
hiện nay chưa đáp ứng được.

Với thực trạng trên, nhằm khuyến
khích phát triển công nghiệp, giảm
rào cản đối với thương mại và
doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận
lợi cho hợp tác kỹ thuật toàn cầu
và tiếp cận cơ hội và thách thức
trong bối cảnh đã và đang diễn ra
mạnh mẽ về cuộc CMCN 4.0, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2016
về tăng cường năng lực tiếp cận
cuộc CMCN 4.0.
Để triển khai nhiệm vụ này, ngày
30/6/2016 Bộ trưởng Bộ KH&CN
ký ban hành kèm theo Quyết định
số 1749/QĐ-BKHCN Kế hoạch
hành động của Bộ KH&CN thực
hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Theo đó, Chỉ thị
16/CT-TTg đã đề cập nội dung

phân công nhiệm vụ cho Tổng cục:
“Chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành, địa phương liên quan xây
dựng trình Bộ KH&CN phê duyệt
và triển khai Chương trình NQI
nhằm tiếp cận cuộc CMCN 4.0”.
Theo thông lệ quốc tế, khái niệm
về cơ sở hạ tầng chất lượng quốc
gia (NQI) là khuôn khổ thể chế
thiết lập và thực hiện của các hệ
thống về tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng, công nhận, thử nghiệm với
sự tương tác, hỗ trợ của các hệ
thống với nhau.
Việc thiết lập một cơ sở hạ tầng
chất lượng quốc gia chặt chẽ và
hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc
tế đã được thông qua là một bước
quan trọng nhằm đảm bảo rằng các
sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các
yêu cầu chất lượng theo yêu cầu
của thị trường quốc tế. NQI là một
công cụ để cạnh tranh, thương mại
và phúc lợi xã hội. Chất lượng là
kết quả của việc tích hợp và điều
phối một loạt các hoạt động trong
các lĩnh vực đo lường, tiêu chuẩn,
kiểm định và đánh giá sự phù hợp
với nhau. Điều này bao gồm cả các
tổ chức công và tư nhân, và khung
quy định mà họ hoạt động. Nền
kinh tế nên quyết định mức độ phát
triển phù hợp trong từng lĩnh vực.
Việc xây dựng NQI bắt đầu bằng
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việc đánh giá hệ thống hiện tại và
xác định các khu vực cần cải cách.
Khung pháp lý nên thiết lập các cơ
chế minh bạch, độc lập trong một
cơ cấu quốc gia. Phát triển các
NQI nhằm khuyến khích phát triển
công nghiệp, giảm rào cản đối với
thương mại và doanh nghiệp, đồng
thời tạo thuận lợi cho hợp tác kỹ
thuật toàn cầu.
Các thành phần của NQI bao
gồm: cơ quan tiêu chuẩn quốc gia,
cơ quan chứng nhận, cơ quan thanh
tra, phòng thí nghiệm hiệu chuẩn,
Viện Đo lường quốc gia, Viện Đo
lường Pháp định quốc gia, cơ quan
công nhận quốc gia.
Do vậy, việc xây dựng đề án,
chương trình tăng cường năng lực
hạ tầng chất lượng quốc gia - NQI
nhằm tiếp cận cuộc CMCN 4.0 là
rất cần thiết, cấp bách nhằm hỗ trợ,
phát triển sản xuất, kinh doanh cho
doanh nghiệp, nâng cao năng lực
quản lý của các cơ quan nhà nước,
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế,
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch triển
khai thực hiện của Bộ KH&CN.
Chương trình tăng cường năng
lực hạ tầng chất lượng quốc gia
hướng tới mục tiêu sau:
Đổi mới và phát triển hạ tầng
chất lượng quốc gia theo hướng số

hóa, kết nối, đồng bộ, hiện đại, đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế, hội
nhập quốc tế và nâng cao năng lực
tiếp cận cuộc CMCN 4.0 phù hợp
với chủ trương chính sách của
Đảng, Chính phủ và quy hoạch
phát triển Bộ ngành, địa phương,
doanh nghiệp về tăng cường năng
lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0;
Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng lực tiêu chuẩn đo
lường chất lượng trong một số
ngành, lĩnh vực ưu tiên cho phục
vụ công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu
Cuộc CMCN 4.0.
Đổi mới theo hướng đẩy mạnh xã
hội hóa hoạt động tiêu chuẩn đo
lường chất lượng nhằm huy động
đa dạng các nguồn lực đóng góp
phát triển hạ tầng chất lượng quốc
gia;
Tập trung đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm
quan trọng tiêu chuẩn đo lường
chất lượng đáp ứng nhu cầu hiện
đại hóa, công nghiệp hóa đáp ứng
cuộc CMCN 4.0;
Tăng cường hài hòa, hội nhập
quốc tế về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng phù hợp với xu hướng
của cuộc CMCN 4.0, thông qua
các hoạt động, dự án, chương
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trình… hợp tác quốc tế trao đổi
kinh nghiệm, kiến thức, đào tạo
nhân lực về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng.
Cụ thể đến năm 2025, phát triển,
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn
quốc gia theo hướng hài hòa với
tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận, cập
nhật và đón đầu các xu hướng của
cuộc CMCN 4.0;
Xây dựng và áp dụng một số giải
pháp công nghệ chủ chốt về đo
lường 4; Xây dựng và áp dụng tiêu
chuẩn quốc gia về: Sản xuất thông
minh; Đô thị thông minh; Nông
nghiệp thông minh.
Phát triển, hoàn thiện hệ thống tổ
chức đánh giá sự phù hợp theo
hướng hiện đại phù hợp với thông
lệ quốc tế; Đẩy mạnh việc thực
hiện cơ chế thừa nhận lẫn nhau về
kết quả đánh giá sự phù hợp.
(Theo vietq.vn)
NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-CP:
LÀN GIÓ MỚI TRONG CẢI
THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH
DOANH NĂM 2019
Nghị quyết 02/2019/NQ-CP
(Nghị quyết 02/NQ-CP) về cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh năm 2019
có một số điểm khác biệt.
Theo TS. Nguyễn Đình Cung,

Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Quản lý kinh tế Trung ương, Nghị
quyết lần này không đề ra những
nhiệm vụ cụ thể, giải pháp cụ thể
giao cho từng bộ, ngành, thay vào
đó xác định từng chỉ số, chỉ tiêu cụ
thể và mục tiêu của từng chỉ tiêu,
chỉ số. Mục tiêu cuối cùng là phải
vào nhóm ASEAN 4.
Nghị quyết giao từng Bộ trưởng
chịu trách nhiệm thực hiện từng
mục tiêu đó, còn thực hiện như thế
nào, làm khi nào do Bộ trưởng
quyết định. Theo đó, trách nhiệm
của các Bộ trưởng ngày càng được
đề cao, Bộ trưởng hoặc người đứng
đầu ngành phải chịu trách nhiệm
về từng chỉ số, chịu trách nhiệm
trước Chính phủ về việc đạt các
mục tiêu được giao. Sau này nếu
không đạt được mục tiêu, Bộ
trưởng sẽ phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Bên cạnh đó, Chính phủ xác định
tập trung chỉ đạo 4 lĩnh vực trọng
tâm trong cải thiện môi trường
kinh doanh năm 2019, trong đó có
hai nhiệm vụ đã có từ trước. Lĩnh
vực thứ nhất là tiếp tục cắt bỏ, đơn
giản hóa điều kiện kinh doanh, vì
trên thực tế các doanh nghiệp đang
kêu ca phàn nàn rất nhiều về những
vướng mắc, rào cản trong thực
hiện các điều kiện kinh doanh.
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Lĩnh vực thứ hai là cải cách kiểm
tra chuyên ngành, theo ông Cung,
năm 2018 chúng ta chưa đạt mục
tiêu. Đây vẫn là lĩnh vực mà chi
phí tuân thủ về thời gian, tiền bạc
để thực hiện các thủ tục XNK, đặc
biệt là các thủ tục kiểm tra chuyên
ngành của Việt Nam vẫn đứng cao
nhất trong số các nước ASEAN,
gấp 2 lần so với Thái Lan, 3 lần so
với Malaysia và nhiều lần so với
Singapore.
Lĩnh vực thứ ba ông Cung cho
rằng, tập trung cải thiện trong năm
2019 là thanh toán điện tử với dịch
vụ công trực tuyến cấp độ 4 với
mục tiêu là thanh toán hiện nay
phải làm sao giảm tối đa tiếp xúc
giữa người dân, doanh nghiệp và
công chức có liên quan, bởi trên
thực tế, nếu phải tiếp xúc trực tiếp
là cơ hội cho tham nhũng vặt, là
chỗ mà công chức cố tình gây
phiền hà khó khăn cho doanh
nghiệp. Tuy nhiên, làm việc này
không dễ. Và lĩnh vực thứ tư là
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Năm 2019, với phương châm đã
được Chính phủ thống nhất là: “Kỷ
cương, liêm chính, hành động,
sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Theo
phương châm này, Tổng cục Tiêu

chuẩn Đo lường Chất lượng
(TCĐLCL), Bộ KH&CN đã xác
định các nội dung cần triển khai
Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính
phủ 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 2019, định hướng đến năm
2021, cụ thể:
Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các
quy định về điều kiện kinh doanh.
Công bố đầy đủ các điều kiện kinh
doanh đã được bãi bỏ, các điều
kiện kinh doanh đã được đơn giản
hóa trong năm 2018.
Hướng dẫn, đánh giá thực hiện
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
ngày 09/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy
định về điều kiện đầu tư, kinh
doanh trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ KH&CN và một số
quy định về kiểm tra chuyên
ngành.
Căn cứ trên cơ sở đánh giá này,
tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát
bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện
kinh doanh không rõ ràng, không
cụ thể, không khả thi trước quý III
năm 2019; bảo đảm mục tiêu bãi
bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50%
điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến
nghị bãi bỏ một số ngành nghề
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kinh doanh có điều kiện theo Danh
mục ngành nghề kinh doanh có
điều kiện của Luật Đầu tư.
Đến hết năm 2019, thực hiện đầy
đủ các nguyên tắc cải cách về quản
lý, kiểm tra chuyên ngành. Trong
quý I năm 2019, hoàn thành rà
soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy
định thủ tục hành chính trong công
văn hướng dẫn.
Triển khai thực hiện có hiệu quả
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều
của
Nghị
định
số
132/2008/NĐ-CP của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số
điều Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa (Nghị định số
74/2018/NĐ-CP) và Nghị định số
154/2018/NĐ-CP của Chính phủ
liên quan đến kiểm tra chất lượng
hàng hóa nhập khẩu (trong thời
hạn tối đa 01 ngày xác nhận để
thông quan hàng hóa và thực hiện
hậu kiểm).
Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức
ĐGSPH đẩy mạnh việc thừa nhận
kết quả thử nghiệm, chấp nhận kết
quả thử nghiệm của tổ chức thử
nghiệm tại nước ngoài, đồng thời
thực hiện cơ chế đánh giá tại
nguồn (tại nước xuất khẩu) để
giảm thời gian, chi phí cho doanh
nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa

theo lô hàng.
Phối hợp với các Bộ quản lý
chuyên ngành thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, sản
phẩm hàng hóa trong việc thực
hiện giảm danh mục hàng hóa, sản
phẩm hàng hóa nhóm 2, chuyển
mạnh cách thức quản lý nhà nước
từ tiền kiểm sang hậu kiểm;… Xây
dựng Thông tư hướng dẫn Nghị
định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định
154/2018/NĐ-CP.
Song song với việc duy trì quản
lý hậu kiểm đối với 91% nhóm sản
phẩm, hàng hóa (với 93,3% loại
sản phẩm cụ thể phân theo mã HS)
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
KH&CN, Tổng cục TCĐLCL cũng
sẽ thực hiện việc rà soát Quyết
định số 3482/QĐ-BKHCN của Bộ
KH&CN về công bố sản phẩm,
hàng hóa nhóm 2 thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ KH&CN và
công bố công khai trên cổng thông
tin điện tử của Bộ KH&CN và
Tổng cục TCĐLCL.
Trong năm 2019, hoàn thành tập
trung một đầu mối duy nhất thực
hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành
đối với một sản phẩm, hàng hóa.
Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả
việc giải quyết trên Cơ chế một
cửa quốc gia đối với 04 thủ tục về
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kiểm tra chuyên ngành thuộc trách
nhiệm của Tổng cục TCĐLCL như
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc
trách nhiệm quản lý của Bộ
KH&CN; Thủ tục đăng ký kiểm tra
nhà nước về đo lường đối với
phương tiện đo, lượng của hàng
đóng gói sẵn nhập khẩu; Thủ tục
phê duyệt mẫu phương tiện đo
nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng
nhận lưu hành tự do (CFS).
Rà soát, lựa chọn các thủ tục
hành chính đáp ứng đủ các tiêu chí
theo quy định pháp luật để đưa vào
cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu
thực hiện cung cấp ít nhất 30% số
dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm
quyền giải quyết của Bộ ở cấp độ
4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích.
(Theo vietq.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Nhật Bản thử nghiệm công
nghệ dự báo lốc xoáy trước 30
phút
Chính quyền thành phố Tokyo,
Nhật Bản vừa đưa vào thử nghiệm

một công nghệ mới dựa vào sóng
vô tuyến để dự báo mưa lớn kèm
lốc xoáy trước 30 phút.

Một cuộc thử nghiệm radar MP-PAWR

Viện Công nghệ Thông tin và
Truyền thông Quốc gia (NICT) có
trụ sở tại thành phố Koganei ở
ngoại ô Tokyo là cơ quan chịu
trách nhiệm phát triển công nghệ
này. Công nghệ kết hợp một loại
radar thời tiết mới có tên là MPPAWR và sóng vô tuyến kỹ thuật
số mặt đất để ước tính lượng hơi
nước trong không khí có thể trở
thành mưa.
Với radar thông thường, người ta
không thể dự đoán trước được
lượng mưa lớn. Còn loại radar
đang được thử nghiệm này có thể
dự đoán các trận mưa lớn và lốc
xoáy 20 đến 30 phút trước khi
chúng xảy ra. Điều này là do nó có
ăng-ten phẳng phát ra sóng vô
tuyến trên phạm vi rộng hơn so với
ăng-ten hình bát xoay được sử
dụng trong các radar truyền thống.
Nó là sự kết hợp của radar MP cho
phép quan sát kích thước của
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những hạt mưa và một radar mảng
pha có thể quét 3-D cấu trúc của
các đám mây trong khoảng 30
giây.
Cùng với radar này, sóng vô
tuyến mặt đất được sử dụng để ước
tính lượng hơi nước nhằm tăng
cường hơn nữa độ chính xác của
dự đoán.
Các cuộc thử nghiệm đầu tiên đã
được NICT thực hiện vào năm
ngoái. NICT đặt mục tiêu đưa công
nghệ này vào sử dụng trước
Olympic và Paralympic Tokyo
năm 2020.
(Theo chinhphu.vn)
 Phát hiện loại vật liệu mới tự
sửa chữa
Một nhóm nghiên cứu tại trường
Đại học RIKEN và Kyushu đã phát
triển được loại vật liệu mới dựa
vào etylen, mang một số tính chất
hữu ích như tự sửa chữa và nhớ
hình. Đáng chú ý, một số vật liệu
có thể tự sửa chữa ngay cả trong
môi trường nước hoặc dung dịch
axit và kiềm. Vật liệu mới được sản
xuất từ etylen dùng để tạo ra phần
lớn các loại nhựa được sử dụng
ngày nay.
Trong nghiên cứu này, các nhà
khoa học đã sử dụng chất xúc tác
từ scađi, một kim loại hiếm để tạo

ra các polyme gồm các chuỗi đan
xen etylen và anisylpropylen và
các đoạn etylen-etylen ngắn hơn
bằng cách đồng trùng hợp etylen etylen và anisylpropylen. Loại
polyolefin mới được chức năng
hóa này bắt nguồn từ vật liệu dẻo
nhớt - vật liệu có thể vừa đàn hồi
nhưng cũng vừa thể hiện các tính
chất giống như chất lỏng, cho đến
các vật liệu đàn hồi dẻo dai, có thể
kéo dài và trở lại hình dạng ban
đầu, rồi đến cả nhựa cứng. Các vật
liệu đồng trùng hợp rất dẻo dai và
cũng có khả năng tự sửa chữa.
Chúng có thể tự sửa chữa khi bị
hỏng hóc cơ học không chỉ trong
môi trường khô ráo mà cả trong
nước, dung dịch axit và dung dịch
kiềm, mà không cần bất cứ năng
lượng hoặc kích thích bên ngoài.
(Theo NASATI)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Danh sách đề cử xét tặng Giải
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019
Các hồ sơ tham gia Giải thưởng
năm nay thuộc tất cả các ngành
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
và kỹ thuật, trong đó có 11 hồ sơ
do các tổ chức khoa học và công
nghệ, cá nhân đề cử và 34 hồ sơ tự
ứng cử.
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm
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2019 của Bộ Khoa học và Công
nghệ được khởi động từ tháng
11/2018. Sau gần hai tháng tiếp
nhận hồ sơ, Quỹ Phát triển khoa
học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) Cơ quan Thường trực Giải thưởng
đã tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký
tham gia Giải thưởng.
Trong tháng 1/2019, Quỹ đã tổ
chức họp đánh giá hồ sơ tại các
Hội đồng Khoa học chuyên ngành
của Quỹ (HĐKH ngành). Các hồ
sơ được đánh giá dựa trên Quy chế
Giải thưởng Tạ Quang Bửu tại
Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN
ngày 12/01/2015.
Sau phiên họp, có 08 hồ sơ được
HĐKH ngành đề cử, xem xét tại
Hội đồng Giải thưởng, trong đó, 06
hồ sơ đề cử cho tác giả của công
trình khoa học xuất sắc (Giải
chính) và 02 hồ sơ đề cử cho nhà
khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác
giả của công trình khoa học xuất
sắc (Giải trẻ). Các đề cử Giải
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019
thuộc các ngành Toán học, Vật lý,
Khoa học Trái đất và Môi trường,
Cơ học, Khoa học Sự sống - Y sinh
Dược học.
Hiện nay, Quỹ đang gửi xin ý
kiến chuyên gia phản biện quốc tế
về các đề cử được HĐKH ngành
đề xuất. Hội đồng Giải thưởng sẽ

họp đánh giá hồ sơ trong tháng
4/2019. Lễ trao tặng Giải thưởng
dự kiến sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm
60 năm ngày KH&CN Việt Nam.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
 Hội thảo chia sẻ kết quả đánh
giá mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở
và Chính phủ số
Ngày 17/1/2019, tại Hà Nội, Văn
phòng Chính phủ (VPCP), Ngân
hàng thế giới (WB) và tổ chức
Sáng kiến Việt Nam đồng tổ chức
Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá
mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở và
Chính phủ số.
Năm 2018, VPCP, WB và tổ
chức Sáng kiến Việt Nam đã tiến
hành đánh giá về mức độ sẵn sàng
cho Chính phủ số và Dữ liệu mở
tại Việt Nam (Đánh giá ODDG).
Báo cáo gồm 2 chủ đề: Đánh giá
mức độ sẵn sàng cho Chính phủ số
và Đánh giá mức độ sẵn sàng cho
Dữ liệu mở. Hoạt động này nằm
trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật
của WB cho Chính phủ Việt Nam
để thúc đẩy tiến trình Chính phủ
điện tử tại Việt Nam một cách hiệu
quả và thiết thực. Chính vì vậy, hội
thảo được tổ chức nhằm chia sẻ
các kết quả Đánh giá ODDG và
thảo luận khuyến nghị cụ thể cho
Việt Nam.
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Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm
VPCP Mai Tiến Dũng, để tạo được
bước tiến lớn về xây dựng Chính
phủ điện tử (CPĐT), tại nhiệm kỳ
này, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã quyết tâm chỉ đạo các cấp,
các ngành đẩy mạnh cải cách hành
chính gắn kết chặt chẽ với ứng
dụng CNTT, xây dựng CPĐT.
Kết quả khảo sát của WB cho
thấy một số phát hiện chính như:
Việt Nam đã có những cam kết
mạnh mẽ trong triển khai Chính
phủ số và Dữ liệu mở. Việt Nam
hiện cũng có nền tảng vững chắc
để phát triển Sáng kiến Dữ liệu
mở. Chính phủ cũng áp dụng
những tiến bộ kỹ thuật có tính nền
tảng để phát triển Chính phủ số.
Đánh giá mức độ sẵn sàng về
Chính phủ số trên 7 lĩnh vực cho
thấy Việt Nam có cam kết chính
sách mạnh mẽ, đã áp dụng những
tiến bộ kỹ thuật có tính nền tảng để
phát triển Chính phủ số. Về kết quả
đánh giá mức độ sẵn sàng về Dữ
liệu mở trên 8 lĩnh vực khẳng định
Việt Nam đã có nền tảng vững
chắc để phát triển sáng kiến Dữ
liệu mở nhờ có tầm nhìn rõ ràng
của lãnh đạo cấp cao, dữ liệu sẵn
có của các bộ, ban, ngành và sự
đầu tư của Chính phủ cho các cơ
sở dữ liệu quốc gia và hệ thống

CNTT. Đánh giá ODDG cho thấy
Chính phủ Việt Nam đã và đang
thực hiện một loạt các giải pháp
khác nhau để khắc phục những
điểm yếu hiện tại.
Nêu ý kiến tại hội thảo, ông
Achim Fock, Giám đốc điều phối
hoạt động dự án tại Việt Nam của
WB cho biết sau hội thảo, WB sẽ
hoàn thiện báo cáo, đưa ra những
khuyến nghị cụ thể với Việt Nam.
Ông Achim Fock mong muốn WB
được góp phần giúp Chính phủ
Việt Nam về xây dựng Chính phủ
số và Dữ liệu mở trong thời gian
tiếp theo.
(Theo NASATI)
3. TIN TRONG TỈNH
 Nghiệm thu kết quả thực hiện
đề tài “Khảo sát, đánh giá thực
trạng và đề xuất phương án cụ
thể nhằm phát triển hệ thống cây
xanh tại các đô thị trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu”
Sáng ngày 18/01/2019, Sở
KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư
vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả
thực hiện đề tài “Khảo sát, đánh
giá thực trạng và đề xuất phương
án cụ thể nhằm phát triển hệ thống
cây xanh tại các đô thị trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Chủ tịch
hội đồng là ông Mai Thanh Quang
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- Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do
PGS.TS. Chế Đình Lý làm chủ
nhiệm, Viện Môi trường và Tài
nguyên – Đại học Quốc gia thành
phố HCM là cơ quan chủ trì.
Hiện nay tỉnh BR-VT có 2 Thành
phố, 1 Thị xã và 7 thị trấn. Quá
trình đô thị hóa không ngừng phát
triển vì vậy nghiên cứu hạ tầng
xanh cho các đô thị là việc cấp
bách nhằm đáp ứng với sự phát
triển trong điều kiện biến đổi khí
hậu.
Đề tài đã triển khai trên 10 địa
bàn đô thị theo 6 loại hình cây
xanh, kết quả tổng kết cho thấy thứ
tự về số lượng cây xanh, nhiều
nhất ở TP.Vũng Tàu (30%), TP.Bà
Rịa (22%), thấp nhất là Thị trấn
Phước Hải (2%), các thị trấn khác
chiếm tỷ lệ từ 4 - 9% số cây toàn
tỉnh. Các loại cây trồng với số
lượng nhiều tại tỉnh trong tất cả các
loại hình trồng cây là Sao đen, Dầu
rái, Bằng lăng, Sọ khỉ, Cau trắng,
Bàng Đài Loan, Phượng vỹ, Phi
lao… Về lợi ích môi trường của
cây xanh đô thị toàn tỉnh hấp thụ
khoảng 10.405,9 tấn CO2 là 33,1
tấn/năm O3, 18,7 tấn NO2, 13,5
tấn SO2, 9,9 tấn PM10 và làm
giảm 5,7 tấn VOC trong một năm.
Cây xanh cũng ngăn chặn khoảng
1,336 triệu m³ nước và tiết kiệm

4.327,6 Mwh/năm. Giá trị lợi ích
môi trường cây xanh mang lại cho
tỉnh BR-VT là 33,99 tỷ đồng/năm
và trong đó giá trị làm mát môi
trường là cao nhất 9,69 tỷ đồng,
giá trị hấp thụ O3 là 4,89 tỷ đồng
và 3,86 tỷ đồng từ CO2. Tổng
lượng Cacbon lưu trữ của hệ thống
cây xanh đô thị toàn tỉnh là
52.795,42 tấn CO2, trong đó cây
đường phố là 24.329,96 tấn CO2
và cây công trình là 28.465 tấn
CO2. Giá trị lưu trữ Cacbon tất cả
các đô thị là 19,6 tỷ đồng trong đó
cây đường phố là 9,02 tấn CO2 và
cây công trình là 10,55 tấn CO2.
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)
 Nhãn xuồng cơm vàng và
mãng cầu ta được cấp chứng
nhận chỉ dẫn địa lý
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học
- Công nghệ) vừa cấp Giấy chứng
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho
sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng và
mãng cầu ta Cát Lở của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu; đồng thời giao cho
Chi cục Phát triển nông thôn (Sở
NN-PTNT) là đơn vị tổ chức quản
lý 2 chỉ dẫn địa lý này.
Trái nhãn xuồng cơm vàng BR-
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VT có màu vàng, nhẵn, mùi thơm
nhẹ, vị ngọt thanh, không chua và
không chát, tỷ lệ phần ăn được
chiếm 60-70%, độ đường chiếm
14,85-16,21%, hàm lượng chất khô
chiếm 17,50-18,90%. Đặc biệt,
hàm lượng Vitamin C (523,4559,8mg/kg) của nhãn xuồng cơm
vàng BR-VT cao hơn hẳn nhãn
xuồng cơm vàng được trồng ở một
số tỉnh khác.
Mãng cầu ta xuất phát từ vùng
Cát Lở (TP. Vũng Tàu) từ năm
1954. Hiện nay, mãng cầu ta được
xem là một trong những loại cây ăn
trái chủ lực của tỉnh BR-VT và
ngày càng được nhiều người biết
đến sau khi đạt giải nhất trong Hội
thi trái ngon, giống tốt miền Đông
Nam Bộ năm 2008. Khu vực địa lý
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của
mãng cầu ta Cát Lở BR-VT gồm
phường 11, phường 12 (TP. Vũng
Tàu); xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ),
xã Phước Long Thọ (huyện Đất
Đỏ); xã Bình Châu (huyện Xuyên
Mộc).
(Theo Báo BR-VT)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Máy điện phân Javen
Trước đây, Công ty Cổ phần cấp

nước Thừa Thiên - Huế
(HueWACO) cũng như các công ty
cấp nước ở Việt Nam chủ yếu sử
dụng clo khí hóa lỏng để xử lý
nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng
đến con người, môi trường, chất
lượng nước và chi phí cao. Để giải
quyết vấn đề này, HueWACO đã
nghiên cứu sản xuất dung dịch
muối tinh và chế tạo thành công
máy điện phân Javen (NaOCl),
giúp không phải nhập khẩu máy từ
nước ngoài.
Giải pháp sử dụng Javen từ quá
trình điện phân muối ăn có nhiều
ưu điểm, đó là nguồn nguyên liệu
muối thô ở Việt Nam rất lớn, có
giá thấp; nước Javen có hiệu quả
khử trùng cao, dạng dung dịch có
nồng độ thấp (5-7 g/l) nên rất an
toàn cho con người và môi trường.
Trước đây, việc sử dụng clo lỏng
trong xử lý nước có giá thành
khoảng 35.000 đồng/kg; trong khi
áp dụng công nghệ điện phân
Javen của HueWACO, chi phí sản
xuất 1 kg clo hoạt tính chỉ 30.515
đồng. Khi sử dụng clo để xử lý
nước sẽ hình thành HOCl và một
phần khí Cl2 thoát ra ngoài nên
nước có mùi khó chịu dù hàm
lượng clo dư thấp, chỉ 0,2 mg/l;
HOCl phân hủy nhanh nên các khu
vực cuối mạng lưới cấp nước có
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hàm lượng clo dư không đảm bảo
yêu cầu, nguy cơ nước bị tái nhiễm
khuẩn, phải tốn chi phí bổ sung clo
trên mạng lưới. Tuy nhiên, khi
chuyển sang sử dụng nước Javen,
nước sau xử lý có mùi dễ chịu hơn,
mặc dù hàm lượng clo dư trong
nước từ 0,4-0,5 mg/l. NaOCl tồn
tại lâu trong nước nên hầu hết các
điểm cuối mạng lưới cấp nước đều
có clo dư từ 0,2 mg/l trở lên, đảm
bảo hiệu quả khử trùng nước cao.
Thiết bị này đang được áp dụng để
sản xuất nước Javen phục vụ công
tác khử trùng và xử lý nước, được
áp dụng cho tất cả các nhà máy của
HueWACO và đang được thiết kế
cho Nhà máy nước Vạn Niên công
suất 250 kg/ngày và Nhà máy nước
Núi Cốc - Thái Nguyên có công
suất 100 kg/ngày.
Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ
phần cấp nước Thừa Thiên - Huế
103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên - Huế; Tel:
0234.3833710.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Động cơ điện tiết kiệm năng
lượng
Thông qua thực hiện đề tài
KH&CN cấp nhà nước “Nghiên
cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện
tiết kiệm năng lượng sử dụng vật

liệu có mật độ từ cảm cao”, thuộc
Chương trình “Nghiên cứu ứng
dụng và phát triển công nghệ năng
lượng” (Chương trình KC05/1620), các nhà khoa học của Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế
tạo thành công động cơ điện tiết
kiệm năng lượng.
Hiện nay nhu cầu của thị trường
trong nước về động cơ điện hiệu
suất cao là rất lớn, nhưng tất cả đều
phải nhập ngoại; phần lớn động cơ
có mức hiệu suất IE2, chỉ có một
số ít động cơ đạt mức hiệu suất
IE3, nhưng giá thành cao. Với tình
hình kinh tế của Việt Nam hiện
nay thì việc lựa chọn động cơ hiệu
suất cao ở mức IE2 là phù hợp.
Mặt khác, trong thời gian tới việc
dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho
động cơ trước khi đưa ra thị trường
là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở làm
chủ việc tính toán, thiết kế và công
nghệ chế tạo dãy động cơ đạt mức
hiệu suất năng lượng IE2, Trường
đã chế tạo thành công 4 loại động
cơ tiết kiệm năng lượng có công
suất lần lượt là: 2,2; 5; 7,5 và 11
kW đạt tiêu chuẩn hiệu suất IE2,
giúp tiết kiệm 2-3% lượng điện
tiêu thụ, phù hợp với điều kiện
công nghệ chế tạo trong nước và
đáp ứng được yêu cầu của các đơn
vị ứng dụng.

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 34

Số 274 – 02/2019
Chi tiết xin liên hệ: Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội. Số 01 Đại
Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà
Trưng,
Hà
Nội;
Tel:
024.38694242.
(khoahocvacongnghevietnam)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
DOANH NGHIỆP KH&CN
Chính phủ ban hành Nghị
định 13/2019/NĐ-CP về
doanh
nghiệp khoa học và công nghệ
(KH&CN), trong đó có nhiều chính
sách ưu đãi doanh nghiệp KH&CN
như miễn, giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê
đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín
dụng;...
Cụ thể, về miễn, giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp, thu nhập của
doanh nghiệp KH&CN từ hoạt
động sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm hình thành từ kết quả
KH&CN được hưởng ưu đãi miễn,
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
như doanh nghiệp thực hiện dự án
đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên
cứu khoa học và phát triển công
nghệ, cụ thể: được miễn thuế 4
năm và giảm 50% số thuế phải nộp
trong 9 năm tiếp theo.

Doanh thu, thu nhập từ hoạt động
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm
hình thành từ kết quả KH&CN.
Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ
dịch vụ có ứng dụng kết quả
KH&CN trong lĩnh vực công nghệ
thông tin phải là doanh thu, thu
nhập từ dịch vụ mới.
Doanh nghiệp KH&CN không
được ưu đãi miễn, giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với năm tài
chính không đáp ứng được điều
kiện về doanh thu của sản phẩm
hình thành từ kết quả KH&CN đạt
tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh
thu của doanh nghiệp. Điều kiện,
thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp thực hiện theo
quy định của pháp luật về thuế thu
nhập doanh nghiệp và quản lý
thuế.
Nghị định cũng quy định: Doanh
nghiệp KH&CN được miễn, giảm
tiền thuê đất, thuê mặt nước theo
quy định của pháp luật về đất đai.
Sở KH&CN có trách nhiệm phối
hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ
của người sử dụng đất theo quy
định tại Điều 60 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ khi xác định diện
tích đất được miễn, giảm cho mục
đích KH&CN. Thủ tục, hồ sơ đề
nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê
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mặt nước thực hiện theo quy định
của pháp luật về tiền thuê đất và
quản lý thuế.
Ưu đãi tín dụng
Về ưu đãi tín dụng cho doanh
nghiệp KH&CN thực hiện hoạt
động nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và sản xuất kinh
doanh, Nghị định nêu rõ: Các dự
án đầu tư sản xuất sản phẩm hình
thành từ kết quả KH&CN của
doanh nghiệp KH&CN được vay
vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
theo quy định của pháp luật hiện
hành.
Các Quỹ Đổi mới công nghệ
quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có trách
nhiệm quy định quy chế cho vay,
hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay
vốn, bảo đảm thuận lợi cho các
doanh nghiệp KH&CN tiếp cận;
doanh nghiệp KH&CN đáp ứng
tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín
dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh
tín dụng để vay vốn tại các tổ chức
cho vay theo quy định của pháp
luật.
Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu,
thương mại hóa kết quả KH&CN
Nghị định cũng quy định cụ thể

về hỗ trợ hoạt động nghiên cứu,
thương mại hóa kết quả doanh
nghiệp KH&CN. Theo đó, doanh
nghiệp KH&CN được hưởng ưu
đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu đối với hoạt động nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ,
hoạt động sản xuất kinh doanh theo
quy định của pháp luật về thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Doanh nghiệp KH&CN được ưu
tiên, không thu phí dịch vụ khi sử
dụng máy móc, trang thiết bị tại
các phòng thí nghiệm trọng điểm
quốc gia, cơ sở ươm tạo công
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở
nghiên cứu KH&CN của Nhà nước
để thực hiện các hoạt động nghiên
cứu khoa học và phát triển công
nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất
thử nghiệm sản phẩm mới, ươm
tạo doanh nghiệp KH&CN. Trong
trường hợp phát sinh chi phí mua
nguyên vật liệu để thực hiện các
hoạt động nghiên cứu, doanh
nghiệp chi trả các khoản chi phí
phát sinh cho các phòng thí nghiệm
trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm
tạo công nghệ, ươm tạo doanh
nghiệp, cơ sở nghiên cứu KH&CN
của Nhà nước.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ
ngày 20/3/2019.
(Theo chinhphu.vn)
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