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VẤN ĐỀ HÔM NAY

CẦN LINH HOẠT TRƯỚC YẾU
TỐ KHÓ LƯỜNG CỦA CÁCH
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
có những yếu tố khó lường, đòi hỏi
con người phải sẵn sàng tận dụng
thời cơ, tránh được rủi ro, có các
giải pháp linh hoạt, thích ứng với
những thay đổi mà ngày hôm nay
chưa dự báo được.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại
Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 Industry 4.0 Summit 2019.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa
ra nhận xét này tại phiên toàn thể
Diễn đàn cấp cao về công nghiệp
4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 với
chủ đề “Chủ trương và chương trình
hành động của Việt Nam chủ động
tham gia cách mạng công nghiệp
4.0”, sáng 3/10.
Phiên họp tập trung giới thiệu về
quá trình xây dựng và những nội
dung cơ bản của Nghị quyết của Bộ
Chính trị về “Một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
và các báo cáo chính xoay quanh
các vấn đề về chiến lược quốc gia
cách mạng công nghiệp 4.0 của
Việt Nam, về chuyển đổi số quốc
gia hướng tới nền kinh tế số và xã
hội số.
Phó Thủ tướng cho rằng các ý
kiến trao đổi tại phiên họp rất toàn
diện, tập trung vào những kế hoạch,
hành động cụ thể để tận dụng cơ hội
từ cuộc cách mạng công nghiệp
(CMCN) 4.0.
Theo Phó Thủ tướng, mặc dù Bộ
Chính trị mới ban hành nghị quyết
về chủ động tham gia cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng
nhận thức cũng như hành động để
tận dụng cơ hội của cuộc cách
mạng này đã bắt đầu từ trước đó.
Tại Diễn đàn Công nghiệp 4.0
năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã
nhấn mạnh yêu cầu tập trung đồng
bộ nhiều giải pháp từ thể chế, hạ
tầng đến nhân lực, khoa học, công
nghệ để phát triển nền kinh tế số,
nền sản xuất thông minh với tầm
nhìn chiến lược nhưng hành động
cụ thể, rất khẩn trương. Trong cuộc
CMCN 4.0 vai trò chủ đạo và tiên
phong là của doanh nghiệp. Chúng
ta cần chủ động ứng phó với những
mặt tiêu cực của cuộc CMCN 4.0,
trong đó lưu ý cơ chế quản lý rủi ro.
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Phó Thủ tướng điểm lại “từ Diễn
đàn năm ngoái đến năm nay, chúng
ta đã có hành động, đi đúng hướng
và đạt được những kết quả tích cực.
Một số chỉ số liên quan trực tiếp
đến chủ đề Diễn đàn năm nay như
chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia
của Việt Nam tăng 3 bậc, từ 45 lên
42. Chỉ số cung cấp dịch vụ công
trực tuyến năm vừa qua tăng 15 bậc
lên thứ 59. Thanh toán điện tử tăng
19,6% số lượng giao dịch, 26,6%
giá trị, đặc biệt thanh toán qua di
động tăng 104% số giao dịch và
155% giá trị.
Chỉ số an toàn an ninh thông tin
của Việt Nam tăng 50 bậc từ 100
lên 50. Giáo dục phổ thông xếp thứ
38. Việt Nam có 2 trường đại học
vào tốp 1000 trường đại học hàng
đầu thế giới. Nhiều trường đại học
quy mô lớn, do tư nhân đầu tư phi
lợi nhuận, các viện nghiên cứu tư
nhân được thành lập. Nhiều địa
phương đã có những bước tiến lớn
trong xây dựng đô thị thông minh”.
Trong thời gian tới, Phó Thủ
tướng khẳng định phải tiếp tục cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh theo Nghị
quyết 02 của Chính phủ. Nghị quyết
02 tích hợp các tiêu chí đánh giá,
bảng xếp hạng của các tổ chức quốc
tế, rất phù hợp với yêu cầu của cuộc

CMCN 4.0. Các bộ ngành, địa
phương, cần tiếp tục thực hiện
quyết liệt hơn, thiết thực hơn.
Đề cập đến yếu tố khó lường của
cuộc CMCN 4.0, Phó Thủ tướng
nhấn mạnh vai trò quan trọng của
con người để sẵn sàng tận dụng thời
cơ, tránh được rủi ro, có các giải
pháp linh hoạt thích ứng với những
thay đổi mà ngày hôm nay chưa dự
báo được.
Ngay trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo chuẩn bị cho CMCN 4.0,
chúng ta không chỉ đưa các môn
học liên quan nhiều đến khoa học,
công nghệ mà cần bắt đầu từ những
điểm căn bản nhất, thậm chí tưởng
rằng không liên quan đến CMCN
4.0, đó là giáo dục cho người dân ở
khu vực miền núi, đồng bào dân tộc
thiểu số.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý
phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự
chủ đại học nhằm xây dựng môi
trường nghiên cứu, học thuật, sáng
tạo để đại học không chỉ là nơi
truyền thụ kiến thức, mà còn là nơi
sáng tạo ra tri thức mới. Qua đó,
đóng góp mạnh mẽ, hiệu quả vào hệ
thống đổi mới sáng tạo quốc gia
“Một đặc trưng của cuộc CMCN
4.0 là kết nối, hợp tác. Vì vậy phải
tăng cường hợp tác giữa các cơ
quan Chính phủ với nhau; giữa
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Chính phủ với doanh nghiệp, người
dân; giữa người dân với nhau; giữa
trong nước với ngoài nước. Việt
Nam không thể đứng ngoài cuộc
cách mạng này. Chúng ta không chỉ
giải quyết những ‘bài toán’ của
riêng mình mà còn có trách nhiệm
trước những vấn đề chung của thế
giới”, Phó Thủ tướng nói.
(Theo chinhphu.vn)
KH&CN GÓP PHẦN ĐẨY
NHANH TIẾN TRÌNH XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày 19/10, tại Nam Định, Ban
Chỉ đạo Trung ương các Chương
trình mục tiêu quốc gia phối hợp
với UBND tỉnh Nam Định tổ chức
hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm
chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới (NTM) giai
đoạn 2010 - 2020. Tham dự và chủ
trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó
Thủ tướng Vương Đình Huệ,
Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương
các Chương trình mục tiêu quốc gia
nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM bắt nguồn từ
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội
nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành
Trung ương khóa X về “nông

nghiệp, nông dân, nông thôn” đề ra
mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới
có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình
thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn
nông nghiệp với phát triển nhanh
công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo
quy hoạch; xã hội nông thôn ổn
định giàu bản sắc văn hóa dân tộc;
dân trí được nâng cao, môi trường
sinh thái được bảo vệ; hệ thống
chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh
đạo của Ðảng được tăng cường”.
Một trong các nhiệm vụ và giải
pháp của Nghị quyết số 26-NQ/TW
đã chỉ rõ: Tăng đầu tư ngân sách
cho nghiên cứu, chuyển giao khoa
học - công nghệ để nông nghiệp
sớm đạt trình độ tương đương với
các nước tiên tiến trong khu vực; ưu
tiên đầu tư ứng dụng công nghệ
sinh học để chọn, tạo ra nhiều giống
cây trồng, vật nuôi và quy trình
nuôi trồng, bảo quản, chế biến, tạo
đột phá về năng suất, chất lượng và
hiệu quả sản xuất. Xây dựng các
chính sách đãi ngộ thỏa đáng để
khai thác, phát huy tốt các nguồn
lực khoa học - công nghệ, khuyến
khích mọi thành phần kinh tế tham
gia nghiên cứu, chuyển giao khoa
học - công nghệ; thu hút thanh niên,
trí thức trẻ về nông thôn, nhất là các
ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục,

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 3

Số 282 - 10/2019
văn hoá. Tăng cường năng lực của
hệ thống khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật
và các dịch vụ khác ở nông thôn;
xây dựng các vùng sản xuất nông
sản an toàn, công nghệ cao…
Để thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban
Bí thư chỉ đạo "xây dựng thí điểm
mô hình nông thôn mới trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa". Ban Bí thư đã thành lập
Ban Chỉ đạo Trung ương và thông
qua Ðề án về chương trình xây
dựng thí điểm mô hình nông thôn
mới, giao cho Ban Chỉ đạo Trung
ương triển khai thực hiện. Đề án đã
lựa chọn 11 xã điểm tại 11 tỉnh,
thành phố, đại diện cho các vùng
khác nhau của đất nước để tổ chức
triển khai thực hiện.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
cho biết, sau chín năm triển khai
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng NTM, cả nước
đã có 4.665 xã (52,4%) được công
nhận đạt chuẩn NTM; 08 tỉnh,
thành phố có 100% số xã được công
nhận đạt chuẩn NTM (Nam Định,
Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Đà
Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và
Cần Thơ); 109 đơn vị cấp huyện
của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc
T.Ư được Thủ tướng Chính phủ

công nhận đạt chuẩn NTM...;
chương trình hoàn thành trước gần
hai năm so với chỉ tiêu Đảng, Quốc
hội giao.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo
các Bộ, ngành Trung ương, các địa
phương và các nhà khoa học tập
trung nghiên cứu, thảo luận nhằm
đánh giá những thành tựu, kết quả
nổi bật của chương trình trong thời
gian vừa qua, nhất là nhìn nhận,
đánh giá lại công tác chỉ đạo triển
khai, thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới từ Trung ương
đến cơ sở; đánh giá vai trò và sáng
tạo của người dân; kinh nghiệm
tuyên truyền, vận động thu hút, lôi
cuốn người dân, giúp người dân
thấy được quyền và lợi ích chính
đáng của mình, từ đó sẵn sàng
chung sức, đồng lòng tham gia xây
dựng nông thôn mới. Từ đó chỉ ra
những bài học kinh nghiệm, các
giải pháp, cụ thể hóa quan điểm,
mục tiêu và nhiệm vụ phù hợp với
thực tiễn, thiết thực và hiệu quả
hơn, để phát triển nông thôn hài
hòa, hướng tới chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần cho nhân dân ngày
càng tốt hơn, trong đó tập trung vào
xây dựng khuôn khổ chính sách cho
xây dựng nông thôn mới của cả
nước giai đoạn 2021-2025 và định
hướng đến 2030; lựa chọn các nội
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dung để đưa vào văn kiện Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại
hội Đảng các cấp…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận
định, xây dựng NTM là phong trào
rất trúng, rất đúng, đi vào lòng
người, khai thác được sức mạnh
tổng thể của cả hệ thống chính trị
kết hợp sức mạnh của từng người
dân, tạo nên thành tích to lớn, toàn
diện, lịch sử. Chúng ta đã vượt kế
hoạch đề ra và sớm hơn 1 năm rưỡi
so với Nghị quyết 26. Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
thực sự đã tạo ra một bước đột phá
lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông
thôn Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là lần đầu tiên chúng ta đưa 3
nội dung (nông nghiệp, nông dân,
nông thôn) vào trong một nghị
quyết nhằm thống nhất cao về nhận
thức, tập trung sức chỉ đạo, huy
động tổng thể nguồn lực cho phát
triển 3 nội dung then chốt này với 3
mục tiêu khái quát, bao trùm. Đó là

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cải
thiện nhanh chóng đời sống nông
dân và xây dựng NTM giàu đẹp,
bản sắc.
Thủ tướng cũng chỉ ra một số
điểm tồn tại, hạn chế trong triển
khai phong trào xây dựng NTM ở
một số địa phương như việc chỉ đạo
chưa đồng bộ, có lúc có nơi cấp ủy,
chính quyền chưa sát sao, chưa
quyết liệt, làm cho bức tranh phát
triển không đồng đều, thậm chí
ngay ở những nơi có điều kiện hay
trong cùng những điều kiện giống
nhau nhưng kết quả lại rất khác
nhau; Các chỉ tiêu phát triển sản
xuất, chăm lo môi trường sống cho
người dân, củng cố chính quyền ở
cơ sở chưa có được kết quả đồng bộ
với kết quả phát triển hạ tầng; việc
xử lý rác thải chưa được triển khai
hiệu quả, đặc biệt là rác thải
nhựa;…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề
nghị trong thời gian tới các địa
phương cần tục coi nông nghiệp,
nông dân, nông thôn là thế mạnh,
còn rất nhiều dư địa, là lợi thế trong
tiến trình phát triển và hội nhập;
Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt
mục tiêu cao hơn. Các địa phương
phải đi tiên phong để phát triển một
nền nông nghiệp hiện đại, đặc thù,
xây dựng một vùng nông thôn xanh,
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sạch, đẹp và bản sắc, đáng sống.
Xây dựng NTM không chỉ ở đồng
bằng mà cả miền núi, làng bản, xã
đảo. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu
các địa phương phát động, hưởng
ứng phong trào thi đua “Cả nước
chung tay xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021 - 2025”.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
VÀ KHOA HỌC

TECHFEST VIETNAM 2019 CÓ
XU HƯỚNG KẾT NỐI TOÀN
CẦU
Techfest Vietnam 2019 sẽ được tổ
chức vào tháng 12/2019 tại Quảng
Ninh với sứ mệnh kết nối hệ sinh
thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt
Nam với toàn cầu.
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo (ĐMST) quốc gia Techfest Vietnam là sự kiện thường
niên lớn nhất dành cho cộng đồng
khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam,
do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ
trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ
quan, tổ chức chính trị - xã hội.
Techfest Vietnam là nơi thể hiện
bức tranh tổng thể của hệ sinh thái
khởi nghiệp ĐMST Việt Nam thông
qua chuỗi các hoạt động hấp dẫn.
Techfest Vietnam mang ý nghĩa

quan trọng trong việc tạo ra một sự
kiện mang tầm quốc tế để các
doanh nghiệp khởi nghiệp có thể
tiếp cận với khách hàng tiềm năng,
các nhà đầu tư, các chuyên gia, tổ
chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ
quan truyền thông trong nước và
quốc tế. Đây cũng là dịp để các bên
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và
liên kết các thành phần của hệ sinh
thái khởi nghiệp ĐMST của Việt
Nam từ Trung ương đến địa phương
với hệ sinh thái khởi nghiệp trong
khu vực.
Theo thông tin được Thứ trưởng
Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chia sẻ,
Techfest Vietnam 2019 dự kiến sẽ
được tổ chức vào tháng 12 tại
Quảng Ninh. Mục tiêu của Techfest
2019 không chỉ là kết nối hệ sinh
thái khởi nghiệp ĐMST giữa các
vùng, địa phương trong nước mà
hướng tới việc mở rộng, kết nối với
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
toàn cầu.
"Năm nay, Techfest có xu hướng
kết nối toàn cầu. Bộ KH&CN đã tổ
chức 3 Techfest tại Mỹ, Hàn Quốc
và Singapore, tức là kết nối cả lực
lượng người Việt ở nước ngoài, tạo
mạng lưới ĐMST tương đối bài
bản, rộng rãi. Như đã biết, tại
World Cup Techfest diễn ra ở Mỹ,
đội Việt Nam lần đầu tham dự và
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vô địch", Thứ trưởng Bùi Thế Duy
chia sẻ tại Họp báo thường kỳ Quý
III của Bộ KH&CN.
Cũng theo Thứ trưởng, hiện nay
Việt Nam đã tiến hành kết nối hệ
thống các trung tâm ĐMST, trung
tâm ươm tạo với mạng lưới của các
đối tác nước ngoài, đặc biệt là
Singapore để trao đổi các doanh
nghiệp khởi nghiệp giữa hai quốc
gia. Đây là tín hiệu vui trong bối
cảnh toàn cầu hóa và Techfest
Vietnam đang có sự vươn tầm
mạnh mẽ.
Theo đại diện Bộ KH&CN,
Techfest Vietnam được tổ chức
thường niên với mục đích quy tụ hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu
hút sự quan tâm và tham gia của
đầy đủ các chủ thể của hệ sinh thái
khởi nghiệp sáng tạo trong nước và
quốc tế; kết nối đầu tư, tạo cơ hội
bước ra sân chơi quốc tế cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
Việt Nam. Techfest Vietnam còn
trở thành một kênh hiệu quả trong
việc góp ý, đề xuất, kiến nghị về
hành lang pháp lý, cơ chế, chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST Việt
Nam.
Trước đó, vào ngày 13/9, Ngày
hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia Techfest Vietnam 2019 diễn ra lần
đầu tiên tại Thung lũng Silicon Hoa

Kỳ cùng 200 trí thức, chuyên gia,
nhà đầu tư và các đại diện quan
trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo hai nước. Sự kiện có sự
tham dự của Thứ trưởng Bộ
KH&CN Trần Văn Tùng và Tổng
lãnh sự Việt Nam tại San Francisco
Nguyễn Trác Toàn. Đây là ngày hội
khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần
đầu tiên được tổ chức tại nước
ngoài, thực hiện trong khuôn khổ
Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST quốc gia đến năm
2025” (Đề án 844).
Một trong các kết quả quan trọng
của hành trình chuẩn bị cho
Techfest Vietnam tại Hoa Kỳ đó là
đại diện từ Bộ Khoa học và Công
nghệ đã ký kết hợp tác với nhiều
đại diện quan trọng gồm Ai20x
(trung tâm ươm tạo khởi nghiệp tại
Hoa Kỳ) và Pegasus Tech Venture
(đơn vị tổ chức Startup World
Cup).
Theo đó, Techfest Vietnam chính
thức trở thành đối tác vùng của
Startup World Cup – cuộc thi khởi
nghiệp toàn cầu với sự tham dự của
đại diện từ hơn 40 quốc gia trên thế
giới. Mặt khác, Cục phát triển thị
trường và doanh nghiệp khoa học
và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa
học và Công nghệ cũng đã thống
nhất với Ai20X về việc giới thiệu 5-
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10 startup mỗi năm sang ươm tạo
tại Thung lũng Silicon, cũng như
giúp startup Việt được hưởng các
ưu đãi dịch vụ và gói hỗ trợ từ đơn
vị này.
Ông Phạm Hồng Quất - Cục
trưởng Cục phát triển thị trường và
doanh nghiệp khoa học và công
nghệ (NATEC), đại diện ký kết
biên bản ghi nhớ với Ai20X và
Pegasus Tech Venture cho biết:
“Những hoạt động này là nỗ lực
nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc
gia đến năm 2025” (Đề án 844) và
chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ
trong Công văn 1128/TTg-ĐMDN.
Theo đó, Bộ Khoa học và Công
nghệ và các đơn vị được giao nhiệm
vụ đã và đang tích cực tham gia và
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và
các tổ chức hỗ trợ của Việt Nam
tham gia các hoạt động với các
mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu,
cũng như phối hợp với đại diện của
Việt Nam tại nước ngoài để thiết
lập các hoạt động chung nhằm kết
nối kiều bào, tri thức Việt Nam ở
nước ngoài với doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo trong nước”.
Cũng trong sự kiện ngày 13/09,
các đối tác khác về tài chính, thúc
đẩy kinh doanh, xây dựng hệ sinh
thái đã làm việc với Bộ KH&CN

trước cũng có mặt như Stripe, Tim
Draper, Republic, 500 Startups,
Founders Institute,..., bước đầu tạo
những nền móng kết nối mạng lưới
toàn cầu cho khởi nghiệp Việt.
Có thể nói, Ngày hội khởi nghiệp
ĐMST quốc gia - Techfest Vietnam
2019 đang thực hiện chiến lược kết
nối với thế giới theo chỉ đạo của
Chính phủ, bắt đầu tại các quốc gia
có hệ sinh thái khởi nghiệp hàng
đầu như Hoa Kỳ (tháng 9),
Singapore và Hàn Quốc (tháng 11).
Thông qua chuỗi sự kiện quy mô và
hấp dẫn, chương trình tạo sân chơi
để startup kêu gọi nguồn vốn đầu tư
quốc tế, giúp Việt Nam giới thiệu
và quảng bá hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo, cũng như thu hút
lực lượng chuyên gia chất lượng
cao về đất nước.
(Tổng hợp)
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI
TOÀN DIỆN CÁC NỘI DUNG
CỦA ĐỀ ÁN 844
Chiều 04/9, tại Hà Nội, Văn
phòng Đề án 844 phối hợp với Cục
Phát triển thị trường và doanh
nghiệp khoa học và công nghệ
(KH&CN), Văn phòng các Chương
trình KH&CN quốc gia tổ chức Hội
thảo “Định hướng triển khai nhiệm
vụ Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
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nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST)
quốc gia đến năm 2025”.
Chương trình có sự tham gia của
gần 50 đơn vị đã, đang và sẽ triển
khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 844
các năm.
Hội thảo được tổ chức với mục
tiêu nâng cao hiệu quả công tác
triển khai các nhiệm vụ trong khuôn
khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST quốc gia đến năm
2025” (Đề án 844), đồng thời tạo cơ
hội kết nối giữa các đơn vị triển
khai nhiệm vụ Đề án 844 và cộng
đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Tại Hội thảo, ông Phạm Dũng
Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án
844 đã giới thiệu tổng quan và định
hướng triển khai Đề án 844 giai
đoạn 2019 - 2025. Theo đó, mục
tiêu của Đề án 844 nhằm tạo lập
môi trường thuận lợi để thúc đẩy,
hỗ trợ quá trình hình thành và phát
triển loại hình doanh nghiệp có khả
năng tăng trưởng nhanh dựa trên
khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ,
mô hình kinh doanh mới; hoàn
thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi
nghiệp ĐMST; thiết lập Cổng thông
tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia tại
địa chỉ startup.gov.vn.
Ông Phạm Dũng Nam cho biết
thêm, đến năm 2025, mục tiêu của
Đề án hỗ trợ phát triển 2.000 dự án

khởi nghiệp ĐMST, trong đó có
600 dự án phát triển thành doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST, 100
doanh nghiệp tham gia Đề án gọi
được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư
mạo hiểm, thực hiện mua bán và
sáp nhập với tổng giá trị ước tính
khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trong giai đoạn tới, Đề án 844 sẽ
tập trung đào tạo, nâng cao số
lượng và chất lượng huấn luyện
viên, cố vấn khởi nghiệp ĐMST;
Gia tăng về số lượng các chương
trình thúc đẩy kinh doanh chất
lượng, từ đó nâng cao khả năng gọi
vốn của startup; Hỗ trợ startup phát
triển thị trường, liên kết với các
trường đại học, tập đoàn, doanh
nghiệp lớn; Đẩy mạnh dịch vụ hỗ
trợ khởi nghiệp ĐMST cho startup
thông qua mạng lưới chuyên gia, tổ
chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST;
Đẩy mạnh hoạt động kết nối với hệ
sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc
tế.
Đặc biệt, tại Hội thảo ông Lê Văn
Nam, Cán bộ Văn phòng Đề án 844
đã giới thiệu Thông tư số
45/2019/TT-BTC quy định quản lý
tài chính thực hiện Đề án 844. Theo
đó, Thông tư quy định về nội dung
và mức chi để phát triển cơ sở vật
chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động
khởi nghiệp ĐMST. Cụ thể, nhà
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nước hỗ trợ một phần kinh phí nâng
cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một
số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy
kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết
bị dùng chung cho các nhóm khởi
nghiệp, doanh nghiệp ĐMST. Theo
đó, đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ
phải đáp ứng các điều kiện quy định
của Bộ KH&CN về cơ sở ươm tạo,
tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ
chức cung cấp thiết bị dùng chung
cho các nhóm khởi nghiệp, doanh
nghiệp ĐMST. Đơn vị phải lập và
quản lý dự án nâng cấp cơ sở vật
chất kỹ thuật theo quy định tại các
văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành. Trong đó, tổng dự toán kinh
phí hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất
kỹ thuật không vượt quá 30% tổng
mức kinh phí thực hiện của dự án
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với nội dung và mức chi đối
với hoạt động truyền thông về khởi
nghiệp ĐMST, Thông tư quy định
cụ thể như sau: Hỗ trợ tối đa 50%
kinh phí xây dựng chương trình
truyền thông về hoạt động khởi
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ
đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến
tuyên truyền các điển hình khởi
nghiệp thành công của Việt Nam
theo nhiệm vụ được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Thông tư quy định, hỗ trợ một

phần kinh phí cho doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST trả tiền công lao
động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ
khởi nghiệp ĐMST; sử dụng không
gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến;
kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm
sản phẩm mẫu, hoàn thiện công
nghệ và tham gia các khóa huấn
luyện tập trung ngắn hạn ở nước
ngoài. Trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh
phí cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST có thành tích xuất
sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi
khởi nghiệp ĐMST trong các sự
kiện khởi nghiệp ĐMST cấp quốc
gia hoặc quốc tế.
Thời gian hỗ trợ, tối đa không quá
01 năm/doanh nghiệp; Số lượng
doanh nghiệp được hỗ trợ, tối đa
không quá 10 doanh nghiệp/năm.
Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ
khởi nghiệp ĐMST (gồm: đào tạo,
huấn luyện khởi nghiệp; marketing,
quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai
thác, thông tin công nghệ, sáng chế;
thanh toán, tài chính; đánh giá, định
giá kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;
tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu
tư, thành lập doanh nghiệp khoa
học và công nghệ, thương mại hóa
kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ):
Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không
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quá 80.000.000 đồng/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung
cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ
trực tuyến; kinh phí sản xuất thử
nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn
thiện công nghệ cho doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST, số lượng doanh
nghiệp được hỗ trợ tối đa không
quá 10 doanh nghiệp/năm.
Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh
phí để doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST tham gia các khóa huấn
luyện tập trung ngắn hạn tại một số
tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín
ở nước ngoài (tối đa không quá 02
người/doanh nghiệp được cử đi
tham gia các khóa huấn luyện). Số
lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tối
đa không quá 10 doanh
nghiệp/năm.
Trong khuôn khổ của Hội thảo,
các đại biểu đã chia sẻ thêm về kinh
nghiệm xây dựng chương trình thúc
đẩy kinh doanh của Vietnam
Silicon Valley; cách thức tổ chức
01 khóa đào tạo về khởi nghiệp
sáng tạo hiệu quả; các thức xây
dựng hoạt động truyền thông thuộc
Đề án 844. Đặc biệt, đại diện Văn
phòng Đề án 844, Cục Phát triển thị
trường và doanh nghiệp KH&CN,
Văn phòng các Chương trình
KH&CN quốc gia đã giải đáp
những vướng mắc mà các đơn vị

gặp phải trong quá trình triển khai
nhiệm vụ.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN
THỂ UỶ BAN VỆ TINH QUAN
SÁT TRÁI ĐẤT
Ngày 15/10, tại Hà Nội đã diễn ra
Khai mạc Phiên họp toàn thể Ủy
ban Vệ tinh quan sát Trái đất
(CEOS) với sự tham dự của 30 tổ
chức thành viên đến từ các Quốc
gia như Mỹ, Nhật, Australia, Italia,
Thụy Sỹ, Trung Quốc, Canada,
Anh, Pháp.
Phiên họp nhằm thảo luận và
quyết định các hoạt động, kế hoạch
và chiến lược của CEOS hàng năm
và dài hạn; xây dựng và triển khai
các nhiệm vụ hợp tác đa phương có
tính chất khu vực và quốc tế.
Nhân sự kiện này, Lễ chuyển
giao vị trí Chủ tịch CEOS 2020
cũng sẽ được bàn giao cho Tổ chức
Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).
Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất
(CEOS) là cơ quan đầu mối phối
hợp các hoạt động quốc tế liên quan
đến không gian và quan trắc Trái
đất. CEOS khuyến khích tương tác,
hỗ trợ và bổ sung giữa các hệ thống
vệ tinh quan sát Trái đất thông qua
việc phối hợp lập kế hoạch, thúc
đẩy truy cập dữ liệu không phân
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biệt đối xử, thiết lập tiêu chuẩn dữ
liệu, và phát triển dữ liệu tương
thích với các sản phẩm, dịch vụ, và
ứng dụng. Kể từ khi thành lập, đến
nay CEOS đã đóng góp đáng kể vào
sự tiến bộ của các nỗ lực cộng đồng
quan sát Trái đất.
Năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam là
thành viên chính thức của CEOS
(giao Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
làm đầu mối liên hệ) đã tích cực
tham gia các phiên họp toàn thể kể
từ khi là thành viên; tham gia nhiều
phiên họp của các nhóm kỹ thuật
như nhóm phát triển năng lực,
nhóm thiên tai, nhóm khí hậu.v.v.
Việc đóng góp tích cực cho CEOS
mang lại nhiều lợi ích cho Việt
Nam. Cụ thể như Hệ thống Vietnam
Datacube được các thành viên
CEOS hỗ trợ xây dựng; Hai sáng
kiến của Trung tâm Vũ trụ Việt
Nam được các thành viên CEOS
giúp đỡ: xây dựng hệ thống theo
dõi rừng và lúa cho Việt Nam; đồng
thời quảng bá hoạt động ứng dụng
viễn thám của Viện với các ban,
ngành khác thông qua các hoạt
động tập huấn, hội thảo.
Được sự cho phép của Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam và sự ủng hộ của Ủy ban Vệ
tinh Quan sát Trái đất CEOS, ngày

18/10/2018, Trung tâm Vũ trụ Việt
Nam đã đại diện cho Việt Nam,
chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch
CEOS, thực hiện nhiệm vụ nhiệm
kỳ 2018-2019.
Trong thời gian đảm nhận vị trí
Chủ tịch, ngoài việc thực hiện các
nhiệm vụ như: giữ vai trò trung tâm
trong việc điều phối chiến lược các
nhiệm vụ hiện tại và tương lai của
các cơ quan thành viên CEOS, tiếp
tục hỗ trợ Nhóm quan sát Trái đất
v.v. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã
thực hiện 2 sáng kiến gồm; Quan
sát các - bon, tập trung vào giám sát
rừng (phối hợp dữ liệu quan sát trái
đất để hỗ trợ giám sát và quản lý tài
nguyên rừng trong khu vực một
cách hiệu quả, thông qua nhóm Đặc
biệt về Phối hợp dữ liệu không gian
thuộc Sáng kiến quan sát rừng toàn
cầu, hỗ trợ việc phát triển các hệ
thống giám sát và đo đạc, báo cáo
và kiểm chứng rừng quốc gia). Và
sáng kiến: Các quan sát phục vụ
Nông nghiệp cụ thể là giám sát lúa
(song song với nhóm đặc biệt thuộc
nhóm Quan sát Trái đất phục vụ
giám sát nông nghiệp toàn cầu và
Mạng lưới khu vực trong khuôn
khổ GEOGLAM Lúa - Châu Á,
trọng tâm chính của sáng kiến tập
trung vào việc sử dụng thực tế các
dữ liệu CEOS, đặc biệt dữ liệu
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radar khẩu độ tổng hợp trong việc
giám sát lúa tại châu Á).
Các ứng dụng này rất thiết thực
trong việc đánh giá phát triển nông
nghiệp của Việt Nam và sẽ được
mở rộng tại các quốc gia thuộc khu
vực sông Mekong.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
THÀNH TỰU KH&CN

 Nhân giống thành công dược
liệu thông đất quý hiếm
Ngày 11/10/2019 tại Viện Nghiên
cứu và Phát triển Lâm nghiệp –
Trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn
ra Hội nghị tổng kết đánh giá và
chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Tiểu
Dự án: “Nâng cao năng lực nghiên
cứu và hoàn thiện quy trình nhân
giống loài dược liệu Thông đất quý
hiếm, có giá trị kinh tế cao trên quy
mô công nghiệp phục vụ bảo tồn,
khai thác và phát triển bền vững”.
Đây là một trong những Tiểu Dự án
do Ban Quản lý Dự án FIRST (Bộ
KH&CN) đồng hành tài trợ.
Tham dự Hội nghị có đại diện
Ban Quản lý Dự án FIRST, ông
Trần Quốc Thắng, nguyên Thứ
trưởng Bộ KH&CN; ông Trần
Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn; TS. Mai Anh
Khoa, Đại học Thái Nguyên.
Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS.
Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu và Phát triển Lâm
nghiệp (IFRAD) - Giám đốc Ban
quản lý Tiểu dự án FIRST - IFRAD
cho biết: Thông đất là một loài quý
hiếm, được xếp vào sách đỏ, có
nguy cơ tuyệt chủng, trong cây
Thông đất có các chất alcaloid như
Huperzine A (Hup A), Huperzine B
(Hup B), N-methyl-huperzine B,
Huperzinine, Lycoporine A, Carinatumine A... có tác dụng chữa các
bệnh Alzheimer, Parkinson, teo não
và sa sút trí tuệ. Việc nhân giống
thông đất theo phương pháp tự
nhiên hiện nay mất thời gian rất lâu
và hiệu quả nhân giống thấp vì vậy
cần có những phương pháp nhân
giống vô tính thông đất tạo ra số
lượng cây giống lớn trong thời gian
ngắn, không phụ thuộc vào mùa vụ,
cây giống có chất lượng cao, sạch
bệnh.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và
những kinh nghiệm trong nghiên
cứu nhân giống và sản xuất cây
dược liệu quý và cơ sở vật chất sẵn
có, IFRAD tiến hành thực hiện Tiểu
Dự án.
IFRAD đã xác định đúng loài
được 10 xuất xứ thông đất thông
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qua đặc điểm hình thái và ứng dụng
chỉ thị Sinh học phân tử, lựa chọn
được 03 xuất xứ thông đất có hàm
lượng Huperzine A cao nhất, đăng
ký được 11 đoạn trình tự gen trên
ngân hàng gene quốc tế và đăng kí
bản quyền trình tự gen.
Hiện IFRAD đã làm chủ được
công nghệ sử dụng các chỉ thị Sinh
học phân tử xác định đúng loài
thông đất (Huperzia squarrosa (G.
Forst.) Trev.) từ các xuất xứ thu
thập khác nhau; Phân tích hoạt chất
dược liệu để xác định được những
xuất xứ có hàm lượng dược liệu cao
xây dựng được vườn giống gốc
phục vụ cho nhân giống loài cây
dược liệu thông đất sinh trưởng và
phát triển tốt, sạch bệnh cung cấp
nguồn vật liệu cho nhân giống; Bảo
hộ được giống thông đất TN- 10;
Hoàn thiện được quy trình nhân
giống vô tính loài dược liệu thông
đất: Nhân giống nuôi cấy mô tế bào
(in vitro), nhân giống giâm hom (in
vivo) trên quy mô công nghiệp
phục vụ bảo tồn, khai thác và phát
triển bền vững; xây dựng được 02
bộ tiêu chuẩn cơ sở cây giống thông
đất có nguồn gốc Nuôi cấy mô tế
bào và giâm hom; Xây dựng, phát
triển nguồn nhân lực khoa học công
nghệ bền vững và hoàn thiện các
trang thiết bị phục vụ nghiên cứu

trong lĩnh vực sinh học phân tử, hóa
sinh, xây dựng được 01 phòng thí
nghiệm Sinh học phân tử và Hóa
sinh đạt tiêu chuẩn phòng thí
nghiệm an toàn Sinh học cấp 2.
Tiểu Dự án đã sản xuất thử
nghiệm thành công 70.000 cây
giống thông đất bằng phương pháp
nhân giống vô tính in vitro và giâm
hom. Tất cả cây giống đều sinh
trưởng phát triển tốt; đạt tiêu chuẩn
cây giống cơ sở, không sâu bệnh.
Ban quản lý Tiểu Dự án FIRSTIFRAD đã phối hợp cung cấp
50.000 cây giống Thông đất cho
doanh nghiệp KH&CN – Công ty
Cổ phần phát triển Nông lâm
nghiêp và Môi trường Việt Nam để
phối hợp trồng, nghiên cứu sản
xuất.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
 Xử lý chất thải Lignoxenluloza
bằng phương pháp sinh học

Lignoxenluloza là tên gọi chung
cho thành phần vật chất chủ yếu
cấu tạo nên các loài thực vật, trong
đó các thành phần chủ yếu xếp theo
thứ tự tỉ lệ giảm dần là xenluloza,
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hemixenluloza,
và
lignin.
Lignoxenluloza là một cơ chất phức
hợp bao gồm các polisaccarit, các
polyme có gốc phenol, và protein.
Các thành phần của lignoxenluloza
tạo thành một dạng cấu trúc gọi là
vi sợi (microfibril), các vi sợi này
tạo thành các bó sợi góp phần điều
chỉnh độ bền cấu trúc của vách tế
bào thực vật.
Các
nguồn
sinh
khối
lignoxenluloza như gỗ, rơm rạ, bã
mía, cỏ,... đang được tận dụng trong
việc chế biến nhiên liệu từ các vật
liệu sinh học có nguồn gốc không
phải thực phẩm. Các nguyên vật
liệu này có thể được lên men để tạo
etanol, cracking thành khí đốt và
chuyển hóa thành than, hoặc đơn
giản nhất là dùng trực tiếp như một
dạng nhiên liệu, tức là cho vào lò và
đem đốt sinh ra nhiệt năng.
Một cản trở quan trọng trong việc
sử dụng nguyên liệu lignoxenluloza
đó là tính "trơ" của nguồn nguyên
liệu này, và quá trình xử lý sơ bộ
cho chúng "dễ tiêu" hơn nhìn chung
khá khó khăn và tốn kém. Nguyên
nhân là trong tự nhiên, cấu trúc
dạng tinh thể của lignoxenluloza
khiến cho các enzim khó có thể tiếp
cận để phân giải chúng. Đặc biệt sự
tồn tại của lignin càng ảnh hưởng
tiêu cực đến hoạt tính của các

enzim vì nó thu hút enzim về phía
mình hơn là về phía các chất khác
như xenluloza.
Xét về mặt lý thuyết, lượng chất
thải rắn, lỏng và khí có sẵn trong tự
nhiên có thể mang lại giá trị là vô
cùng lớn, nhưng trong thực tế, điều
này lại bị hạn chế vì nhiều lý do.
Điển hình như việc thu gom rơm rạ
hoặc tàn dư cây trồng có thể không
có ý nghĩa đối với những người
nông dân hoặc chủ rừng, do đó cần
phải được khuyến khích. Chất thải
rắn đô thị chứa rất nhiều vật liệu lên
men, nhưng chúng thường bị trộn
lẫn với các vật liệu không lên men.
Khí thải công nghiệp tồn tại rất
nhiều và thường ở dạng tương đối
tinh khiết, nhưng việc nuôi cấy vi
sinh vật phục vụ cho quá trình lên
men khí chưa được nhận thức đầy
đủ, và có rất ít cơ chế khuyến khích
cho các công ty thu giữ khí thải.
Rõ ràng, có một lượng lớn chất
thải có thể được sử dụng làm
nguyên liệu, nhưng cần phải có ý
chí chính trị để khuyến khích thực
hiện thu gom chất thải. Ví dụ,
lượng rơm rạ có sẵn ở châu Á là
hơn nửa tỷ tấn thường xuyên bị xử
lý bằng cách đốt cháy. Xử lý sinh
học rơm rạ thay cho đốt cháy sẽ làm
giảm thiểu phát thải GHG và các
khí thải khác.
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Để giải quyết các yếu tố nút thắt
của sản xuất sinh học, Bộ Nông
nghiệp Mỹ (USDA) đã lập ra 5
Trung tâm Nghiên cứu Sinh khối
Khu vực. Một ưu thế của chương
trình này là nó cung cấp ưu đãi cho
các nhà nghiên cứu thực địa, tối ưu
hóa cây trồng làm nguyên liệu cho
nhiên liệu sinh học, để hợp tác chặt
chẽ với các nhà nghiên cứu phát
triển công nghệ nhà máy sinh học.
Khi ngành này phát triển, trọng tâm
đã chuyển từ sản xuất ethanol từ
ngô và các loại ngũ cốc sang sản
xuất ethanol xenlulo, và giờ đây
hướng tới phát triển các quy trình
tích hợp sản xuất các sản phẩm thay
thế cho sản phẩm dầu mỏ. Các công
nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học
tiên tiến như n-butanol, dầu sinh
học
nhiệt
phân,
hydroxymethylfurfural, khí sinh
học hóa lỏng và thậm chí hydro
(sinh học) đã được phát triển và có
khả năng thương mại hóa.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngành
công nghiệp sản xuất ethanol từ ngô
là một ngành trị giá hàng tỷ đô la,
đáng để nghiên cứu theo hướng làm
cho nó hoạt động hiệu quả nhất có
thể. Ngành công nghiệp này đã
đóng góp 44 tỷ USD vào GDP của
Mỹ và đóng thuế 10 tỷ USD. Chiến
lược nhằm cuối cùng đạt được các

mục tiêu Tiêu chuẩn Nhiên liệu tái
tạo là thực hiện cải tiến từng bước
trong các khái niệm nhà máy xử lý
sinh học hiện có. Những cải tiến
này phải bao gồm một chiến lược
khu vực đủ linh hoạt để sử dụng
nguồn cacbon tái tạo rẻ nhất trong
một khu vực nhất định. Ví dụ, tính
linh hoạt này thể hiện thông qua
việc sử dụng cây cao lương, cỏ kê,
hoặc cỏ chè vè ở vùng Trung Tây,
Mỹ, cao lương ngọt hoặc đường
mía ở miền Nam nước Mỹ, bã cây ở
Tây Nam, Mỹ, đường vỏ hạnh nhân
ở California và thậm chí cả vỏ cam
quýt ở Florida. Một yếu tố quan
trọng khác là khả năng tích hợp các
nhà máy ethanol hiện có với các
hoạt động khác, đặc biệt là sử dụng
chuyển đổi nhiệt hóa của tất cả các
nguồn sinh khối hoặc sử dụng quy
trình tích hợp để sản xuất khí sinh
học và các sản phẩm có nguồn gốc
từ khí sinh học. Các chiến lược nhà
máy xử lý sinh học tối ưu nhất khi
kết hợp nghiên cứu nguyên liệu
thực địa về năng suất, chất lượng
cây trồng và chi phí sinh khối các
với chiến lược nhà máy sinh học.
(Theo NASATI)
 Tiếp nhận và làm chủ công
nghệ tính toán mưa, lũ lớn cho
các lưu vực sông liên Quốc gia
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Tiếp nhận thành công bộ mô hình
WEHY-HCM và các công nghệ do
Trung tâm Thủy văn California
(CHRL) Đại học UC Davis, Hoa Kỳ
chuyển giao; làm chủ các công
nghệ hiện đại và đã tính toán khôi
phục toàn bộ chuỗi số liệu Mưa và
Dòng chảy cho lưu vực cho lưu vực
Đà – Thao từ 1900-2016; mô phỏng
diễn biến các điều kiện khí tượng
thủy văn trên lưu vực trong tương
lai từ 2019-2100;…
Đó là những kết quả chủ yếu của
tiểu dự án “Tiếp thu công nghệ tính
toán mưa, lũ lớn cho các lưu vực
sông liên Quốc gia trong điều kiện
hạn chế hoặc không có dữ liệu đo
đạc - Áp dụng thử nghiệm cho lưu
vực sông Đà - Thao” do Phòng Thí
nghiệm trọng điểm Quốc gia về
động lực học sông biển phối hợp
với Trung tâm Thủy văn California
(CHRL) - Đại học UC Davis, Hoa
Kỳ thực hiện từ tháng 8/2018 đến
tháng 6/2019. Tiểu dự án thuộc Hợp
phần 1.a - Khoản tài trợ cho các
chuyên gia giỏi nước ngoài về khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,
thuộc Dự án Đẩy mạnh Đổi mới
sáng tạo thông qua nghiên cứu,
KH&CN - FIRST, do Ngân hàng
Thế giới tài trợ và Bộ KH&CN
quản lý.
Đến nay, tiểu dự án đã hoàn thành

các mục tiêu, kết quả đặt ra. Phòng
Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về
động lực học sông biển đã tiếp nhận
thành công bộ mô hình WEHYHCM và các công nghệ do CHRLHoa Kỳ chuyển giao. Tổ chức đào
tạo và tập huấn sử dụng mô hình
trong tính toán mô phỏng khí tượng
thủy văn trên lưu vực sông. Đồng
thời, đã tính toán khôi phục toàn bộ
chuỗi số liệu Mưa và Dòng chảy
cho lưu vực cho lưu vực Đà - Thao
từ 1900-2016. Mô phỏng diễn biến
các điều kiện khí tượng thủy văn
trên lưu vực trong tương lai trong
giai đoạn 2019 - 2100 theo các kịch
bản RCP4.5 và RCP8.5.
Nhóm thực hiện cũng đã xây
dựng được báo cáo nghiên cứu về
diễn biến mưa, lũ lớn trên lưu vực
sông Đà - Thao trong quá khứ và dự
báo diễn biến trong tương lai. Phân
tích, đánh giá ảnh hưởng tác động
của mưa - lũ đến điều kiện tự nhiên
và kinh tế xã hội trên lưu vực.
Tiểu dự án đã công bố 2 bài báo
quốc tế trên Tạp chí ISI - Science of
the Total Environment, 2 bài báo
đăng trên tạp chí chuyên ngành
trong nước; đăng ký 01 giải pháp
hữu ích “Phương pháp tính toán
khôi phục chuỗi số liệu cho lưu vực
sông trong điều kiện hạn chế hoặc
không có số liệu đo đạc” - Quyết
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định số 70350/QĐSHTT ngày
23/8/2019 về việc chấp nhận đơn
hợp lệ.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI
TIÊN PHONG NGHIÊN CỨU
VŨ TRỤ GIÀNH NOBEL VẬT
LÝ

Ba nhà KH giành giải Nobel Vật lý 2019

Giải Nobel Vật lý 2019 đã được
trao cho những nhà nghiên cứu tiên
phong với những khám phá về sự
tiến hóa của vũ trụ từ những năm
1990: James Peebles, Michel
Mayor và Didier Queloz.
Mayor và Queloz đều sinh ở Thụy
Sĩ vào các năm 1942 và 1966 và
cùng chia sẻ một nửa giải thưởng.
Peebles, sinh ra tại Winnipeg,
Canada năm 1935, giành nửa còn
lại.
Chứng minh ánh sáng đầu tiên
Nhà khoa học James Peebles khởi
đầu sự nghiệp tại Princeton vào
những năm 1960, khi vẫn còn ít

bằng chứng về thuyết Big Bang, ý
tưởng dẫn đến sự giãn nở vũ trụ có
thể ngoại suy trở lại thời điểm vũ
trụ còn là khối vật chất ở trạng thái
nóng, đặc. Vào năm 1965, Arno
Penzias và Robert Wilson khám phá
ra bức xạ nền vũ trụ (CMB) - một
ánh sáng thời kỳ sơ khai phát xạ
trong một chuyển pha khi vũ trụ
380.000 năm tuổi. CMB đem đến
một cú “chụp nhanh” về vũ trụ sớm
và Peebles từng coi nó là một “hóa
thạch từ các trạng thái nóng ban đầu
của giãn nở vũ trụ”. Người hướng
dẫn của ông lúc đó là Robert Dicke
đã nói “Tại sao anh không suy nghĩ
thêm về thuyết này”. Câu nói này
đã khuyến khích Peebles, “và tôi đã
bắt đầu nghiên cứu về nó kể từ đó”,
ông nói.
Với việc phát triển khung lý
thuyết của mình, ông đã trở thành
người “lập nền tảng cho những hiểu
biết hiện đại của chúng ta về lịch sử
vũ trụ, từ Big Bang đến ngày nay”,
như đánh giá của Ủy ban Nobel. Đó
là việc lập được những nền tảng về
lý thuyết cho CMB, thứ “ánh sáng
rớt lại” (afterglow) của Big Bang và
thiết lập “Mô hình chuẩn” hiện tại
cho tiến hóa của vũ trụ. Trong mô
hình này, những vật chất căn bản
còn là bí ẩn như vật chất tối đóng
vai trò trung tâm trong các cấu trúc
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lắp ghép ở quy mô lớn của vũ trụ
như các thiên hà và cụm thiên hà.
Lý thuyết của Peebles cho phép
các nhà vũ trụ học hiểu về bức xạ
nền vũ trụ, từ đó các nhà vật lý có
thể rút ra được những hiểu biết về
thời điểm vũ trụ khởi đầu. Peebles
đã ghi dấu ấn trong mọi nhánh
nghiên cứu của vũ trụ học, giúp cho
nó một nền tảng vững chắc với
những tính toán bắt nguồn từ vật lý.
Cụ thể vào năm 1970, Peebles đã là
nhà tiên phong trong dự đoán hình
thái của bức xạ nền vũ trụ. Bouchet
cũng là một nhà nghiên cứu phụ
trách nhiệm vụ Planck của Cơ quan
vũ trụ châu Âu, được thực hiện
trong thập kỷ này với mục tiêu vẽ
bản đồ chính xác bầu trời CMB.
Sự khởi đầu cho khoa học ngoại
hành tinh hiện đại
Khám phá của Mayor và Queloz
đã “khởi đầu cho một khoa học
ngoại hành tinh hiện đại”, Guillem
Anglada-Escudé, một nhà thiên văn
tại Viện nghiên cứu Các khoa học
không gian (CSIC) tại Barcelona,
Tây Ban Nha đánh giá.
Các nhà nghiên cứu từng khám
phá ra nhiều ngoại hành tinh
chuyển động quanh các lõi của
những ngôi sao chết như pulsars
nhưng không phải quanh các ngôi
sao tương tự như Hệ Mặt trời của

chúng ta, vốn được các nhà thiên
văn học hi vọng có thể có những
hành tinh mà con người có thể ở
được.
Khám phá của hai nhà nghiên cứu
Thụy Sỹ đã đem đến ngạc nhiên
cho cộng đồng thiên văn. Hành tinh
mà họ dò được, 51 Pegasi b, là một
khối khí khổng lồ, một kiểu mà các
nhà thiên văn dự đoán là có thể có
quỹ đạo ngoài tầm mới của một hệ
mặt trời. Nhưng cả hai đã phát hiện
ra là quỹ đạo của 51 Pegasi b gần
ngôi sao của nó gấp 10 lần so với
quỹ đạo của sao Thủy với Mặt trời.
Do đó, khám phá của họ là dấu hiệu
ban đầu cho thấy các hệ ngoại hành
tinh khác có thể không theo khuôn
mẫu như Hệ Mặt trời của chúng ta.
Dù nhiều nhóm nghiên cứu đã
thực hiện những quan sát tương tự
vào thời điểm này nhưng Mayor và
Queloz là những người đầu tiên có
được kết quả đó bởi họ đã có một
tầm nhìn rộng hơn, theo nhận định
của nhà thiên văn học ngoại hành
tinh Francesco Pepe, Trưởng khoa
Khoa Thiên văn học Trường Đại
học Geneve.
Phát hiện này rất đáng chú ý bởi
nó rõ ràng và nhanh chóng được
xác nhận, Anglada-Escudé cho biết.
Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại
học Geneva hầu như ngay lập tức
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bắt đầu nghiên cứu bầu trời hết sức
nghiêm túc và tạo ra một “chiến
tranh lạnh” về săn ngoại hành tinh
với nhóm nghiên cứu đối thủ tại
Trường Đại học California
(Berkeley), vốn cũng sử dụng kỹ
thuật tương tự để dò các hành tinh.
Người đầu tiên xác nhận các phát
hiện của hai nhà nghiên cứu Thụy
Sỹ là Geoffrey Marcy, người dẫn
dắt nhóm nghiên cứu ở Berkely,
cũng được coi là ứng cử viên của
giải Nobel.
Cả Mayor và Queloz đều được
biết đến với tài năng trong việc thiết
kế các thiết bị chính xác và tinh
xảo. Họ đã phát triển các máy
quang phổ có khả năng quan sát
được những dịch chuyển cực nhỏ
trong tần số ánh sáng như một ngôi
sao dao động do ảnh hưởng của một
hành tinh. Ngày nay, đây là một
trong những phương pháp mà các
nhà thiên văn học sử dụng không
chỉ để tìm ngoại hành tinh mà còn
để nghiên cứu về bầu khí quyển và
các ngoại mặt trăng tiềm năng.
Họ đều là “những nhà khoa học
xuất sắc, người cùng với một cộng
đồng các nhà nghiên cứu không
ngừng lớn mạnh, đã tiến theo con
đường này để đào sâu về một khu
vực nghiên cứu mới”, Christiane
Helling, một nhà nghiên cứu về

ngoại hành tinh tại Trường Đại học
St Andrews (Anh), bình luận.
(Theo khoahocvaphattrien)
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TRAO GIẢI THƯỞNG ĐỐI
TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
AUS4INNOVATION
Ngày 9/10, tại Hà Nội, trong
khuôn khổ "Tuần lễ Kỹ năng và Đổi
mới sáng tạo" đã diễn ra hội thảo
"Australia - Việt Nam: Chia sẻ kinh
nghiệm Phát triển hệ sinh thái Đổi
mới sáng tạo" và Lễ trao Giải
thưởng Đối tác Đổi mới sáng tạo
Aus4Innovation do Đại sứ quán
Australia phối hợp với Bộ Khoa học
và Công nghệ (KH&CN) tổ chức.
Giải thưởng Đối tác Đổi mới sáng
tạo được trao cho 3 dự án do các
trường đại học của Australia cùng
với các trường đại học và trung tâm
nghiên cứu của Việt Nam triển khai
thực hiện. Đó là dự án Chuyển giao
mô hình nghiên cứu và ứng dụng
trong xử lý nước và các hệ thống
giám sát sử dụng công nghệ 4.0 (do
Đại học Công nghệ Sydney
(Australia) và Trường Đại học
Công nghệ thuộc Đại học quốc gia
Hà Nội thực hiện); Dự án Công
nghệ sản xuất hoóc môn giúp nâng
cao năng suất nuôi hải sâm (do Đại
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học Sunshine Coast của Australia
và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng
thủy sản III thực hiện) và Dự án
Phương pháp mới tạo ra bước ngoặt
trong việc chẩn đoán ung thư vú (do
Đại học Sydney của Australia và
Viện Chiến lược và Chính Sách y tế
quốc gia thực hiện).
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy
nhấn mạnh, Australia và Việt Nam
có sự hợp tác lâu dài, được thể hiện
qua việc hỗ trợ đào tạo giữa hai
nước. Đội ngũ cán bộ được đào tạo
đã góp phần tăng cường quan hệ
hợp tác giữa các trường đại học,
viện nghiên cứu và doanh nghiệp
của hai bên. Mối quan hệ hợp tác về
đổi mới sáng tạo là cơ chế hiệu quả
để hai nước chia sẻ những mô hình
và phương pháp hữu hiệu nhằm cải
thiện hệ thống đổi mới sáng tạo của
hai quốc gia.
Ngay sau Lễ trao giải đã diễn ra
Hội thảo “Australia và Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm trong phát
triển Hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo”. Tại hội thảo, các đại biểu đã
tìm hiểu và lắng nghe kinh nghiệm
từ Australia trong việc phát triển
kinh tế - xã hội dựa trên đổi mới
sáng tạo. Nhân dịp này, Thứ trưởng
Bùi Thế Duy đánh giá cao việc
Australia hỗ trợ Việt Nam trong

phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam trong
việc nuôi dưỡng hợp tác giữa các
doanh nghiệp, viện nghiên cứu,
trường đại học..., hướng tới mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng
thời chuẩn bị cho tương lai phát
triển nền kinh tế số cũng như thúc
đẩy thương mại hóa các sản phẩm
KH&CN.
Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự đi
vào thực tiễn khi có một hệ sinh
thái hỗ trợ, một cộng đồng nơi
những ý tưởng mới được nuôi
dưỡng và những thành công được
nhân rộng. Vì vậy, hội thảo tập
trung thảo luận về những thách thức
trong việc xây dựng một hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
và giới thiệu trường hợp thành công
của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo
Canberra (CBRIN) - mạng lưới
hàng đầu tại Australia kết chính
phủ, giới hàn lâm với các doanh
nhân và nhà sáng tạo.
Về phần mình, bà Rebecca
Bryant, Đại diện lâm thời Đại sứ
quán Australia tại Việt Nam khẳng
định việc xây dựng một mối quan
hệ sâu sắc, bền chặt giữa hệ thống
đổi mới sáng tạo của hai nước là
một trong những mục tiêu chính
trong quan hệ hợp tác chiến lược.
Bà bày tỏ vui mừng khi được chứng
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kiến sự hợp tác ngày càng nở rộ
giữa các trung tâm nghiên cứu của
hai nước và cho biết, Chương trình
Đối tác Đổi mới sáng tạo là một cơ
hội tuyệt vời để ươm mầm các ý
tưởng sáng tạo và đẩy mạnh mối
quan hệ hợp tác hiện có giữa các tổ
chức của Australia và Việt Nam.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KHOA
HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI
MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM RUMANI
Ngày 4/10/2019 tại Bucharest, thủ
đô của Rumani đã diễn ra Khóa
họp lần thứ 16 Ủy ban hỗn hợp Việt
Nam – Rumani về hợp tác kinh tế
dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ
Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ
trưởng Bộ Môi trường kinh doanh,
Thương mại và Doanh nghiệp
Rumani Stefan Radu Opera, thay
mặt Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Việt Nam, Vụ trưởng Vụ
Hợp tác quốc tế Phùng Bảo Thạch
và thay mặt Bộ Nghiên cứu và Đổi
mới Rumani, Vụ trưởng Vụ Châu
Âu và quan hệ quốc tế đã ký kết
Chương trình hợp tác về KH&CN.
Việc ký kết Chương trình hợp tác
nhằm triển khai Hiệp định Hợp tác
khoa học, công nghệ và môi trường
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ Rumani được ký năm 1999,
đồng thời là thực hiện Tuyên bố
chung Việt Nam - Rumani giữa Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc và Thủ tướng Rumani Dacian
Ciolos ngày 12/7/2016 tại Hà Nội,
Thông qua Chương trình hợp tác
này sẽ thúc đẩy thành lập Ủy ban
hỗn hợp về hợp tác KH&CN giữa
hai Bộ trong thời gian tới; kêu gọi
đề xuất các dự án nghiên cứu chung
trong một số lĩnh vực mà hai Bên
cùng quan tâm như: hóa dầu, vật
liệu xây dựng thế hệ mới, may mặc,
nông nghiệp công nghệ cao, công
nghệ thông tin và biến đổi khí hậu.
Tại Khóa họp, Bộ trưởng Bộ
Công thương Trần Tuấn Anh đánh
giá cao công tác phối hợp, triển
khai và cụ thể hóa các nội dung của
Biên bản Khóa họp lần thứ 14 và
lần thứ 15 của Bộ KH&CN và đề
nghị hai Bên cần nỗ lực hơn nữa để
góp phần vào các hoạt động kỷ
niệm 70 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa hai nước vào năm
2020.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN
THẾ GIỚI: TIÊU CHUẨN HOÁ
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THÚC ĐẨY HỘI NHẬP TOÀN
CẦU
Ngày 11/10/2019, tại Hà Nội,
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng, Bộ KH&CN đã tổ chức
Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế
giới 14-10 và Hội thảo Tiêu chuẩn
hóa thúc đẩy hội nhập toàn cầu.
Tham dự sự kiện có Thứ trưởng
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Giám
đốc ISO khu vực châu Á Adrian
GOH cùng hàng trăm đại biểu đến
từ các cơ quan quản lý, hiệp hội,
doanh nghiệp, các chuyên gia hoạt
động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa.
Ngày 14/10 đã được ba tổ chức
tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức
tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), Uỷ
ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC),
Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)
chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.
Trong những ngày này, gần 200
quốc gia và vùng lãnh thổ là thành
viên của ISO, IEC, ITU cùng tổ
chức kỷ niệm với các hình thức
phong phú đa dạng khác nhau. Hoạt
động này một mặt nhằm tôn vinh
lợi ích to lớn của tiêu chuẩn trong
đời sống kinh tế xã hội trên toàn
cầu, mặt khác nhằm khích lệ lôi
cuốn mọi quốc gia, vùng lãnh thổ,
mọi thành phần và tổ chức cá nhân
tham gia tích cực hơn vào hoạt
động tiêu chuẩn hoá.

Mỗi năm các tổ chức ISO, IEC và
ITU đều thống nhất đưa ra một chủ
đề của Ngày Tiêu chuẩn thế giới.
Chủ đề năm 2019: “Tiêu chuẩn
video tạo lập một sân khấu toàn
cầu” nhấn mạnh vai trò quan trọng
của tiêu chuẩn trong tiến bộ về công
nghệ nén video - một công nghệ
biểu đạt hiện đại, phổ biến trên toàn
cầu. Video ngày càng trở nên dễ
tiếp cận hơn, giúp mọi người trên
toàn thế giới chia sẻ câu chuyện của
mình bằng những hình ảnh trực
quan sống động. Những lợi ích này
của video đều được xây dựng dựa
trên Tiêu chuẩn quốc tế về cả độ
tinh vi và khả năng tiếp cận.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng
nhấn mạnh, tiêu chuẩn quốc tế
mang lại nhiều lợi ích về công
nghệ, kinh tế và xã hội. Đối với
doanh nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế là
những công cụ chiến lược, hướng
dẫn giúp công ty giải quyết trong
những đòi hỏi khắt khe nhất của
kinh doanh hiện đại và đảm bảo
hoạt động hiệu quả, tăng năng suất,
tiếp cận thị trường mới. Đối với
người tiêu dùng, khi sản phẩm và
dịch vụ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế,
người tiêu dùng có thể tin tưởng sản
phẩm an toàn, tin cậy và có chất
lượng tốt. Ngoài ra tiêu chuẩn quốc
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tế cũng hỗ trợ các cơ quan quản lý
trong việc xây dựng các chính sách
công, các quy định quốc gia, đảm
bảo các yêu cầu đối với việc xuất,
nhập khẩu hài hòa trên toàn thế
giới…
Hiện nay, Bộ KH&CN (qua Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng) đã thành lập được 136 Ban
kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và 54
Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc
gia gồm hơn 1.100 chuyên gia là
các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý
hàng đầu trong những lĩnh vực
chuyên môn sâu thuộc các cơ quan
quản lý chuyên ngành, viện nghiên
cứu, giảng viên các trường đại học,
phòng thử nghiệm, nhà sản xuất,
các Hội, Hiệp hội ngành nghề…
tham gia xây dựng các tiêu chuẩn
quốc gia và tham gia xây dựng các
tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh
vực. Việt Nam hiện là thành viên
chính thức của 20 Ban kỹ thuật và
Tiểu Ban kỹ thuật quốc tế ISO và
IEC, tham gia với tư cách thành
viên quan sát đối với 62 Ban kỹ
thuật tiêu chuẩn quốc tế của ISO.
Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia
rất tích cực trong quá trình xây
dựng và áp dụng các tiêu chuẩn của
Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm
CODEX.
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó

Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng cho
biết, tính đến nay, hệ thống tiêu
chuẩn quốc gia của Việt Nam có
hơn 11.500 TCVN, tỷ lệ hài hòa với
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu
vực là 54%, góp phần hỗ trợ đắc lực
cho việc phát triển kinh tế - xã hội
trong nhiều lĩnh vực.
Cũng tại Lễ kỷ niệm, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã
vinh danh và tri ân các Ban kỹ thuật
Tiêu chuẩn quốc gia, Trưởng Ban
kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia và các
doanh nghiệp đã có những cống
hiến và đóng góp tích cực cho hoạt
động của Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn
quốc gia và hoạt động tiêu chuẩn
hóa nói chung.
(Theo most.gov.vn)
HỘI THẢO GÓP Ý 2 DỰ THẢO
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY
DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY
CHUẨN KỸ THUẬT
Ngày 09/10, Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng tổ chức Hội
thảo khoa học lấy ý kiến góp ý 02
dự thảo Thông tư hướng dẫn xây
dựng, áp dụng tiêu chuẩn và Thông
tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định
và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn
Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng
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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng (TCĐLCL), ông
Nguyễn Văn Khôi - Vụ trưởng Vụ
Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL,
cùng đại diện các Bộ, ban, ngành,
tổ chức liên quan.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng
cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh
nhận định, qua 10 năm triển khai
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật bên cạnh sự tham gia của các
Bộ, ngành, địa phương còn có sự
tham gia rất tích cực của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc
phạm vi điều chỉnh. Có thể thấy gần
đây, vai trò của hệ thống tiêu chuẩn
quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia được Chính phủ hết sức
quan tâm và luôn luôn thúc đẩy các
Bộ, ngành xây dựng và đảm bảo hệ
thống quy chuẩn kỹ thuật phục vụ
công tác quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, từng ngành, từng
lĩnh vực sẵn sàng xây dựng các hệ
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc
gia để phục vụ cho hoạt động phát
triển kinh tế, xã hội. Thời gian qua,
rất nhiều yêu cầu của Chính phủ đối
với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn
hóa, hoạt động kiểm tra chuyên
ngành ngày càng được cải tiến với
tinh thần chung là hỗ trợ cho doanh
nghiệp phát triển, tuy nhiên vẫn có
ý kiến cho rằng, quy chuẩn còn

không ít bất cập. Có thể kể đến có
những văn bản ban hành ra nội
dung y như quy chuẩn thế nhưng
không được coi là quy chuẩn, dẫn
đến cách thức triển khai, tổ chức,
thực hiện không đúng theo pháp
luật, hay có những quy chuẩn kỹ
thuật khi xây dựng, yêu cầu nội
dung chưa đầy đủ dẫn đến khi tổ
chức triển khai bị chồng chéo,
vướng mắc giữa các văn bản quy
phạm pháp luật lẫn nhau...
Bên cạnh đó, liên quan đến hệ
thống tiêu chuẩn với sự nỗ lực rất
lớn đã có hơn 11.500 tiêu chuẩn
quốc gia ra đời, đáng tự hào số
lượng tiêu chuẩn quốc gia và tỉ lệ
hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế của
Việt Nam hiện nay đứng trong top
đầu các nước Đông Nam Á. Việc tổ
chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế vào
thực tiễn và xây dựng hạ tầng chất
lượng quốc gia, các hệ thống đánh
giá sự phù hợp, tổ chức chứng
nhận, giám định, kiểm định... hiện
nay trong ASEAN, Việt Nam được
đánh giá một trong những nước tổ
chức, triển khai, tuân thủ bài bản
theo thông lệ quốc tế. Đó là những
điểm nổi bật trong 10 năm tổ chức
triển khai tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật.
Hệ thống tiêu chuẩn tương đối
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nhiều nhưng so với yêu cầu xã hội,
chủ trương của Chính phủ lấy
doanh nghiệp làm trung tâm, cùng
với cuộc cách mạng 4.0 đặt ra rất
nhiều vấn đề, chính vì vậy chúng ta
cần xây dựng và phát triển hơn nữa
tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam
nhanh hơn, sát hơn với đời sống
thực tiễn, đặc biệt với hàng hóa chủ
lực.
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn
Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn Tổng cục TCĐLCL đã có bài tham
luận về dự thảo Thông tư Hướng
dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
thay thế Thông tư 21/2007/TTBKHCN ngày 18/9/2007. Theo đó,
ông đã đưa ra một số điểm mới
trong dự thảo thông tư thay thế
Thông tư 21 như tiêu chuẩn quốc
gia được xuất bản và phát hành
dưới dạng bản điện tử. Trường hợp
tiêu chuẩn quốc gia có nhiều phần
thì có thể đóng rời từng phần tiêu
chuẩn hoặc thành một bộ tiêu chuẩn
gồm nhiều phần để tiện cho việc sử
dụng, tra cứu.
Bộ, ngành có thể xuất bản, phát
hành tiêu chuẩn quốc gia do mình
tổ chức, xây dựng dự thảo sau khi
có sự thống nhất với Tổng cục
TCĐLCL về hình thức xuất bản,
đảm bảo chính xác về nội dung, ký
hiệu tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm

về bảo vệ quyền tiêu chuẩn quốc tế,
khu vực, nước ngoài và quy định
pháp luật liên quan. Dự thảo cũng
quy định rõ phương thức áp dụng
trực tiếp tiêu chuẩn quốc gia mà
không thông qua tài liệu trung gian
khác. Nếu tiêu chuẩn quốc gia áp
dụng thông qua tài liệu trung gian
khác thì có viện dẫn tiêu chuẩn
quốc gia đó.
Tham luận về Dự thảo thông tư
quy định và hướng dẫn thực hiện
việc xây dựng, thẩm định và ban
hành quy chuẩn kỹ thuật thay thế
Thông tư 23, bà Phạm Thị Phương
Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Tiêu
chuẩn, Tổng cục TCĐLCL đã chỉ ra
những điểm mới trong dự thảo này,
trong đó, đối tượng áp dụng được
mở rộng đối với cơ quan nhà nước,
tổ chức, cá nhân liên quan xây
dựng, thẩm định và ban hành quy
chuẩn kỹ thuật. Đối với quy chuẩn
kỹ thuật địa phương được ban hành
không tạo ra rào cản kỹ thuật không
cần thiết với hoạt động sản xuất,
kinh doanh, lưu thông hàng hóa,
không chồng chéo, trái với hệ thống
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc
biệt, UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có thể phê duyệt
kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa
phương nhưng sau khi có ý kiến của
Bộ KH&CN để bảo đảm tính thống
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nhất, đồng bộ của hệ thống quy
chuẩn kỹ thuật.
Trong khuôn khổ Hội thảo, một số
Bộ, ban, ngành đã đưa ra ý kiến
đóng góp và thảo luận chung để 02
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
được hoàn thiện. Trước đó, 02 Dự
thảo Thông tư đã nhận được ý kiến
góp ý của 54 của Bộ, ngành, địa
phương trong thời gian vừa qua.
(Theo vietq.vn)
TIN NGẮN KH&CN

1. TIN THẾ GIỚI
 Chế tạo tàu thủy từ máy in 3D
lớn nhất thế giới
Nhóm nghiên cứu tại Đại học
Maine, Mỹ vừa chế tạo thành công
một chiếc tàu thủy sử dụng máy in
3D nguyên mẫu polymer lớn nhất
thế giới.

thế giới để chế tạo ra một chiếc tàu
và cũng đồng thời là vật thể rắn
được làm bằng công nghệ in 3D
lớn nhất thế giới. Quá trình hoàn
thiện con tàu mất khoảng 3 ngày.
Chiếc tàu có tên 3Dirigo, dài 7,62
m, nặng 2267,96 kg, đã được kiểm
tra khả năng đi biển tại Phòng thí
nghiệm Kỹ thuật Đại dương
Alfond W2 Ocean Engineering
Laboratory của Đại học Maine
trong môi trường hồ với máy tạo
sóng đa hướng và tạo gió công suất
cao.
Tại lễ ra mắt trong tuần trước,
Trung tâm Công nghệ vật liệu
Composites và Cấu trúc tiên tiến
tại Đại học Maine đã hạ thủy chiếc
tàu trước sự chứng kiến của các
thành viên tới từ Ủy ban Kỷ lục thế
giới Guinness.
Theo thông cáo báo chí của Đại
học Maine, đây vẫn chưa phải là
vật thể in 3D lớn nhất mà cỗ máy
này có thể chế tạo. Nếu hoạt động
hết công suất, nó thậm chí còn có
thể in được một cấu trúc dài 30 m,
rộng 7 m và cao 3 m.
(Theo chinhphu.vn)

Lễ ra mắt con tàu

Với thành quả này, Đại học
Maine đã thiết lập cùng lúc 3 kỷ
lục thế giới, đó là sử dụng máy in
3D nguyên mẫu polymer lớn nhất

 Trung Quốc và Úc có kế hoạch
phát triển vật liệu sinh học cho
mô sống in 3D
Các nhà khoa học Trung Quốc và
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Úc sẽ tiếp tục tìm kiếm đột phá về
mô sống in 3D để sử dụng trong y
tế, với kế hoạch thành lập một trung
tâm nghiên cứu song phương mới.

Tập trung vào việc tạo ra các mô
có thể giúp sửa chữa các bộ phận cơ
thể bị lão hóa, Trung tâm nghiên
cứu chung về phát triển vật liệu
sinh học chức năng trong sản xuất
các mô và cơ quan con người sẽ có
trụ sở tại Đại học Công nghệ
Queensland (QUT) tại thành phố
Brisbane của Úc.
Các nhà nghiên cứu Úc và Trung
Quốc sẽ cùng nhau phát triển các
vật liệu sinh học để giúp điều trị các
bệnh liên quan đến tuổi già như
loãng xương, viêm xương khớp,
gãy xương và chấn thương mô
mềm, bao gồm cả các vết thương.
Phó hiệu trưởng QUT Margaret
Sheil AO cho biết việc thành lập
trung tâm nghiên cứu chung sau sáu
năm hợp tác thành công giữa QUT
và các nhà nghiên cứu Thượng Hải,
bao gồm cả những người thuộc
Viện Hàn lâm Khoa học Trung
Quốc.
Bằng cách điều trị các bệnh thông

thường liên quan đến tuổi già, các
vật liệu sinh học mới được phát
triển sẽ giảm gánh nặng đáng kể
cho các hệ thống y tế. Dân số già
của Queensland dự kiến sẽ tăng
68% trong 10 năm tới và khoảng
một phần ba dân số Trung Quốc sẽ
trên 60 tuổi vào năm 2050. Bằng
cách tăng tốc nghiên cứu trong lĩnh
vực quan trọng này, các nhà nghiên
cứu có thể cải thiện chất lượng cuộc
sống cho người già, giảm gánh nặng
cho các hệ thống chăm sóc sức
khỏe.
(Theo NASATI)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Hội nghị Bộ trưởng Khoa học,
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
ASEAN lần thứ 18 (AMMSTI-18)
Ngày 11/10/2019, tại Singapore,
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bùi Thế Duy làm Trưởng đoàn, đã
tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khoa
học, Công nghệ và Đổi mới sáng
tạo (ĐMST) ASEAN lần thứ 18
(AMMSTI-18) và các sự kiện liên
quan. Hội nghị có sự tham dự của
Lãnh đạo Bộ phụ trách về khoa học
và công nghệ của các nước thành
viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký
ASEAN.
Tại Hội nghị AMMSTI-18, các
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Bộ trưởng đã tập trung thảo luận về
nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục
tăng cường hơn nữa hợp tác về
khoa học, công nghệ và ĐMST
trong khu vực ASEAN. Đặc biệt,
các Bộ trưởng đã trao đổi, đề xuất
phương hướng, nội dung phát triển
các tài năng khoa học, công nghệ và
ĐMST của ASEAN nói chung và
thông qua Mạng lưới các nhà khoa
học trẻ ASEAN (AYSN) nói riêng.
Trong khuôn khổ hoạt động của
Mạng lưới AYSN, Việt Nam đăng
cai tổ chức Chương trình Lãnh đạo
khoa học ASEAN lần thứ 4 (LSP-4)
tại Hà Nội vào tháng 12/2019.
Tham gia thảo luận tại Hội nghị,
Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã trao
đổi, đề xuất một số nội dung liên
quan đến dự thảo Lộ trình ĐMST
ASEAN 2019 - 2025 và vấn đề
nâng cao năng lực tiếp cận Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4, trong
đó, đề xuất xem xét bổ sung nội
dung về sự sẵn sàng của lực lượng
lao động và sự tham gia của khu
vực tư nhân trong Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 và phát triển các
tài năng khoa học, công nghệ và
ĐMST trong dự thảo Lộ trình
ĐMST ASEAN 2019-2025. Các
nước thành viên ASEAN có trình
độ ĐMST, năng lực và quy mô sản
suất khác nhau, theo đó, mức độ

chịu tác động ảnh hưởng của Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư cũng
khác nhau. Do vậy, các nước
ASEAN cần có biện pháp tăng
cường năng lực sản xuất và năng
lực cạnh tranh và đề xuất ASEAN
xem xét thiết lập Nền tảng công
nghệ số, tăng cường kết nối Mạng
lưới tài năng khoa học, công nghệ
và ĐMST ASEAN.
Trên cơ sở nội dung thảo luận tại
Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã
nhất trí thông qua danh mục các
hoạt động ưu tiên trong năm 2020
của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ
và ĐMST ASEAN (COSTI), bao
gồm: (i) thúc đẩy việc hoàn thiện
dự thảo và thông qua Lộ trình
ĐMST ASEAN 2019-2025; (ii) tiếp
tục triển khai Sáng kiến Phát triển
chẩn đoán Y học ASEAN (DxD),
Sáng kiến Cơ sở Tính toán hiệu
năng cao ASEAN (HPC); (iii) hoàn
thiện dự thảo Khung khổ hành động
khoa học, công nghệ và Đổi mới
sáng tạo ASEAN: Hội tụ hướng tới
phát triển nền tảng khoa học, công
nghệ và ĐMST của ASEAN về
thiên tai và ứng phó với biến đổi
khí hậu; (iv) Đẩy mạnh và nâng cao
hiệu quả hoạt động của Mạng lưới
các nhà khoa học trẻ ASEAN; và
(v) Nâng cao sự sẵn sàng của lực
lượng lao động và sự tham gia của
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khu vực tư nhân trong Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4.
Các Bộ trưởng cũng đã xem xét,
thông qua Báo cáo của Hội nghị
COSTI lần thứ 77 do Chủ tịch
COSTI trình bày.
Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng
Khoa học, Công nghệ và ĐMST
ASEAN không chính thức lần thứ
11 (IAMMSTI-11) sẽ được tổ chức
trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học,
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
ASEAN (AWSTI) vào tháng
10/2020 tại Thái Lan.
(Theo most.gov.vn)

Việt Nam; thiết kế vi mạch, mô
phỏng và chế tạo; công nghệ cảm
biến bao gồm vật liệu, thiết bị và
ứng dụng; công nghệ 4.0 và tác
động của nó đến ngành công nghệ
tương lai của Việt Nam…
Đây là cơ hội để các nhà quản lý,
nhà khoa học trong lĩnh vực thiết
kế, chế tạo vi mạch chia sẻ thông
tin về những tiến bộ gần đây trong
công nghệ cảm biến, đồng thời
cùng nhìn nhận về những thách
thức và cơ hội mà Việt Nam phải
đối mặt trong tương lai.
(khoahocvacongnghevietnam)

 Hội thảo quốc tế về thiết kế,
chế tạo vi mạch và công nghệ cảm
biến
Hướng tới chào mừng 35 năm
thành lập, từ ngày 8-9/10/2019 tại
Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ
đã tổ chức Hội thảo quốc tế về thiết
kế, chế tạo vi mạch và công nghệ
cảm biến. Hội thảo đã thu hút sự
tham gia của các chuyên gia hàng
đầu trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo
vi mạch đến từ các viện nghiên cứu,
trường đại học, doanh nghiệp trong
và ngoài nước.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao
đổi, thảo luận sôi nổi các vấn đề
như: thách thức và cơ hội đối với
ngành thiết kế và chế tạo vi mạch ở

 Kết nối mạng lưới truyền
thông cho khởi nghiệp sáng tạo
Việt Nam
Ngày 11/10, tại Hà Nội, Trung
tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ
(HHSC -BQL Khu CNC Hòa Lạc)
phối hợp với Văn phòng Đề án 844
tổ chức Hội thảo “Kết nối mạng
lưới truyền thông cho khởi nghiệp
sáng tạo Việt Nam”.
Hội thảo có sự tham gia của các
diễn giả chính có nhiều năm kinh
nghiệm về các lĩnh vực có liên quan
đến kinh tế, khoa học và công
nghệ,... đặc biệt là khởi nghiệp sáng
tạo (KNST). Đến với hội thảo lần
này, các diễn giả sẽ chia sẻ những
thông tin liên quan đến KNST, cũng
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như những kinh nghiệm truyền
thông về vấn đề này thông qua Tọa
đàm “Truyền thông cho KNST
trong bối cảnh hiện tại”.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng có sự
góp mặt của đại diện 3 startup: Cam
Vinh Kỳ Yến, Ella Study Vietnam,
Lala Land. Các startup tham gia sự
kiện lần này đã chia sẻ những kinh
nghiệm quý báu liên quan đến khởi
nghiệp như cách thức vận hành của
các startup, sự khác biệt giữa mô
hình startup địa phương với mô
hình quốc tế, cũng như những khó
khăn mà những doanh nghiệp này
gặp phải.
Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia
của hơn 30 nhà báo, phóng viên, và
những người làm truyền thông đến
từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước.
Tại buổi hội thảo các đại biểu đã
cùng trao đổi hai góc nhìn về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ địa
phương và khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo với tầm nhìn quốc tế; yếu
tố “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
nên được nhìn nhận như thế
nào; Vai trò và cách thức truyền
thông tham gia nhằm thúc đẩy các
mô hình KNST phát triển, thu hút
đầu tư cho startup, và liên kết hệ
sinh thái hỗ trợ trên cả
nước; Những vấn đề và khó khăn
trong quá trình truyền thông cho

startup hiện nay và đề ra một số giải
pháp; Định hướng về truyền thông
cho KNST giai đoạn tới.
Từ sự kiện, nhiều nội dung đã
được nhận định rất cần đội ngũ
truyền thông địa phương đồng
hành. Trong đó, tăng cường chuẩn
hóa kiến thức về KNST cho đội ngũ
báo chí, truyền thông là hoạt động
cần ưu tiên nhằm giúp các thông
điệp về KNST khi được lan tỏa
rộng sẽ đem lại nhiều kết quả tích
cực. Qua đó, tăng cường kết nối đào
tạo, tư vấn từ trung ương đến với
địa phương. Các hoạt động truyền
thông về KNST cần được tổ chức
với sự tham gia của chuyên gia từ
trung ương cùng các thông tin, giải
pháp tư vấn phù hợp với địa
phương.
(Theo truyenthongkhoahoc.vn)
3. TIN TRONG TỈNH
 Lễ trao giấy chứng nhận doanh
nghiệp KH&CN cho công ty
TNHH Giải pháp và Công nghệ
Sao Việt
Ngày 08/10, Sở KH&CN đã tổ
chức Lễ trao giấy chứng nhận
doanh nghiệp KH&CN cho Công ty
TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao
Việt. Đại diện Sở KH&CN tỉnh, ông
Nguyễn Kim Trường – PGĐ Sở đã
trao giấy chứng nhận doanh nghiệp
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KH&CN cho ông Vũ Việt Chiến PGĐ công ty TNHH Giải pháp và
Công nghệ Sao Việt.
Các doanh nghiệp KH&CN trên
địa bàn tỉnh dần được hình thành và
từng bước phát triển. Tỉnh đã ban
hành Đề án phát triển doanh nghiệp
KH&CN tỉnh BR-VT đến năm
2020 với mục tiêu hình thành ít
nhất 07 doanh nghiệp KH&CN.
Đây cũng là một chính sách ưu đãi
của Nhà nước nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
triển khai ứng dụng, đẩy mạnh
thương mại hóa các kết quả
KH&CN vào sản xuất, kinh doanh.
Công ty TNHH Giải pháp và
Công nghệ Sao Việt là doanh
nghiệp có hoạt động chính trong
lĩnh vực phần mềm - tin học, với
kết quả đầu tư nghiên cứu và phát
triển phần mềm “Đảm bảo chất
lượng và Chống hàng giả BrGuard” đã được Cục Bản Quyền tác
giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký
Quyền tác giả số 723/2014/QTG
ngày 13/3/2014. Việc ứng dụng kết
quả nghiên cứu này đã góp phần
quan trọng đem lại hiệu quả trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty. Theo báo cáo doanh nghiệp
tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất,
kinh doanh sản phẩm hình thành từ
kết quả KH&CN trên tổng doanh

thu của doanh nghiệp là 36.5%. Với
kết quả như vậy, ngày 16/92019 Sở
KH&CN cấp Giấy chứng nhận
doanh nghiệp KH&CN số
02/2019/DNKHCN cho Công ty
TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao
Việt với 02 sản phẩm hình thành từ
kết quả KH&CN: Phần mềm “Đảm
bảo chất lượng và Chống hàng giả
Br-Guard” và Tem Công và Tem
Công nghệ Br – Guard.
Với việc được chứng nhận là DN
KH&CN, các DN sẽ được hưởng
nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế
thu nhập DN; hưởng thuế suất thu
nhập thấp trong thời gian có hiệu
lực của giấy chứng nhận DN
KH&CN và một số ưu đãi khác…
(Theo Sở KH&CN)
 Hội nghị “Bảo đảm an toàn
thông tin trong chuyển đổi số
quốc gia và chính phủ điện tử”
Sáng ngày 17/10, tại thành phố
Vũng Tàu, Bộ Thông tin và Truyền
thông (TT&TT) phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh BRVT tổ chức hội nghị “Bảo đảm an
toàn thông tin trong chuyển đổi số
quốc gia và chính phủ điện tử”.
Tham dự Hội nghị, về phía Bộ
TT&TT có ông Nguyễn Khắc Lịch Phó Cục trưởng Cục An toàn thông
tin. Về phía Sở TT&TT tỉnh BR-VT
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có ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Sở.
Ngoài ra còn có sự tham gia của
hơn 100 đại biểu là đại diện các Bộ,
ngành Trung ương, lãnh đạo các Sở
TT&TT các tỉnh khu vực Miền Nam,
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
trong lĩnh vực thông tin - truyền
thông trong và ngoài tỉnh BR-VT.
Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai
công tác tuyên truyền, phổ biến,
nâng cao nhận thức và trách nhiệm
về an toàn thông tin theo Quyết
định số 893/QĐ-TTg ngày
19/6/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên
truyền, phổ biến, nâng cao nhận
thức và trách nhiệm về an toàn
thông tin đến năm 2020 (Đề án
893).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được
nghe đại diện Cục An toàn thông
tin, chuyên gia Công nghệ thông tin
của Bộ TT&TT trình bày một số
nội dung của 5 Chuyên đề. Trong
đó, Chuyên đề 1: Công tác đảm bảo
an toàn, an ninh thông tin trên
không gian mạng; Chuyên đề 2:
Tổng quan Chỉ thị số 14/CT-TTg
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc Nâng cao năng lực phòng,
chống phần mềm độc hại và Chỉ thị
số 14/CT-TTg năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Tăng
cường bảo đảm an toàn, an ninh

mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp
hạng của Việt Nam; Chuyên đề 3:
Chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an
toàn thông tin địa phương; Chuyên
đề 4: Bảo vệ thông tin cá nhân
trong thời đại số; Chuyên đề 5: Xây
dựng và phát triển mạng lưới ứng
cứu sự cố an toàn thông tin mạng
quốc gia.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó cục
trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ
TT&TT), khẳng định: Bảo đảm an
toàn thông tin cho chuyển đổi số và
chính phủ điện tử không đơn thuần
là ứng dụng các giải pháp đắt tiền
mà quên đi yếu tố con người. Thực
tiễn đã chứng minh cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động
luôn là những mắt xích yếu nhất về
an toàn thông tin. Một sự cố về mất
an toàn thông tin của cơ quan, tổ
chức có thể phát sinh từ những tình
huống đơn giản nhất như chia sẻ
mật khẩu hay sử dụng email không
đúng cách… Đối với mục tiêu ứng
dụng công nghệ thông tin, xây dựng
Chính phủ điện tử thì an toàn thông
tin luôn là yếu tố then chốt trong
quá trình chuyển đổi số. Đây cũng
được coi là xu thế chung trên thế
giới hiện nay. Song song với sự
phát triển và ứng dụng rộng rãi của
công nghệ thông tin thì mức độ
thiệt hại và tác động khi xảy ra sự
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cố mất an toàn thông tin theo đó
cũng ngày càng nghiêm trọng, ảnh
hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Bởi
vậy, cần nâng cao nhận thức cho
mỗi cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, những người sẽ
trực tiếp tham gia xây dựng, triển
khai, vận hành và sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ của chuyển đổi số và
chính phủ điện tử. Đây là lực lượng
quan trọng góp phần bảo đảm an
toàn thông tin, làm nên thành công
của quá trình chuyển đổi số và xây
dựng chính phủ điện tử của Việt
Nam.
(Theo Sở KH&CN)
THÔNG TIN CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

 Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự
cố trên lưới điện trung áp
Đây là sản phẩm của dự án “Chế
tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự
cố trên lưới điện trung áp” do Công
ty Cổ phần điện lực Khánh Hoà chủ
trì thực hiện (dự án đã được nghiệm
thu đạt loại xuất sắc vào tháng
6/2019).
Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố
trên lưới điện trung áp do Công ty
Cổ phần điện lực Khánh Hòa sản
xuất có nhiều tính năng sáng tạo và
hữu ích như vừa chỉ thị sự cố bằng

đèn, vừa gửi tin nhắn cảnh báo
(SMS) đến bộ phận quản lý mà
không cần thông qua thiết bị trung
gian là các bộ thu phát hoặc truyền
tin; cung cấp công cụ chỉ đường từ
vị trí của nhân viên vận hành đến
khu vực bị sự cố trên bản đồ số của
hệ thống quản lý, giúp nhân viên
vận hành có thể tiếp cận khu vực bị
sự cố một cách chính xác, nhanh
chóng khoanh vùng và cô lập khu
vực bị sự cố, từ đó rút ngắn thời
gian xử lý sự cố và nâng cao năng
suất lao động của các đơn vị quản
lý, vận hành lưới điện... Thiết bị
được sản xuất hoàn toàn trong nước
nên giúp các đơn vị điện lực giảm
chi phí bảo hành sửa chữa, nâng cấp
so với thiết bị nhập ngoại. Giá
thành thiết bị chỉ bằng 30-50% so
với thiết bị nhập ngoại.
Chi tiết xin liên hệ: ThS Nguyễn
Thanh Lâm - Công ty CP điện lực
Khánh Hoà. Số 11 Lý Thánh Tôn,
Nha Trang, Khánh Hòa; Tel:
0963478479.
(khoahocvacongnghevietnam)
 Máy chiên chân không
Hệ thống máy chiên chân không
gồm 3 máy: máy chiên chân không,
máy ly tâm và máy nén khí. Máy
chiên chân không gồm các bộ phận
cơ bản: buồng chiên, hệ thống ben

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 34

Số 282 - 10/2019
nâng hạ giỏ, bơm chân không vòng
nước, tháp nước giải nhiệt tuần
hoàn và bảng điện điều khiển. Máy
được chế tạo từ inox 304, liền khối,
dễ vận hành, vệ sinh và bảo trì.
Đồng thời, máy được đặt trên bộ
khung có bánh xe, thuận tiện cho
việc di chuyển và lắp đặt.
Máy chiên chân không do Công ty
TNHH thực phẩm hữu cơ Việt Nam
thiết kế, được điều khiển tự động
bằng hệ thống điều khiển điện tử,
cài đặt nhiệt độ, thời gian chiên và
ly tâm, vận hành với độ ồn thấp hơn
các dòng máy đang có trên thị
trường. Hệ thống chiên được làm
kín để tạo áp suất chân không nên
giảm tối thiểu tỷ lệ phế phẩm trong
quá trình chiên, nhờ đó, tiết kiệm
dầu chiên so với công nghệ chiên
hở. Máy cũng được thiết kế tối ưu,
tiết kiệm điện và nước khi sử dụng.
Máy chiên chân không có công suất
5 kg/mẻ, được sử dụng cho các hộ
gia đình, doanh nghiệp chuyên sản
xuất các dòng sản phẩm chuối sấy,
khoai, ngô tươi sấy giòn, mít sấy,
khoai môn, các loại rau củ, các loại
hạt, thủy hải sản, các loại bánh
snack…
Chi tiết, xin liên hệ: Công ty
TNHH thực phẩm hữu cơ Việt Nam
Địa chỉ: 112/36 Bùi Quang Là,
phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ

Chí Minh; Tel: (028)62958098.
(khoahocvacongnghevietnam)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
KH&CN

 Điều kiện nhập khẩu sản
phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu để nghiên cứu khoa
học
Thủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Quyết định quy định việc nhập
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản
phẩm công nghệ thông tin (CNTT)
đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để
nghiên cứu khoa học và thực hiện
hoạt động gia công sửa chữa hàng
hóa thuộc Danh mục sản phẩm
CNTT đã qua sử dụng cấm nhập
khẩu cho thương nhân nước ngoài
để tiêu thụ ở nước ngoài.
Quyết định này quy định hồ sơ,
trình tự, thủ tục, thẩm quyền cho
phép nhập khẩu hàng hóa thuộc
Danh mục sản phẩm CNTT đã qua
sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên
cứu khoa học và thực hiện hoạt
động gia công sửa chữa hàng hóa
thuộc Danh mục sản phẩm CNTT
đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho
thương nhân nước ngoài để tiêu thụ
ở nước ngoài.
Trong đó, Quyết định quy định
tiêu chí, điều kiện nhập khẩu hàng
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hóa thuộc Danh mục sản phẩm
CNTT đã qua sử dụng cấm nhập
khẩu để nghiên cứu khoa học; tiêu
chí, điều kiện để thực hiện hoạt
động gia công sửa chữa hàng hóa
cho thương nhân nước ngoài.
Cụ thể, tiêu chí, điều kiện chung
đối với hàng hóa thuộc Danh mục
sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
cấm nhập khẩu được phép nhập
khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc
để thực hiện hoạt động gia công sửa
chữa cho thương nhân nước ngoài:
Hàng hóa nhập khẩu chỉ để phục vụ
trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu
khoa học hoặc gia công của thương
nhân; không được phục vụ mục
đích bán, biếu, tặng; hàng hóa nhập
khẩu không được gây ô nhiễm môi
trường theo quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường.
Tiêu chí, điều kiện nhập khẩu
hàng hóa thuộc Danh mục sản
phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu để nghiên cứu khoa học
là: Hàng hóa nhập khẩu phải đáp
ứng tiêu chí, điều kiện chung quy
định nêu trên; hàng hóa nhập khẩu
thuộc danh mục sản phẩm, thiết bị
phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học của đề án, dự án nghiên
cứu khoa học đã được phê duyệt;
hàng hóa nhập khẩu được thuê hoặc
mua hoặc mượn từ đối tác nước

ngoài có các tính chất, đặc điểm
mang tính riêng biệt, chuyên dùng
mà sản phẩm hàng hóa bán ở thị
trường trong nước không thay thế
được.
Tiêu chí, điều kiện thực hiện hoạt
động gia công sửa chữa hàng hóa
cho thương nhân nước ngoài:
- Hàng hóa nhập khẩu để gia công
phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện
chung quy định nêu trên (1).
- Phải có phương án, biện pháp
bảo đảm quá trình thực hiện hoạt
động gia công sửa chữa không gây ô
nhiễm môi trường theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường (2).
- Có cơ sở, nhà máy sản xuất; hệ
thống dây chuyền, thiết bị thực hiện
hoạt động gia công sửa chữa phù
hợp với quy trình sản xuất của từng
loại sản phẩm; có phương án bảo
đảm nhân lực đáp ứng quy mô sản
xuất (3).
- Ngoài việc bảo đảm tuân thủ các
điều kiện (1), (2), (3) nêu trên, hoạt
động gia công sửa chữa hàng hóa
thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã
qua sử dụng cấm nhập khẩu phải
thực hiện theo các quy định về gia
công hàng hóa thông thường quy
định tại Nghị định số 69/2018/NĐCP và các văn bản pháp luật có liên
quan.
(Theo chinhphu.vn)
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