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VẤN ĐỀ HÔM NAY

XÃ HỘI HOÁ ĐẦU TƯ CHO
KHOA
HỌC:
ĐẦU
TƯ
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN
XẤP XỈ NHÀ NƯỚC
Đó là một xu hướng chuyển biến
quan trọng và tích cực trong đầu
tư cho nghiên cứu và phát triển.
Cụ thể, nếu trước đây tỉ lệ chi cho
KH&CN giữa khu vực nhà nước và
doanh nghiệp là 70/30 thì nay đã
dịch chuyển theo hướng gia tăng
chi của khu vực ngoài nhà nước,
đến năm 2018 đã đạt tỉ lệ 52/48.
Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ
KH&CN Chu Ngọc Anh đưa ra
trong phiên trả lời chất vấn của
các Bộ trưởng, trưởng ngành tại
Phiên họp thứ 36 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH)
ngày 15/8/2019.
Tại phiên họp, trả lời chất vấn
của đại biểu Hoàng Đức Thắng
(đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị) về
tỉ lệ chi ngân sách cho KH&CN
còn thấp và giải pháp tăng đầu tư
cho KH&CN, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh cho biết, ngành
KH&CN phải tính toán chi tiêu sao
cho hiệu quả nhất đồng thời thúc
đẩy, huy động nguồn lực xã hội
cho KH&CN. Kết quả đáng mừng

là chi cho nghiên cứu phát triển
của khu vực tư nhân tăng nhanh rõ
rệt. Cụ thể, khoản trích lập quỹ
KH&CN của khu vực tư nhân “đạt
3.350 tỉ trích lập và con số thực
hiện là 2.200 tỉ”, chưa kể vốn đối
ứng trong các chương trình nghiên
cứu khác. Như vậy, khoản trích lập
quỹ KH&CN của các doanh
nghiệp, tập đoàn cũng tương
đương với khoản chi của ngân sách
cho các chương trình nhiệm vụ
quốc gia - vào khoảng 3.000 tỉ.
Nếu như cơ cấu đầu tư cho
KH&CN giữa tư nhân và xã hội
trước đây là nhà nước 70%, xã hội
30% thì nay là 52/48. Con số thống
kê của ngành thuế cũng cho thấy,
trong giai đoạn từ 2011 đến 2018,
các doanh nghiệp, tập đoàn trích
lập quỹ cho KH&CN lên tới
19.000 tỉ đồng.
Tại phiên họp, Tổng Thư ký
Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng
đánh giá “hành lang pháp lý về
KHCN và đổi mới sáng tạo đang
ngày càng hoàn thiện”, “kinh phí
ngoài ngân sách đầu tư cho hoạt
động KHCN có xu hướng tăng”.
Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng
Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã
báo cáo tình hình thực hiện công
tác năm 2019 và nội dung liên
quan đến thực hiện các Nghị quyết,
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Kết luận của UBTVQH về giám
sát chuyên đề. Trong đó, lĩnh vực
KH&CN được đánh giá là có nhiều
chuyển biến, trong đó đáng chú ý
là hệ sinh thái khởi nghiệp đang
dần hình thành, phát triển và nhiều
DN lớn chuyển hướng đầu tư cho
KHCN.
Tuy nhiên, về phía đầu tư công,
nhìn chung chi ngân sách nhà nước
cho KH&CN cho đến nay vẫn
chưa khi nào đạt kỳ vọng cập tới
con số 2%. Gần đây, báo cáo tổng
kết hoạt động ngành KH&CN năm
2018 cho thấy, chi ngân sách nhà
nước cho KH&CN mới chiếm
khoảng 1,35 đến 1,52% tổng chi
ngân sách nhà nước (chưa kể chi
cho an ninh - quốc phòng và dự
phòng).
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng
nhận được các chất vấn khác liên
quan tới các nhiệm vụ và giải pháp
đẩy mạnh phát triển công nghiệp
hỗ trợ và cơ khí chế tạo, công nghệ
chế biến sau thu hoạch, sở hữu trí
tuệ trong bối cảnh mới ký các hiệp
định thương mại mới.
Trả lời câu hỏi của Đại biểu
Hoàng Đức Thắng về công nghệ
chế biến sau thu hoạch, Bộ trưởng
Chu Ngọc Anh cho biết, “Ngành
KH&CN đã tăng cường hợp tác
với ngành nông nghiệp để đẩy

mạnh vấn đề chế biến sau thu
hoạch bởi đây là khâu quan trọng
để khép kín chuỗi sản xuất trong
nông nghiệp” - Bộ trưởng khẳng
định.
Trong tất cả kỳ hội chợ về thiết
bị, công nghệ vừa rồi thì có tới
33.000 công nghệ được chuyển
giao, trong đó, tỷ trọng cho công
nghệ chế biến sau thu hoạch rất
cao. Một số doanh nghiệp chế biến
sau thu hoạch điển hình như
Nafoods đã hỗ trợ và chuyển giao
công nghệ cho nhiều doanh nghiệp,
góp phần đáng kể vào xuất khẩu
hoa quả của Việt Nam, công ty
Việt Nam Food đã được chuyển
giao công nghệ giúp đẩy mạnh sản
xuất cá tra, xử lý phụ phẩm từ
tôm...
Trả lời câu hỏi của Đại biểu
Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Đại
biểu tỉnh Hưng Yên) về khó khăn
khi thực thi sở hữu trí tuệ (SHTT)
đằng sau các Hiệp định FTA và
CPTPP, những giải pháp để Việt
Nam áp dụng hiệu quả nội dung về
sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh khẳng định, SHTT, tài
sản trí tuệ (TSTT) là một vấn đề rất
quan trọng trong hội nhập quốc tế.
“Trách nhiệm của Bộ KH&CN là
tập trung triển khai hiệu quả Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
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Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật
SHTT để thực thi Hiệp định
CPTPP với 5 nội dung trọng tâm là
quy định về thủ tục xác lập quyền
SHTT, ân hạn đối với đơn đăng ký
sáng chế, bảo hộ chỉ dẫn địa lý và
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thì
riêng khâu thực thi bảo vệ quyền
cần có sự nỗ lực phối hợp của các
cơ quan liên quan. Bộ KH&CN đã
tập trung xây dựng Chiến lược
SHTT quốc gia để định hướng cho
sự phát triển của hệ thống SHTT
đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH
và hội nhập quốc tế”, ông nói.
Trả lời câu hỏi của Đại biểu
Phạm Đình Cúc (Bà Rịa - Vũng
Tàu) về những kết quả đạt được,
các nhiệm vụ và giải pháp đẩy
mạnh phát triển cơ khí chế tạo và
công nghiệp hỗ trợ, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh cho biết, bức tranh công
nghiệp hỗ trợ nhìn chung khó
khăn, đặc biệt là lĩnh vực cơ khí.
Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, hiện
có trên 25.000 doanh nghiệp
(khoảng 1/3 doanh nghiệp nội địa),
xuất khẩu gần 20 tỷ USD/năm
nhưng mới đáp ứng được 30% nhu
cầu nội địa. Hiện nay một số doanh
nghiệp đã vươn lên về công nghệ,
đạt trình độ trung bình trong khu
vực, nắm bắt được một số khâu
quan trọng như tư vấn thiết kế

công trình, hạ tầng đồng bộ, kết
cấu thép các công trình lớn…
Đối với công nghiệp hỗ trợ (hiện
có 3.500 doanh nghiệp nhưng mới
đáp ứng được 10% công việc của
các tập đoàn tại Việt Nam), Bộ
KH&CN đã định hướng các quỹ
tập trung hỗ trợ đầu tư cho đối
tượng này, và bước đầu đã có
chuyển động nhất định. Nếu như
năm 2015 chỉ có 31 đầu mối cấp 1,
cấp 2 phụ trợ SamSung thì đến
năm 2017 là 201 đầu mối, tăng gấp
7 lần trong 3 năm.
(Tổng hợp)
ĐÃ ĐẾN LÚC XÂY DỰNG KẾ
HOẠCH TỔNG THỂ VỀ NĂNG
SUẤT QUỐC GIA
Đã đến lúc cần xây dựng một Kế
hoạch tổng thể năng suất quốc gia,
trong đó, các trụ cột khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo là động
lực chính để tạo ra sự bứt phá về
năng suất và tăng trưởng bền vững
tại Việt Nam, đặc biệt trong bối
cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp
4.0.
Theo Bộ KH&CN, vấn đề nâng
cao năng suất lao động ở Việt Nam
đã được đưa vào nhiều các văn kiện
của Đảng và Nhà nước. Thực tế,
nhiều quốc gia trên thế giới nói
chung và ở châu Á nói riêng như
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Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,
Đài Loan, Malaysia,… đã dành sự
quan tâm và đầu tư lớn vào vấn đề
năng suất quốc gia thông qua xây
dựng và phát triển được các kế
hoạch tổng thể năng suất quốc gia
phù hợp với xu hướng quốc tế và
bối cảnh của đất nước.
Do đó, để đạt được mục tiêu đã
đề ra, đồng thời thu hẹp khoảng
cách về năng suất với các quốc gia
phát triển trong khu vực và trên thế
giới, cũng như thoát khỏi bẫy thu
nhập trung bình, đã đến lúc Việt
Nam cần xây dựng một Kế hoạch
tổng thể năng suất quốc gia, trong
đó, các trụ cột khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo là động lực
chính để tạo ra sự bứt phá về năng
suất và tăng trưởng bền vững tại
Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Theo đó, bản dự thảo kế hoạch
cần đưa ra 3 mục tiêu trước mắt
Việt Nam cần đạt được đó là: Thúc
đẩy năng suất lao động và nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp trong nước dựa trên nền
tảng khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo; Phát triển những
ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng
cao dựa trên khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng
suất lao động của nền kinh tế dựa

trên khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo.
Để đạt được những mục tiêu trên,
cần sự kết hợp đồng bộ của nhiều
nhiệm vụ khác nhau và sự vào cuộc
tích cực của tất cả các Bộ, ngành và
địa phương. Tuy nhiên, cần chú
trọng thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm dưới đây để
hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra
một cách nhanh chóng.
Trước hết, cần nâng cao năng
suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lý giải điều này, Bộ KH&CN
cho rằng, hiện nay, mức năng suất
của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất
thấp. Trong đó, phần lớn doanh
nghiệp hoạt động trong những khâu
sản xuất mang lại giá trị gia tăng
thấp (gia công). Những doanh
nghiệp này chủ yếu là thâm dụng
lao động, hoạt động chưa hiệu quả
và chưa có sự quan tâm đúng mức
về năng suất. Đó chính là những
cản trở lớn để cải thiện năng suất
quốc gia. Do đó, cần đề xuất các
giải pháp để nâng cao năng suất cho
khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp
phần vào cải thiện năng suất của
toàn nền kinh tế.
Thứ hai, thúc đẩy năng suất và
nâng cao năng lực cạnh tranh cho
doanh nghiệp lớn trong nước
Mặc dù chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ
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trong nền kinh tế, nhưng doanh
nghiệp lớn trong nước chính là một
bộ phận góp phần lớn vào thúc đẩy
năng suất và tăng trưởng kinh tế
Việt Nam, đồng thời giảm sự lệ
thuộc quá mức vào khối doanh
nghiệp FDI. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp lớn trong nước cũng
được xem là lực lượng tiên phong
để góp phần cải thiện năng suất cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua
hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kiến
thức và hợp tác. Đi cùng với đó, tìm
kiếm và phát hiện các doanh nghiệp
nhỏ và vừa có tiềm năng để phát
triển thành các doanh nghiệp lớn
trong tương lai và tạo đà cho các
doanh nghiệp lớn tăng trưởng và
phát triển.
Thứ ba, thúc đẩy năng suất nội
ngành theo hướng chuyển dịch
công đoạn có giá trị gia tăng thấp
sang công đoạn có giá trị gia tăng
cao trong chuỗi giá trị
Hiện nay, cả 3 khu vực kinh tế:
Nông, lâm nghiệp và thủy sản,
Công nghiệp và xây dựng và Dịch
vụ đều phải đối mặt với các vấn đề
liên quan đến cơ cấu, có ảnh hưởng
trực tiếp đến năng suất của toàn nền
kinh tế. Năng suất phải là động lực
tăng trưởng ở cả 3 khu vực kinh tế.
Thông điệp nâng cao năng suất cần
được truyền đi để tất cả các ngành

đều đi đúng hướng trong nỗ lực
chung nâng cao năng suất quốc gia.
Thứ tư, phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao
Việt Nam hiện có một đội ngũ
nhân lực khá dồi dào so với nhiều
nước trong khu vực và trên thế giới.
Tuy nhiên, hầu hết các ngành hiện
nay đều đang đối mặt với sự thiếu
hụt lao động có kỹ năng, có tay
nghề và lao động chất lượng cao
trong lĩnh vực quan trọng đó là
nghiên cứu và phát triển (R&D),
công nghệ thông tin và kỹ thuật.
Do đó, nhiệm vụ trọng tâm đó là
phát triển lực lượng lao động chất
lượng cao, tức là lực lượng lao
động có kỹ năng tốt và làm việc
hiệu quả.
Thứ năm, phát triển KH&CN,
đổi mới sáng tạo trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh
tế Thế giới, năng lực đổi mới sáng
tạo của Việt Nam vẫn đang còn một
khoảng cách tương đối xa để tiệm
cận với các quốc gia đi đầu về đổi
mới sáng tạo. Do đó, nhiệm vụ
trọng tâm cần thực hiện là phát triển
khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo. Trong đó, Việt Nam cần
phải xây dựng tiềm lực về R&D và
tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
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mới sáng tạo quốc gia đến năm
2025” tại các Bộ, ngành, địa
phương.
Thứ sáu, nuôi dưỡng môi trường
đầu tư kinh doanh
Môi trường kinh doanh của một
quốc gia được xem xét trên 3 khía
cạnh đó là thị trường hàng hóa, thị
trường lao động và thị trường tài
chính.
Để xây dựng môi trường kinh
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
phát triển, cần tiếp tục thực hiện các
cải cách để cải thiện thị trường tài
chính, đặc biệt là thị trường hàng
hóa và thị trường lao động của Việt
Nam đạt hiệu quả cao hơn.
Thứ bảy, cải thiện khuôn khổ
thể chế về khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo
Tác động của khuôn khổ thể chế
về khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo có ảnh hưởng rất lớn đến
năng suất.
Từ góc nhìn năng suất, thể chế
có ảnh hưởng lớn tới năng suất và
các yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Do đó,
nhiệm vụ trọng tâm đó là các yếu
tố thể chế cần được phối hợp hiệu
quả để nâng cao năng suất của nền
kinh tế. Theo đó, các yếu tố thể chế
cần được phân tích, đánh giá cụ
thể để từ đó đề xuất các giải pháp

nhằm hiện thực hóa chiến lược
này.
Trên cơ sở phân tích trên, Bộ
KH&CN đề xuất cấp có thẩm
quyền xem xét giao Ủy ban về
KH&CN của Hội đồng Quốc gia về
Phát triển bền vững và Nâng cao
năng lực cạnh tranh tiếp tục định
hướng, cơ chế, chính sách, biện
pháp chỉ đạo về KH&CN thúc đẩy
năng suất của nền kinh tế, năng suất
của các ngành, lĩnh vực và năng
suất của doanh nghiệp; định kỳ
hằng năm, KH&CN phối hợp với
các Bộ, ngành có liên quan xây
dựng và công bố Báo cáo năng suất
Việt Nam; đồng thời, tiếp tục giao
Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với
các Bộ ngành có liên quan và tổ
chức năng suất châu Á (APO) xây
dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch
tổng thể năng suất quốc gia dựa trên
nền tảng khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
(Theo chinhphu.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ LÀ
MŨI NHỌN CHO CÁCH
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
CỦA VIỆT NAM
Nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ
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là công nghệ có tính đột phá trong
10 năm tới, Chính phủ xác định
đây sẽ là “mũi nhọn” cần được
triển khai nghiên cứu nhằm tận
dụng những cơ hội mà cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
Sáng 16/8, phiên trọng thể Ngày
hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam
2019 (AI4VN Summit 2019) đã
diễn ra tại trường Đại học Bách
khoa Hà Nội với sự tham gia của
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Chu Ngọc Anh, Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cùng
đại diện một số Bộ, Ban, Ngành;
các chuyên gia, doanh nghiệp công
nghệ trong và ngoài nước. Với chủ
đề “Đẩy mạnh hệ sinh thái trí tuệ
nhân tạo”, AI4VN Summit 2019 là
một trong những diễn đàn lớn nhất
về trí tuệ nhân tạo (AI) được tổ
chức tại Việt Nam trong năm 2019.
Ngoài tham luận của giới chuyên
gia, sự kiện có màn trình diễn công
nghệ AI của Đại học Bách Khoa,
FPT, Hệ tri thức Việt số hóa,
Abivin và VietAI.
AI là sự đột phá, mũi nhọn cần
được triển khai nghiên cứu
Sự kiện AI4VN 2019 là nơi kết
nối, tụ hội, chia sẻ và ứng dụng trí
tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực.

Qua sự kiện này, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh kỳ vọng AI4VN
Summit 2019 - nơi kết nối, tụ hội,
chia sẻ ứng dụng AI trong các lĩnh
vực - sẽ thúc đẩy AI phát triển
mạnh mẽ, thúc đẩy mối liên kết
giữa các thành tố trong hệ sinh thái
trong nước.
Trong bối cảnh của cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0, AI có bước
phát triển mạnh. Năm 2018, ngành
công nghiệp này của thế giới tăng
trưởng hơn 70% năm, tương đương
200 tỷ USD so với năm 2017. AI
có khả năng trở thành một trong
những công nghệ đột phá nhất
trong 10 năm tới. Bộ KH&ĐT
cũng xác định AI là công nghệ đột
phá, mũi nhọn trong cuộc Cách
mạng 4.0 nên cần được thúc đẩy
phát triển.
Chính phủ đã xây dựng chiến
lược quốc gia về Cách mạng công
nghiệp 4.0 với việc ưu tiên phát
triển ngành AI thông qua nhiều
nhóm chính sách. Trong đó, nguồn
nhân lực được ưu tiên như đào tạo
AI bậc đại học, hỗ trợ khu doanh
nghiệp ứng dụng AI, ưu tiên đầu tư
thông qua các quỹ, trung tâm đổi
mới sáng tạo. Đây là thời điểm
mang tính lịch sử, cần hành động
theo tinh thần “bây giờ hoặc không
bao giờ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí
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Dũng khẳng định.
Người đứng đầu Bộ KH&ĐT
cũng chia sẻ đơn vị mình đã có
nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, trong đó có AI.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực. Năm 2018 đánh
dấu sự kiện thành lập mạng lưới
đổi mới sáng tạo Việt Nam, quy tụ
các chuyên gia công nghệ và cộng
đồng AI. Trong thời gian tới, Bộ sẽ
mở rộng và phát triển mạng lưới tri
thức AI người Việt tại một số quốc
gia khác cũng như thành lập quỹ
global fund nhằm đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao, đưa tri
thức của người Việt ra thế giới.
“Việt Nam không có sự lựa
chọn nào khác là phải đi nhanh
hơn, bền vững hơn”
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng
định: AI không còn là câu chuyện
khoa học mà là vấn đề kinh tế - xã
hội để đưa Việt Nam phát triển.
Theo đó, KH&CN nói chung đã
phát triển vượt bậc. Thế giới đã
thay đổi, minh bạch hơn, vì thế, AI
là phải vì con người, phục vụ con
người.
Nhìn nhận Việt Nam có xuất
phát điểm thấp, Phó Thủ tướng cho
rằng Việt Nam không có sự lựa
chọn nào khác là phải đi nhanh

hơn, bền vững hơn. Muốn vượt
lên, công nghệ thông tin, khoa học,
AI là công cụ mang lại thời cơ lớn,
nhưng nếu không tận dụng có thể
cơ hội sẽ qua đi. Bản chất của AI
vẫn là phát triển một xã hội an
toàn, văn minh. Những dự án đang
ứng dụng như thành phố thông
minh, hỗ trợ di chuyển, kiểm soát
an ninh, bảo mật thông tin đều
phục vụ một đất nước hùng cường.
Với vấn đề dữ liệu lớn, Việt
Nam phải chia sẻ nhiều hơn cho
cộng đồng, thậm chí là các quốc
gia khác. Dữ liệu không nên chỉ
đem ra nói trong phòng kín mà cần
ở một mặt phẳng chung. Phó Thủ
tướng cũng đồng tình với yêu cầu
đổi mới giáo dục mà nhiều cá nhân
đã đề xuất tại sự kiện.
(Tổng hợp)
CẦN LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC AI CHUYÊN
NGHIỆP

Nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo
(AI) hiện nay chỉ đáp ứng một
phần nhỏ nhu cầu thị trường công
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nghệ cao, điều này đặt ra nhiều cơ
hội cho Việt Nam thực hiện một lộ
trình cụ thể để phát triển nhân lực
AI chuyên nghiệp.
Thiếu hụt trầm trọng
Tại Ngày hội AI4VN, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy
cho biết, lần đầu tiên, Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội có ngành
tuyển sinh với điểm chuẩn vượt
điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội.
Theo đó, hai ngành đào tạo nhân
lực liên quan đến AI gồm ngành
Khoa học máy tính 27,42 điểm và
ngành Chương trình tiên tiến khoa
học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 27
điểm. Mới đây, một công ty của
Nhật Bản đã tuyển 12 sinh viên
chương trình kỹ sư CNTT ViệtNhật của Đại học Bách khoa Hà
Nội sang làm việc với mức lương
6.000 USD/tháng (tương đương
hơn 130 triệu đồng/tháng).
Theo đánh giá của Google Brain,
nhu cầu nhân lực phục vụ cho lĩnh
vực AI là 1 triệu người, nhưng hiện
mới có khoảng 10.000 nhân lực
chất lượng cao đáp ứng. Tại Việt
Nam, dự báo sẽ thiếu từ 70.000
đến 90.000 nhân sự công nghệ
thông tin trong năm 2019 trên tổng
nhu cầu 350.000 người của toàn thị
trường.
Theo GS Nguyễn Thanh Thủy,

Phó hiệu trưởng Đại học Công
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,
những nghiên cứu về AI tại Việt
Nam đã có từ 5-7 năm trước, để
nghiên cứu và ứng dụng cần có
nhân lực, song việc đào tạo không
phải một sớm, một chiều trong khi
nguồn nhân lực AI hiện nay còn rất
mỏng.
GS Nguyễn Thanh Thủy cho
rằng, với các đại học chuyên ngành
có mở khoa CNTT cần đi theo
những hướng riêng rẽ để tìm mô
hình đào tạo phù hợp. Ông cũng đề
cập đến những thành công của hệ
đào tạo CNTT văn bằng 2 từng mở
ra ở các đại học hàng đầu từ những
năm 1990 đã góp phần bổ sung
thêm đội ngũ nhân lực CNTT và
góp phần thúc đẩy ứng dụng
CNTT cho các lĩnh vực có nhu
cầu. Tuy nhiên, để có nguồn nhân
lực mang tính hạt nhân về CNTT
và AI cho các lĩnh vực có nhu cầu
không nên chỉ là đào tạo văn bằng
2 mà cần là bổ sung các kiến thức
này vào chương trình của các đại
học về kinh tế và kỹ thuật.
Cơ hội lớn để phát triển
Việt Nam đang trong thời kỳ dân
số vàng, 65% dân số ở độ tuổi lao
động, trong đó có 143 triệu người
sử dụng điện thoại, máy tính.
Không chỉ có lợi thế về dân số,
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Việt Nam đặc biệt đang trong bối
cảnh cách CMCN 4.0, chuyển đổi
số là mũi nhọn phát triển cách
mạng công nghiệp trong đó AI
chính là hạt nhân của chuyển đổi
số.
GS Hồ Tú Bảo, Viện trưởng Viện
John von Neumann (Viện JVN)
nhận định: "Đây là cơ hội để phát
triển nhân lực AI của Việt Nam".
Ông cho rằng các doanh nghiệp
cần phối hợp với đơn vị đào tạo
đưa giáo trình và khóa học tạo ra lộ
trình phát triển nhân lực AI chuyên
nghiệp.
Nhu cầu nhân lực cao nhưng có
không ít thách thức đối với việc
triển khai AI tại Việt Nam
Theo ông Trần Hồng Thắng,
Giám đốc Ban Quản trị Dữ liệu của
Ngân hàng Vietinbank, đơn vị này
phải mất 4 năm mới tuyển dụng
được 3 vị trí cần sử dụng công
nghệ AI nhưng đều chưa đáp ứng
được chuyên môn công việc. Ông
Thắng nêu một thực tế, những
người giỏi về công nghệ AI lại ít
am hiểu các chuyên môn nghiệp vụ
của ngành ngân hàng. Điều này
dẫn đến việc các mô hình tính toán,
phân tích rất tốt được tạo ra nhưng
nghịch lý là những người tiếp nhận
và sử dụng lại không chấp nhận, vì
quá khó hiểu.

Có một thực tế là hiện tượng
chảy máu chất xám tại Việt Nam
ngày càng nhiều khi đãi ngộ và đầu
tư nhân lực đặc biệt là nhân lực
công nghệ cao chưa được chú
trọng.
Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan,
Giám đốc vùng của Công ty việc
làm Navigos Search North, một
khảo sát do công ty thực hiện trên
nhóm ứng viên ngành CNTT cho
thấy, 70-80% ứng viên muốn nhảy
việc, hơn 50% nói sẽ ra nước ngoài
làm việc nếu có lời mời. Gần 60%
doanh nghiệp tuyển dụng trong
lĩnh vực này cho rằng khó khăn lớn
nhất của họ là vấn đề nhân lực sau
đó mới đến vấn đề dữ liệu và gọi
vốn đầu tư. Doanh nghiệp Việt
cũng gặp phải sự cạnh tranh khi
nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đến Việt Nam tìm kỹ sư công nghệ
để mời sang nước họ làm việc do
thiếu nguồn nhân lực.
Bà Ngô Thị Ngọc Lan cũng cho
biết, nhu cầu của doanh nghiệp
tăng cao nhưng số lượng đào tạo
chưa đáp ứng được. Nhiều doanh
nghiệp phải chủ động tìm đến các
trường đại học để phối hợp đào tạo
và tìm nguồn nhân lực. Không chỉ
thiếu hụt về số lượng, nhân sự
trong lĩnh vực này thường có xu
thế nhảy việc nhanh. Đây là vấn đề
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đau đầu của doanh nghiệp tuyển
dụng, cần có một lộ trình “dài hơi”
để giải quyết trong thời gian tới.
(Theo chinhphu.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Cảm biến phát hiện phương
tiện gây ô nhiễm không khí

Trước đây, đã từng có những
thiết bị phát hiện phương tiện vượt
quá giới hạn tốc độ hoặc quá ồn.
Giờ đây, các nhà khoa học đang
nghiên cứu một cảm biến không
người lái có thể được sử dụng để
nhận biết những chiếc ô tô đang
thải ra khí thải quá bẩn.
Được phát triển bởi một nhóm tại
Đại học Công nghệ Graz của Áo
(TU Graz), một phần của dự án
CARES châu Âu (Cảm biến phát
xạ từ xa không khí thành phố), cảm
biến này được kết hợp với hộp điều
hướng gắn ở cột đèn, xuất hiện ở
những ngã ba đường. Những chiếc
hộp này ban đầu được thiết lập
rung sử dụng các xung laser. Khi
các hạt trong không khí, trong khí
thải của các phương tiện sau đó đi

qua giữa các hộp, các hạt đó trở
nên bị kích thích bởi các rung
động, khiến chúng phát ra tín hiệu
âm thanh.
Số lượng hạt hiện diện càng
nhiều, "âm thanh" do khí thải tạo
ra sẽ càng lớn. Nếu cảm biến được
kết hợp với camera chụp biển số
xe, có thể xác định được ô tô, xe
tải hoặc xe máy nào vượt quá mức
phát thải cho phép.
Alexander Bergmann, cho biết:
"Chúng tôi muốn giám sát khí thải
xe trong các thành phố và khu vực
môi trường trong điều kiện thực tế
mà không phải can thiệp vào giao
thông tự do. Mục đích là sử dụng
các phép đo để xác định loại khí
thải của từng phương tiện”. Chủ sở
hữu của các phương tiện vi phạm
có thể sẽ bị tịch thu phương tiện,
tính phí sử dụng phương tiện liên
tục hoặc cấm vào các khu vực nhạy
cảm với môi trường.
(Theo vista.gov.vn)
 Phát triển công nghệ chế tạo
vật liệu mới
Trước xu thế sử dụng các hệ vật
liệu tổ hợp mới để chế tạo các
dụng cụ đặc chủng cho người lính,
các nhà khoa học của Trung tâm
phát triển công nghệ cao (Viện
Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã
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phối hợp các nhà khoa học của Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an nghiên
cứu thành công hệ vật liệu mới đáp
ứng tiêu chuẩn sản xuất các thiết
bị đặc chủng. Với những đóng góp
quan trọng cho quốc phòng, an
ninh, công trình nghiên cứu đã
được tặng Giải thưởng Trần Ðại
Nghĩa năm 2019.
Năm 2014, Viện Hàn lâm
KH&CN Việt Nam giao Trung tâm
Phát triển công nghệ cao triển khai
dự án "Nghiên cứu phát triển công
nghệ và chế tạo vật liệu mới ứng
dụng trong an ninh - quốc phòng".
Hợp phần một của dự án là
"Nghiên cứu phát triển công nghệ
chế tạo vật liệu tổ hợp bền, nhẹ,
ứng dụng trong sản xuất các thiết
bị, dụng cụ đặc chủng trang bị cho
người lính" do TS Nguyễn Văn
Thao (Trung tâm phát triển công
nghệ cao) và TS Lê Văn Thụ (Cục
Trang bị và Kho vận, Bộ Công an)
làm chủ nhiệm. Mục tiêu của hợp
phần này là chế tạo và sản xuất sản
phẩm chống va đập, chống đạn
trang bị cho lực lượng công an,
quân đội và các lực lượng bảo vệ
chuyên trách khác khi thực thi
nhiệm vụ. Các nhà khoa học đã
nghiên cứu, chế tạo thành công các
hệ vật liệu nhẹ, dẻo, độ bền cao,
như:
polymenanocompozit,

nanocompozit, gốm oxit nhôm.
Trên cơ sở các hệ vật liệu này,
nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành
công ba sản phẩm, gồm: áo phao
chống đạn súng ngắn K54, áo phao
chống đạn súng tiểu liên AK47,
tấm chống đạn súng bắn tỉa đạt tiêu
chuẩn chống đạn NIJ 01.01.06 của
Mỹ. Bên cạnh đó, còn cải tiến một
số sản phẩm đã có như mũ bảo
hiểm chống va đập, bộ ốp bảo vệ
tay chống va đập, bộ ốp mềm bảo
vệ chân, tấm chống đạn súng tiểu
liên AK47 bằng các loại vật liệu
gia cường có kích thước nanomet.
Các sản phẩm mới và cải tiến đều
giảm trọng lượng so với sản phẩm
của nước ngoài, nhưng tính năng
chống đạn, chống va đập không
thay đổi. Các sản phẩm đã được
thử nghiệm khả năng chống đạn
bằng bắn đạn thật theo tiêu chuẩn.
Kết quả nghiên cứu đã được triển
khai sản xuất thử nghiệm tại đơn vị
triển khai ứng dụng là Viện Kỹ
thuật Hóa học, Sinh học và tài liệu
nghiệp vụ (Tổng cục Hậu cần Kỹ
thuật, Bộ Công an).
Hợp phần 2 của dự án là "Nghiên
cứu công nghệ chế tạo một số
chủng loại hợp kim vonfram ứng
dụng làm lõi đạn xuyên động năng
trong quân sự" do PGS, TS Ðoàn
Ðình Phương (Viện Khoa học Vật
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liệu) làm chủ nhiệm. Ðạn xuyên
động năng là thế hệ đạn thứ hai
thay thế cho đạn nổ, là vũ khí tiêu
diệt xe tăng địch mà quân đội của
mọi quốc gia cần phải trang bị. Kết
quả, lõi đạn xuyên động năng bằng
hợp kim WC-Ni do nhóm nghiên
cứu chế tạo đạt được mọi yêu cầu
kỹ thuật đề ra về tỷ trọng, độ bền,
độ dai, độ cứng và độ đồng đều.
Kết quả bắn thử nghiệm đạn thật
cho thấy, đạn xuyên động năng
pháo 85 mm có sử dụng lõi xuyên
do nhóm chế tạo đã đạt được các
yêu cầu về độ xuyên thép, cũng
như các yêu cầu kỹ thuật khác.
Ðược biết, chế tạo đạn xuyên động
năng đã được ngành công nghiệp
quốc phòng Việt Nam triển khai
nghiên cứu từ lâu nhưng chưa
thành công do không chế tạo được
lõi xuyên đạt yêu cầu kỹ thuật về
tỷ trọng, độ dai, độ bền. Ðây là lần
đầu loại đạn xuyên động năng
được chế tạo thành công ở Việt
Nam. Kết quả nghiên cứu đang
được Tổng Cục công nghiệp quốc
phòng tiếp tục ứng dụng để chế tạo
các loại đạn chống xe tăng cho
pháo lớn hơn với chiều sâu xuyên
và uy lực lớn hơn.
(Theo nhandan.com.vn)
 Tế bào nhân tạo có thể cảm

nhận và phản ứng với môi
trường xung quanh
Các nhà nghiên cứu tại trường
Hoàng gia London đã tạo ra các tế
bào nhân tạo mô phỏng tế bào sinh
học bằng cách phản ứng với sự
thay đổi hóa học trong môi trường
xung quanh. Các tế bào nhân tạo
có thể được sử dụng để cảm nhận
những thay đổi trong cơ thể và
phản ứng bằng cách giải phóng
các phân tử thuốc hoặc cảm nhận
và loại bỏ các kim loại có hại
trong môi trường.
Ứng phó với những thay đổi hóa
học là một chức năng quan trọng
của các tế bào sinh học. Ví dụ, các
tế bào có thể phản ứng với hóa chất
bằng cách tạo ra một số protein,
tăng cường sản sinh năng lượng
hoặc tự phá hủy. Hóa chất cũng
được sử dụng bởi các tế bào để liên
lạc với nhau và phối hợp phản ứng
hoặc truyền tín hiệu.
Tuy nhiên, trong các tế bào tự
nhiên, các phản ứng hóa học này
rất phức tạp, bao gồm nhiều bước.
Vì thế, khó tác động chẳng hạn
như khi các nhà nghiên cứu muốn
tạo ra các tế bào tự nhiên mang lại
đặc trưng gì đó hữu ích, giống như
một phân tử thuốc. Thay vào đó,
nhóm nghiên cứu đang tạo ra các tế
bào nhân tạo mô phỏng những
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phản ứng hóa học này theo cách
đơn giản hơn nhiều, cho phép dễ
điều chỉnh chúng.
Giờ đây, nhóm nghiên cứu đã tạo
ra các tế bào nhân tạo đầu tiên có
thể cảm nhận và phản ứng với tín
hiệu hóa học bên ngoài thông qua
kích hoạt đường dẫn tín hiệu nhân
tạo. Các tế bào này có khả năng
cảm nhận các ion canxi và phản
ứng bằng cách phát huỳnh quang.
Tế bào nhân tạo mới gồm có các
tế bào nhỏ hơn (các túi) bên trong.
Cạnh của tế bào được hình thành
từ màng chứa lỗ, cho phép ion
canxi đi vào. Bên trong tế bào, ion
canxi kích hoạt enzyme làm cho
các túi giải phóng các hạt phát
huỳnh quang.
Hệ thống do các nhà nghiên cứu
tạo ra, đơn giản hơn vì không cần
tính đến nhiều yếu tố cần có trong
các hệ thống tự nhiên như các sản
phẩm phụ độc hại cho tế bào.
Trong hệ thống, các lỗ màng và
enzyme được kích hoạt bởi canxi
là từ các hệ thống sinh học hiện có
- ví dụ enzyme được lấy từ nọc ong
- nhưng chúng không được tìm
thấy trong môi trường tương tự
trong tự nhiên. Đây là thế mạnh
của việc sử dụng tế bào nhân tạo
để tạo ra các phản ứng hóa học.
Bên cạnh đó, những tiến bộ từ lĩnh

vực hóa học và công nghệ nano
cũng có thể được kết hợp để cho ra
đời các hệ thống và con đường khó
điều chỉnh trong lĩnh vực sinh học.
(Theo vista.gov.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

HAI NHÀ KHOA HỌC VIỆT
NAM VÀO TOP 100 NHÀ
KHOA HỌC HÀNG ĐẦU
CHÂU Á 2019
Tạp chí khoa học Asian Scientist
(Singapore) vừa công bố 100 nhà
khoa học hàng đầu châu Á 2019,
trong đó có 2 người Việt Nam là
Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh
Liêm và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp.
Giáo sư - Tiến sĩ, Thầy thuốc
Nhân dân Nguyễn Thanh Liêm,
nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi
trung ương, được xem là "bàn tay
vàng" của phẫu thuật nội soi Việt
Nam. Hiện Giáo sư là Viện trưởng
Viện nghiên cứu Tế bào gốc và
công nghệ gen Vinmec, phụ trách
Đơn nguyên Kỹ thuật cao điều trị
tự kỷ và bại não của Bệnh viện Đa
khoa quốc tế Vinmec.
Là người đầu tiên thực hiện phẫu
thuật nội soi cho trẻ em ở Việt
Nam vào năm 1997, Giáo sư Liêm
đã phát minh 9 kỹ thuật hoàn toàn
mới, phát triển và ứng dụng thành
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công các kỹ thuật này vào phẫu
thuật nội soi cho trẻ em. Cho đến
nay, Giáo sư Liêm đã tiến hành
hàng nghìn ca mổ nội soi phức tạp.
Năm 2014, Giáo sư Liêm cùng
đồng nghiệp bắt đầu nghiên cứu
lĩnh vực hoàn toàn mới tại Việt
Nam: Ghép tế bào gốc và ông là
người đầu tiên ghép tế bào gốc
chữa bệnh bại não và tự kỷ ở Việt
Nam. Cuối tháng 6-2019, Tạp chí
di truyền quốc tế Human Mutation
(IF 4.5) công bố “Nghiên cứu về
bộ gen của người Việt” do các nhà
khoa học thuộc Viện nghiên cứu
Tế bào gốc - công nghệ gen
Vinmec (VRISG) thực hiện, Giáo
sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm
phụ trách đề tài. Với 40 năm đóng
góp cho y học, năm ngoái, Giáo sư
Nguyễn Thanh Liêm đã được nhận
giải thưởng Nikkei châu Á (Nikkei
Asia Prize) lần thứ 23 trong lĩnh
vực khoa học công nghệ. Ông là
bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được
vinh danh ở lĩnh vực trên trong 23
năm từ khi có giải thưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1981,
giảng viên Đại học Quốc Tế - Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Được vinh danh ở lĩnh vực Khoa
học Vật liệu là Tiến sĩ Nguyễn Thị
Hiệp, sinh năm 1981, giảng viên
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc
gia thành phố Hồ Chí Minh. Tiến
sĩ Hiệp đã có nhiều đóng góp về
nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật
y sinh và vừa hoàn thành đề tài
nghiên cứu “Thiết kế một loại keo
có khả năng cầm máu, chống vi
khuẩn và giúp làm lành nhanh vết
thương", giải pháp sơ cứu cho
người sống xa bệnh viện. Năm
2018, Tiến sĩ Hiệp được trao giải
thưởng Nhà Khoa học trẻ tài năng
của thế giới, nằm trong khuôn khổ
Giải thưởng Vì sự phát triển của
phụ nữ trong khoa học của Quỹ
L’Oréal và Tổ chức Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa Liên hợp
quốc (UNESCO).
(Theo Hà Nội mới)
NHÀ KHOA HỌC VIỆT CÔNG
BỐ 3 CHẾ PHẨM SINH HỌC
XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA

Các nhà khoa học ở Viện hàn
lâm KH&CN Việt Nam vừa công
bố 3 chế phẩm giúp đẩy nhanh quá
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trình phân hủy sinh học của một số
loại rác thải nhựa.
Tác dụng của các chế phẩm này
"bước đầu mới khu trú vào các loại
túi và rác thải nhựa có khả năng
phân hủy sinh học", PGS.TS Đặng
Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh
học, chủ nhiệm đề tài, cho biết tại
cuộc gặp với báo chí sáng
8/8/2019. Điều đó có nghĩa là, các
chế phẩm chỉ có thể dùng để xử lý
các loại rác đã được phân loại phân
hủy sinh học hoặc có khả năng ủ
compost (phân hữu cơ).
Đầu tháng 6 vừa qua, 3 chế phẩm
đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt
Nam cấp bằng độc quyền sáng chế
- một chế phẩm được tạo ra từ tổ
hợp của 4 chủng nấm đảm mới
được phân lập và phân loại định
danh, hai chế phẩm còn lại được
tạo ra từ các chủng xạ khuẩn chịu
nhiệt phân lập từ đống ủ compost
rác thải sinh hoạt, trong đó xạ
khuẩn có công dụng phân hủy
mạnh hơn nấm đảm. Theo nhóm
nghiên cứu, các chế phẩm hoàn
toàn sử dụng nguồn tài nguyên di
truyền của thiên nhiên Việt Nam
và được tạo ra trong phòng thí
nghiệm, bởi vậy không lo vấn đề
cạn kiệt nguồn nguyên liệu.
Các chế phẩm này đã được thử
nghiệm trên các nhóm túi polymer,

plastic như sau: túi có chứng nhận
phân hủy sinh học của EU được
thu thập ở Hà Lan, Đức, và Séc;
hai loại túi phân hủy sinh học là
sản phẩm nghiên cứu của Viện
Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN
Việt Nam; và 4 loại túi gắn nhãn
“thân thiện môi trường” hoặc
“phân hủy sinh học” được sản xuất
bằng công nghệ nhập khẩu tại Việt
Nam. Trong đó, “thân thiện môi
trường” được hiểu là phải phân
hủy 60% trong vòng 2 năm và
“phân hủy sinh học” được hiểu là
phân hủy hoàn toàn thành nước và
CO2.
Kết quả cho thấy, sau 30 ngày
thử nghiệm, các enzyme ngoại bào
do nấm đảm sinh ra đã phân hủy
được các loại túi polymer, plastic
có cấu trúc hóa học khác nhau với
hiệu suất phân hủy (thể hiện ở khối
lượng suy giảm, sự thay đổi hình
thái cấu trúc bề mặt, sự xuất hiện
các nhóm chức mới và liên kết
mới…) theo thứ tự lần lượt là túi
có chứng nhận của EU> túi của
Viện Hóa học - Viện Hàn lâm
KHCN Việt Nam (VHL)> túi nhập
khẩu công nghệ, trong đó túi có
chứng nhận của EU mất đi khoảng
34% khối lượng.
Cũng sau 30 ngày xử lý, các
enzyme do các chủng xạ khuẩn ưa
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nhiệt sản sinh hàng loạt ở nhiệt độ
cao (55oC) đều có khả năng phân
hủy túi polymer, plastic với hiệu
suất phân hủy theo thứ tự như đối
với nấm đảm, trong đó túi có
chứng nhận của EU mất đi từ 3437% khối lượng. Đặc biệt, xử lý
bằng xạ khuẩn Streptomyces
sp.XKBD21, khối lượng phân tử
trung bình của túi do Viện hàn lâm
KH&CN Việt Nam nghiên cứu đã
giảm tới 91%.
Theo nhóm nghiên cứu, các chế
phẩm không chỉ thúc đẩy nhanh
quá trình phân hủy của các loại rác
nhựa phân hủy sinh học mà cả quá
trình ủ compost từ một số loại rác
hữu cơ với chất lượng đầu ra
“giống như được khử trùng rồi”, có
thể dùng vào việc cải tạo đất một
cách bền vững hoặc làm phân bón
an toàn.
Với kết quả này, nhóm nghiên
cứu đề xuất Nhà nước đầu tư
phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để
đánh giá và cho phép các loại chất
dẻo nào được sử dụng làm vật liệu
phân hủy sinh học với các đặc tính
rõ ràng, minh bạch để tránh thiệt
hại cho doanh nghiệp thực sự sản
xuất vật liệu phân hủy sinh học.
Theo tài liệu mà nhóm nghiên
cứu tiếp cận được, hiện có khoảng
hơn 100 công ty ở Việt Nam sản

xuất/phân phối các sản phẩm túi
plastic trong đó khoảng hơn 20
công ty sản xuất/phân phối túi
plastic phân hủy sinh học.
(Theo vista.gov.vn)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
SONG PHƯƠNG TOÀN DIỆN
VN VÀ HÀN QUỐC
Tăng cường hợp tác song phương
toàn diện giữa Việt Nam và Hàn
Quốc; Chiến lược ứng phó chung
và cải thiện năng suất trong bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0;
Tác động của chính sách hướng
Nam của Chính phủ Hàn Quốc đối
với kinh tế Việt Nam là những nội
dung tại buổi tiếp và làm việc của
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh với ông
Jin Pyo Kim, Nghị sĩ Quốc hội,
Nguyên Phó Thủ tướng Hàn Quốc
sáng ngày 7/8/2019 tại trụ sở Bộ
KH&CN.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu
Ngọc Anh khẳng định Việt Nam
đang tập trung hoàn thiện thể chế
cải cách thủ tục hành chính, thúc
đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh nhằm phục vụ người dân và
cộng đồng doanh nghiệp. Bộ
trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh
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những thành tựu đạt được từ hợp
tác song phương toàn diện Việt
Nam - Hàn Quốc: kể từ khi thiết
lập quan hệ ngoại giao năm 1992,
nhất là sau khi thiết lập khuôn khổ
Đối tác chiến lược vào năm 2009,
quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã
phát triển nhanh chóng và hiệu quả
trên tất cả các lĩnh vực, nhất là
chính trị, kinh tế, khoa học - công
nghệ, giao lưu nhân dân.
Riêng về KH&CN, tại Phiên đối
thoại về hợp tác kinh tế lần thứ
nhất cấp Phó Thủ tướng, hai Bên
nhất trí thúc đẩy và triển khai có
hiệu quả các Thỏa thuận đã ký về
KH&CN; hợp tác thúc đẩy năng
lực khoa học, phát triển công
nghiệp cốt lõi của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; hợp tác
ứng phó tác động phụ của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh vui
mừng thông báo, hợp tác KH&CN
Việt Nam và Hàn Quốc đang được
đẩy mạnh và đạt được hiệu quả cao
kể từ Kỳ họp lần thứ 8 về hợp tác
KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc
cấp Bộ trưởng tổ chức hồi tháng
3/2018 nhân dịp Tổng thống Hàn
Quốc Mun Chein thăm Việt Nam.
Hai Bên đã triển khai nhiều đề tài
nghiên cứu chung. Thông qua các
hoạt động nghiên cứu chung, cán

bộ nghiên cứu của Việt Nam được
tiếp cận khái niệm mới trong khoa
học, phương pháp nghiên cứu, kỹ
thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, hệ
thống trang thiết bị, phòng thí
nghiệm hiện đại cũng như các kết
quả nghiên cứu mới của Hàn Quốc.
Hai Bên đã đăng tải chung nhiều
bài báo trên các tạp chí quốc tế có
uy tín và có chỉ số trích dẫn cao.
Nhiều nghiên cứu đã đưa ra hướng
nghiên cứu mới, sáng tạo, có ý
nghĩa khoa học và thực tiễn, mang
lại giá trị gia tăng và đột phá về
khoa học và kỹ thuật, đáp ứng
được yêu cầu của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. Mặt khác cũng
giải quyết các vấn đề mang tính
toàn cầu về ứng phó biến đổi khí
hậu, tác động phụ của cách mạng
công nghiệp 4.0… Kết quả của
nhiều nghiên cứu chung đã có
những tác động tích cực đến hiệu
quả kinh tế, xã hội của Việt Nam
và Hàn Quốc.
Bộ trưởng cũng thông tin về dự
án VKIST, trong đó có việc Hàn
Quốc đã tích cực, hỗ trợ cử TS
Kum Dongwha, nguyên chủ tịch
Viện KIST, Hàn Quốc làm Viện
trưởng Viện VKIST. Bộ trưởng tin
tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự
nhiệt huyết của mình, TS Kum
Dongwha sẽ xây dựng và dẫn dắt
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VKIST thành công, trở thành đơn
vị nghiên cứu hàng đầu của Việt
Nam, hướng tới ngành công nghệ
công nghiệp.
Liên quan đến Chiến lược ứng
phó chung và cải thiện năng suất
trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0, Bộ trưởng Chu Ngọc
Anh đánh giá cao sự hợp tác của
Trung tâm Năng suất Hàn Quốc
(KPC) trong việc hỗ trợ Việt Nam
tham gia và triển khai các dự án
của Tổ chức Năng suất Châu Á
(APO) cũng như trong hợp tác
song phương. Bộ trưởng Chu Ngọc
Anh cũng bày tỏ sự vui mừng khi
mới đây ngày 6/8/2019, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
(TĐC) và KPC đã ký Bản ghi nhớ
hợp tác trong lĩnh vực năng suất.
Tại buổi làm việc, ông Jin Pyo
Kim, Nghị sĩ Quốc hội, Nguyên
Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho biết,
sẽ chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam triển
khai “Kế hoạch tổng thể về năng
suất hướng đến phát triển dựa trên
đổi mới sáng tạo”. Bên cạnh đó, sẽ
hỗ trợ kết nối các tập đoàn, công ty
lớn đang áp dụng mô hình sản xuất
thông minh để học tập kinh nghiệm
và hỗ trợ Việt Nam xây dựng
chương trình sản xuất thông minh
theo mô hình Hàn Quốc, đào tạo
chuyên gia trong lĩnh vực này;

thăm quan học tập các hệ thống
sản xuất thông minh tại Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, ông Jin Pyo
Kim cũng nhấn mạnh đến Chính
sách hướng Nam của Chính phủ
Hàn Quốc. Theo đó, năm 2017,
chính quyền của Tổng thống Hàn
Quốc Mun Chein đã công bố
“Chính sách hướng Nam mới”
nhằm cải thiện quan hệ với các
nước ASEAN, cũng như Ấn Độ và
Pakistan.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
TĂNG TỐC CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ NHỜ “KẾT
DUYÊN” STARTUP VIỆT HÀN
Chiều 13/8, tại Cục công tác phía
Nam thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ đã diễn ra lễ kí biên bản ghi
nhớ hợp tác giữa các cặp startup
Việt Nam - Hàn Quốc. Lễ kí diễn
ra dưới sự chứng kiến của ông Lee
Tae Hoon, Giám đốc Trung tâm
khởi nghiệp Seoul (Seoul Startup
Hub) và ông Nguyễn Mạnh Cường,
Phó Cục trưởng Cục Công tác
phía Nam.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường,
có 3 doanh nghiệp Hàn Quốc đến
Việt Nam trong đợt làm việc lần
này. Trước khi đi đến cuộc gặp gỡ
hôm nay, các bên đã có trao đổi
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thông tin với nhau kĩ càng nhưng
“không hề dễ dàng để các bên có
thể tìm được tiếng nói chung”. Kết
quả chỉ có 2 cặp đôi startup Hàn Việt kí kết hợp tác. Doanh nghiệp
Hàn Quốc còn lại vẫn đang tiếp tục
đàm phán để tìm kiếm đối tác phù
hợp nhất.
Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó
giám đốc Công ty phần mềm Minh
Phúc Software, 1 trong hai doanh
nghiệp tham gia lễ kí kết đợt đầu,
cho biết sau các buổi làm việc trực
tiếp, Minh Phúc Software đã quyết
định hợp tác với Redtable, một
startup Hàn Quốc chuyên về kết
nối dịch vụ nhà hàng toàn cầu.
Ông Hưng nhận định: "Rào cản
lớn nhất với các startup Việt khi
thâm nhập vào thị trường Hàn
Quốc là về cản văn hóa, ngôn ngữ,
cách làm việc. Tuy nhiên, với sự
hỗ trợ từ Bộ KH&CN cũng như
Trung tâm khởi nghiệp Seoul, khả
năng thâm nhập thị trường Hàn
Quốc là điều khả thi".
Về phần mình, ông Do Hae
Yong, CEO của Redtable, đánh giá
quan hệ giao lưu giữa Hàn Quốc và
Việt Nam đang ngày càng phát
triển. Lượng người Hàn Quốc sang
Việt Nam du lịch, làm việc rất lớn
và ngược lại. Đây là cơ hội là tiềm
năng và là sức hút của thị trường

Việt Nam với Redtable. Tuy nhiên
theo ông Do Hae Yong, vì là doanh
nghiệp nước ngoài nên chưa thực
sự hiểu rõ pháp luật, chính sách
của Việt Nam. Vì vậy, ông đề xuất
phía Việt Nam cần tạo điều kiện để
các startup Hàn Quốc học hỏi
thêm, cũng như có thêm chính sách
hỗ trợ cho các startup nước ngoài.
Chia sẻ sau lễ kí kết, ông Lee
Tae-Hoon, Giám đốc Trung tâm
khởi nghiệp Seoul, cho rằng việc
khởi tạo chương trình, chiến dịch
kết nối này sẽ mang lại nhiều lợi
ích cho startup hai nước. Thông
qua việc kết nối này, các doanh
nghiệp Hàn Quốc sẽ nhanh chóng
tiếp cận thị trường 100 triệu dân
đầy tiềm năng của Việt Nam. Ở
chiều ngược lại, các doanh nghiệp
Việt sẽ tăng tốc tiếp cận nguồn
công nghệ và nhận chuyển giao
công nghệ với chi phí vốn thấp từ
đối tác Hàn Quốc.
Đồng ý với quan điểm này, ông
Nguyễn Mạnh Cường, chia sẻ mục
đích cao nhất của chương trình là
chuyển giao công nghệ. Với các
startup Việt, việc chuyển giao công
nghệ rất khó khăn vì vừa thiếu
nguồn lực vừa thiếu vốn. Thông
qua việc hợp tác với các đối tác
Hàn Quốc, startup Việt sẽ sớm làm
chủ công nghệ cao, công nghệ mới
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trong bối cảnh hạn chế về nguồn
lực như hiện nay.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRIỂN KHAI MẠNH HOẠT
ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU
CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ
THUẬT
TẠI
CÁC
ĐỊA
PHƯƠNG
Bên cạnh việc triển khai thực
hiện quy chuẩn quốc gia (QCVN),
các Chi cục đã quan tâm hơn đến
vấn đề tổ chức xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật địa phương cho sản phẩm,
hàng hoá đặc trưng của tỉnh.
Hoạt động quản lý tiêu chuẩn và
quy chuẩn, thời gian qua đã được
các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng (Chi cục) triển khai
mạnh mẽ ở các địa phương. Các
Chi cục tiếp tục thực hiện hướng
dẫn các cơ sở, doanh nghiệp tăng
cường hoạt động tiêu chuẩn hoá,
chú trọng xây dựng tiêu chuẩn cơ
sở (TCCS), công bố tiêu chuẩn áp
dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn,
đăng ký mã số mã vạch theo Luật
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
và các văn bản hiện hành.
Với việc ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật mới trong thời
gian vừa qua của các cấp có thẩm

quyền, các cơ sở, doanh nghiệp
cũng đã quan tâm hơn đến công tác
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố
tiêu chuẩn áp dụng, công bố phù
hợp tiêu chuẩn.
Theo báo cáo các Chi cục, năm
2018 và 6 tháng đầu năm 2019 các
Chi cục đã hướng dẫn cho khoảng
1000 cơ sở, doanh nghiệp xây
dựng khoảng 900 TCCS (tập trung
vào các tỉnh, thành phố như TP Hồ
Chí Minh, Hà Nội, Hậu Giang, Hà
Tĩnh, Tuyên Quang, Sơn La,
Quảng Ninh, Lào Cai); khoảng
1.400 cơ sở, doanh nghiệp công bố
tiêu chuẩn áp dụng cho hơn 1.500
loại sản phẩm hàng hóa (tập trung
vào các tỉnh, thành phố như TP. Hồ
Chí Minh, Hà Nội, Tuyên Quang,
Thanh Hóa, Sơn La, Bình Định...);
cấp hơn 1.000 thông báo tiếp nhận
công bố hợp chuẩn (tập trung vào
các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Bình Dương, Hà Tĩnh,
Thanh Hóa, Long An...). Bên cạnh
hoạt động tiếp nhận hồ sơ công bố
hợp chuẩn, công bố hợp quy, một
số Chi cục đã tiến hành kiểm tra hồ
sơ công bố hợp chuẩn, tính đến nay
có khoảng 18 Chi cục thực hiện
với tổng số hơn 600 hồ sơ đã công
bố.
Đối với hoạt động quản lý quy
chuẩn kỹ thuật, các Chi cục tiếp

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 21

Số 280 - 8/2019
tục tiếp nhận các thông báo công
bố hợp quy của các cơ sở, doanh
nghiệp. Năm 2018 và 6 tháng đầu
năm 2019, các Chi cục đã cấp hơn
1.400 thông báo tiếp nhận công bố
hợp quy (tập trung vào các tỉnh,
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng,
Hưng Yên...).
Bên cạnh việc triển khai thực
hiện QCVN, một số Chi cục đã
quan tâm hơn đến vấn đề tổ chức
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa
phương cho sản phẩm, hàng hoá
đặc trưng của tỉnh, thành phố như
Bến Tre đang xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật cho sản phẩm thạch dừa;
Đăk Lăk đang xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật địa phương về chất lượng
nước sạch sử dụng trong sinh hoạt;
Tiền Giang đang xây dựng quy
chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm mắm
tôm chà Gò Công; Thừa Thiên Huế
đang xây dựng quy chuẩn địa
phương cho sản phẩm Ruốc Huế;
Bình Phước cho Hạt điều nguyên
liệu; Hà Giang cho sản phẩm Mật
ong bạc hà; An Giang cho sản
phẩm Đường thốt nốt,…
Thông tin từ Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng, không
chỉ đẩy mạnh thực hiện triển khai
áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho
hàng hóa, nhiều địa phương với sự

hỗ trợ của Chi cục, việc triển khai
hệ thống truy xuất nguồn gốc và
ứng dụng mã số mã vạch vào hoạt
động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh,
thành phố cũng được đẩy mạnh
nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý và
người tiêu dùng trong quá trình
giám sát chất lượng và nguồn gốc
sản phẩm.
(Theo vietq.vn)
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG TIÊU
CHUẨN, QCQG VỀ TRUY
XUẤT NGUỒN GỐC
Trong năm 2019, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng đang
triển khai xây dựng 3 dự thảo
TCVN và 1 dự thảo QCVN về truy
xuất nguồn gốc sản phẩm rau, quả.
Thông tin trên được ông Bùi Bá
Chính – Phụ trách Trung tâm Mã
số mã vạch Quốc gia cho biết khi
đề cập đến lộ trình triển khai Quyết
định số 100/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về Đề án triển
khai, áp dụng và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn gốc.
Theo ông Chính, nhằm hoàn
thiện hệ thống quy định pháp luật,
văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy
xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xã hội
hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc
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để phục vụ hội nhập quốc tế và
nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính
an toàn của sản phẩm, hàng hóa.

Truy xuất nguồn gốc đang là nhu cầu
của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đồng thời hướng đến nâng cao
nhận thức của xã hội, các cơ quan,
tổ chức và doanh nghiệp về truy
xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến, đào tạo cho các bên liên
quan; đảm bảo công khai, minh
bạch các thông tin truy xuất nguồn
gốc của sản phẩm, hàng hóa trên
thị trường, cung cấp thông tin, kiến
thức thiết yếu về truy xuất nguồn
gốc.
Từ nay đến năm 2020 sẽ tiến
hành rà soát các văn bản quy định,
pháp luật về quản lý, triển khai áp
dụng và xử lý vi phạm về truy xuất
nguồn gốc; xây dựng, ban hành tối
thiểu 5 tiêu chuẩn quốc gia, 1 quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy
xuất nguồn gốc và tài liệu hướng
dẫn áp dụng; triển khai, áp dụng hệ
thống truy xuất nguồn gốc đối với
một số nhóm sản phẩm, hàng hóa

trong nước như nông lâm thủy sản,
thực phẩm, thuốc chữa bệnh; xây
dựng và đưa vào vận hành Cổng
thông tin truy xuất nguồn gốc sản
phẩm, hàng hóa quốc gia.
Hiện Trung tâm mã số mã vạch
Quốc gia là đơn vị chủ trì và
hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển
khai “Đề án triển khai, áp dụng và
quản lý hệ thống truy xuất nguồn
gốc” cho các doanh nghiệp. Để
triển khai Đề án, Trung tâm mã số
mã vạch Quốc gia đã nghiên cứu
tiêu chuẩn, quy định của các tổ
chức quốc tế để xây dựng và hoàn
thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn quốc gia, tài liệu hướng dẫn
chung về truy xuất nguồn gốc
trong đó xây dựng 06 bộ tiêu chuẩn
Việt Nam về thịt, rau củ quả, rượu
bia, thuốc lá, thủy sản, lâm sản; 1
quy chuẩn Việt Nam quy định về
truy xuất nguồn gốc; xây dựng tối
thiểu 30 tiêu chuẩn Việt Nam và 2
quy chuẩn Việt Nam.
Bên cạnh đó, Trung tâm Mã số
mã vạch Quốc gia còn triển khai
mô hình hoạt động chứng nhận sự
phù hợp (bên thứ ba) đối với hệ
thống truy xuất nguồn gốc; Xây
dựng chương trình chứng nhận sự
phù hợp, đồng thời xây dựng dự
thảo Quyết định của Bộ KH&CN
chỉ định đơn vị công nhận chương
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trình chứng nhận và chỉ định 1 tổ
chức chứng nhận áp dụng mô hình
chứng nhận sự phù hợp trên.
Giai đoạn năm 2030 Cổng thông
tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm,
hàng hóa quốc gia sẽ được hoàn
thiện, bảo đảm nhu cầu trao đổi,
khai thác thông tin của doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong
nước và quốc tế; hoàn thiện hệ
thống quản lý, cập nhật cơ sở dữ
liệu sản phẩm, hàng hóa trong
nước và quốc tế. Cổng thông tin
truy xuất nguồn gốc sản phẩm
hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối
100% hệ thống truy xuất nguồn
gốc của các bộ, cơ quan liên quan
và ít nhất 70% trong tổng số các
đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt
Nam.
(Theo vietq.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Sẽ khủng hoảng lương thực
nếu không kiểm soát được khí
thải carbon
Ủy ban Liên chính phủ về biến
đổi khí hậu (IPCC) dự báo khủng
hoảng lương thực sẽ xảy ra nếu
nhân loại không hành động ngay
để kiểm soát lượng khí thải carbon.
Nhận định trên được đưa ra trong

bản báo cáo dày 1.300 trang của
IPCC. Đây là văn bản đầu tiên đề
cập một cách toàn cục những hệ
quả tương tác giữa đất và khí hậu,
tập hợp các kết quả khảo sát từ 103
chuyên gia đến từ 52 quốc gia và
vùng lãnh thổ.
Theo bà Cynthia Rosenzweig,
chuyên gia về khí hậu làm việc tại
Viện Goddard cho chương trình
nghiên cứu vũ trụ của NASA và là
tác giả chính phụ trách điều phối
thực hiện bản báo cáo này của
IPCC, những hiện tượng thời tiết
cực đoan đã gia tăng nhanh về diện
lẫn cường độ và phần nào đã khiến
giá cả tiêu thụ tăng vọt trong
những năm gần đây.
Những trận lũ lụt diện rộng tại
vùng Trung Tây nước Mỹ trong
năm nay đã làm chậm đáng kể tiến
độ gieo hạt trong các trang trại
trồng đậu nành và ngô, ảnh hưởng
không nhỏ đến việc bảo đảm mùa
vụ và cả năng suất thu hoạch.
Hạn hán đã tàn phá nhiều cánh
đồng lúa tại Thái Lan và Indonesia,
trong khi tại Ấn Độ nắng nóng đã
thiêu cháy các đồn điền trồng mía
và các loại cây có dầu.
Mùa hè năm nay tại châu Âu,
những đợt nắng nóng dữ dội đạt kỷ
lục chưa từng có từ trước đến nay
đã phá hủy mùa màng, đặc biệt bị
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nặng nhất là các cánh đồng trồng
nho tại Pháp, sản lượng dự đoán sẽ
bị giảm 13%.
Bà Rosenzweig cũng giải thích
thêm rằng năng suất nhiều loại cây
trồng cũng như tỉ lệ tăng trưởng
của nhiều vật nuôi cũng đã giảm đi
đáng kể và giảm cả hàm lượng
dinh dưỡng khi lượng khí thải
CO2 tăng. Hệ lụy là những nước
nghèo có nguy cơ rơi vào nạn đói
và người dân bị suy dinh dưỡng.
Các tác giả của báo cáo nói trên
cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cho
vấn đề đã nêu ra. Ông Louis
Verchot tới từ Trung tâm Quốc tế
về nông nghiệp nhiệt đới thì cho
rằng nhất thiết phải bảo vệ được
chất lượng của toàn bộ diện tích
đất được sử dụng để sản xuất ra
thực phẩm. Điều đó có nghĩa là
phải chấm dứt tình trạng đất bạc
màu, nguồn nước bị ô nhiễm, côn
trùng có ích bị tiêu diệt và không
được làm biến chất tất cả các thành
tố trong sinh quyển đi từ mảnh đất
canh tác đến bàn ăn của người tiêu
thụ.
Còn bà Pamela McElwee tới từ
Đại học Rutgers (Mỹ) thì cho rằng,
hoàn toàn có thể gia tăng sản xuất
lương thực, thực phẩm mà vẫn chủ
động được việc giảm thiểu lượng
khí thải carbon và bảo vệ tốt hệ

sinh thái của hành tinh. Muốn như
vậy, các nước nhiệt đới phải ngưng
phá rừng, bảo vệ những vỉa than
bùn và những khu vực ngập nước
ven biển, không lãng phí lương
thực thực phẩm và giảm tiêu thụ
thịt động vật.
Ngoài ra, phải chyển đổi sang các
phương thức sản xuất nông nghiệp
bền vững trên bình diện rộng lớn
nhằm sản xuất ra được nhiều hơn
lượng thực phẩm nuôi sống chúng
ta, đồng thời làm gia tăng hàm
lượng carbon hữu cơ trong đất, cải
thiện điều kiện sống của những nhà
sản xuất nhỏ và tăng cường đa
dạng sinh học...
(Theo chinhphu.vn)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn
cầu của Việt Nam năm 2019
đứng thứ 42/129 quốc gia/nền
kinh tế
Báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới
sáng tạo (ĐMST) toàn cầu năm
2019 vừa được công bố ngày
24/7/2019 tại New Delhi (Ấn Độ)
cho thấy, Việt Nam tiếp tục cải
thiện vị trí (tăng 3 bậc so với năm
2018), lên vị trí 42/129 quốc
gia/nền kinh tế được xếp hạng. Thứ
hạng này đã cải thiện 17 bậc so
với xếp hạng năm 2016 và đưa Việt
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Nam vươn lên xếp thứ nhất trong
nhóm 26 quốc gia thu nhập trung
bình thấp và đứng thứ 3 trong
ASEAN (Singapore và Malaysia).
Việt Nam có sự tiến bộ ở cả
nhóm chỉ số đầu vào (tăng 2 bậc so
với năm 2018) và đầu ra (tăng 4
bậc so với năm 2018), cũng như có
điểm số cao trong cả 7 trụ cột, đều
cao hơn mức trung bình.
Năm 2019, việc tính toán chỉ số
GII có thay đổi về phương pháp, cụ
thể là thay đổi về chỉ số, nguồn dữ
liệu và phương pháp tính toán chỉ
số. GII năm 2019 với 21 nhóm chỉ
số và 80 tiểu chỉ số vẫn được chia
thành 7 trụ cột chính với 5 trụ cột
đầu vào (Thể chế vĩ mô; Nguồn
nhân lực và nghiên cứu; Cơ sở hạ
tầng; Thị trường và Môi trường
kinh doanh) và 2 trụ cột đầu ra
(Sản phẩm tri thức và công nghệ;
Sản phẩm sáng tạo).
Một số chỉ số có cải thiện đáng
chú ý so với năm 2018 là: Trình độ
phát triển của thị trường tăng 3
bậc; Tín dụng tăng 4 bậc; Tăng
năng suất lao động tăng 3 bậc. Và
đặc biệt là hai chỉ số liên quan đến
đầu vào và đầu ra của Khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo đã
có những bước nhảy vọt, cụ thể là:
chỉ số Tổng chi cho nghiên cứu và
phát triển tăng 5 bậc; chỉ số Sản

phẩm dựa trên tri thức và công
nghệ tăng 8 bậc. Những chỉ số này
thể hiện sự chỉ đạo và những giải
pháp của Chính phủ trong việc
đảm bảo kinh tế vĩ mô và các cân
đối lớn của nền kinh tế, cùng các
giải pháp tập trung vào thu hút các
nguồn lực của xã hội cho KH&CN,
thúc đẩy doanh nghiệp chuyển
giao, hấp thụ và phát triển công
nghệ, góp phần tăng năng suất lao
động và sức cạnh tranh của doanh
nghiệp. Qua đó, khẳng định sự chỉ
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ đang đi rất đúng
hướng, tạo ra những kết quả rất
thiết thực, cụ thể. Kết quả chỉ số
GII năm 2019 cho thấy Việt Nam
đã đạt được nhiều chỉ tiêu Chính
phủ đặt ra đến năm 2021.
(Theo khoahocvacongnghevn)
 Khai mạc chuỗi hoạt động
trình diễn, kết nối cung cầu công
nghệ lĩnh vực nông, lâm, thủy
sản
Ngày 15/8, tại TP Tuy Hòa,
UBND tỉnh phối hợp với Bộ
KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tổ chức khai mạc
chuỗi hoạt động trình diễn, kết nối
cung cầu công nghệ lĩnh vực nông,
lâm, thủy sản năm 2019.
Mục đích của chuỗi hoạt động
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trình diễn, kết nối cung cầu công
nghệ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
năm 2019 là đánh giá, cập nhật
hiện trạng hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ mới trong
nông nghiệp. Từ đó có sự hỗ trợ
kịp thời như: giải quyết các vấn đề
về chính sách, kỹ thuật, công nghệ;
tập trung tổng thể các nguồn lực
cho việc nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao công nghệ mới; phát
triển các sản phẩm chủ lực, trọng
điểm của tỉnh trong lĩnh vực nông,
lâm, thủy sản.
Đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu
tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển
và đổi mới công nghệ trong doanh
nghiệp, sản xuất của nông dân ở
lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Nâng
cao chất lượng và hiệu quả của
hoạt động xúc tiến chuyển giao
công nghệ; kết nối cung cầu công
nghệ giữa doanh nghiệp trong tỉnh
với các viện nghiên cứu, trường đại
học trên cả nước theo nhu cầu của
các doanh nghiệp; cung cấp thông
tin công nghệ, tư vấn công nghệ
cho doanh nghiệp, kết nối doanh
nghiệp với thị trường.
Ngay sau lễ khai mạc, các đồng
chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo
đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cắt băng khai mạc và tham

quan 30 gian hàng trưng bày trình
diễn các sản phẩm nông, lâm, thủy
sản của các doanh nghiệp và các
tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Định, Đắk
Lắk…
Chuỗi hoạt động này diễn ra từ
15-16/8, gồm các hoạt động chính:
Trình diễn, kết nối cung cầu công
nghệ; gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh
đạo tỉnh với nông dân, doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp; hội thảo ứng
dụng và đổi mới công nghệ trong
sản xuất, chế biến các sản phẩm
nông nghiệp chủ lực của tỉnh Phú
Yên; hội thảo đổi mới công nghệ
theo chuỗi để phát triển rừng trồng
tại Phú Yên.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
 Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt
Nam: Kết nối để phát triển
Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt
Nam (AI4VN) diễn ra trong 3 ngày
14, 15, 16/8/2019 tại Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội. Chương
trình do Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN), Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội cùng Báo điện tử
VnExpress tổ chức.
Với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển
hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo”,
chương trình AI4VN 2019 diễn ra
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theo mô hình mở, là nơi kết nối và
tụ hội của các thành tố trong cộng
đồng AI. Với nhiều hoạt động
thuyết trình, thảo luận, workshop,
triển lãm, biểu diễn công nghệ,
cuộc thi hackathon..., AI4VN 2019
quy tụ hàng trăm bộ óc trí tuệ Việt
trong lĩnh vực AI trong và ngoài
nước nhằm định hướng phát triển
cho ngành công nghiệp AI Việt
Nam. Trong ngày 14/8/2019, công
chúng đã nghe 4 bài giảng đại
chúng về các chủ đề: “Blockchain
hóa - một làn sóng mới trong kỷ
nguyên dữ liệu lớn”, “Liệu máy có
thể học suốt đời hay không? Tổng
quan về cách tiếp cận Bayes”,
“Các bài toán tối ưu trong lĩnh vực
logistics: phương pháp giải và
công cụ phần mềm”, “AI trong an
ninh mạng”. Trong ngày 15, 16/8
là các tham luận của các nhà công
nghệ và khởi nghiệp hàng đầu thế
giới và Việt Nam. Các phần thuyết
trình sẽ mang đến cho cộng đồng
nghiên cứu và phát triển AI tại Việt
Nam những xu hướng, báo cáo và
hướng đi phát triển AI trong các
ngành công nghiệp; bài học kinh
nghiệm của các quốc gia trong phát
triển hạ tầng kỹ thuật, và hàm ý
chính sách cho Việt Nam.
Ngoài khu vực sân khấu chính,
Ngày hội AI4VN còn tổ chức 10

hội thảo chuyên đề chia theo từng
lĩnh vực như AI trong du lịch, y tế,
giáo dục, công nghệ tài chính...
AI4VN cũng dành riêng khu vực
đặc biệt để triển lãm và trình diễn
công nghệ AI với hàng chục gian
hàng theo chủ đề.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Hội thảo khoa học "Sáng tạo
KH-CN Việt Nam với sự nghiệp
CNH-HĐH đất nước"
Ngày 15/8, Liên hiệp các Hội
KH-KT Việt Nam phối hợp với Ban
Tuyên giáo Trung ương, Bộ KHCN và UBND tỉnh BR-VT tổ chức
Hội thảo khoa học “Sáng tạo Khoa
học - Công nghệ Việt Nam với sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước”.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch
Quỹ VIFOTEC trao Kỷ niệm chương Vì
sự nghiệp sáng tạo KHCN Việt Nam giai
đoạn 2018-2019 cho các cá nhân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe
báo cáo tổng kết Giải thưởng Sáng
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tạo KH-CN Việt Nam và Hội thi
sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Các
đại biểu cũng tập trung thảo luận
các nội dung: KH-CN sáng tạo thời
kỳ công nghệ 4.0; Nghiên cứu cải
tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR;
Ứng dụng giải pháp sáng tạo kỹ
thuật trong lĩnh vực y tế...
Trong khuôn khổ hội thảo, Quỹ
Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
(VIFOTEC) đã trao Kỷ niệm
chương Vì sự nghiệp sáng tạo KHCN Việt Nam cho 8 cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong việc hỗ
trợ tài năng sáng tạo KH-CN Việt
Nam giai đoạn 2018-2019. Ngoài
ra, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội
Phùng Quốc Hiển đã trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ cho 12 cá nhân là chủ nhiệm
các công trình đạt giải thưởng sáng
tạo KH-CN Việt Nam, đạt các Huy
chương Vàng, Bạc tại triển lãm
quốc tế KH-CN năm 2018 tại Hàn
Quốc; các công trình đạt giải
thưởng được ứng dụng xuất sắc
vào sản xuất và đời sống, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
(Theo Báo BR-VT)
 Khoa học công nghệ thúc đẩy
sự phát triển của xã hội

Ngày 15/8, tại TP. Vũng Tàu,
Liên hiệp các Hội KH-KT Việt
Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo
Trung ương, Bộ KH-CN và UBND
tỉnh BR-VT tổ chức hội thảo khoa
học “Sáng tạo KH-CN Việt Nam
với sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”. Tham dự
có các ông: Phùng Quốc Hiển, Ủy
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ
tịch Quốc hội; Phan Xuân Dũng,
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ
nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi
trường; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Sáng tạo ở mọi lĩnh vực
Báo cáo tại hội thảo Liên hiệp
các Hội KH-KT Việt Nam cho
thấy, trong 24 năm qua đã có 2.460
công trình tham gia giải thưởng và
812 công trình đạt giải thưởng KHCN. Các công trình đạt giải được
ứng dụng rộng rãi trong sản xuất
và đời sống, mang lại hiệu quả
kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc
đẩy sản xuất của các DN, nâng cao
năng suất, chất lượng, hạ giá thành
sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết
kiệm ngoại tệ cho đất nước.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ
tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt
Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng
tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
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cho biết, giải thưởng đã tập hợp
được lực lượng đông đảo các nhà
KH-CN trên cả nước từ các viện
nghiên cứu, các trường đại học và
DN. Đây cũng là sân chơi bổ ích,
động viên khuyến khích và tôn
vinh các nhà sáng tạo. Năm 2018,
có 101 công trình tham gia giải
thưởng với 6 lĩnh vực: cơ khí tự
động hóa; công nghệ vật liệu; công
nghệ thông tin, điện tử viễn thông;
sinh học phục vụ sản xuất và đời
sống; lĩnh vực công nghệ ứng phó
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường và sử dụng hợp lý tài
nguyên; lĩnh vực công nghệ nhằm
tiết kiệm năng lượng và sử dụng
năng lượng mới. Trong đó có
nhiều công trình có giá trị thực tiễn
cao như: Nghiên cứu cải tiến xe
thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành
xe thiết giáp cứu thương phục vụ
nhiệm vụ giữ gìn hòa bình; ứng
dụng giải pháp sáng tạo kỹ thuật
trong lĩnh vực y tế; bể lắng lọc
thông minh, chất lượng cao thân
thiện với môi trường…
BR-VT cũng là một trong những
địa phương có nhiều tập thể và cá
nhân đạt giải thưởng về KH-CN.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh cho biết, trong những
năm qua đội ngũ trí thức KH-CN
của tỉnh đã có những đóng góp rất

lớn cho phát triển kinh tế - xã hội
địa phương. Thành tích trong hoạt
động, nghiên cứu khoa học của đội
ngũ trí thức tỉnh thể hiện ở rất
nhiều công trình KH-CN mà tiêu
biểu là 18 công trình đoạt giải
KH-CN toàn quốc (VIFOTEC), 3
Huy chương Vàng của Tổ chức Sở
hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Đặc
biệt năm 2016 đã có 3 cụm công
trình được tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh và 1 Giải thưởng Nhà
nước về KH-CN. Đó là những
thành tích đặc biệt xuất sắc về KHCN của đội ngũ trí thức trên địa
bàn tỉnh BR-VT.
Khuyến khích ứng dụng thực tiễn
Có thể kể đến công trình “Giống
lúa hữu cơ Ong Biển BR-VT” một trong những công trình khoa
học đạt giải thưởng VIFOTEC năm
2018 của Công ty TNHH Sản xuất
và thương mại Đại Nam. Ông Trần
Ngọc Nam, Tổng Giám đốc Công
ty TNHH Sản xuất và thương mại
Đại Nam cho biết, năm 2016 với
mong muốn tạo ra được sản phẩm
nông sản sạch, thân thiện môi
trường, bảo đảm quyền của người
tiêu dùng, sức khỏe cho cộng đồng,
ông đã quyết định liên kết với bà
con nông dân ở Quảng Trị, Thái
Bình, một số tỉnh ở Đồng bằng
sông Cửu Long để xây dựng chuỗi
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sản xuất lúa gạo hữu cơ bằng công
thức “bón phân và tưới nước”. Mới
đây, Công ty TNHH Sản xuất và
thương mại Đại Nam đã công bố 2
hợp chất Momilactone A (MA) và
Momilactone B (MB) - là những
hợp chất có tác dụng chống tiểu
đường, béo phì, cũng như bệnh gút
có trong gạo hữu cơ Ong Biển.
Theo mô hình này, lúa được máy
chuyên dụng cấy theo hình tam
giác đều lấy được ánh sáng nhiều,
quang hợp tốt nên hạt gạo ngon
hơn. “Mô hình chuỗi liên kết này
đến nay đã thực hiện được 3 năm
và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Năng
suất lúa ổn định khoảng 8 tấn/ha
(cao hơn 50% so với phương pháp
canh tác thông thường). Hiện tại,
chúng tôi đã trồng tại Kiên Giang
3.000ha; Thái Bình 1.000ha và
Quảng Trị đã có 2.000ha trồng
theo mô hình gạo hữu cơ Ong
Biển. Dự kiến sắp tới, chúng tôi sẽ
mở rộng diện tích trồng tại Quảng
Trị lên 50.000ha”, ông Nam cho
biết.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ
tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển
cho rằng, Việt Nam có nhiều tiến
bộ trong một số lĩnh vực nghiên
cứu khoa học, ứng dụng trong sản
xuất, sinh học, tự động hóa, công
nghệ thông tin, khoa học tự nhiên

và thể chế hỗ trợ đổi mới, sáng tạo.
Nhưng trước sự bùng nổ của cuộc
cách mạng công nghệ 4.0, Việt
Nam cần tiếp tục phát triển các
ngành khoa học cơ bản, khoa học
nền tảng, khoa học mang tính sáng
tạo cao. Đồng thời đẩy mạnh các
ngành khoa học ứng dụng, tận
dụng những ưu thế của KH-CN thế
giới để có những bước đi hợp lý.
Trong đó, chính sách đào tạo và
nâng cao trình độ nguồn nhân lực,
chính sách đãi ngộ nhà khoa học
nhằm duy trì nguồn nhân lực hiện
có và khuyến khích, thu hút nguồn
nhân lực tương lai mang tính chất
quyết định. Bên cạnh đó, cũng cần
khuyến khích hoạt động cải tiến,
ứng dụng KH-CN vào đời sống,
giải quyết các vấn đề của cuộc
sống đang đặt ra, của mọi thành
phần, mọi người lao động.
(Theo Báo BR-VT)
 Lễ Khai trương “Văn phòng
Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu”
Sáng 31/7/2019, tại TP.Vũng
Tàu, Sở KH&CN đã tổ chức Lễ
Khai trương “Văn phòng Thúc đẩy
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tham dự Lễ
Khai trương, về phía UBND tỉnh
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có ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ
tịch UBND; về phía Bộ KH&CN
có Ông Vương Đức Tuấn - Phó
Cục trưởng Cục Công tác phía
Nam; về phía Sở KH&CN tỉnh có
ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở
KH&CN cùng đại diện lãnh đạo
các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn, các
Hội, Hiệp hội, các trường ĐH, CĐ,
các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
trong và ngoài tỉnh, các nhà đầu tư
và cố vấn khởi nghiệp.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo là chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước. Nhận thức
sâu sắc vai trò và tầm quan trọng
của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đối với sự phát triển kinh tế, xã
hội, trong thời gian qua, tỉnh BRVT đã triển khai hàng loạt các hoạt
động để khuyến khích, hỗ trợ cho
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
trên địa bàn Tỉnh khởi nghiệp trên
cơ sở các tài sản trí tuệ, các sáng
chế, các sản phẩm nghiên cứu khoa
học của mình. Song song với các
hoạt động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo như tổ chức các cuộc tọa
đàm, chương trình truyền hình,
cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng
kiến thức về khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.

Dự Lễ Khai trương, ông Trần
Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND
cho biết: Với trụ sở mới tại đây,
các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh sẽ ngày càng được đẩy
mạnh. Văn phòng trở thành địa
điểm tập trung, đầu mối kết nối,
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
của tỉnh, nhiều thế hệ doanh
nghiệp khởi nghiệp có chất lượng
ra đời, phát triển ra thị trường cả
nước và quốc tế, nhiều nhà khởi
nghiệp thành công…
Tiếp diễn tại buổi lễ, ông Trần
Duy Tâm Thanh – Phó GĐ Sở
KH&CN, Trưởng Văn phòng thúc
đẩy Khởi nghiệp ĐMST tỉnh BRVT đã triển khai Kế hoạch hoạt
động của Văn phòng trong năm
2019 và công bố Chương trình tiền
Ươm tạo cho các dự án khởi
nghiệp.
Không gian khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo tỉnh BR-VT không chỉ là
không gian trưng bày mà còn là
không gian để các doanh nghiệp
gặp gỡ nhau nhằm kết nối các
doanh nghiệp trong Tỉnh, trong
nước và quốc tế, để các startup gặp
gỡ các nhà khoa học, các doanh
nghiệp để các ý tưởng khởi nghiệp
được hiện thực hóa./.
(Theo Sở KH&CN)
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THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Dây chuyền rửa thanh long
Nhóm tác giả ThS. Đào Vĩnh
Hưng, ThS. Nguyễn Trọng Minh
Khiêm (Phân viện cơ điện nông
nghiệp và công nghệ sau thu
hoạch) đã nghiên cứu và chế tạo
thành công máy rửa thanh long
qui mô lên đến 3 – 4 tấn/giờ,
mang lại hiệu quả cao về mặt kinh
tế và xã hội; góp phần nâng cao vị
thế cho nông sản nước nhà.
Nhóm đã thiết kế, chế tạo thành
công một hệ thống máy rửa theo
nguyên lý “rửa phun thủy động
kết hợp quay” với “đảo trái” thanh
long phục vụ cho xuất khẩu và
trong nước.
Nguyên lý làm việc của hệ
thống
Trái thanh long sau khi được làm
sạch cuống và hốc trái được băng
tải đưa vào thùng ngâm với kết
cấu đặc biệt. Chiều dài thùng
ngâm đảm bảo trái đủ thời gian
ngâm trong nước, giảm gãy “tai”.
Sau đó, trái được vớt lên bằng
xích tải rồi tiếp tục đi qua cụm vòi
rửa sơ bộ bằng vòi cố định áp suất
thấp.
Sau khi rửa sơ bộ, thanh long
được đưa sang xích tải rửa. Tại

đây, thanh long được rửa với áp
suất cao với các cụm vòi động
(gọi là cụm vòi quay thủy động).
Các cụm vòi quay thủy động có
thể quay quanh trục cố định 200 400 vòng/phút nên có khả năng
quét vào những khe và mặt sau
của tai trái mà các vòi cố định
không thể phun tới, tốc độ quay
tùy vào góc áp suất, lưu lượng vòi
phun. Hơn nữa, việc thiết kế hệ
thống xích tải phân đoạn sẽ giúp
trái thanh long không bị chồng lên
nhau và còn đảo được mặt trái
trong quá trình rửa.
Với tính năng trên, máy có khả
năng rửa sạch được thanh long
ruột đỏ mà các máy trước đó
không làm được. Sau khi rửa
xong, thanh long được làm khô
bằng quạt cao áp trước khi đi qua
băng tải phân loại và đóng gói.
Đặc biệt hơn, chất bẩn sau khi
rửa được lọc bằng hệ thống lọc tự
động giúp giảm tối đa nhân công
phục vụ máy và tăng được hiệu
suất làm việc của máy.
Đánh giá về tính hiệu quả, kinh
tế mang lại, ThS. Hưng cho biết
thêm, với tỷ lệ rửa sạch thanh long
ruột đỏ, như trên đã phân tích,
máy đạt trung bình từ 96 - 97%,
trong khi máy cùng loại chỉ đạt
trung bình 65%.
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Về hướng nghiên cứu trong thời
gian tới, nhóm sẽ tiếp tục hoàn
thiện các thiết bị với kiểu dáng
công nghiệp hơn, giảm được giá
thành đầu tư máy ban đầu.
(khoahocphothong.com.vn)
 Công nghệ làm ngọt nước tự
nhiên và siêu tinh lọc bằng màng
RO
Nhóm nghiên cứu của Công ty
TNHH Công nghệ lọc nước Việt
Úc đã nghiên cứu thành công công
nghệ lọc và làm ngọt nước tự nhiên
nhằm nâng cao chất lượng nước
uống tinh khiết và tăng tuổi thọ
cho thiết bị xử lý nước.
Tại Hội thảo “Công nghệ làm
ngọt nước tự nhiên và siêu tinh lọc
bằng màng RO” do Trung tâm
Thông tin và Thống kê KH&CN
TPHCM tổ chức ngày 8/8, ông
Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Công
ty TNHH Công nghệ lọc nước Việt
Úc - cho biết, để nước uống đóng
chai đạt chất lượng, đảm bảo an
toàn vệ sinh và tăng tuổi thọ cho
thiết bị của dây chuyền sản xuất,
yếu tố quan trọng đầu tiên là việc
xử lý tốt nguồn nước đầu vào.
Theo dây chuyền của Công ty
nghiên cứu, nước đầu vào qua bể
lọc thô gồm các lớp cát, than hoạt
tính, sỏi,… có khả năng loại bỏ các

chất hữu cơ, 50 - 70% chất lơ lửng
và dùng để lắng các cặn vi sinh,
bùn trong nước.
“Tùy vào từng loại nước đầu vào
như ao, hồ, sông, suối, hay nước
giếng mà thiết kế bể lọc thô này
khác nhau” - ông Linh cho biết,
Công ty cũng đã nghiên cứu quản
lý từng lớp lọc để không bị xáo
trộn khi lọc. Nếu có bùn hoặc kim
loại nặng đóng cặn thì có thể tháo
từng lớp để rửa và sử dụng lại.
Nước đầu vào sau khi được lọc
thô sẽ được bơm sang ba cột lọc đa
tần để khử Fe, nitrar, nitrit, ổn định
pH, loại bỏ tiếp kim loại nặng, các
inon gây hại trong nước; khử độc
tố như clorin, chất độc trong thuốc
trừ sâu,… Sau đó, nước qua cột lọc
tinh để loại bỏ các cặn bã lơ lửng
với kích thước rất nhỏ và lọc tiếp
bằng hệ thống màng RO (công
nghệ thẩm thấu ngược).
Theo ông Linh, công nghệ RO đã
được chứng minh là một trong
những quy trình xử lý nước tinh
khiết hiệu quả nhất và được ứng
dụng rộng rãi trên thế giới. Với
công nghệ này có thể loại bỏ đến
99% các thành phần hóa lý, kim
loại nặng và vi sinh có kích thước
đến 0,0001 micron.
Đặc biệt, nước sau khi qua hệ
thống lọc RO sẽ được chuyển qua
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hệ thống làm ngọt đa năng. Tuy
nhiên, không phải dây chuyền lọc
nước hiện hữu nào cũng lắp đặt hệ
thống này là nước đầu ra tinh khiết
cũng có được vị ngọt thanh. Theo
ông Linh, nước có được vị ngọt
hay không phụ thuộc vào nguồn
nước cấp đầu vào và phải được xử
lý theo đúng quy trình.
Sau khi nghiên cứu và hoàn
thiện quy trình xử lý, nước bảo
đảm chất lượng theo QCVN 61:2010/BYT, Công ty đã chuyển
giao công nghệ thành công cho
nhiều cơ sở sản xuất nước uống
đóng chai như Doanh nghiệp
Thành Tiến (TPHCM), HTX Dịch
vụ Nông nghiệp Thông Bình,
Doanh nghiệp Sáu Thứ (Đồng
Tháp),…
(khoahocphothong.com.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN MỚI
LỰA CHỌN, CÔNG NHẬN
NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI
NĂNG
Bộ KH&CN đang dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP
ngày 12/5/2014 quy định việc sử
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt

động KH&CN và Nghị định
số 87/2014/NĐ-CP ngày
22/9/2014 của Chính phủ quy định
về thu hút cá nhân hoạt động
KH&CN là người Việt Nam ở
nước ngoài và chuyên gia nước
ngoài tham gia hoạt động
KH&CN tại Việt Nam.
Về tiêu chuẩn, điều kiện và trình
tự, thủ tục lựa chọn, công nhận
nhà khoa học trẻ tài năng và
nhiệm vụ của nhà khoa học trẻ tài
năng, Bộ KH&CN cho biết, Điều
23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP
quy định điều kiện tiêu chuẩn để
được xác định là nhà khoa học trẻ
tài năng gồm yêu cầu về tuổi, trình
độ chuyên môn và thành tích
KH&CN, tuy nhiên thành tích
KH&CN chưa bao quát đầy đủ
các lĩnh vực KH&CN khác nhau,
nhất là khoa học kỹ thuật, công
nghệ có tính ứng dụng cao.
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP
chỉ quy định điều kiện, tiêu chuẩn
để được coi là nhà khoa học trẻ tài
năng và những cá nhân đáp ứng
điều kiện, tiêu chuẩn đó sẽ được
hưởng chính sách trọng dụng;
không quy định việc công nhận
bằng thủ tục hành chính và không
quy định cơ quan nào có thẩm
quyền công nhận. Quá trình triển
khai quy định này cho thấy không
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thuận lợi cho các bên liên quan (cả
tổ chức KH&CN và cá nhân thụ
hưởng chính sách).
Tại dự thảo, Bộ KH&CN đề xuất
tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự,
thủ tục lựa chọn, công nhận nhà
khoa học trẻ tài năng và nhiệm vụ
của nhà khoa học trẻ tài năng như
sau:
Nhà khoa học trẻ tài năng là cá
nhân hoạt động KH&CN dưới 35
tuổi, có trình độ tiến sĩ trở lên và
đạt một trong các tiêu chuẩn, điều
kiện sau: 1. Chủ trì công trình đạt
giải thưởng uy tín về KH&CN
trong nước hoặc quốc tế; 2. Là tác
giả chính ít nhất 5 bài báo khoa
học được đăng trên tạp chí chuyên
ngành quốc tế có uy tín; hoặc là tác
giả của ít nhất 2 sáng chế được cấp
văn bằng bảo hộ trong đó có ít nhất
1 sáng chế được ứng dụng mang
lại hiệu quả kinh tế - xã hội; hoặc
đã chủ trì thực hiện thành công một
nhiệm vụ KH&CN mà kết quả/sản
phẩm mang lại có giá trị, tác động,
hiệu quả cao về kinh tế xã hội
(Ứng viên trong lĩnh vực khoa học
xã hội nếu không đáp ứng điều
kiện này thì phải có ít nhất 3 lần
tham gia chủ trì hội nghị, hội thảo
khoa học chuyên ngành ở cấp quốc
gia hoặc tham gia hội nghị, hội
thảo khoa học chuyên ngành tầm

quốc tế).
Trình tự, thủ tục lựa chọn, công
nhận nhà khoa học trẻ tài năng
Theo dự thảo, trước ngày 31/3
hằng năm, cá nhân nộp hồ sơ đề
nghị công nhận nhà khoa học trẻ
tài năng đến Quỹ Phát triển
KH&CN quốc gia.
Hồ sơ để xem xét, công nhận là
nhà khoa học trẻ tài năng gồm có:
Bản đăng ký xét công nhận nhà
khoa học trẻ tài năng (theo mẫu);
bản sao các văn bằng, chứng chỉ;
lý lịch khoa học có xác nhận của
cơ quan, đơn vị quản lý; các tài
liệu khác chứng minh đạt tiêu
chuẩn theo quy định. Hồ sơ nộp
trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công
trực tuyến của cơ quan, đơn vị.
Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia
tổ chức xem xét, thẩm định hồ sơ,
báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia
ra quyết định công nhận nhà khoa
học trẻ tài năng đối với các trường
hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn trước
ngày 15/5 hằng năm. Quyết định
công nhận nhà khoa học trẻ tài
năng được gửi đến các cá nhân và
tổ chức có liên quan để thực hiện
chính sách trọng dụng đối với nhà
khoa học trẻ tài năng.
(Theo chinhphu.vn)
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