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VẤN ĐỀ HÔM NAY

KH&CN ĐỊA PHƯƠNG CHỦ
ĐỘNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI
Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) năm 2018, Bộ trưởng
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh
giá cao những kết quả hoạt động
KH&CN trong cả nước thời gian
qua. Rất nhiều công việc, địa
phương đã thể hiện tính chủ động,
đi đầu giải quyết, đưa hoạt động
KH&CN chuyển động từ “gắn
với” sang “phục vụ” phát triển
kinh tế - xã hội.
Ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Bộ
KH&CN đã tổ chức Hội nghị
Giám đốc Sở KH&CN triển khai
nhiệm vụ công tác năm 2019. Đây
là Hội nghị quan trọng góp phần
kết nối trực tiếp sự chỉ đạo, điều
hành thống nhất của Bộ với các địa
phương.
KH&CN đóng góp thiết thực
phát triển KT-XH địa phương
Phát biểu khai mạc Hội nghị,
Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhận
định, nhìn lại những kết quả hoạt
động KH&CN cả nước trong thời
gian qua đã có nhiều kết quả ấn
tượng. Lĩnh vực nào cũng có bóng
dáng của KH&CN. Khoa học và

công nghệ ngày càng khẳng định vị
thế và đóng góp thiết thực cho các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh ở địa phương. Có thể nói
năm 2019, Chính phủ đã coi
KH&CN, đổi mới sáng tạo, khởi
nghiệp sáng tạo là khâu đột phá để
đổi mới mô hình tăng trưởng.
Báo cáo tại Hội nghị, ông
Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng Vụ
phát triển KH&CN địa phương cho
biết, năm 2018 là năm bản lề trong
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 20162021, các bộ, ngành, địa phương
đã nỗ lực xây dựng chủ trương,
chính sách và tổ chức thực hiện,
đạt nhiều kết quả trong phát triển
kinh tế - xã hội rất quan trọng.
Trong kết quả chung đó, có sự
đóng góp rất tích cực của ngành
KH&CN nói chung, hoạt động
KH&CN địa phương nói riêng.
Các tỉnh, thành phố đã chủ động
ban hành các văn bản để cụ thể hóa
và tạo lập hành lang pháp lý thuận
lợi cho hoạt động KH&CN trên địa
bàn; các cơ chế, chính sách đồng
hành cùng doanh nghiệp, xác định
doanh nghiệp là trung tâm của hoạt
động KH&CN và đổi mới sáng
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tạo; tập trung hỗ trợ đổi mới công
nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN,
xây dựng thương hiệu, bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ, phát triển các
sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi
thế… KH&CN ngày càng khẳng
định vị thế và đóng góp thiết thực
cho các mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, xây dựng hệ thống chính
trị vững mạnh ở địa phương.
Điểm nổi bật trong hoạt động
KH&CN địa phương năm 2018 là
sự quan tâm, đầu tư cho công tác
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo ở một số địa
phương bắt đầu hình thành và phát
triển nhanh, nhất là ở đô thị như
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Đà Nẵng, Nghệ An, Thái
Nguyên… góp phần tạo ra một thế
hệ doanh nghiệp mới, kinh doanh
dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và
năng động trong tiếp cận thị
trường.
Tại Hội nghị, nhiều Giám đốc Sở
KH&CN đã đánh giá cao những nỗ
lực của Bộ KH&CN trong việc tạo
hành lang pháp lý cho KH&CN
phát triển. Các đại biểu cũng đã có
những đề xuất, kiến nghị nhằm
tháo gỡ những khó khăn trong hoạt
động KH&CN tại địa phương liên
quan đến giải pháp phát triển

doanh nghiệp KH&CN theo Nghị
định 13, triển khai giải pháp thực
hiện các chỉ số GII ở địa phương;
sớm hình thành mạng lưới khởi
nghiệp sáng tạo chung, cũng như
giải pháp trong việc triển khai các
nhiệm vụ KH&CN có tính liên
tỉnh, liên vùng; Việc triển khai tổ
chức sắp xếp lại bộ máy theo Nghị
quyết 19-NQ/TW và thực hiện cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
tổ chức KH&CN công lập theo
Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Quỹ
KH&CN địa phương...
Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề
xuất Bộ KH&CN cần sớm có
những điều chỉnh, sửa đổi về hoạt
động Quỹ Phát triển KH&CN địa
phương; giải pháp và tiêu chí phát
triển sàn giao dịch KH&CN; giải
pháp đẩy mạnh hoạt động truyền
thông KH&CN… Hội nghị cũng
nhận được nhiều kiến nghị liên
quan đến các lĩnh vực nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ,
ứng dụng kết quả và chuyển giao
công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu
chuẩn - đo lường - chất lượng.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương
cũng có những bài học trong triển
khai hoạt động KH&CN tại địa
bàn, mỗi bài học kinh nghiệm đều
thể hiện sự sinh động sáng tạo vượt
qua mọi khó khăn như: tỉnh Bến
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Tre phát triển KH&CN gắn với các
sản phẩm chủ lực địa phương, điển
hình là doanh nghiệp Lương Quới
phát triển sản phẩm gắn với cây
dừa; Lạng Sơn, Sở KH&CN đã
tham mưu với lãnh đạo tỉnh lồng
ghép KH&CN trong phát triển
nông thôn mới; Hải Dương với
kinh nghiệm triển khai tự chủ, tự
chịu trách nhiệm theo tinh thần
Nghị quyết 19-NQ/TW; Thành phố
Đà Nẵng là bài học thành công với
đẩy mạnh ươm tạo, phát triển hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ,…
Chủ động, sáng tạo triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Chủ trì Hội nghị, Bộ trưởng Bộ
KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết,
năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế
quan trọng thiết lập những kỷ lục
mới. Trong đó xuất khẩu đạt gần
245 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu đạt trên 482 tỷ USD;
xuất siêu 7,2 tỷ USD; dự trữ ngoại
hối đạt trên 60 tỷ USD; xuất khẩu
khu vực kinh tế trong nước tăng
15,9%, cao hơn khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài (12,9%); hàng
hóa mang thương hiệu Việt đã có
tại siêu thị của hầu hết các quốc gia
trên thế giới với 5 mặt hàng có kim
ngạch trên 10 tỷ USD, 29 mặt hàng
có kim ngạch trên 1 tỷ USD; lần
đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu

nông sản đạt trên 40 tỷ USD.
Trong thành tựu chung của cả
nước, có đóng góp rất rõ nét của
ngành khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại
Hội nghị

Bộ trưởng đánh giá cao những
kết quả hoạt động KH&CN trong
cả nước thời gian qua. Rất nhiều
công việc, địa phương đã thể hiện
tính chủ động, đi đầu giải quyết,
đưa KH&CN chuyển động gắn
sang phục vụ, đúng với thông điệp
tại Hội nghị tổng kết Bộ KH&CN
năm 2016 của người đứng đầu
Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc là làm sao để KH&CN
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
KH&CN phải theo cùng để giải
quyết bài toán tốt nhất cho các
ngành, lĩnh vực.
Bộ trưởng cho rằng, với trách
nhiệm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh
về hoạt động KH&CN, các lãnh
đạo Sở KH&CN ở địa phương đã
vượt qua khó khăn, thể hiện vai trò
tham mưu của mình. Rất nhiều
nghị quyết, chương trình của tỉnh
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đã có bóng dáng tham mưu của Sở
KH&CN. Bên cạnh những khó
khăn, tồn tại cần tháo gỡ nhưng
hoạt động KH&CN đã nhận được
sự quan tâm lớn của các cấp lãnh
đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động KH&CN phát triển.
Về những kiến nghị, đề xuất của
địa phương, Bộ trưởng Chu Ngọc
Anh cho biết, Bộ sẽ tiếp tục rà
soát, xây dựng lộ trình để trình
Chính phủ xem xét sửa đổi các
Luật có liên quan đến KH&CN do
Bộ chủ trì. Bên cạnh đó, chú trọng
việc tham gia đóng góp ý kiến đối
với các Luật khác có nội dung tác
động đến hoạt động KH&CN để
đảm bảo tính đồng bộ trong hệ
thống Luật. Chủ động trình Chính
phủ xem xét, sửa đổi các văn bản
luật liên quan đến KH&CN đang
còn bất cập.
(Tổng hợp)
DOANH NGHIỆP KH&CN
NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI MỚI
Ngày 20-3 này, Nghị định
13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp
(DN) khoa học và công nghệ (KHCN) sẽ có hiệu lực. Nhiều cơ hội
mới cho DN KH-CN phát triển với
hàng loạt chính sách ưu đãi như
miễn/giảm thuế thu nhập DN, ưu
đãi tín dụng, miễn/giảm tiền thuê

đất, thuê mặt nước…
Đơn giản hóa thủ tục thành lập
DN KH-CN
Nghị định 13 ra đời thay thế cho
Nghị định 80/2007/NĐ-CP vốn
được xem là còn nhiều bất cập
trước đây. Ra đời từ năm 2007,
Nghị định 80 về DN KH-CN vốn
dựa trên cơ sở Luật KH-CN năm
2000, trong bối cảnh hoạt động
nghiên cứu và phát triển (R&D)
khi đó chưa thực sự được các DN
coi trọng. Nghị định 80 có mục
đích chủ yếu là hỗ trợ việc hình
thành mạng lưới DN KH-CN từ
các viện, trường, qua đó đẩy nhanh
quá trình thương mại hóa các kết
quả nghiên cứu từ những tổ chức
công lập này.
Theo thống kê của Cục Phát triển
thị trường và DN KH-CN
(NATEC, thuộc Bộ KH-CN), tính
đến đầu năm 2019, cả nước có
khoảng 3.000 DN có đủ điều kiện
để được coi là DN KH-CN, nhưng
chỉ có trên 400 DN được cấp
chứng nhận DN KH-CN. Theo ông
Trần Xuân Đích, Phó cục trưởng
NATEC, điều đó cho thấy, trước
đây các DN có thể không mong
muốn đăng ký trở thành DN KHCN do ưu đãi chưa thực sự hấp dẫn
hoặc do thủ tục quá rườm rà.
Về cơ bản, Nghị định 13 không
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thay đổi quá nhiều so với Nghị
định 80 nhưng đã tạo điều kiện để
giải quyết tốt hơn việc đơn giản
hóa các thủ tục hành chính liên
quan đến việc thành lập DN KHCN. Một số chính sách ưu đãi của
Nhà nước cũng đã được quy định
mạch lạc, rõ ràng và dễ đáp ứng
cho DN hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những
vướng mắc đòi hỏi phải được điều
chỉnh ở các văn bản quy định cao
hơn (như Luật Thuế, Luật DN,
Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà
nước…) mà Bộ KH-CN và các cơ
quan quản lý liên quan sẽ tiếp tục
phải đề xuất và hoàn thiện trong
quá trình sửa đổi hệ thống các văn
bản luật.
Theo đại diện của NATEC (đơn
vị thay mặt Bộ KH-CN xây dựng
dự thảo Nghị định 13), trước đây,
các tổ chức muốn đăng ký thành
lập DN KH-CN phải thuộc một
trong 7 lĩnh vực được quy định,
phải có các kết quả KH-CN thường
được hình thành từ các nhiệm vụ
KH-CN, nhận chuyển giao hoặc
nhập khẩu công nghệ và đồng thời
phải giải trình quá trình làm chủ
kết quả KH-CN. Nhưng trên thực
tế, có khá nhiều DN tư nhân tự đầu
tư KH-CN để ứng dụng theo nhu
cầu tự thân mà không phải lúc nào

cũng thuận tiện đăng ký sở hữu trí
tuệ, do đó những đối tượng này
khó có thể cung cấp bằng chứng về
quyền sở hữu và quyền sử dụng
hợp pháp kết quả của mình.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Công
ty USM Healthcare, chuyên sản xuất
trang thiết bị y tế xuất khẩu với 100% vốn
đầu tư trong nước. Ảnh: TẤN BA

Bên cạnh đó, theo quy định cũ,
để DN sau khi chứng nhận được
hưởng các ưu đãi thuế thì cần có tỷ
lệ doanh thu sản phẩm, hàng hóa
hình thành từ kết quả KH-CN
trong năm thứ nhất (năm bắt đầu
có thu nhập chịu thuế) đạt tối thiểu
30% tổng doanh thu, năm thứ hai
tối thiểu 50% và từ năm thứ ba trở
đi đạt 70% trở lên. Điều này rất
khó thực hiện bởi phần lớn các DN
KH-CN đều nhỏ lẻ, tiềm lực chưa
cao, hoặc kinh doanh đa ngành
nghề mà sản phẩm KH-CN không
đưa lại doanh thu chủ lực.
Mọi lĩnh vực đều có thể hưởng
ưu đãi
Khắc phục những vấn đề trên,
Nghị định 13 sẽ tạo thuận lợi hơn
bằng việc cho phép DN thuộc mọi
lĩnh vực đều có thể đăng ký và
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hưởng ưu đãi. Để chứng minh kết
quả KH-CN, bên cạnh những sản
phẩm KH-CN đã được cấp giấy tờ
chứng minh rõ ràng (như các sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp, giống
cây trồng vật nuôi; chứng nhận
chuyển giao hoặc nhập khẩu công
nghệ...) thì DN tự đầu tư và phát
triển công nghệ của mình có thể
thực hiện theo Thông tư 02/2015
để đề nghị các Sở KH-CN tổ chức
hội đồng đánh giá kết quả, sản
phẩm KH-CN không sử dụng ngân
sách nhà nước làm bằng chứng hồ
sơ.
Điểm nổi bật thứ hai trong Nghị
định 13 là điều kiện hưởng ưu đãi
thuế: chỉ cần tối thiểu 30% doanh
thu hàng năm từ việc sản xuất,
kinh doanh sản phẩm hình thành từ
kết quả KH-CN (ngoại trừ các DN
mới thành lập dưới 5 năm). So với
điều kiện 70% doanh thu trước đây
thì con số mới này được coi là
“khả thi” và phù hợp hơn rất nhiều.
Các DN KH-CN sẽ được miễn thuế
thu nhập trong 4 năm đầu và giảm
50% số thuế phải nộp trong 9 năm
tiếp theo.
Những điều kiện chứng nhận và
ưu đãi thuế nêu trên cho phép DN
vừa linh động xác lập mục tiêu
kinh doanh sản phẩm KH-CN theo
năng lực và biến động thị trường

(nhưng vẫn cần đáp ứng mức tối
thiểu 30% doanh thu), vừa có động
cơ mở rộng đầu tư vào KH-CN để
thu được lợi ích thuế cao hơn trên
phần doanh thu sản phẩm KH-CN
được ưu đãi. Các thay đổi này
được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn
nữa sự tham gia của khu vực tư
nhân vào hoạt động nghiên cứu và
phát triển KH-CN.
Đối với doanh nghiệp KH&CN
có tài sản dùng để thế chấp theo
quy định của pháp luật được 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 cho vay với lãi suất ưu
đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa
50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng
thương mại thực hiện cho vay.
Đối với doanh nghiệp có dự án
KH&CN khả thi được 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 cho vay với lãi suất ưu
đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại
các ngân hàng thương mại.
Nghị định mới của Chính phủ
cũng quy định cụ thể về hỗ trợ hoạt
động nghiên cứu, thương mại hóa
kết quả KH&CN. Theo đó, doanh

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 6

Số 275 – 3/2019
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.
Doanh nghiệp KH&CN được sử
dụng Quỹ phát triển KH&CN của
doanh nghiệp và các nguồn huy
động hợp pháp khác để thương mại
hóa kết quả KH&CN; doanh
nghiệp KH&CN được ưu tiên tham
gia các dự án hỗ trợ thương mại
hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ
của Nhà nước. Nội dung và mức
hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy
định của Nhà nước về dự án hỗ trợ
thương mại hóa kết quả KH&CN,
tài sản trí tuệ; doanh nghiệp
KH&CN được miễn lệ phí trước bạ
khi đăng ký quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà theo quy định
của pháp luật về lệ phí trước bạ.
Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế
Duy cho biết, Nghị định 13 đã thể
chế hóa được định hướng của
Quốc hội và Chính phủ coi DN là
trung tâm của hệ thống đổi mới
sáng tạo quốc gia, với hàng loạt
các giải pháp quan trọng như đơn
giản hóa thủ tục hành chính trong
đăng ký công nhận DN KH-CN,
chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang
hậu kiểm trong việc đánh giá hồ sơ
đăng ký, cụ thể hóa quy trình thủ
tục tiếp cận chính sách ưu đãi,
khuyến khích DN khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo đăng ký công nhận
DN KH-CN...
Tại hội nghị triển khai công tác
ngành KH-CN năm 2019, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
từng nhấn mạnh rằng, mặc dù KHCN được xác định là động lực phát
triển tương lai của Việt Nam
nhưng vẫn rất nhiều khu vực, địa
phương chưa thực sự coi đó là
quốc sách; vì vậy trong thời gian
tới, các Sở KH-CN từng địa
phương sẽ càng phải nỗ lực khẳng
định vai trò quan trọng của mình,
trong đó có công tác chuyên môn
để hỗ trợ DN… Cho nên có thể
nói, Nghị định 13 đã tiếp tục thêm
những điều mới mẻ và rộng rãi hơn
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để thúc đẩy DN KH-CN phát triển,
tạo động lực mới để phát triển kinh
tế - xã hội.
(Tổng hợp)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

BỘ KH&CN: NGHỊ QUYẾT 01
VÀ 02 ĐƯỢC TRIỂN KHAI
BÀI BẢN VỚI HƠN 1.000
NHIỆM VỤ
Theo đại diện Bộ KH&CN, các
nhiệm vụ trong Nghị quyết 01, 02
đã được cụ thể hóa thành hơn
1.000 nhiệm vụ giao cụ thể cho các
lãnh đạo Bộ, các vụ, cục và cấp
chuyên viên.
Các Bộ đang nợ đọng nhiều
nhiệm vụ
Ngày 14/3, thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Thủ tướng, Tổ công tác
của Thủ tướng tiến hành kiểm tra
13 Bộ, cơ quan trong việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại
Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ
và phải hoàn thành trong quý
I/2019. Đây là cuộc kiểm tra thứ
hai của năm 2019 và là cuộc kiểm
tra thứ 63 của Tổ công tác kể từ
khi được thành lập đến nay.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng,
Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý

kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc yêu cầu các Bộ vào cuộc
triển khai quyết liệt, làm tốt các
nhiệm vụ ngay từ quý I, nhất là
việc hoàn thiện thể chế, cắt bỏ các
rào cản, tháo gỡ khó khăn cho tăng
trưởng và cải cách thủ tục hành
chính.
“Đặc biệt, Thủ tướng nhắc trước
khi công bố các văn bản, chính
sách phải đánh giá kỹ tác động,
tránh việc vừa ban hành dư luận đã
không đồng tình”, Tổ trưởng Tổ
công tác cho biết. “Có những văn
bản cài cắm công vụ, thủ tục. Có
văn bản ban hành chưa được mấy
tháng đã phải hủy. Theo tôi, văn
bản chưa chắc thì chưa ban hành
vội, mà nên lấy thêm ý kiến doanh
nghiệp, nghe nhiều tai, nhiều
chiều”, ông bày tỏ quan điểm.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng chính phủ phát biểu tại
cuộc kiểm tra. Ảnh: VGP

Suốt buổi làm việc, Bộ trưởng
Mai Tiến Dũng nhắc tới nhiều ví
dụ về các văn bản, đề xuất chính
sách thu hút sự quan tâm của dư
luận trong thời gian qua như việc
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xây dựng dự thảo tiêu chuẩn về
nước mắm; quy định về kiểm tra
phế liệu nhập khẩu dẫn tới ách tắc
tại các cửa khẩu trước Tết nguyên
đán; hay ý kiến về mất bằng lái xe
phải thi lại…
Theo thống kê của Tổ công tác,
tính đến ngày 13/3, các Bộ, cơ
quan đã hoàn thành việc ban hành
chương trình hành động triển khai
Nghị quyết 01. Tuy nhiên, trong số
các nhiệm vụ phải làm xong trong
quý I, các Bộ mới hoàn thành 2
nhiệm vụ (1 Nghị quyết của Chính
phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, 1 Quyết định của
Thủ tướng thuộc trách nhiệm của
Thanh tra Chính phủ), còn 31
nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Về Nghị quyết 02, đã có 11 Bộ,
cơ quan ban hành kế hoạch tổ chức
thực hiện; đã có 6 Bộ, cơ quan đã
lồng ghép kế hoạch cải thiện các
chỉ số tại kế hoạch tổ chức thực
hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
ban hành tài liệu hướng dẫn với 2
bộ chỉ số.
Khẩn trương, nghiêm túc thực
hiện các nhiệm vụ được giao
Tại buổi kiểm tra, đại diện các
Bộ đã giải trình về tiến độ triển
khai từng nhiệm vụ và chốt thời
hạn để hoàn thành. Phát biểu đầu
tiên, đại điện Bộ Công an cho biết

hiện còn 3 nhiệm vụ cần phải hoàn
thành ngay trong tháng 3 này, gồm
dự thảo Nghị định quy định Luật
Đặc xá, dự thảo Nghị định quy
định chi tiết Luật An ninh mạng,
dự thảo Nghị định quy định trình
tự, thủ tục áp dụng một số biện
pháp bảo vệ an ninh mạng.
Trong đó, dự thảo Nghị định quy
định chi tiết Luật An ninh mạng
còn nhiều vướng mắc bởi đây là
lĩnh vực mới, liên quan đến nhiều
đối tượng, có nhiều ý kiến phản
biện, tuy nhiên, Bộ quyết tâm sẽ
trình vào cuối tháng 3.
Tổ trưởng Tổ công tác nhấn
mạnh đây là Nghị định rất quan
trọng, liên quan tới các doanh
nghiệp trong và ngoài nước, yêu
cầu đặt ra là vừa bảo đảm quản lý
nhà nước, an ninh mạng, vừa bảo
đảm yêu cầu phát triển kinh tế. Tổ
trưởng lưu ý Bộ đẩy nhanh tiến độ
hơn nữa việc xây dựng các dự thảo
vì còn nhiều thủ tục như xin ý kiến
thành viên Chính phủ, tiếp thu giải
trình…
Tổ trưởng Tổ công tác cũng lưu ý
hàng loạt nhiệm vụ quan trọng với
từng Bộ, cơ quan cần tập trung
thực hiện. Trong đó, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cần lưu ý nhiệm vụ xây
dựng Nghị định hướng dẫn Luật
Quy hoạch, cần trình sớm nhất.
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Các nhiệm vụ liên quan tới cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia
trong Nghị quyết 02 cũng rất quan
trọng.
Với Bộ KH&CN, Tổ trưởng Tổ
công tác lưu ý Bộ được giao phụ
trách tới 7 chỉ số trong Nghị quyết
02, nhiều nhất trong các cơ quan.
Đại diện Bộ cho biết các nhiệm vụ
trong Nghị quyết 01, 02 đã được
cụ thể hóa thành hơn 1.000 nhiệm
vụ giao cụ thể cho các lãnh đạo
Bộ, các vụ, cục và cấp chuyên
viên, chưa năm nào tổ chức triển
khai bài bản như vậy…
Kết luận cuộc kiểm tra, Tổ
trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng
ghi nhận, đánh giá cao việc các Bộ
đã nghiêm túc ban hành kế hoạch
thực hiện Nghị quyết 01. Tuy
nhiên, việc rút ra một số đề án,
nhiệm vụ cho thấy quyết tâm của
Bộ chủ trì chưa cao.
Đề nghị các Bộ khẩn trương,
nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ
được giao, Tổ trưởng Tổ công tác
nhắc lại chủ trương của Trung
ương, Chính phủ là cho phép thí
điểm với những vấn đề mà thực
tiễn đòi hỏi nhưng chưa kịp sửa đổi
các văn bản quy phạm pháp luật
hoặc chưa có quy định của pháp
luật. Như vừa qua, Thủ tướng đã

cho phép thí điểm thành lập Trung
tâm Hành chính công trực hay Ban
An toàn thực phẩm thuộc UBND
cấp tỉnh…
Về Nghị quyết 02, các Bộ cần hết
sức quan tâm, tinh thần là dứt
khoát phải cải cách thực chất,
những điều kiện, thủ tục đã cắt bỏ
phải áp dụng thực chất, công bố cụ
thể cho người dân, doanh nghiệp
biết. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng
cũng nhắc lại, việc xây dựng các
văn bản liên quan đến môi trường
kinh doanh không nên cầu toàn
nhưng phải cẩn trọng, tranh thủ ý
kiến các chuyên gia trong và ngoài
nước.
(Theo vietq.vn)
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:
KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CŨNG
NHẬN
Trong cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0, để nhanh chóng rút
ngắn khoảng cách về trình độ,
năng lực công nghệ, nâng cao sức
cạnh tranh với các nước tiên tiến
trong khu vực và thế giới thì việc
nghiên cứu làm chủ và phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam là rất quan trọng.
Tuy nhiên, hiện việc tận dụng
tiếp nhận chuyển giao công nghệ
(CGCN) từ nước ngoài của Việt
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Nam chưa thực sự hiệu quả, đòi
hỏi cần có giải pháp phù hợp.
Những điểm sáng từ chuyển
giao công nghệ
Những năm vừa qua, Việt Nam
đã chú trọng trong việc tận dụng
CGCN từ nước ngoài và đạt nhiều
thành tựu nổi bật. Điển hình như
lĩnh vực công nghệ thông tin
(CNTT) đã có bước tiến vượt bậc,
nhiều công nghệ hiện đại được
chuyển giao và ứng dụng thành
công, như: Mạng viễn thông số
hóa, mạng cáp quang, công nghệ
CDMA, đặc biệt là mạng 4G. Tập
đoàn Công nghiệp-Viễn thông
Quân đội (Viettel) cũng đạt nhiều
thành tựu và tiến bộ trong vận
dụng CNTT hiện đại từ CGCN
nước ngoài kết hợp với tự nghiên
cứu và phát triển công nghệ để
nâng cao năng lực cạnh tranh trên
trường quốc tế. Dự kiến trong năm
nay, Viettel sẽ triển khai thử
nghiệm mạng 5G tại Việt Nam.
Ngành công nghệ vũ trụ của Việt
Nam mới đây đã có bước tiến mới,
đó là chế tạo và phóng thành công
lên quỹ đạo vệ tinh MicroDragon
(khối lượng khoảng 50kg). Vệ tinh
này được phát triển bởi 36 kỹ sư
thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) Việt Nam, dưới sự

đào tạo, hướng dẫn của các giáo
sư, chuyên gia Nhật Bản. Hoặc
trong lĩnh vực hàng không, ngày 612-2018, Nhà máy Hanwha Aero
Engines của Hàn Quốc đã được
khánh thành tại Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc. Đây là nhà máy đầu
tiên sản xuất động cơ máy bay tại
Việt Nam, có vốn đầu tư 200 triệu
USD. Hiện có hơn 40 kỹ thuật viên
của công ty mẹ tại Hàn Quốc có
mặt tại nhà máy, đào tạo cho
khoảng 200 kỹ thuật viên Việt
Nam để thực hiện mục tiêu trở
thành cơ sở cung cấp động cơ hàng
không toàn cầu, xuất khẩu cấu kiện
động cơ hàng không đạt tiêu chuẩn
tốt nhất đi khắp thế giới. Đây chính
là những hình thức CGCN từ Nhật
Bản và Hàn Quốc cho Việt Nam,
giúp chúng ta bước đầu làm chủ
công nghệ vệ tinh và hàng không.
Ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó
viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng
chế và Khai thác công nghệ (Bộ
KH&CN) cho rằng, dưới tác động
mạnh mẽ của KH&CN, đối với các
quốc gia có trình độ KH&CN chưa
phát triển như Việt Nam cần phải
đặc biệt coi trọng việc tiếp thu
thành tựu KH&CN của thế giới.
Đó cũng chính là bí quyết thành
công của các nước trên thế giới và
trong khu vực, như: Nhật Bản, Hàn
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Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.
Còn lúng túng trong tiếp thu
công nghệ
Bên cạnh những điểm tích cực
thì thực tế ở Việt Nam hiện nay
phần lớn doanh nghiệp quy mô còn
nhỏ, chưa sẵn sàng tự lực tiếp thu
công nghệ mới. Theo thống kê của
Bộ KH&CN, hiện cả nước có hơn
600.000 doanh nghiệp (DN), trong
đó hơn 90% là DN nhỏ và vừa,
phần lớn đều sử dụng công nghệ
lạc hậu ở mức trung bình của thế
giới. Kết quả khảo sát đổi mới sáng
tạo trong DN thuộc dự án FIRSTNASATI do Cục Thông tin
KH&CN Quốc gia thực hiện mới
đây cho thấy, hơn 85% DN Việt
Nam tự thực hiện các hoạt động
nghiên cứu phát triển công nghệ
mới hay nâng cấp công nghệ hiện
tại, trong khi hoạt động CGCN từ
nước ngoài và các tổ chức
KH&CN đến DN lại rất thấp
(khoảng 1%).

Hệ thống dây chuyền công nghệ cao được
vận hành tự động tại nhà máy Hanwha
Aero Engines

Theo các chuyên gia, DN nhỏ và
vừa có hạn chế là không mạnh về

tài chính, nhân lực và thông tin để
thay đổi công nghệ sản xuất. Vì
vậy, những DN này thường chỉ tập
trung tự mày mò nghiên cứu công
nghệ. Đây được xem là giải pháp
chưa đem lại nhiều hiệu quả. Có
những trường hợp DN bỏ chi phí ra
để nghiên cứu công nghệ mới, khi
đưa vào áp dụng thì công nghệ này
đã được các nước tiên tiến áp dụng
từ lâu. Trong khi đó, các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước chưa
mang lại hiệu quả như mong muốn.
Ông Nguyễn Hữu Xuyên cho
rằng, hiện nay Việt Nam đang đi
theo hướng nhập khẩu và CGCN
qua hình thức các dự án FDI. Tuy
nhiên, các dự án FDI chủ yếu tập
trung vào lắp ráp, gia công, tỷ lệ
nội địa hóa còn thấp, giá trị tạo ra
tại Việt Nam không cao. Mặt khác,
vấn đề CGCN từ nước ngoài cũng
đặt ra nhiều thách thức đối với
chúng ta, nếu không biết lựa chọn,
giám định thì có thể tiếp nhận công
nghệ lạc hậu, công nghệ không phù
hợp với nhu cầu của đất nước, tiêu
hao nhiều năng lượng, phát thải
nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính,
gây ô nhiễm môi trường.
Cần có chiến lược về chuyển
giao công nghệ nhất quán
Ông Nguyễn Đình Minh, Tổng
thư ký Hội đồng Chính sách
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KH&CN Quốc gia, kiến nghị: Việt
Nam cần đánh giá trình độ công
nghệ trong nước và nhu cầu nhập
khẩu công nghệ để có danh mục
nhập khẩu và CGCN phù hợp; tập
trung mua bản quyền công nghệ để
sớm xây dựng và phát triển công
nghệ Việt Nam, đáp ứng các mục
tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đào
tạo nguồn nhân lực cho nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần
xây dựng chiến lược nhập khẩu và
CGCN nhất quán, đồng bộ với việc
đổi mới cơ bản và toàn diện về cơ
chế trong tình hình hiện nay.
Để đổi mới công nghệ đạt hiệu
quả cao trong các DN, theo Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn
Tùng, DN phải xác định được định
hướng phát triển, nếu không có
định hướng phát triển rõ ràng, chỉ
tập trung khai thác các cơ hội trước
mắt hoặc duy trì quy mô hiện có về
thiết bị, công nghệ, lao động... sẽ
dễ dẫn tới giảm thị phần và từng
bước bị đẩy lùi về phía sau. Bên
cạnh đó, DN cần cập nhật thường
xuyên thông tin về công nghệ, nhất
là những thành tựu mới nhất về
công nghệ sản xuất, quản trị, kinh
doanh trên thế giới. Đồng thời, DN
cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để
thích ứng với các công nghệ mới.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt Đề án “Thúc đẩy
chuyển giao, làm chủ và phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu
tiên giai đoạn đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030’’. Mục tiêu
của đề án này nhằm định hướng
chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm
chủ và phát triển công nghệ từ
nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt
là các công nghệ nguồn, công nghệ
cao, công nghệ nền tảng nhằm
nhanh chóng đổi mới công nghệ,
rút ngắn khoảng cách về trình độ,
năng lực công nghệ so với các
nước tiên tiến trong khu vực và thế
giới.
Trong đó, đề án sẽ thực hiện đổi
mới cơ chế, chính sách, tạo môi
trường pháp lý thuận lợi cho
chuyển giao, làm chủ và phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam; đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ
trợ tổ chức, DN chuyển giao, làm
chủ và phát triển công nghệ từ
nước ngoài vào Việt Nam; tạo lập
thị trường ứng dụng công nghệ
mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các
chính sách ưu tiên sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ trong nước tạo ra
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với nước
ngoài trong các dự án đầu tư; hỗ
trợ tổ chức, DN tìm kiếm thông tin
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công nghệ, tư vấn, CGCN, đào tạo
nguồn nhân lực làm chủ, phát triển
công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam thông qua các chương trình
KH&CN cấp quốc gia... Với những
chính sách đó sẽ kích thích DN đầu
tư nghiên cứu, phát triển công nghệ
và tạo đà cho quá trình CGCN tại
Việt Nam đáp ứng được nhu cầu
phát triển của đất nước.
(Theo Báo Quân đội Nhân dân)
KHAI TRƯƠNG TRỤC LIÊN
THÔNG VĂN BẢN QUỐC GIA
Ngày 12/3/2019 Văn phòng
Chính phủ đã tổ chức lễ khai
trương Trục liên thông văn bản
quốc gia (VDXP) - bước cơ bản
cho quá trình chuyển đổi số của
Chính phủ, là tiền đề hình thành
một Chính phủ không giấy tờ.
Phát biểu tại lễ khai trương Trục
liên thông văn bản quốc gia
(VDXP), Chủ tịch HĐTV Tập
đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng cho
biết Trục liên thông văn bản quốc
gia đi vào hoạt động không chỉ
đảm bảo kết nối việc nhận/gửi văn
bản giữa giữa các Bộ/Ngành/Địa
phương mà còn có thể chia sẻ/kết
nối dữ liệu theo các chuẩn khác
nhau, đáp ứng được vấn đề quản lý
tập trung, đồng thời dữ liệu được
phân tán để đảm bảo được tính chủ

động của các Bộ/Ngành/Địa
phương trong việc phát triển cơ sở
dữ liệu đặc thù của riêng mình.
Đây là hệ thống đặc biệt quan
trọng và là nền tảng cốt lõi đảm
bảo xây dựng thành công Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ
số, xã hội số và nền kinh tế số
trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số
28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc
thực hiện gửi nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan trong hệ thống
hành chính Nhà nước, VNPT được
Văn phòng Chính phủ giao phó
nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ
thống Trục liên thông văn bản
quốc gia để thực hiện việc liên
thông gửi nhận văn bản điện tử
giữa Văn phòng Chính phủ và các
Bộ/ngành/địa phương và giữa các
Bộ/ngành/địa phương.
Ngay khi nhận được yêu cầu,
VNPT đã nhanh chóng bắt tay tổ
chức đội ngũ với hơn 100 kỹ sư
CNTT để nghiên cứu, tham khảo
học hỏi từ đối tác nước ngoài để

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 14

Số 275 – 3/2019
phát triển hệ thống, đồng thời tổ
chức đội ngũ CNTT tại các
Tỉnh/thành phố để hỗ trợ trực tiếp
cho 95 bộ/ngành/địa phương trong
quá trình phối hợp thử nghiệm kết
nối liên thông.
Ngay từ giai đoạn đầu thực hiện,
VNPT đã thiết lập và duy trì nhiều
cấp hỗ trợ tại từng Bộ/ngành/địa
phương để đảm bảo giải quyết các
vướng mắc một cách nhanh chóng
và hiệu quả. Trong quá trình triển
khai Trục liên thông văn bản quốc
gia, bảo đảm an toàn thông tin cho
hệ thống là một yếu tố đặc biệt
quan trọng, được yêu cầu thực hiện
một cách nghiêm ngặt. Tập đoàn
VNPT đã chú trọng công tác bảo
mật, trong cả triển khai hạ tầng
mạng lưới, lựa chọn công nghệ sử
dụng lẫn trong quá trình xây dựng
phần mềm. Các trung tâm dữ liệu
của VNPT hiện đều đang đạt chuẩn
bảo mật quốc tế Tier 3. Nền tảng
công nghệ X-ROAD sử dụng các
máy chủ bảo mật với Chứng thư số
do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát
để thiết lập kênh trao đổi bảo mật
giữa các điểm kết nối của các
Bộ/ngành/địa phương. Trong quá
trình phát triển phần mềm, VNPT
áp dụng mô hình và tiêu chuẩn
quốc tế CMMI và ISO 27001. Cả
hai mô hình và tiêu chuẩn này đều

đưa ra các yêu cầu về bảo mật rất
cao trong thiết kế, xây dựng, phát
triển phần mềm và quản lý rủi ro
chủ động cho sản phẩm dịch vụ.
Với kinh nghiệm triển khai nhiều
ứng dụng công nghệ thông tin
trong các lĩnh vực: chính phủ điện
tử, y tế, giáo dục…, với quyết tâm
cao, từ tháng 10/2018, cùng với
Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn
VNPT đã tiến hành nhiều đợt triển
khai thử nghiệm ở nhiều quy mô,
nhiều cấp. Từ ngày 19/01/2019, hệ
thống đã được đưa vào thử nghiệm
cho 95 đơn vị. Sau hơn 1 tháng
hoạt động, với hơn 10.000 văn bản
được liên thông giữa Văn phòng
Chính phủ với các bộ/ngành/địa
phương và giữa các bộ/ngành/địa
phương. Sau khi đã được Bộ Công
an và Cục An toàn thông tin đánh
giá về việc đảm bảo an ninh và an
toàn thông tin, tới nay hệ thống đã
đảm bảo sẵn sàng để đi vào hoạt
động chính thức.
(Theo vietnamnet.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Sử dụng sợi từ lốp xe để tăng
khả năng chống cháy của bê tông
Các kỹ sư tại trường Đại học
Sheffield đã phát triển một kỹ thuật
khai thác sợi từ lốp xe cũ để bổ
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sung vào hỗn hợp bê tông nhằm
cải thiện khả năng chống cháy của
bê tông.

Dưới tác động của nhiệt rất
nóng, bê tông bị bong lớp bề mặt,
có thể gây ảnh hưởng đến tính toàn
vẹn cấu trúc của một tòa nhà hoặc
cây cầu. Hầu hết các dự án xây
dựng và hạ tầng lớn đều sử dụng
hỗn hợp bê tông gia cố sợi
polypropylen nhân tạo để ngăn
ngừa tình trạng nứt vỡ.
Các nhà nghiên cứu tại trường
Đại học Sheffield đã đưa ra một
phương pháp thân thiện với môi
trường cho bê tông chống cháy.
Thay vì sử dụng sợi được tạo ra
làm nguyên liệu, các nhà khoa học
đã đưa ra một kỹ thuật mới để chiết
xuất sợi từ lốp xe cũ.
Bê tông bong ra vì chất lỏng
trong vật liệu nở ra và tạo áp lực
cho đến khi các lớp ngoài của bê
tông vỡ và nổ tung. Sợi được đưa
vào, sẽ chảy ra do tác động của
nhiệt mạnh và tạo ra các rãnh nhỏ,
qua đó hơi ẩm đọng lại có thể thoát
ra.
Vì sợi có kích thước rất nhỏ, nên

chúng không ảnh hưởng đến độ
bền hoặc độ cứng của bê tông.
Nhiệm vụ duy nhất của sợi là tan
chảy khi nhiệt trở nên mạnh mẽ.
Bê tông là vật liệu dễ vỡ, do đó, sẽ
tương đối dễ phân tách mà không
cần đến sợi, giúp giảm áp lực trong
bê tông.
Các nhà sản xuất lốp xe sử dụng
sợi để tăng độ bền của cao su và
cải thiện độ bền và hiệu quả của
lốp xe. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra
phương pháp chiết xuất sợi từ lốp
xe cũ và nhẹ nhàng trộn vào hỗn
hợp bê tông.
Các nhà khoa học hiện đang phối
hợp với Twincon, công ty xây
dựng địa phương để nghiên cứu
những lợi ích chống cháy do nồng
độ sợi từ lốp khác nhau mang lại
cho nhiều loại bê tông.
(Theo vista.gov.vn)
 Trung Quốc sắp có tàu đệm
từ không người lái
Theo hãng tin CNN, Trung Quốc
sẽ ra mắt tàu đệm từ không người
lái vào năm 2020. Loại tàu này sử
dụng công nghệ đệm từ với khả
năng giảm tiếng ồn, tăng tính an
toàn và chở nhiều người hơn.
Tàu do công ty CRRC Zhuzhou
Locomotives phát triển và chế tạo
độc lập. Nó sẽ là thế hệ tàu đệm từ
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tốc độ trung bình thấp thứ 3 của
hãng này. Tuy ở mức trung bình
thấp, tốc độ tàu 3.0 vẫn lên tới 200
km/h, nhanh hơn 40 km/h so với thế
hệ thứ 2, gấp đôi thế hệ đầu tiên.

Khi hoàn thiện, đây sẽ là tàu đệm
từ thương mại nhanh nhất được
phát triển và chế tạo hoàn toàn bởi
một công ty Trung Quốc. Thế hệ
tàu 1.0 đã hoạt động 2 năm tại
thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ
Nam. Tàu 2.0 đang được lắp ráp và
thử nghiệm cũng tại thành phố này.
Thế hệ thứ 3 có sự khác biệt lớn
khi là tàu không người lái. Chúng
được thiết kế nhằm nâng cao cơ sở
hạ tầng giao thông trong thành
phố, khác với phiên bản tốc độ cao
chủ yếu dùng để kết nối các thành
phố lớn. So với tàu truyền thống,
tàu đệm từ an toàn và êm hơn, phát
ra âm thanh dưới 70 dB, nhỏ hơn
máy hút bụi thông thường.
Tàu 3.0 có khả năng chở nhiều
người hơn, tăng tốc nhanh và leo
dốc tốt hơn. Ví dụ, nó có thể leo
lên độ cao tương đương tòa nhà 4
tầng chỉ trong 100 m. Loại tàu mới
cũng có "bộ não" mạnh mẽ hơn,
cho phép chúng tự lái an toàn. Khi

hoàn tất thử nghiệm, chúng dự kiến
chạy trên các tuyến đường dài 50200 km.
Công nghệ đệm từ trên thế giới
đang được phát triển và nhiều
người dự đoán đây là tương lai của
tàu chở khách. Tuy nhiên, chỉ có
một số ít quốc gia đang vận hành
loại tàu này, gồm Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật Bản. Tàu đệm từ sử
dụng lực đẩy nam châm để nâng
con tàu lên khỏi mặt đất, giúp giảm
ma sát, đồng thời đẩy nó di chuyển
về phía trước.
(Theo chinhphu.vn)
 Phát triển vật liệu mới để lọc
nước

Các nhà khoa học Trung Quốc
đã phát triển một loại vật liệu mới
có thể sử dụng ánh sáng để lọc
nước hiệu quả và an toàn. Phương
pháp quang xúc tác cung cấp lọc
nước an toàn với môi trường,
nhưng các chất xúc tác cần thiết
trong quá trình này thường dựa
trên kim loại, có thể gây ô nhiễm
thứ cấp.
Các nhà khoa học thuộc Viện
Kỹ thuật chế biến thuộc Viện Hàn
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lâm Khoa học Trung Quốc và Đại
học Dương Châu đã phát triển
được một chất xúc tác không chứa
kim loại hiệu quả để lọc nước xúc
tác quang.
Họ sử dụng các lớp nano carbon
nitride graphit, một vật liệu hai
chiều siêu mỏng với các đặc tính
điện tử phù hợp để hấp thụ ánh
sáng và tạo ra phản ứng oxy. Cấu
trúc của nó đã giúp tạo thuận lợi
cho phản ứng bằng cách tạo ra
nhiều hydrogen peroxide, giúp tiêu
diệt vi khuẩn một cách hiệu quả.
Kết quả cho thấy, với chất xúc
tác này, nguồn nước giàu mầm
bệnh có thể được làm sạch nhanh
chóng trong 30 phút với hiệu quả
khử trùng hơn 99% khi chiếu xạ
ánh sáng nhìn thấy được. Nó cũng
có thể tránh ô nhiễm thứ cấp hoặc
dư lượng ion kim loại nặng.
Nhóm nghiên cứu dự định cải
tiến vật liệu trước khi sẵn sàng để
sử dụng thương mại. Họ có kế
hoạch mở rộng khả năng hấp thụ
các photon của vật liệu, phát triển
các sợi kháng khuẩn và cải tiến
quy trình.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Giảm 70% lượng thuốc bảo
vệ thực vật nhờ sử dụng ozone
lỏng

Ông Đặng Văn Vụ, Giám đốc
Công ty TNHH Dịch vụ môi trường
TPHCM, cho biết có thể giảm 70%
lượng thuốc bảo vệ thực vật nhờ sử
dụng ozone lỏng sau khi thử
nghiệm ozone lỏng tại một số trang
trại trồng rau ở Đà Lạt, Bảo Lộc
(Lâm Đồng) và vụ lúa Đông Xuân
2018 tại Cần Thơ.
Với sự hỗ trợ từ Sở KH&CN
TP.HCM, nhóm kỹ sư của doanh
nghiệp khởi nghiệp - Công ty
TNHH Dịch vụ môi trường
TP.HCM đã nghiên cứu, phát triển
thành công chế phẩm sử dụng
ozone lỏng dùng để xử lý đất ô
nhiễm, phòng trừ sâu bệnh hại thay
cho thuốc bảo vệ thực vật hóa
học,…
Theo ông Vụ, sản phẩm chứa
ozone với tỷ lệ khoảng 2% cùng
với các axit amin, axit béo bão hòa,
Omega 3, Omega 9, Palmitic,…
khi vào trong môi trường đất,
ozone sẽ giải phóng nguyên tử Oxy
tự do có tính oxy hóa rất mạnh.
Oxy tự do này sẽ bẻ gãy mạch của
các hóa chất, phân hóa học, thuốc
trừ sâu tồn dư trong đất, giúp phục
hồi đất trồng. “Thời gian để cải tạo
đất mất khoảng 1 tháng so với
hàng năm nếu để đất tự phục hồi” ông Vụ cho biết.
Ngoài ra, ozone lỏng còn có thể
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phòng trừ một số nấm, sâu bọ, côn
trùng có hại, trên cây trồng hoặc
trong đất; và giúp lá cây tăng
cường khả năng quang hợp, bổ
sung dinh dưỡng cho cây. Bên
cạnh đó, có thể dùng ozone lỏng để
xử lý môi trường trong trang trại
trồng rau, chăn nuôi,… góp phần
làm giảm việc lạm dụng thuốc bảo
vệ thực vật, đặc biệt là những hóa
chất cấm sử dụng. Tùy từng loại
cây trồng mà có tỷ lệ pha loãng
ozone khác nhau khi phun tưới.
Cây lá mỏng tỷ lệ này từ mức 2 2,5‰, cây lá dày 3 - 5‰.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, chủ
một trang trại tại TPHCM, cho
biết, ông đã thử nghiệm ozone lỏng
trên một số cây trồng và đã xử lý
được một số bệnh trên những loại
cây này mà không cần sử dụng đến
thuốc hóa học.
(Theo vista.gov.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

CÁC CHÍNH PHỦ CÓ NGUY
CƠ MẤT KIỂM SOÁT ĐỊNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ
Tại cuộc họp tại Brussels ngày
20/2/2019, Tổ chức Hợp tác và
Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh
báo, do hơn 40% kinh phí đầu tư
cho R&D đến từ 200 công ty nên

các chính phủ có nguy cơ mất
quyền kiểm soát đối với hướng
nghiên cứu công nghệ và lo ngại
về những mặt trái của công nghệ
đang gia tăng.
Từ năm 2009 đến 2016, tỷ lệ
GDP dành cho R&D ở các nước
phát triển giảm 4%, từ 31% xuống
còn 27%. Trong thời gian này, thay
vì trợ cấp trực tiếp như trước, các
chính phủ chủ yếu hỗ trợ cho R&D
một cách gián tiếp như giảm thuế
và gia tăng mối quan hệ hợp tác.
Do đó, “chính phủ không phải lúc
nào cũng giữ vai trò nhà đầu tư lớn
nhất trong hệ thống R&D như
trước đây”, theo Michael Keenan chuyên gia phân tích cao cấp của
OECD.
Mặc dù ưu đãi thuế khuyến khích
đầu tư vào R&D nói chung, các
nhà kinh tế cho rằng ưu đãi thuế
thường không có tác dụng thúc đẩy
chi tiêu cho các mục tiêu chính
sách cụ thể, chẳng hạn như cải
thiện khí hậu. “Ưu đãi thuế ít cho
phép các chính phủ tác động đến
hướng chi tiêu”, ông Keenan nhận
xét. Điều này có thể sẽ dẫn đến khả
năng các chính phủ đang ít cơ hội
gây ảnh hưởng đến cách thức phát
triển công nghệ.
Kết luận này gây tranh cãi - và
thực sự tại cuộc họp ngày
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20/2/2019, nó đã ngay lập tức bị
một số quan chức của một số quốc
gia và Ủy ban châu Âu phản đối.
Tuy nhiên dữ liệu cũng phù hợp
với cảm nhận ngày càng rõ ràng
hơn của các nhà hoạch định chính
sách KH&CN là họ ngày càng có ít
kiểm soát với công nghệ hơn so
với trước đây.
OECD cho biết, một biểu hiện
của vấn đề này là sự lo ngại về
hoạt động và ảnh hưởng của
Facebook và các công ty công
nghệ lớn khác. Lo ngại này là có
cơ sở bởi nhiều công ty công nghệ
có ngân sách đầu tư cho R&D lớn
hơn so với hầu hết các chính phủ
và có thể thúc đẩy các công nghệ
như xe không người lái sang những
hướng mới chưa được luật pháp
điều chỉnh.
Dữ liệu của OECD cho thấy, 200
công ty đa quốc gia chiếm 42%
kinh phí R&D toàn cầu và chỉ tính
riêng lĩnh vực trong máy tính và
truyền thông, 200 công ty hàng đầu
đóng góp 51% số bằng sáng chế
của thế giới.
Góc nhìn trái chiều
Tất nhiên, không phải ai cũng
cho rằng đây là một vấn đề. Theo
góc nhìn của một quan chức cấp
cao của Áo tại cuộc họp, sự sụt
giảm trong chi tiêu R&D của chính

phủ thực sự phản ánh sự gia tăng
của doanh nghiệp - và đó là cách
phát triển lành mạnh chứ không có
hại. Ở Áo, trong thập kỷ qua, thị
phần của các tập đoàn trong đầu tư
R&D đã tăng từ 60 lên 66%. Điều
này đơn giản là vì ngay cả khi
ngân sách Chính phủ Áo dành cho
R&D vẫn tăng thì chi tiêu của các
tập đoàn còn tăng nhanh hơn, dẫn
đến thị phần của chính phủ trong
đầu tư R&D giảm.
Theo các nhà phân tích của
OECD, mặc dù điều đó đúng ở Áo,
ở nhiều nước phát triển khác, số
tiền chi tiêu thực tế của chính phủ,
thay vì chỉ là điểm phần trăm, vẫn
chưa phục hồi sau khủng hoảng
năm 2008.
Đồng thời, một số bước phát triển
mới có thể giúp các chính phủ giữ
vai trò trong R&D. Một ví dụ là áp
dụng các công nghệ kỹ thuật số,
như trí tuệ nhân tạo và học máy, để
theo dõi những gì doanh nghiệp
đang làm với tiền đầu tư vào R&D
của họ, hoặc để phát hiện các công
nghệ và xu hướng mới nổi nhanh
hơn. Một cách khác là thúc đẩy
hợp tác quốc tế hơn nữa về
KH&CN để phối hợp chi tiêu công
cho phù hợp với các mục tiêu
chung toàn cầu như làm chậm biến
đổi khí hậu.
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Thật vậy, OECD lưu ý, các chính
phủ nói chung dường như quan
tâm hơn bao giờ hết đối với việc
định hướng công nghệ - để thúc
đẩy nền kinh tế của họ hướng tới
sự phát triển bền vững, dịch vụ y tế
tốt hơn hoặc các nhiệm vụ khác.
Nghịch lý là những chính sách này
đang được thúc đẩy trong khi chi
tiêu chính phủ cho R&D đang
giảm. Theo Dominique Guellec,
người phụ trách bộ phận KH&CN
của OECD, điều này “không hoàn
toàn xấu” nhưng có thể ảnh hưởng
đến năng lực định hướng công
nghệ của các chính phủ.
(Theo khoahocphattrien.vn)

Giám đốc điều hành khu vực, Hội
đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, làm Đồng trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, hai Bên đã
cùng trao đổi về những nội dung
cùng quan tâm. Đại sứ Michael
Michalak đã bày tỏ cảm ơn đối với
lãnh đạo Bộ KH&CN đã dành thời
gian đón tiếp và làm việc với đoàn.
Đại sứ khẳng định: “Chúng tôi rất
mong chờ cuộc họp này, bởi cá
nhân tôi rất quan tâm đến chủ đề
đổi mới sáng tạo và chính sách mà
Việt Nam đang hướng tới để phát
triển đổi mới sáng tạo cũng như
các doanh nghiệp startup, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, và nền kinh tế
số của Việt Nam”.

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

NHIỀU CÔNG TY HÀNG ĐẦU
TẠI HOA KỲ MUỐN HỢP
TÁC VỀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI
MỚI SÁNG TẠO
Sáng 13/3/2019 tại trụ sở Bộ
Khoa học và Công nghệ
(KH&CN), Thứ trưởng Bộ
KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy đã
có buổi tiếp và làm việc với Đoàn
Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng
kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN do
ngài Michael Michalak, nguyên
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, hiện
là Phó Chủ tịch cấp cao kiêm

Ngài Michael Michalak cùng các doanh
nghiệp Hoa Kỳ trao đổi tại buổi làm việc

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ
KH&CN Bùi Thế Duy đã thông tin
với đoàn những kết quả nổi bật của
Bộ KH&CN trong năm 2018 cũng
như những hoạt động sẽ được Bộ
KH&CN ưu tiên tập trung trong
năm 2019. Thứ trưởng cũng giới
thiệu một số dự án trọng điểm đang
triển khai và cho biết Bộ KH&CN
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được Chính phủ giao và chịu trách
nhiệm trước Chính phủ về việc
phát triển startup tại Việt Nam.
Cụ thể, năm 2019 Bộ KH&CN
ưu tiên đẩy mạnh phát triển doanh
nghiệp và thị trường KH&CN,
trong đó tập trung các vấn đề về
phát triển doanh nghiệp KH&CN,
định hướng phát triển thị trường
KH&CN, hoàn thiện môi trường
pháp lý về thị trường KH&CN,
thúc đẩy nhu cầu công nghệ và
nâng cao năng lực chuyển giao
công nghệ và kế hoạch hoạt động
khởi nghiệp sáng tạo.
Thông qua buổi làm việc, Thứ
trưởng Bùi Thế Duy mong muốn
thúc đẩy hợp tác giữa doanh
nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ
cũng như thúc đẩy đầu tư vào Việt
Nam (đặc biệt là Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc), trong đó có những
lĩnh vực là thế mạnh của hai bên
như: năng lượng tái tạo, năng
lượng sạch; vật liệu mới; công
nghệ sinh học; y học; nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao...
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề
xuất hợp tác với các tập đoàn công
nghệ như Amazon với công nghệ
AWS; Apple, IBM, Google…
trong lĩnh vực thương mại điện tử;
Blockchain, Internet kết nối vạn
vật, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu

lớn, tài nguyên máy tính, mạng
viễn thông 5G, thẻ thông minh...
Thứ trưởng cũng đề nghị Hòa Kỳ
tăng cường trao đổi kinh nghiệm
về việc tái sử dụng chất thải, phế
liệu và năng lượng dư thừa trong
khu công nghiệp sinh thái, phối
hợp với Việt Nam xác định nhu
cầu, phương án hợp tác, hỗ trợ của
cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ
cho doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam để đổi mới công nghệ,
đổi mới mô hình kinh doanh.
Về đề xuất của đại diện một số
công ty Hoa Kỳ như 3M, Dow,
JUUL, Amazon, Qualcomm mong
muốn hợp tác về công nghệ và đổi
mới sáng tạo, Thứ trưởng khẳng
định Bộ KH&CN luôn ủng hộ và
sẵn sàng hợp tác với các đối tác
trong các lĩnh vực có liên quan.
Về phía đoàn doanh nghiệp, ngài
Michael Michalak cũng cam kết
luôn sẵn sàng là cầu nối giúp Bộ
KH&CN và các đơn vị thành viên
đưa các thông tin, đề xuất tới các
cơ quan có thẩm quyền của Hoa
Kỳ.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CÔNG
NGHỆ GIÚP CẢI THIỆN
CUỘC SỐNG PHỤ NỮ NÔNG
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THÔN VIỆT NAM
Chiều 06/3, tại Hà Nội, Đại sứ
Ireland – bà Cáit Moran và Phó
Đại sứ kiêm Đại biện Lâm thời
Australia – bà Rebecca Bryant đã
chủ trì tổ chức sự kiện chào mừng
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát
động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp
công nghệ giúp cải thiện cuộc sống
phụ nữ nông thôn Việt Nam” (gọi
tắt là “Công nghệ vì sự bình
đẳng”). Thứ trưởng Bộ khoa học
và Công nghệ Bùi Thế Duy đã
tham dự sự kiện.
Hưởng ứng chủ đề toàn cầu “Suy
nghĩ bình đẳng, xây dựng thông
minh và sáng tạo để thay đổi”,
được đồng tài trợ bởi Chính phủ
Australia và Ireland và thực hiện
bởi tổ chức Sáng Kiến hỗ trợ Phụ
nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh
(WISE), cuộc thi quốc gia này
được tổ chức nhằm thúc đẩy việc
áp dụng công nghệ, thông qua đó
nâng cao năng lực và cải thiện
cuộc sống phụ nữ nông thôn Việt
Nam.
Các mục tiêu của cuộc thi bao
gồm: Khuyến khích các ý tưởng
sáng tạo công nghệ giúp cải thiện
cuộc sống và năng suất lao động
của phụ nữ nông thôn; Hỗ trợ triển
khai và nhân rộng các sáng kiến
tốt; Nâng cao nhận thức về tầm

quan trọng của bình đẳng giới và
trao quyền cho phụ nữ; Tạo động
lực cho phụ nữ tích cực tham gia
phát triển các giải pháp công nghệ
nhằm tạo ra sự thay đổi.
Tổng số tiền giải thưởng của
cuộc thi lên đến 18.000 đô la
Australia trong đó giải Nhất là
10.000 đô la, giải Nhì 5.000 đô la
và giải Ba 3.000 đô la. Ngoài ra,
các sáng kiến đoạt giải sẽ được hỗ
trợ thông qua hoạt động ươm tạo
và tăng tốc bởi tổ chức WISE.
Để tham gia cuộc thi, ứng viên
phải là phụ nữ trên 18 tuổi có quốc
tịch Việt Nam, đang sinh sống tại
Việt Nam (cá nhân hoặc nhóm có
người đại diện là một thành viên
nữ có thể tham gia cuộc thi) và có
giải pháp công nghệ giúp cải thiện
cuộc sống hoặc năng suất làm việc
của phụ nữ nông thôn. Giải pháp
công nghệ có thể ở giai đoạn ý
tưởng, hoặc sản phẩm mẫu hoặc
sản phẩm hoàn thiện. Thời hạn nộp
đề xuất dự thi kéo dài từ 06/3/2019
đến 06/4/2019 và các giải pháp
công nghệ đoạt giải sẽ được công
bố vào Ngày Đổi mới Sáng tạo Thế
giới (ngày 21/4/2019).
Sự kiện cũng giới thiệu 02 công
nghệ giúp cải thiện cuộc sống phụ
nữ nông thôn Việt Nam do Chính
phủ Australia và Ireland hỗ trợ.
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Một là ứng dụng trên điện thoại có
tên gọi “Hành trình An toàn” – một
ứng dụng giúp cung cấp thông tin
về chỗ ở và việc làm cho phụ nữ di
cư. Ứng dụng được tổ chức Plan
International Việt Nam phát triển
với sự hỗ trợ của Chính phủ
Australia. Hai là cơ sở chế biến chè
do Trung tâm Phát triển và Hội
nhập hỗ trợ với nguồn tài trợ của
Đại sứ quán Ireland. Dự án giúp
nông dân trồng chè người dân tộc
thiểu số ở Mường Đỗ, tỉnh Sơn La,
nâng cao chất lượng chế biến sau
thu hoạch và chất lượng sản phẩm,
đáp ứng tiêu chuẩn Vietfarm và tạo
nên các sản phẩm trà có thương
hiệu và giá trị cao hơn.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN MỚI VỀ BỌT
KHÍ NHẰM CẢI THIỆN AN
TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÁC
CƠ SỞ HẠT NHÂN
Một tiêu chuẩn quốc tế mới do
Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ
(ASTM Quốc tế) phát triển nhằm
giúp bảo vệ người lao động cũng
như các cơ sở vật chất trong các
hoạt động thường ngày tại các cơ
sở hạt nhân.
Ủy ban công nghệ và ứng dụng

hạt nhân của ASTM Quốc tế (E10)
đã nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn
(E3191), cung cấp hướng dẫn về
lớp phủ bọt vĩnh cửu – áp dụng
cho các bề mặt cơ sở khác nhau –
giúp giảm thiểu những yếu tố sau:
- Di chuyển ô nhiễm vào hoặc
xung quanh các tòa nhà, các trang
thiết bị và các bề mặt khác trong
các cơ sở hạt nhân;
- Sự ô nhiễm trong không khí;
- Sự lây lan của ô nhiễm từ các
nhân tố bên ngoài như giao thông
dành cho người đi bộ và hỏa hoạn.
Theo ông James Nicholson, thành
viên của ASTM Quốc tế, tiêu
chuẩn mới xây dựng dựa trên hai
tiêu chuẩn hiện có (E3104 và
E3105) bao gồm các bọt khí không
thể tách rời, còn được biết đến là
“nền tảng ô nhiễm ba chiều”.
Ông Nicholson cho rằng các tiêu
chuẩn này đã đưa ra một số liệu
hiệu suất mà trước đây chưa từng
có cho các tổ chức thương mại và
chính phủ đồng thời giúp hỗ trợ
tuân thủ quy định về an toàn của
người lao động.
Để biết thêm thông tin chi tiết về
bộ Tiêu chuẩn (E3191), vui lòng
liên hệ trực tiếp với Trung tâm
Thông tin (ĐT 024.37562608,
email: tttt@tcvn.gov.vn).
(Theo tcvn.org.vn)
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DỪNG CÔNG BỐ DỰ THẢO
TIÊU CHUẨN VỀ NƯỚC MẮM
Sau nhiều ý kiến liên quan đến
công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc
gia “Quy phạm thực hành sản xuất
nước mắm”. Tại cuộc họp diễn ra
ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Khoa
học & Công nghệ, Phạm Công Tạc
cho biết sẽ dừng công bố dự thảo
Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm
thực hành sản xuất nước mắm” để
tiếp tục xin ý kiến các tổ chức, hiệp
hội… bằng văn bản hoặc đối thoại,
hội thảo… Việc xin ý kiến tiếp
nhằm đảm bảo sức khỏe, quyền lợi
của người tiêu dùng và không để
ảnh hưởng đến các tổ chức sản
xuất kinh doanh nước mắm.
Bộ KH&CN đã chỉ đạo Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
tạm dừng công bố tiêu chuẩn để
tiếp tục xin ý kiến của các tổ chức,
hiệp hội về các nội dung nêu trong
dự thảo của bộ tiêu chuẩn.

Nhiều cơ sở sản xuất nước mắm cho rằng
dự thảo mới công bố gây khó khăn cho
hoạt động kinh doanh (ảnh minh họa)

Thứ trưởng cho rằng, một bộ tiêu
chuẩn quốc gia, quy phạm thực
hành sản phẩm trong một lĩnh vực

nào đó sẽ liên quan đến vài bộ,
ngành. Song khi đưa vào cuộc
sống đều phải đảm bảo ba nguyên
tắc. Thứ nhất là phải phù hợp với
trình độ phát triển của Việt Nam ở
từng giai đoạn. Thứ hai, mỗi bộ
tiêu chuẩn phải đảm bảo sự đồng
thuận của các thành phần liên quan
trong xã hội. Đây là nguyên tắc
không phải ngoại lệ ở Việt Nam
mà nhiều nước trên thế giới. Và
thứ ba, theo ông là phải đảm bảo
sự hài hòa lợi ích của các bên liên
quan.
Dự thảo tiêu chuẩn về Quy phạm
thực hành sản xuất nước mắm
được xây dựng dựa trên căn cứ
Tiêu chuẩn CODEX (CAC/RCP
52-2003), TCVN 7265:2015 và
thực tế sản xuất nước mắm tại Việt
Nam. Tổng cục Tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, Bộ Khoa học và
Công nghệ là cơ quan thẩm định
phối hợp với Cục Chế biến và Phát
triển thị trường nông sản là cơ
quan biên soạn.
Đại diện Bộ Nông nghiệp cũng
cho biết sẽ cùng Bộ KH&CN hoàn
thiện dự thảo tiêu chuẩn này thông
qua việc nhiều lần tổ chức hội
thảo, lấy ý kiến các bên để khi
công bố đảm bảo được ba tiêu chí
này. Trước đó, sau khi dự thảo
Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm
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thực hành sản xuất nước mắm”
được công bố, các doanh nghiệp
cho rằng có hơn 50 nội dung quy
định không phù hợp với thực tế sản
xuất nước mắm. Trong khi các
doanh nghiệp sản xuất truyền
thống đang bị cạnh tranh mạnh mẽ,
hàng giả hàng nhái tràn lan thì dự
thảo này nếu được thông qua lại
càng làm doanh nghiệp kiệt quệ
thêm.
Không ít doanh nghiệp cho rằng
dự thảo có nhiều nội dung mang
tính chất “bóp nghẹt” các cơ sở
nước mắm truyền thống khi đưa ra
những tiêu chuẩn bất hợp lý. Đầu
tiên là tiêu chuẩn kiểm soát các
loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực
vật trong khi nguyên liệu làm nước
mắm là cá biển, không thể có thuốc
thú y… Hay như quy định hàm
lượng histamine trong nước mắm
phải dưới 400 ppm. Trong khi đó
nước mắm truyền thống được làm
từ cá biển nguyên chất nên hàm
lượng đạm 20-40 độ khiến
histamine ở mức 800-1.000 ppm.
Không chỉ vậy, trong dự thảo tiêu
chuẩn lại có quy định thùng chứa
nước mắm phải màu sáng. Thực tế,
doanh nghiệp làm nước mắm bằng
bể xi măng, chum, thùng gỗ vẫn
đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, dự thảo đưa ra chỉ tiêu

kiểm soát vi sinh vật (độc tố
Clostridium
botulinum
và
Staphylococus aureus) cũng không
phù hợp. Vì vi sinh vật này gây
bệnh từ thịt, còn cá thì không có.
Đặc biệt, vi sinh vật này không
phát triển được trong môi trường
nước mắm nên không có mối nguy.
Bên cạnh đó, tiêu chuẩn TCVN12607:2019 chỉ đưa ra hai loại khái
niệm là nước mắm nguyên chất và
nước mắm chung. Trong đó, dự
thảo lại không phân định rõ quy
trình sản xuất đâu là nước mắm
truyền thống, đâu là nước mắm
công nghiệp. Do đó, doanh nghiệp
đề nghị cần có bộ quy chuẩn riêng
cho từng loại.
Một điểm bất hợp lý khác là dự
thảo yêu cầu doanh nghiệp phải
thiết kế và xây dựng cơ sở sản
xuất; nâng cấp nơi sản xuất nước
mắm truyền thống trở thành nhà
xưởng hiện đại… Theo các doanh
nghiệp, điều này buộc các nhà sản
xuất phải đầu tư thêm chi phí để
xây dựng cơ sở sản xuất với quy
mô lớn mới đáp ứng được các tiêu
chuẩn như dự thảo đưa ra. Trong
khi cơ sở hoành tráng, hiện đại
không đồng nghĩa với chất lượng
sản phẩm làm ra sẽ tốt.
Ông Trương Quang Hiến, Chủ
tịch Hiệp hội nước mắm Phan
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Thiết cho biết, từ trước tới nay,
doanh nghiệp nước mắm truyền
thống áp dụng quy định TCVN7265:2005 và thực tế sản xuất tại
Việt Nam. Riêng với tiêu chuẩn
Codex (CAC/RCF 52-2003) hầu
như chỉ phù hợp với nước mắm
công nghiệp và trước đó doanh
nghiệp nước mắm truyền thống
cũng từng phản đối và không áp
dụng quy định này.
Chiều ngày 11/3, Văn phòng
Chính phủ có văn bản truyền ý
kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ
Đức Đam và yêu cầu các quy
chuẩn, tiêu chuẩn đưa ra không để
ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất,
kinh doanh nước mắm truyền
thống./.
(Theo vnexpress.net)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Các nhà khoa học tạo ra vật
liệu có thể “chặn” được âm
thanh
Bằng cách kết hợp giữa nghiên
cứu toán học với in 3D, các nhà
nghiên cứu từ Đại học Boston đã
tạo ra một vật liệu mới dường như
bất chấp logic thông thường với
khả năng… “chặn” được âm
thanh.

Nhà nghiên cứu Xin Zhang, một
trong những nhà nghiên cứu chính
nói rằng. Trong tương lai có thể có
một vật liệu hoàn toàn khác biệt
với khả năng kì lạ được đặt tên là
“siêu vật liệu ngăn âm thanh”.

Theo tiết lộ ban đầu, các nhà
khoa học đã bắt đầu tính toán kích
thước và thông số kỹ thuật mà một
vật liệu sẽ cần phải có khả năng
phản xạ sóng âm thanh trở lại
nguồn của chúng mà không chặn
không khí hoặc ánh sáng.
Sau đó, họ in 3D vật liệu thành
hình bánh rán và gắn nó vào một
đầu của ống nhựa PVC, đầu còn lại
gắn vào loa.
Khi thổi một nốt cao từ loa, các
nhà nghiên cứu nhận thấy rằng đã
chặn 94% âm thanh phát ra từ
đường ống.
Với phát hiện mới này, các nhà
khoa học hi vọng tới tiềm năng sử
dụng vật liệu để làm giảm âm
thanh của máy bay không người lái
hoặc thậm chí cả máy MRI trong
tương lai.
(Theo dantri.com.vn)
 Nhà khoa học Việt tạo bước
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đột phá chế tạo pin không cháy
nổ có tuổi thọ 50 năm
Tiến sĩ Trương Quang Đức – nhà
khoa học người Việt tại Đại học
Tohoku, Nhật Bản mới sáng chế ra
loại pin không cháy nổ, có tuổi thọ
pin lithium lên đến 50 năm.
Hiện nay các thiết bị điện tử cầm
tay như máy tính điện thoại và
thậm chí ô tô điện đều sử dụng
công nghệ pin Lithium với vật liệu
LMO, loại pin không an toàn có
nhiều nguy cơ cháy nổ đặc biệt khi
dùng trong điều kiện công suất cao
và không phù hợp để sử dụng trong
việc nạp và xả pin liên tục nhiều
lần.
Các nhà khoa học của Đại học
Tohoku cùng các nhà khoa học
Nhật Bản đã bắt tay giải quyết vấn
đề này bằng cách nghiên cứu các
thế hệ pin mới dựa trên sự trao đổi
nguyên tử Magiê, thay thế cho
nguyên tử Lithium. Lithium là kim
loại phản ứng rất nhạy với nước và
các chất hữu cơ có hydro sinh ra
khí hydro tác nhân gây nổ khi pin
nóng lên trong quá trình sạc xả.
Ngược lại, Magiê là kim loại rất
bền nhiệt và không có phản ứng
trong môi trường không khí và
nước. Do đó pin Magiê không gây
cháy nổ rất thích hợp cho ô tô điện
trong tương lai.

Loại pin thế hệ mới này sử dụng
điện cực Magiê Mangan spinel oxit
nhúng trong chất điện ly Magiê
perclorat. Trong quá trình thí
nghiệm, các nhà khoa học phát
hiện ra loại pin này có thể cung cấp
trữ năng 400 Wh/Kg, cao gấp 1,5
lần trữ năng của LCO hay NMC
trong ô tô điện hiện nay.
Bất ngờ hơn, quá trình thử
nghiệm độ bền của pin cho thấy,
pin trải qua 50.000 lần mà không
có sự suy giảm nào trong công
suất, điện năng.
Các thế hệ pin Lithium có khả
năng chịu được 5.000 lần sạc xả
tương đương tuổi thọ 5 năm. Trong
khi đó, loại pin công nghệ mới có
khả năng kéo dài thời lượng sử
dụng pin của máy tính, điện thoại
thông minh, ô tô đến 50 năm.
Bằng các quan sát trên kính hiển
vi điện tử truyền qua phân giải cao,
các nhà nghiên cứu hiện phát hiện
ra một lớp mỏng có cấu trúc khác
lạ giúp cho điện cực siêu bền ở
điều kiện nạp xả trong chất điện ly.
Tuy nhiên các nhà nghiên cứu
chưa thỏa mãn với trữ năng của vật
liệu Mangan, nên họ đang tiếp tục
thử nghiệm một vài lựa chọn thay
thế khác trước khi bắt đầu cùng các
công ty sản xuất sản phẩm tung ra
thị trường.
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Công trình nghiên cứu pin
Magiê được tài trợ bởi chương
trình đẩy mạnh nghiên cứu thế hệ
pin mới (SPRING-Specially
Promoted
Research
for
Innovative Next Generation
Batteries), của Bộ Khoa học
Công nghệ Nhật Bản, đã được
Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ công
nhận.
TS Trương Quang Đức cho biết:
“Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang
tiếp tục thử ứng dụng các vật liệu
từ Niken và Cobalt thay cho
Mangan để tăng lượng trữ năng
của loại pin thế hệ mới này.
Trong tương lai chúng tôi sẽ đăng
ký bằng sáng chế và cùng các
công ty Nhật Bản đưa vào sản
xuất các vật liệu pin mới này".
(Theo dantri.com.vn)
 Tạo nhiên liệu hydro từ nước
biển
Các nhà khoa học tại Đại học
Stanford đã phát minh ra cách
tạo nhiên liệu hydro từ nước biển
khi sử dụng năng lượng Mặt trời,
mở ra khả năng tạo năng lượng
sạch không thải khí CO2. Các
nhà khoa học tại Đại học
Stanford đã phát minh ra cách
tạo nhiên liệu hydro từ nước biển
khi sử dụng năng lượng Mặt Trời,

mở ra khả năng tạo năng lượng
sạch không thải khí CO2.
Các biện pháp phân tách nước
hiện nay sử dụng nước đã được
thanh lọc vì chất clo trong muối
nước biển (được tích điện âm) có
thể ăn mòn cực dương, dẫn tới làm
giảm tuổi thọ của hệ thống phân
tách.
Theo các nhà nghiên cứu, khi
tách hydro và oxy từ nước, khí
hydro bay ra theo cực âm và khí
oxy thoát ra theo cực dương.
Nhóm nghiên cứu do nhà khoa
học Dai Hongjie đứng đầu đã phát
hiện rằng nếu phủ cực dương bằng
những lớp kim loại được tích nhiều
điện âm, chính các tấm này sẽ đẩy
clo ra và làm chậm quá trình ăn
mòn kim loại bên trong đã được
che phủ.
Nếu không có vỏ bọc đã tích điện
âm, cực dương chỉ có thể làm việc
trong khoảng 12 giờ trong môi
trường nước biển mặn, nhưng với
lớp bọc này, cực dương có thể hoạt
động tốt trong hàng nghìn giờ.
Theo các nhà nghiên cứu, trong
tương lai, công nghệ này cũng có
thể được sử dụng để tạo khí oxy có
thể thở được từ đại dương.
(Theo Vietnam+)
2. TIN TRONG NƯỚC
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 Chương trình KC4.0/19-25:
Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng của công nghiệp 4.0
Ngày 1/3/2019, tại Hà Nội, Bộ
KH&CN đã tổ chức Hội thảo Triển
khai nội dung Chương trình Hỗ trợ
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng
của công nghiệp 4.0, mã số
KC4.0/19-25.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ
KH&CN Bùi Thế Duy - Chủ
nhiệm Chương trình cho biết,
Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu
ứng dụng, phát triển 43 công nghệ
trong danh mục các công nghệ chủ
chốt của công nghiệp 4.0 (theo
Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN
ngày 3/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
KH&CN như: trí tuệ nhân tạo
(Artificial Intelligence), chuỗi khối
(Blockchain), phân tích dữ liệu lớn
(Big data analytic), Internet kết nối
vạn vật (Internet of Things), thế hệ
mạng di động thứ 5 (5th
Generation), robot, điện toán đám
mây (I-cloud)..., trong đó hạt nhân
là công nghệ trí tuệ nhân tạo, dựa
trên cơ sở dữ liệu Hệ tri thức Việt
số hóa. Chương trình KC4.0/19-25
không đặt nặng về bài báo quốc tế
và đào tạo, mà trọng tâm hướng
vào các giải pháp công nghệ được
hình thành và thể hiện qua các giải
pháp hữu ích, bằng sáng chế được

đăng ký. Dự kiến, Chương trình sẽ
mang lại ít nhất 30 giải pháp công
nghệ được hình thành từ các công
nghệ chủ chốt và ứng dụng rộng rãi
cho các lĩnh vực sản xuất - kinh
doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch,
tài chính - ngân hàng, nông nghiệp,
công nghiệp chế biến và chế tạo,
quốc phòng, an ninh… Về mặt hỗ
trợ đổi mới mô hình cho các doanh
nghiệp, Chương trình dự kiến xây
dựng ít nhất 10 mô hình quản trị,
sản xuất, kinh doanh và giải pháp
chuyển đổi số trong quản lý điều
hành doanh nghiệp. Ngoài ra,
Chương trình cũng dự kiến hỗ trợ
ưu đãi tín dụng cho ít nhất 50
doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt
động nghiên cứu phát triển, ứng
dụng các công nghệ của công
nghiệp 4.0.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Đà Nẵng: Xây dựng dữ liệu về
tiềm năng năng lượng mặt trời
Ngày 14/3/2019, tại TP. Đà Nẵng
đã diễn ra hội thảo tham vấn xây
dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm
năng năng lượng mặt trời (NLMT)
cho địa phương này.
Đây là một trong những hợp phần
quan trọng thuộc Dự án Phát triển
năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng
do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ
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với mục tiêu nâng cao khả năng
tiếp cận nguồn năng lượng sạch
trên cơ sở bền vững.
Theo đánh giá của Trung tâm
Tiết kiệm năng lượng và tư vấn
chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
(DECC), Đà Nẵng có số giờ nắng
trung bình 2.100 h/năm, cường độ
bức xạ trung bình 4,89
kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm năng
từ NLMT để sản xuất điện là 0,733
kWh/m2/ngày.
Như vậy, có thể thấy NLMT tại
Đà Nẵng có tiềm năng lớn, phù
hợp với việc khai thác, sử dụng
loại năng lượng này để phát triển
trong thời điểm hiện nay và cả
trong tương lai. Tuy nhiên, việc
hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ để
hình thành bản đồ về tiềm năng
NLMT thì chưa có.
Từ cuối năm 2018, gói thầu “Xây
dựng cơ sở dữ liệu NLMT và bản
đồ tiềm năng ứng dụng NLMT tại
TP. Đà Nẵng” đã được triển khai.
Các kỹ sư và nhà khoa học đã tiếp
cận các nguồn cơ sở dữ liệu và trực
tiếp đo đạc tại nhiều mái nhà, khu
vực mặt đất, mặt nước để xây dựng
cơ sở dữ liệu về loại năng lượng
này. Trong đó, việc xác định đối
tượng người sử dụng cuối cùng khi
tiếp cận thông tin, công thức tính
toán tiềm năng kỹ thuật và kinh tế,

vấn đề đấu nối đối với các dự án
điện mặt trời là các nội dung cần
xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, tích hợp
cơ sở dữ liệu lên bản đồ và hình
thành sản phẩm phần mềm trên nền
tảng website để đăng tải công khai.
Tại hội thảo, đại diện các cơ quan
liên quan đã đóng góp ý kiến cho
nhóm tư vấn để bộ cơ sở dữ liệu
đánh giá tiềm năng NLMT được
hoàn thiện. Từ đó, DECC sẽ tiếp
nhận quy trình kỹ thuật quản lý,
khai thác, duy trì dữ liệu NLMT
Đà Nẵng.
Theo đại diện DECC, khâu xây
dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm
năng ứng dụng NLMT tại thành
phố Đà Nẵng có ý nghĩa quan
trọng, bởi công cụ này giúp ích rất
nhiều cho cơ quan quản lý, các nhà
đầu tư tư nhân, các đơn vị tài trợ,
các chuyên gia tư vấn và các bên
liên quan khác… khi bắt tay xây
dựng chính sách, lập kế hoạch và
đưa ra quyết định đầu tư liên quan
đến NLMT.
(Theo vista.gov.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Nghiên cứu công nghệ bảo
quản thủy sản đánh bắt xa bờ
bằng đá tuyết
Ngày 19-3, Sở KHCN đã tổ chức
đánh giá đề tài Nghiên cứu ứng
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dụng công nghệ bảo quản thủy hải
sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê
xa bờ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Dự án do Phân viện Nghiên cứu
Hải sản phía Nam nghiên cứu và
thực hiện, với mục đích lắp đặt và
xây dựng quy trình vận hành hệ
thống thiết bị sản xuất đá tuyết trên
tàu lưới rê xa bờ. Theo đó, thay vì
sử dụng công nghệ bảo quản
truyền thống với đá nguyên khối
được mang từ đất liền dự trữ trên
tàu, sẽ được thay thế bằng việc lắp
đặt hệ thống làm đá tuyết được sản
xuất trực tiếp trên tàu trong quá
trình đánh bắt, thời gian và chất
lượng của loại đá tuyết đạt công
suất 3-5 tấn/24 giờ, nhiệt độ đá
tuyết từ <-2oC. Từ đó nâng cao
chất lượng sản phẩm sau thu hoạch
trên tàu lưới rê xa bờ, đồng thời
giảm đáng kể tổn thất sau đánh bắt
các loại thủy hải sản, góp phần
thúc đẩy năng lực vươn khơi khai
thác dài ngày hơn, bám trụ ngư
trường tốt hơn của đội ngũ tàu lưới
rê. Đây là một trong những đề tài
nghiên cứu nằm trong danh mục
nhiệm vụ KH&CN đối với các đề
tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử
nghiệm thực hiện năm 2019 của
tỉnh BR-VT.
Tại buổi họp, Hội đồng tư vấn đã
góp ý đơn vị thực hiện dự án cần

nghiên cứu, bám sát thực tiễn trong
hoạt động đánh bắt của đội tàu lưới
rê để chỉnh sửa, bổ sung đề án đưa
vào ứng dụng hiệu quả.
(Theo Sở KH&CN)

 17 dự án vào vòng chung kết
cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo"
Ngày 21-3, Sở KH-CN đã công
bố 17 dự án vào vòng chung kết
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018”.
Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 20182019” được Sở KH-CN tỉnh phát
động từ tháng 9-2018 với sự tham
gia của gần 70 dự án. Sau vòng thi
bán kết (diễn ra từ ngày 15 đến 173), Ban tổ chức đã chọn được 17
dự án thuộc 5 lĩnh vực: nông
nghiệp; công nghiệp - cơ khí; du
lịch - giáo dục - thương mại; nhà
hàng - đồ uống và công nghệ thông
tin tham gia vòng chung kết. Các
dự án được chọn vào vòng chung
kết dựa trên các tiêu chí: Tính đổi
mới sáng tạo; khả năng thương mại
hóa, khả năng tăng trưởng; tính
khả thi; mức độ tác động và ý
nghĩa kinh tế xã hội; khả năng
thuyết trình.
Được biết, trong số 17 dự án vào
vòng chung kết có nhiều dự án đã
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được các tác giả triển khai từ 1-3
năm và mang lại hiệu quả kinh tế
cao như: Dự án Mộc Thanh Trà
Việt Nam phát triển sản phẩm đậu
đen xanh lòng; dự án Rơm Hí
Hoáy xây dựng những kỹ năng
giáo dục mới cho trẻ em; dự án
máy lọc nước biển thành nước ngọt
cho tàu cá đã có sản phẩm bán trên
thị trường nhiều tỉnh, thành phố
trong cả nước; mô hình kinh doanh
cà phê Lavia kết hợp giữa dạy kỹ
năng, tiếng Anh cho bé và phục vụ
cà phê cho phụ huynh…
Vòng chung kết cuộc thi dự kiến
diễn ra vào ngày 25-4.
(Theo Báo BR-VT)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Bao bì polyme đa lớp kín khí
Thông qua việc thực hiện đề tài
độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu
vật liệu, công nghệ sản xuất bao bì
polyme đa lớp kín khí ứng dụng
trong bảo quản nông sản và dược
liệu khô”, các nhà khoa học thuộc
Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam đã
nghiên cứu sản xuất thành công
bao bì polyme đa lớp kín khí ứng
dụng trong bảo quản nông sản và
dược liệu khô trên cơ sở nhựa

polyetylen, etylen vinyl ancol và
polyamit. Chỉ tiêu kỹ thuật của bao
bì polyme đa lớp kín khí do đề tài
chế tạo tương đương với sản phẩm
nhập ngoại.
Sản phẩm bao bì kín khí đã được
sử dụng để bảo quản một số nông
sản (ngô hạt, lạc nhân, đậu tương)
và dược liệu Hoài sơn. Kết quả cho
thấy tính chất của nông sản và
dược liệu sau 12 tháng bảo quản
bằng bao bì này vẫn đảm bảo giá
trị thương phẩm trên thị trường, đạt
TCVN và Dược điển Việt Nam 4.
Việc ứng dụng bao bì polyme đa
lớp kín khí trong bảo quản nông
sản và dược liệu khô sẽ giúp kéo
dài thời gian bảo quản, giảm đáng
kể tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo
chất lượng sản phẩm phù hợp với
nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất
khẩu.
Chi tiết xin liên hệ: Viện Hóa học
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt
Nam. 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu
Giấy,
Hà
Nội;
Tel:
024.37563180 (TS Nguyễn Thanh
Tùng - Chủ nhiệm đề tài).
(khoahocvacongnghevietnam)
 Hệ thống tự động hóa trang
trại gà thông minh
Các nhà khoa học thuộc Viện
Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự
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động hóa - VIELINA (Bộ Công
Thương) đã nghiên cứu thiết kế và
chế tạo thành công hệ thống tự
động hóa trang trại gà thông minh,
phục vụ nhu cầu của nhiều hộ chăn
nuôi gia cầm tại các tỉnh/thành
phố trong cả nước.
Hệ thống được xây dựng trên cơ
sở các thiết bị đo lường điều khiển
thông dụng, sẵn có trên thị trường,
giá rẻ nhưng vẫn đạt mức độ tự
động hóa cao, tương đương với các
sản phẩm của nước ngoài.
Đặc biệt, VIELINA làm chủ hoàn
toàn việc thiết kế chế tạo, sáng tạo
thêm các tính năng mới phù hợp
yêu cầu thực tế; đồng thời phát
triển các giải thuật để giảm thiểu
chủng loại và số lượng thiết bị đo
cần thiết, từ đó giảm giá thành và
đơn giản hóa hệ thống.
Thông tin chi tiết xin liên
hệ: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin
học, Tự động hóa. Số 156A Quán
Thánh, Ba Đình, Hà Nội - Tel:
024.37164855.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Keo tản nhiệt DSA
Mới đây các nhà nghiên cứu
thuộc Trung tâm Nghiên cứu triển
khai Khu Công nghệ cao TP Hồ
Chí Minh (SHTP Labs) đã nghiên
cứu, chế tạo thành công keo dán

tản nhiệt dùng cho các thiết bị điện
tử. Sản phẩm keo tản nhiệt có chứa
vật liệu than nano/graphene được
dùng làm vật liệu giao tiếp nhiệt
cho các thiết bị điện tử như chip
máy tính, đèn LED... nhằm đảm
bảo hiệu suất làm việc và tuổi thọ
cho các thiết bị này. Bên cạnh loại
keo tản nhiệt DSA có hệ số dẫn
nhiệt 1,62 W/mK, Trung tâm còn
có 2 sản phẩm khác là keo tản
nhiệt DSA1 với hệ số dẫn nhiệt > 2
W/mK và DSA2 với hệ số dẫn nhiệt
> 3 W/mK, đáp ứng đa dạng nhu
cầu của các doanh nghiệp.
Bước đầu, sản phẩm đã được ứng
dụng cho một số sản phẩm máy
tính lắp đặt trong nước và đèn Led
của Công ty CP Bóng đèn phích
nước Rạng Đông, cho thấy độ ổn
định cao, tương đương với sản
phẩm từ các nước phát triển, trong
khi giá chỉ bằng khoảng 1/4.
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm
Nghiên cứu triển khai Khu Công
nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP
Labs). Phường Tân Phú, quận 9,
TP Hồ Chí Minh; Tel:
028.37360889.
(khoahocvacongnghevietnam)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
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VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Chương trình quốc gia về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả giai đoạn 2019 - 2030.

Chương trình đặt mục tiêu cụ
thể giai đoạn đến năm 2025, đạt
mức tiết kiệm năng lượng 5,0 đến
7,0% tổng tiêu thụ năng lượng
toàn quốc trong giai đoạn từ năm
2019 đến năm 2025; giảm mức tổn
thất điện năng xuống thấp hơn
6,5%; giảm mức tiêu hao năng
lượng bình quân cho các
ngành/phân ngành công nghiệp so
với giai đoạn 2015 - 2018; đảm
bảo 100% doanh nghiệp vận tải
trọng điểm có chương trình phổ
biến kỹ năng điều khiển phương
tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai
thác, sử dụng phương tiện giao
thông cơ giới theo hướng tiết kiệm
năng lượng;...
Một trong các nhiệm vụ chủ yếu
của Chương trình là xây dựng
trung tâm dữ liệu năng lượng Việt

Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng
công nghệ thông tin về năng lượng
và sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả.
Cụ thể, thực hiện thống kê năng
lượng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành
về năng lượng và sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả; xây dựng
cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
về cơ sở dữ liệu năng lượng và sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả với các cơ sở dữ liệu khác;
đẩy mạnh việc ứng dụng công
nghệ, thiết bị thông minh, tích hợp
trong quản lý, vận hành hệ thống
sử dụng năng lượng và quản lý,
điều hành giao thông vận tải; xây
dựng và hướng dẫn sử dụng phần
mềm trong quản lý, cập nhật dữ
liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả, phù hợp với các đối
tượng sử dụng năng lượng, các cơ
quan quản lý năng lượng các cấp
từ trung ương đến địa phương.
Nhiệm vụ chủ yếu khác của
Chương trình là tăng cường năng
lực về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả. Cụ thể, đào tạo,
tăng cường năng lực cho cán bộ,
các cơ quan đầu mối về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
từ trung ương đến địa phương
trong việc tổ chức quản lý thực
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hiện các quy định của Nhà nước
về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả; đào tạo, tập huấn các
nội dung chuyên môn, kỹ thuật về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả.
Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo,
tăng cường năng lực đối với các
viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo,
các đơn vị tư vấn hoạt động trong
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, các
công ty dịch vụ năng lượng
(ESCO); cập nhập, biên soạn mới
tài liệu đào tạo, tài liệu kỹ thuật,
tài liệu hướng dẫn, phục vụ các
hoạt động nâng cao năng lực về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả cho các đối tượng khác nhau;
rà soát, bổ sung, cập nhật nội dung
có liên quan về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả vào
chương trình đào tạo ngành năng
lượng của các cơ sở đào tạo trong
toàn hệ thống giáo dục; củng cố và
tăng cường mạng lưới các tổ chức
tư vấn, dịch vụ về tiết kiệm năng
lượng, sản xuất sạch hơn trên toàn
quốc từ trung ương đến địa
phương; đầu tư và đưa vào hoạt
động 2 trung tâm đào tạo cấp quốc
gia về quản lý năng lượng.
Đối với cơ sở sử dụng năng
lượng, xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho

cán bộ, người lao động trong đơn
vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả; tổ chức các hội thảo,
hội nghị hướng dẫn, trao đổi, chia
sẻ kinh nghiệm thực hiện sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lập
kế hoạch và thực hiện việc sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả giữa các đơn vị. Đối với các tổ
chức tín dụng, tổ chức đào tạo
nâng cao năng lực thẩm định các
dự án cho vay trong lĩnh vực sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả. Đối với các tổ chức chính trị
xã hội, các tổ chức xã hội, các hội
nghề nghiệp, đào tạo, phổ biến các
sáng kiến, kinh nghiệm và giải
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả.
Ngoài ra, Chương trình cũng sẽ
triển khai các nhiệm vụ chủ yếu:
Tăng cường kiểm tra, giám sát,
đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và
đánh giá kết quả thực hiện quy
định của pháp luật về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
truyền thông nâng cao nhận thức
cộng đồng về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường
quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả.
(Theo vietq.vn)
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