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CHỈ CÓ 8% TRONG SỐ 8010 DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NGHIÊN 
CỨU, CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ VÀ TRÊN 90% DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ 
CHIẾN LƯỢC CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ.

LTS: Trong bối cảnh tốc 
độ phát triển công nghệ mới 
và toàn cầu hóa đang diễn ra 
mạnh mẽ, dưới áp lực ghê 
gớm từ các doanh nghiệp 
nước ngoài đổ bộ vào Việt 
Nam, khối tư nhân trong nước 
ngày càng phải tập trung vào 
R&D để tạo ra lợi thế cạnh 
tranh. Cuối năm ngoái, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cũng khẳng định tại Hội nghị 
APEC tại Đà Nẵng rằng “Việt 
Nam hướng đến một nền 
kinh tế năng động dựa trên 
đổi mới sáng tạo”. Nhưng 
làm thế nào để đạt được điều 
đó, khi từ trước đến nay, 
các doanh nghiệp không có 
“truyền thống” quan tâm đến 
công nghệ, còn các nghiên 
cứu của viện, trường vẫn còn 
một khoảng cách rất xa so với 
đích đến ứng dụng.

Các tổ chức khoa học và 
công nghệ (KH&CN) công 
lập1 và doanh nghiệp là hai 
chủ thể đóng vai trò quan 

trọng trong hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia. Một bên là 
chủ thể tạo ra tri thức và công 
nghệ rồi sau đó phổ biến, 
chuyển giao và một bên là nơi 
tiếp nhận các tri thức và công 
nghệ để tạo ra sản phẩm, quy 
trình và dịch vụ mới theo nhu 
cầu của khách hàng. Để thúc 
đẩy sự sáng tạo tri thức trong 
các tổ chức KH&CN và đẩy 
nhanh ứng dụng nó trong các 
ngành công nghiệp, hai chủ thể 
này phải liên kết và hợp tác với 
nhau. Sự liên kết, hợp tác này 
được thực hiện dưới nhiều hình 
thức: đối tác nghiên cứu (cùng 
thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu), cung cấp các dịch vụ 
nghiên cứu (tư vấn kỹ thuật, đo 
lường, kiểm định chất lượng, 

KÉO GẦN KHOẢNG CÁCH GIỮA VIỆN, 
TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP

phát triển sản phẩm mẫu,…), 
chia sẻ cơ sở hạ tầng (phòng 
thí nghiệm, trung tâm ươm tạo, 
công viên công nghệ…), đào 
tạo và chuyển giao nguồn nhân 
lực (đào tạo nhân lực cho các 
doanh nghiệp, triển khai các 
chương trình đào tạo chuyên 
sâu, cử cán bộ từ tổ chức 
KH&CN sang làm biệt phái tại 
các doanh nghiệp…), thương 
mại hóa các kết quả R&D 
(chuyển giao kết quả nghiên 
cứu từ tổ chức KH&CN cho 
doanh nghiệp, cấp phép công 
nghệ…), hình thành các mối 
quan hệ xã hội (hội nghị, hội 
thảo…).

Ở các quốc gia đã chuyển đổi 
thành công từ nước đang phát 
triển thành nước có nền công 
nghiệp hiện đại (ví dụ như Hàn 
Quốc, Đài Loan), các tổ chức 
KH&CN công lập thường liên 

kết và hợp tác chặt chẽ với khu 
vực doanh nghiệp vì trong quá 
trình đổi mới sản phẩm, doanh 
nghiệp thường xuyên sử dụng 
các thông tin sáng chế, hợp 
tác với các trường đại học, các 
viện nghiên cứu, các phòng thí 
nghiệm để thực thi các ý tưởng 
đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Đồng 
thời, chính bản thân các đối 
tượng trên cũng thường xuyên 
hướng vào phục vụ các doanh 
nghiệp để tồn tại và phát triển. 
Như vậy, các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển (R&D) được 
gắn kết với nhu cầu sản xuất, 
kinh doanh tại doanh nghiệp và 
thông qua doanh nghiệp.

Tại sao không gặp nhau?
Theo Báo cáo xếp hạng năng 

lực cạnh tranh toàn cầu (The 
Global Competitiveness Report 
- GCR) năm 2016-2017 của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt 

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã kết hợp với Viện Sinh học 
Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp để phát triển đèn chiếu sáng phục vụ  

nông nghiệp. Ảnh: Rangdongvn.com



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

4 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nam đứng thứ 79 trong số 138 
quốc gia về sự hợp tác giữa 
khu vực nghiên cứu và doanh 
nghiệp, yếu hơn Indonesia (28), 
Thái Lan (41) và Philipine (61). 
Riêng về chất lượng nghiên cứu 
Việt Nam xếp thứ 98 trong số 
138 quốc gia về chất lượng của 
các tổ chức nghiên cứu khoa 
học, yếu hơn so với Indonesia 
(41), Thái Lan (56) và Philipine 
(72). Sự liên kết giữa doanh 
nghiệp và nghiên cứu còn yếu 
vì những nguyên nhân sau:

1. Các doanh nghiệp nhà 
nước và tư nhân nhìn chung 
có ít động lực và kinh nghiệm 
để tiến hành các hoạt động 
nghiên cứu và đổi mới công 
nghệ. Họ thường ưu tiên đầu 
tư vào những hoạt động thu 
hồi vốn nhanh và mang lại lợi 
nhuận trước mắt, vì đầu tư 
vào đổi mới sáng tạo đòi hỏi 
phải có thời gian và tính rủi ro 
cao. Theo kết quả điều tra năm 
2013 về “Năng lực cạnh tranh 
và công nghệ ở cấp độ doanh 
nghiệp tại Việt Nam”2, chỉ có 
8% trong số 8010 doanh nghiệp 
đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến 
công nghệ và trên 90% doanh 
nghiệp chưa có chiến lược cải 
tiến công nghệ.

2. So với nguồn lực (kinh 
phí dành cho nghiên cứu và số 
lượng cán bộ nghiên cứu) số 
lượng các tổ chức KH&CN của 
Việt Nam khá lớn, do đó các tổ 
chức KH&CN có quy mô nhỏ 
và manh mún, hệ quả là rất ít 
tổ chức KH&CN có được năng 
lực tới hạn cần thiết để tạo ra 
các kết quả nghiên cứu có thể 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ 
khu vực doanh nghiệp. Các 
trường đại học tập trung nhiều 
vào công tác giảng dạy và đào 
tạo, hoạt động nghiên cứu khoa 
học còn khiêm tốn và chủ yếu là 
nghiên cứu cơ bản.

3. Mô hình quản trị của các 
tổ chức KH&CN nhìn chung 
mang tính hành chính và bao 

cấp, thiếu các hệ thống quản lý 
chuyên nghiệp như: hệ thống 
quản lý tài chính, quản lý hợp 
đồng, quản lý nguồn nhân lực, 
quản lý cơ sở vật chất và quản 
lý chất lượng. Kinh phí hoạt 
động của các tổ chức KH&CN 
công lập chủ yếu là từ nguồn 
ngân sách, các nhiệm vụ nghiên 
cứu thường là từ đặt hàng 
của nhà nước, một số tổ chức 
KH&CN đã nhận thấy được tầm 
quan trọng của việc liên kết và 
hợp tác với các doanh nghiệp 
và một số đang có những tiến 
bộ đáng kể về khía cạnh này. 
Tuy nhiên đa phần các tổ chức 
KH&CN thiếu kinh nghiệm, kỹ 
năng và nguồn lực để xây dựng 
và duy trì các mối quan hệ quan 
trọng này.

4. Thiếu chính sách và 
chương trình hành động cụ thể 
khuyến khích sự liên kết, hợp 
tác giữa tổ chức KH&CN công 
lập với khu vực doanh nghiệp. 
Mặc dù chính phủ đã xây dựng 
các cơ sở hạ tầng và các tổ 
chức trung gian cần thiết như 
các văn phòng chuyển giao 
công nghệ, các khu công nghệ 
cao và các vườn ươm doanh 
nghiệp để khuyến khích sự hợp 
tác giữa tổ chức KH&CN công 
lập với khu vực doanh nghiệp, 
tuy nhiên vẫn thiếu chính sách, 

cơ chế kích thích sự hợp tác 
theo các hình thức như cùng 
thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu, chia sẻ cơ sở hạ tầng, hỗ 
trợ đào tạo nguồn nhân lực, 
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp trong việc tìm 
kiếm đối tác và tiến hành các 
hoạt động đổi mới và nâng cao 
nhận thức về tầm quan trọng 
của sự hợp tác. Gần đây, có 
một số sáng kiến tài trợ cho các 
nhóm liên kết, hợp tác nghiên 
cứu giữa tổ chức KH&CN và 
khu vực doanh nghiệp như: Dự 
án FIRST3, Dự án IPP4, nhưng 
kinh phí của các dự án này chủ 
yếu là từ Chính phủ Phần Lan 
và Ngân hàng Thế giới và chỉ 
mang tính chất thử nghiệm.

Doanh nghiệp, viện, trường 
đều cần đổi mới

Để khắc phục những tồn tại 
nêu trên nhằm đẩy mạnh sự 
liên kết, hợp tác giữa tổ chức 
KH&CN công lập với doanh 
nghiệp xin kiến nghị các giải 
pháp sau:

1. Chính phủ tạo động lực 
thông qua việc khuyến khích 
sự cạnh tranh và tạo điều kiện 
tiếp cận nguồn tài chính cho 
các doanh nghiệp chú trọng 
vào đổi mới sáng tạo. Cần đặt 
các doanh nghiệp theo đuổi 

Công ty sen vòi Viglacera hợp tác với Đại học Bách Khoa để phát triển các 
sản phẩm điều khiển tự động. Ảnh: baoxaydung.com.vn

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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việc đổi mới sáng tạo và ứng 
dụng kết quả R&D của các 
trường đại học và các cơ quan 
nghiên cứu nhà nước vào trung 
tâm của hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia, tạo động lực thúc 
đẩy tăng trưởng và phát triển. 
Các doanh nghiệp phải nhận 
thức được việc nâng cao năng 
lực đổi mới sáng tạo là vấn đề 
cấp thiết để doanh nghiệp có 
thể nâng cao vị thế trong chuỗi 
giá trị toàn cầu. Nếu các doanh 
nghiệp chú trọng vào đổi mới 
sáng tạo, họ sẽ đầu tư nhiều 
hơn vào hoạt động này, từ đó 
thu hút thêm nguồn vốn đầu tư 
cho KH&CN.

2. Cấu trúc lại hệ thống tổ 
chức KH&CN công lập, đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu 
trong các trường đại học và 
tập trung đầu tư để các tổ chức 
KH&CN đạt được năng lực tới 
hạn lớn hơn và tập trung nhiều 
hơn vào việc phát triển các sản 
phẩm và dịch vụ mới có giá trị 
phục vụ cho khu vực doanh 
nghiệp. Việc cấp kinh phí cho 
các tổ chức KH&CN nên gắn 
với kết quả thực hiện. Nếu một 
tổ chức không có đủ năng lực 
KH&CN cần thiết, họ không thể 
giành được các đề tài, dự án 
do đó không thể tồn tại lâu dài, 
như vậy là tạo động lực mạnh 
mẽ đối với các tổ chức nghiên 

cứu để họ liên tục nâng cao 
hiệu quả hoạt động của mình.

3. Các tổ chức KH&CN cần 
đổi mới mô hình quản trị. Ngày 
nay, mô hình quản trị và quản 
lý của các tổ chức nghiên cứu 
ngày càng giống với các mô 
hình thường thấy trong khu 
vực doanh nghiệp, với trọng 
tâm là tạo ra giá trị, tăng doanh 
thu5 và quản lý chi phí hơn là 
một đơn vị hành chính bao cấp. 
Họ phải xác định rõ sứ mạng 
và đối tượng sử dụng kết quả 
nghiên cứu của mình để có 
chiến lược phát triển tổ chức 
mình bền vững, phải chủ động 
tìm nguồn kinh phí cho các đề 
tài, dự án từ các chương trình 
tài trợ cạnh tranh và dành được 
các hợp đồng nghiên cứu từ 
khu vực doanh nghiệp để bổ 
sung vào nguồn kinh phí được 
cấp từ ngân sách. Việc áp dụng 
mô hình kinh doanh sẽ tạo điều 
kiện cho các lãnh đạo tổ chức 
KH&CN tăng quyền tự chủ và 
quyền quyết định đồng thời 
cũng đòi hỏi họ phải chịu trách 
nhiệm về kết quả hoạt động 
của tổ chức mình.

4. Ban hành cơ chế, chính 
sách, khởi động chương trình 
tài trợ khuyến khích sự liên kết, 
hợp tác giữa tổ chức KH&CN 
công lập với doanh nghiệp (có 

thể rút kinh nghiệm từ các dự 
án IPP, FIRST...). Chương trình 
nên mang tính định hướng 
thị trường - tập trung tạo giá 
trị kinh tế cho khu vực doanh 
nghiệp. Chương trình cần được 
thiết kế căn cứ vào nhu cầu và 
các lĩnh vực ưu tiên của khu 
vực doanh nghiệp. Để xác định 
được những nhu cầu này cần 
có sự đối thoại nghiêm túc giữa 
khu vực doanh nghiệp và các tổ 
chức KH&CN, vì khu vực doanh 
nghiệp thường không nắm bắt 
được tính khả thi về mặt kỹ 
thuật còn tổ chức KH&CN thì 
thường không hiểu công việc 
kinh doanh cũng như các yêu 
cầu phi kỹ thuật để thực hiện 
thành công. Sự đối thoại này 
được thể hiện qua nhiều lần 
tương tác giữa khu vực doanh 
nghiệp và tổ chức KH&CN, từ 
đó sẽ hình thành sự tin tưởng 
và hiểu biết về các cơ hội hợp 
tác giữa họ. Thông qua chương 
trình này, các doanh nghiệp và 
tổ chức KH&CN cùng nhau phát 
triển các năng lực R&D phục 
vụ cho các khách hàng hiện tại 
và tương lai và hình thành các 
ngành kinh tế mới.

NGUYỄN THỊ THU OANH 
(tiasang.com.vn)

* Tác giả là Phó giám đốc Ban quản lý Dự án FIRST

1. Các tổ chức KH&CN công lập bao gồm các viện nghiên cứu và trường đại học.

2.  Báo cáo tóm tắt thông tin từ cuộc Điều tra về Năng lực cạnh tranh và Công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp 
tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổng cục Thống kế và Nhóm Nghiên cứu 
Kinh tế phát triển thuộc Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch phối hợp thực hiện năm 2013.

3. Thông tin chi tiết về dự án tại đường link sau: http://ipp.vn/

4. Thông tin chi tiết về dự án tại đường link sau: http://first-most.vn/

5.  Doanh thu của các tổ chức KH&CN là nguồn kinh phí có được từ các đề tài, dự án được tài trợ thông 
qua các chương trình, quỹ tài trợ ở trong nước và quốc tế, từ các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao kết 
quả nghiên cứu và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp.
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SEMATECH RA ĐỜI.
Những năm 1984 – 1986, khi 

nhu cầu về máy tính sụt giảm 
bất ngờ thì ngành công nghiệp 
bán dẫn Mỹ cũng trở nên lao 
đao. Giá thiết bị bán dẫn như 
transistor, điốt hay mạch tích 
hợp đã giảm đến 70% chỉ trong 
hai năm 1984 – 1985 và ngành 
công nghiệp này bị thiệt hại 
hàng tỷ USD.

Cùng với lượng cầu bị thu 

hẹp, các nhà sản xuất Mỹ còn 
phải đối mặt với sự cạnh tranh 
không lành mạnh từ các công 
ty Nhật Bản. Vào thời điểm thị 
trường này còn màu mỡ, các 
công ty của Nhật đã đầu tư 
những khoản khổng lồ để mở 
rộng quy mô sản xuất làm cho 
giá thiết bị bán dẫn của nước 
này ngày càng rẻ, thậm chí họ 
còn chấp nhận phá giá để chiếm 
lĩnh thị trường. Chính phủ Mỹ 
đã sử dụng cả hành động pháp 

lý và trừng phạt thương mại 
bằng cách áp thuế nhập khẩu 
nhưng không thể ngăn cản nổi 
hiện trạng này bởi sự tiếp tay 
của Chính phủ Nhật Bản cho 
các công ty nội địa. Các nhà 
sản xuất tại Mỹ bắt đầu nhận ra 
rằng họ không thể kỳ vọng tiếp 
tục cạnh tranh bằng giá ở phân 
khúc các thiết bị phổ biến như 
DRAM được nữa. Giải pháp ở 
đây là rời bỏ thị trường cũ và 
chuyển dịch sang phân khúc 

HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG R&D: VỰC DẬY  
NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN MỸ

CÁC ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG NGHỆ THƯỜNG ĐẾN TỪ KHU VỰC TƯ. NHƯNG ĐÔI KHI CÁC 
DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ ĐỦ ĐỘNG LỰC HOẶC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN R&D. 
TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, NHÀ NƯỚC CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ LÀ ĐỐI TÁC 
CHIẾN LƯỢC ĐỂ CÙNG DOANH NGHIỆP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NÀY. MỘT ĐIỂN HÌNH 
CỦA HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG R&D LÀ SEMATECH - MÔ HÌNH LIÊN MINH NGÀNH  
BÁN DẪN CỦA MỸ.

SEMATECH hiện nay có trụ sở tại UAlbany NanoCollege 
(Albany, New York). Nguồn: siteselection.com
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các thiết bị phức tạp, đòi hỏi 
công nghệ cao hơn. Vì thế, đến 
mùa xuân năm 1987 khi căng 
thẳng thương mại giữa Mỹ - 
Nhật lên đến đỉnh điểm, mười 
bốn công ty bán dẫn Mỹ đại 
diện cho 80% sản lượng đầu ra 
của toàn ngành đã liên kết lại 
với nhau và thành lập liên minh 
Công nghệ Sản xuất Bán dẫn 
(Semiconductor Manufacturing 
Technology – SEMATECH) với 
sứ mệnh nâng cao kỹ thuật sản 
xuất bán dẫn Mỹ.

CÁI BẮT TAY VỚI  
CHÍNH PHỦ.

Sau khi SEMATECH được 
đệ trình lên và đề nghị sự hợp 
tác từ Chính phủ Mỹ, đã có 
nhiều tranh cãi nảy ra bởi một 
số ý kiến cho rằng chính phủ 
không nên can thiệp quá sâu 
vào thị trường. Tuy nhiên trong 
trường hợp này, Chính phủ Mỹ 
cho rằng sự hỗ trợ là cần thiết 
để tránh cho các công ty Mỹ 
rời bỏ ngành (khi không còn 
tiềm năng lợi nhuận) và gây 
tổn thương cho cơ sở hạ tầng 
kinh tế - quốc phòng quốc gia. 
Cùng với đó là tác động từ Bộ 
Quốc phòng – cơ quan này vốn 
luôn bị ám ảnh bởi viễn cảnh 
bị phụ thuộc ngày càng nhiều 
vào các thiết bị từ nhà cung 
ứng nước ngoài (tính đến năm 
1987 khoảng 3% chip của Bộ 
Quốc phòng phải nhập khẩu), 
vì thế dự án SEMATECH đã 
được chấp thuận. Khoản tài trợ 
100 triệu USD – từ ngân sách 
Bộ Quốc phòng đã được chính 
quyền liên bang thông qua cho 
năm tài khóa 1988. Cả hai bên 
– chính phủ và các công ty 
thành viên cam kết sẽ tham gia 
liên minh trong năm năm tới và 
từng bên đóng góp 50% ngân 
sách thường niên trị giá khoảng 
200 triệu USD. Điều này cho 

thấy rằng, Chính phủ Mỹ thực 
sự quan tâm nghiêm túc đến 
công cuộc vực dậy ngành công 
nghiệp bán dẫn nước này. 

Không chỉ thế, Bộ Quốc 
phòng còn đóng vai trò là đầu 
ra cho các sản phẩm mới xuất 
phát từ R&D của SEMATECH. 
Các công ty thành viên của 
SEMATECH như Motorola, 
Intel, National Semiconductor, 
AMD, Rockwell và Texas 
Instruments nhận hợp đồng 
cung cấp các thiết bị vũ khí 
quốc phòng. Bộ Quốc phòng 
vừa là khách hàng cũng là nơi 
hỗ trợ SEMATECH thử nghiệm 
và đánh giá các công nghệ mới. 

VƯỢT QUA NHỮNG NGHI 
KỴ BAN ĐẦU.

Một trong những thách thức 
lớn nhất khi thành lập liên minh 
là xóa bỏ sự nghi ngờ giữa các 
thành viên với nhau. Sự thiếu 
lòng tin này xuất phát từ thực tế 
rằng họ vừa là cộng sự - cùng 
mục tiêu đối phó với nhà sản 
xuất ngoại quốc nhưng cũng 
đồng thời là đối thủ cạnh tranh 
với nhau trên thị trường mặc dù 
họ biết rằng liên minh này hứa 
hẹn đem lại nhiều lợi ích cho 
các bên. Ví dụ minh họa phổ 
biến nhất trong giới nghiên cứu 
là câu chuyện về thế lưỡng nan 
của hai người tù trong lý thuyết 
trò chơi. Nhiều bài học thực tế 
đã diễn ra: một liên minh R&D 
giữa các công ty tư nhân là 
Tập đoàn Vi điện tử và Công 
nghệ máy tính (MCC) đã thất 
bại trong nỗ lực hợp tác theo 
dự kiến bởi các công ty không 
nguyện ý giao những chuyên 
gia tốt của mình vào làm việc 
trong MCC, buộc CEO của 
MCC phải thuê nhân sự ở bên 
ngoài – tỷ lệ 95% nhân sự thuê 
ngoài đã gây ra nhiều khó khăn 
khi chuyển giao công nghệ 

ngược từ MCC về các công ty 
thành viên..

Nhưng tại SEMATECH, 
những hành vi như vậy rất ít 
xảy ra. Một trong những nguyên 
nhân chính là việc hai gã khổng 
lồ trong lĩnh vực này là IBM và 
AT&T đã tình nguyện chia sẻ 
hai công nghệ sản xuất quan 
trọng là DRAM 4-megabit và 
SRAM 64-Kbit ngay từ những 
ngày đầu thành lập liên minh. 
Không phải vì IBM và AT&T 
“hào phóng” mà chính sự hiện 
diện của chính phủ trong liên 
minh đã khiến họ an tâm rằng 
chính phủ sẽ là người xử phạt 
các hành vi tư lợi và đảm bảo 
lợi ích cho các công ty thành 
viên.

Ngoài ra, điều kiện để 
SEMATECH tiếp tục nhận tài trợ 
từ chính phủ là phải hoàn thành 
các nhiệm vụ do Cơ quan Chỉ 
đạo các Dự án Nghiên cứu Tiên 
tiến Bộ Quốc phòng (DARPA) 
giao. Điều này buộc các thành 
viên phải tự hạn chế các hành 
vi cơ hội sao cho không ảnh 
hưởng đến việc hoàn thành 
nhiệm vụ của liên minh. Đồng 
thời, lãnh đạo SEMATECH 
cũng phải hội ý với DARPA về 
kế hoạch hoạt động của mình 
nên cơ quan này cũng đóng vai 
trò là bên trung gian hòa giải 
mâu thuẫn và giúp các thành 
viên đạt được sự đồng thuận.

Lộ trình dài hạn 

Phần lớn các liên minh R&D 
không duy trì được lâu bởi thiếu 
một kế hoạch dài hơi – họ có 
xu hướng thực hiện các nghiên 
cứu đem lại hiệu quả thương 
mại trong ngắn hạn nhưng 
lại không sẵn lòng bỏ tiền túi 
thực hiện các mục tiêu nghiên 
cứu mang tính bền vững - vốn 
thường chưa đem lại lợi ích 
ngay. SEMATECH có thể đã đi 
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vào lối mòn như vậy nếu không 
có các khoản hỗ trợ tài chính 
từ chính phủ. Từ năm 1987 
– 1996, tổng mức hỗ trợ của 
chính phủ đã lên đến hơn 860 
triệu USD và phần lớn trong số 
này được dùng cho R&D. Các 
khoản hỗ trợ này đã giảm bớt 
khả năng các công ty phải đối 
mặt với việc đánh đổi chi phí 
– lợi ích nên đã góp phần định 
hướng rõ ràng hướng đi của 
SEMATECH – quan tâm nhiều 
hơn đến nghiên cứu kỹ thuật 
mới.

Còn một thách thức nữa là 
ngành công nghiệp sẽ hiểu về 
công nghệ hơn so với chính 
phủ, nhưng ngành công nghiệp 
lại không thể tiếp cận được 
một tầm nhìn dài hạn về nhu 
cầu công nghệ trong tương 
quan với tổng thể nền kinh tế 
như chính phủ vẫn làm. Chính 
phủ đã thành lập Lộ trình Công 
nghệ Bán dẫn Quốc gia (NTRS) 
– một cơ quan phụ trách 
nghiên cứu để đưa ra đường 
lối và định hướng nghiên cứu 
cho SEMATECH trong 15 
năm kế tiếp. SEMATECH sẽ 
tập trung vào việc hoàn thành 
các mục tiêu nghiên cứu dài 
hạn từ NTRS thông qua các 
kết quả từ các kế hoạch R&D 
ngắn hạn do chính liên minh 
đề ra. SEMATECH và NTRS 
đã góp phần định hình chính 
sách trong ngành công nghiệp 
này trong hàng thập kỷ kế tiếp. 
      Nhờ vậy, dự án SEMATECH 
đã kéo dài thêm 5 năm nữa so 
với kế hoạch và trước khi kết 
thúc giai đoạn hai, thành quả 
thương mại của các công ty 
tham gia đã khiến hội đồng liên 
minh quyết định tiếp tục duy 
trì dự án mà không cần sự hỗ 
trợ của chính phủ. Chỉ trong 
vòng mười năm sau khi thành 
lập, SEMATECH đã làm thay 

đổi cục diện của ngành công 
nghiệp bán dẫn Mỹ: GTGT của 
ngành này đã tăng lên mức 
41,6 tỷ USD (1996) so với mức 
11,2 tỷ USD (1987), đóng góp 
đến 15,7%/năm vào tốc độ 
tăng trưởng kinh tế. Mỹ đã lấy 
lại được thị phần bán dẫn toàn 
cầu bị mất bởi Nhật Bản - năm 
1989 thị phần của họ chạm đáy 
nhưng sang năm 1993 họ đã 
vượt qua Nhật Bản. Hiện nay, 
SEMATECH là liên minh bán 
dẫn quy mô toàn cầu với sự 
góp mặt của hầu hết các công 
ty bán dẫn lớn nhất thế giới 
như Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Corp., Global 
Foundries, IBM Corp. và 
Advanced Micro Devices.

SEMATECH không phải câu 
chuyện thành công về hợp 
tác công tư trong R&D duy 
nhất trên thế giới, có thể kể 
đến các dự án khác như công 
nghệ quang khắc tia X (X-ray 
lithography) và hệ thống hình 
ảnh độ phân giải cao của Mỹ 
hay sớm hơn nữa là dự án 
Mạch tích hợp quy mô siêu lớn 
(Very-large-scale Integrated-
Circuit – VLSI) của Nhật Bản. 
Kinh nghiệm từ các dự án này 
cho thấy chính phủ có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong giai 
đoạn khởi sự liên minh, không 
chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn 
đóng vai trò trung gian hòa 
giải các mâu thuẫn trong nội 
bộ. Tuy nhiên, chính phủ cần 
phải ý thức rằng mục đích duy 
nhất mà họ hiện diện trong liên 
minh là để sửa chữa các “lỗi 
thị trường” – nghĩa là chính 
phủ chỉ đóng vai trò hậu thuẫn 
để các hoạt động của liên minh 
được diễn ra trôi chảy, theo 
đúng cơ chế thị trường chứ 
không phải kiểm soát và thao 
túng ngành công nghiệp.

Tối ưu hóa điểm mạnh mỗi 

bên Liên minh R&D giữa nhà 
nước và ngành công nghiệp 
không phải sáng kiến mới của 
Mỹ. Mỹ đã học từ Nhật Bản và 
thực tế là Nhật Bản cũng bắt 
chước lại mô hình Hiệp hội 
nghiên cứu của Anh hồi cuối 
Thế chiến thứ Nhất. Tuy nhiên, 
Anh đã thất bại còn Nhật và 
Mỹ thì không. Chìa khóa ở đây 
là việc điều chỉnh vai trò giữa 
các bên – chính phủ và ngành 
công nghiệp một cách hài hòa 
và tối ưu hóa điểm mạnh của 
mỗi bên. Và điểm mạnh của 
chính phủ là những quyết định 
mang tính vĩ mô còn ngành 
công nghiệp là các quyết định 
liên quan đến kỹ thuật và tổ 
chức hoạt động.
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ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 17/4/2018 tại Hà Nội, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức 
lễ tổng kết và trao giải Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 
lần thứ 14 (2016 - 2017). Theo 
đó, 90 công trình đã được trao 
Giải.

S
au 2 năm triển khai, Ban 
tổ chức hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật toàn quốc lần 

thứ 14 (2016 - 2017) đã nhận 
được 536 giải pháp gửi tới từ 
55 tỉnh, thành phố và các Bộ, 
ngành. Các giải pháp này thuộc 
về 6 lĩnh vực, trong đó công 
nghệ thông tin, điện tử viễn 
thông có 94 giải pháp; Cơ khí tự 
động hóa, xây dựng, giao thông 
vận tải - 157 giải pháp; Nông, 
lâm, ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường - 83 giải pháp; Giáo 
dục và đào tạo - 83 giải pháp; Y, 
dược - 67 giải pháp; Vật liệu, hóa 
chất, năng lượng - 42 giải pháp. 
 Trên cơ sở đánh giá của Hội 
đồng giám khảo, Ban tổ chức 

đã quyết định trao giải cho 90 
giải pháp, bao gồm 6 giải Nhất, 
12 giải Nhì, 24 giải Ba, 48 giải 
khuyến khích.

Hơn 800 doanh nghiệp được 
hỗ trợ năng suất chất lượng và 
đổi mới sáng tạo

Năm 2017 là năm đầu tiên 
Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường 
Chất lượng TP.HCM (thuộc Sở 
KH&CN TP.HCM) triển khai 
chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp về năng suất chất lượng 
và đổi mới sáng tạo theo hình 
thức Xét chọn nhiệm vụ khoa 
học công nghệ Qua đó, doanh 
nghiệp và các tổ chức trung gian 
có thể gặp gỡ, trao đổi các nhu 
cầu và đề xuất những nội dung 

thực hiện cụ thể xuất phát từ 
nhu cầu của thị trường KHCN, 
thu hút được đa dạng các nguồn 
lực tham gia.

Chi cục đã ký 14 hợp đồng 
trong năm 2017 tương ứng kinh 
phí hơn 11 tỷ đồng. Số doanh 
nghiệp đã được hỗ trợ về tư 
vấn và huấn luyện 805 doanh 
nghiệp/ 2.023 lượt người. Ðối 
tượng thụ hưởng gồm doanh 
nghiệp các ngành: Cơ khí; Ðiện, 
điện tử, công nghệ thông tin; 
Hóa dược nhựa cao su; Chế 
biến tinh lương thực, thực phẩm; 
Công nghiệp khác; Dịch vụ.

Trong năm 2018, Chi cục sẽ 
tiếp tục hỗ trợ những đơn vị đã 
ký Hợp đồng hoặc đã được Hội 
đồng xét chọn với các nội dung 
tư vấn như: HACCAP, TCVN 
ISO 9001, TCVN ISO 17025, 
xây dựng thương hiệu.... và các 
nội dung đào tạo. Ngoài ra, để có 
thể đánh giá hiệu quả chương 
trình một cách khách quan, hiệu 
quả và chuyên nghiệp hơn, Chi 
cục sẽ tổ chức đánh giá hiệu 
quả chương trình thông qua một 
tổ chức bên thứ ba.

Nguồn:  Tạp chí Khám phá

Sáng ngày 22/4, 77 doanh nghiệp (DN) 
xuất sắc nhất về năng suất, chất lượng được 
vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
châu Á – Thái Bình Dương 2017. 

G
iải Vàng Chất lượng quốc gia được trao 
cho 15 DN, gồm:  8 doanh nghiệp sản 
xuất lớn: Công ty Cổ phần Nhựa Bình 

Minh; Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y 
tế Bình Ðịnh; Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây 
Ninh; Công ty Sản xuất và Thương mại Tân Á; 
Công ty Cỏ phần Tập đoàn Ðức Hạnh Mapharvet; 
Công ty Cổ phần Ðịa ốc Cáp điện Thịnh Phát; 
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM; 
Công ty TNHH chế biến Dừa Lương Quới; 1 DN 
dịch vụ lớn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Công thương Việt Nam; 5 DN sản xuất nhỏ và 
vừa gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy 
Long An; Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp 

Nghệ An; Công ty Cổ phần Trà Bắc; Công ty Cổ 
phần EUROHA; Công ty Cổ phần chế biến dịch 
vụ thủy sản Cát Hải.

Trong 58 DN nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc 
gia, có 11 DN sản xuất lớn; 1 DN dịch vụ lớn; 35 
DN sản xuất nhỏ và vừa; 11 DN dịch vụ nhỏ và 
vừa. Trong dịp này, 4 DN đạt Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương 2017 
cũng được vinh danh. Ðó là: Công ty Cổ phần 
Tôn Ðông Á (Tỉnh Bình Dương) đạt World Class 
Award cho loại hình sản xuất lớn; Công ty TNHH 
Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa (tỉnh Khánh 
Hòa) đạt giải World Class Award cho loại hình 
dịch vụ lớn; Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt 
Ðức (tỉnh Vĩnh Phúc) đã đạt giải Best In Class 
Award cho loại hình sản xuất nhỏ; Công ty Cổ 
phần Long Hậu (tỉnh Long An) đạt giải Quest for 
Excellence Award cho loại hình dịch vụ nhỏ. 

Nguồn:Bộ KH&CN 

VINH DANH CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA,
 CHẤT LƯỢNG CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2017

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI HỘI THI  
SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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HƠN 800 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Năm 2017 là năm đầu tiên Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng TP.HCM (thuộc Sở 

KH&CN TP.HCM) triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng và 
đổi mới sáng tạo theo hình thức Xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ Qua đó, doanh 
nghiệp và các tổ chức trung gian có thể gặp gỡ, trao đổi các nhu cầu và đề xuất những nội 
dung thực hiện cụ thể xuất phát từ nhu cầu của thị trường KHCN, thu hút được đa dạng 
các nguồn lực tham gia.

Chi cục đã ký 14 hợp đồng trong năm 2017 tương ứng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Số doanh 
nghiệp đã được hỗ trợ về tư vấn và huấn luyện 805 doanh nghiệp/ 2.023 lượt người. Ðối 
tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp các ngành: Cơ khí; Ðiện, điện tử, công nghệ thông 

tin; Hóa dược nhựa cao su; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Công nghiệp khác; Dịch vụ.
Trong năm 2018, Chi cục sẽ tiếp tục hỗ trợ những đơn vị đã ký Hợp đồng hoặc đã được Hội 

đồng xét chọn với các nội dung tư vấn như: HACCAP, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 17025, xây 
dựng thương hiệu.... và các nội dung đào tạo. Ngoài ra, để có thể đánh giá hiệu quả chương trình 
một cách khách quan, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, Chi cục sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả 
chương trình thông qua một tổ chức bên thứ ba.

Nguồn: Tạp chí Khám phá

BỘ KH&CN CAM KẾT HỖ TRỢ  
HẢI DƯƠNG XÂY DỰNG NHỮNG  

SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÓ QUY MÔ LỚN
Tại buổi làm việc với tỉnh Hải Dương 

ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Chu Ngọc Anh cam kết  
Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá 
trình tỉnh xây dựng những sản phẩm 
chủ lực có quy mô lớn, sức cạnh  
tranh cao.

Bên cạnh đó, ưu tiên hỗ trợ cho 
tỉnh trong hoạt động chuyển giao, 
ứng dụng tiến bộ KH&CN trong 

các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, kĩ 
thuật và công nghệ thông qua các dự 
án cấp nhà nước; hỗ trợ và phát triển 
các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công 
nghệ cao tại một số vùng chuyên canh 
trên địa bàn tỉnh như: vùng sản xuất cây 
ăn quả Vietgap tại Thanh Hà, Chí Linh, 
Kinh Môn, Ninh Giang; vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc; vùng 
sản xuất rau củ hữu cơ tại Thanh Hà, 
thành phố Hải Dương.

Nguồn: Bộ KH&CN

HẢI PHÒNG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA NẾP CÁI 
HOA VÀNG THƯƠNG PHẨM THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Chiều 19/4/2018, tại Sở khoa học và Công nghệ 
thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu 
xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng 
thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Ðại 
Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng”. 
Ðây là nhiệm vụ do tiến sĩ Nguyễn Nam Trung - Viện 
trưởng Viện Sinh nông, trường Ðại học Hải Phòng 
làm chủ nhiệm. Thạc sĩ Ðào Thị Hà - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông làm chủ tịch Hội đồng.

Nguồn : Sở KH&CN

ĐIỂM TIN KH&CN
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HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM: 
THỰC HIỆN CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Ðó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Ðỗ Thắng Hải tại cuộc họp mới đây 
về triển khai Quyết định số 319/QÐ-TTg ngày 15/3/2018 (Quyết định số 319), phê duyệt 
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Ðể tập trung triển khai chiến lược hiệu quả, Thứ trưởng Ðỗ Thắng Hải chỉ đạo Vụ khoa 

học và Công nghệ phối hợp với Cục Công nghiệp, các đơn vị liên quan xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm cơ khí chế tạo quan trọng trong lĩnh vực ôtô, máy nông nghiệp và thiết bị điện, phù hợp 
với tiêu chuẩn quốc tế. “Bên cạnh đó, xây dựng các rào cản kỹ thuật theo hướng nâng cao chất 
lượng đối với sản phẩm cơ khí nhập khẩu” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ðỗ Thắng Hải yêu cầu các cục, vụ phải làm việc trực tiếp với doanh nghiệp cơ 
khí, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam; tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc và 
đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện.

                                                                  Báo Công Thương

Journal of Science: 
Advanced Materials and 
Devices (Tạp chí khoa học: 
Vật liệu và Thiết bị tiên tiến 
- JSAMD) của Ðại học Quốc 
gia Hà Nội vừa được chấp 
nhận vào hệ thống danh mục 
Scopus.

T
rước đó, JSAMD đã được 
đưa vào hệ thống danh 
mục Web of Science.

Ðây là chuyên san được xuất 
bản 4 kỳ/năm, mỗi kỳ dày 120 
trang, với hội đồng biên tập 
gồm 31 nhà khoa học, trong đó 
23 nhà khoa học nước ngoài và 
được cố vấn bởi GS S.Bland - 
Tổng biên tập Tạp chí Material 
Today (IF=14). GS-TS Nguyễn 

TẠP CHÍ VỀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN CỦA ÐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠT CHUẨN SCOPUS

Hữu Ðức - Phó Giám đốc Ðại 
học Quốc gia Hà Nội, là Tổng 
biên tập, PGS-TS Phan Mạnh 
Hưởng - giảng viên Ðại học 
Nam Florida (Mỹ), là Trưởng 
ban biên tập của tạp chí.

Tạp chí xuất bản số đầu 
tiên vào tháng 3/2016 và 
được phát hành trên hệ thống 
Science Direct của Nhà xuất 
bản Elsevier.

JSAMD có chức năng công 
bố các công trình nghiên cứu 
liên quan đến lĩnh vực vật liệu 
và linh kiện điện tử, bao gồm: 
Vật liệu sinh học, vật liệu 
xanh, vật liệu năng lượng, 
siêu vật liệu biến hóa, vật liệu 
nano và composite, các vật 
liệu thông minh (bao gồm vật 
liệu từ và điện môi), vật liệu 
bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, 
linh kiện và ứng dụng...

Nguồn : NASATI

ĐIỂM TIN KH&CN
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TRIỄN LÃM IT TECHMART 2018

TIT-Techmart là Chợ Công nghệ và Thiết bị Chuyên ngành Công nghệ thông tin 2018 với chủ đề 
“Công nghệ thông tin đồng hành cùng cuộc sống” có quy mô dự kiến khoảng 40 gian hàng giới thiệu 
chuyên sâu những thành tựu nghiên cứu cơ bản và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực dưới đây : 

Internet vạn vật 
n Quản lý hạ tầng thông minh 
n Quản lý môi trường thông minh 
n Quản lý và lập kế hoạch quản lý đô thị 
n Ðồng hồ đo thông minh 
n Tự động hóa ngôi nhà 
n Y tế thông minh 
n Giao thông thông minh
Nông nghiệp công nghệ cao 
n Tự động hóa nông nghiệp 
n Cơ giới hóa quá trình sản xuất 
n Công nghệ vật liệu mới 
n Công nghệ sinh học 
n Công nghệ giống cây trồng 
n Canh tác hữu cơ 
An ninh an toàn thông tin 
n  Quản lý tài sản 
n Quản lý vận hành và trao đổi thông tin 
n Kiểm soát truy cập 
n Quản lý sự cố mất an toàn thông tin 
Robotics và trí thông minh nhân tạo 
n Robotics
n Dây chuyền tự động hóa 
n AI 
 Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký đến ngày 24/04/2018 tại Cục Thông tin Khoa học và  
Công nghệ Quốc gia 
Ðịa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +84-24-39342945   Fax: +84-24-38249874    
Email: techmart@vista.gov.vn 
www.techmartvietnam.vn
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TIN TỨC & SỰ KIỆNSỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

TRIỄN LÃM VIETNAM MEDIPHARM LẦN THỨ 25
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 25 - VIETNAM MEDI-PHARM là triển 

lãm chuyên ngành Y Dược có bề dày truyền thống, uy tín và có quy mô lớn tại Việt Nam. Triển lãm 
có sự tham gia đông đảo các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế, dược phẩm, sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ 
tiên tiến của thế giới.

Hoạt động chính tại Triển lãm bao gồm:
 Hội thảo chuyên ngành/ tư vấn, hỏi đáp thông tin về pháp luật, thị trường, dược phẩm, trang thiết 
bị y tế..
 Chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe/ hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới, 
hoạt động tuyên truyền tư vấn, phòng chống dịch bệnh..
 Ðoàn doanh nghiệp quốc tế giao lưu với doanh nghiệp Việt Nam, tham quan, khảo sát thị trường 
Việt Nam.
Trao giấy chứng nhận của Bộ Y tế - kỷ niệm chương triển lãm.
Chương trình Tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng tại triển lãm.
Thông tin triển lãm:
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 25 - VIETNAM MEDI-PHARM
Thời gian: Từ 09/05 đến 12/05/2018
 Ðịa điểm:  Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (Cung Văn hóa) - 91 Trần Hưng Ðạo,  

 Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
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KHỞI ĐỘNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP  
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DÀNH CHO PHỤ NỮ

Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ 
Khởi nghiệp và Kinh 
doanh được thành lập 
bởi Sáng kiến Hỗ trợ 

Khu vực Tư nhân vùng Mê 
Kông (MBI – ADB). Dự án 
được hỗ trợ từ Chương trình 
Hỗ trợ Khởi nghiệp của Chính 
phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và 
Không gian Khởi nghiệp Ðổi 
mới Sáng tạo (SIHUB). WISE 
hợp tác với mạng lưới các tổ 
chức, chương trình khởi 
nghiệp và hỗ trợ phụ nữ trong 
khu vực Mê Kông, thực hiện 
các hoạt động đa dạng nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 
nghiệp nữ như kết nối họ với 
các chương trình cố vấn khởi 
nghiệp, đào tạo nâng cao năng 
lực, tiếp cận đầu tư và thị 
trường.

Ðây là cuộc thi đầu tiên 
trong khu vực Mê Kông về khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo 
dành cho phụ nữ có chương 
trình hỗ trợ chuyên sâu và 
được thiết kế theo nhu cầu của 
những ứng viên lọt vào vòng 
chung kết. Các doanh nghiệp 
khởi nghiệp do phụ nữ sáng 
lập và đồng sáng lập với mô 
hình kinh doanh sáng tạo và có 
khả năng mở rộng quy mô sẽ 

có cơ hội giới thiệu về doanh 
nghiệp của mình, được kết nối 
với cố vấn khởi nghiệp, tiếp 
cận đầu tư, tiếp cận thị trường 
và mở rộng mạng lưới, và có 
cơ hội dành các giải thưởng 
giá trị gồm: Cơ hội nhận giải 
thưởng lên tới 10,000 USD 
và 1 chương trình huấn luyện 
tăng tốc tại Thụy Sỹ trong năm 
2018; Cơ hội nhận tài trợ lên 
tới 20,000 USD và chương 
trình huấn luyện tăng tốc 3 
tháng cho các startups công 
nghệ có tác động xã hội tốt.

Ngoài ra, các Dự án vào 
chung kết sẽ được nhận gói hỗ 
trợ tăng tốc của WISE trị giá 
lên đến 5.000 USD và được 
kết nối với mạng lưới các nhà 
đầu tư, cố vấn và đối tác quốc 
tế.

Nhận đăng ký tham dự từ 

nay đến cuối tháng 5/2015 tại 
http://challenge.wisevietnam.
org. Ngoài trang web, thông 
tin chi tiết được chia sẻ trên 
Facebook tại địa chỉ: http://
facebook.com/wisenets.

WIPO hỗ trợ Việt Nam tổ 
chức Cuộc thi sáng chế 2018

Ngày 18/4/2018, tại Hà Nội, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Phạm Công Tạc 
đã có buổi tiếp và làm việc 
với chuyên gia của Tổ chức 
sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới 
(WIPO) Taemin Eom về Cuộc 
thi sáng chế 2018. 

NGÀY 23/4/2018, TẠI HÀ NỘI, TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 
KHCN VÀ KHỞI NGHIỆP THUỘC HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT 
NAM PHỐI HỢP VỚI DỰ ÁN WISE (SÁNG KIẾN HỖ TRỢ 
PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP VÀ KINH DOANH) TỔ CHỨC BUỔI 
GIỚI THIỆU CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
DÀNH CHO PHỤ NỮ (WISE WOMEN INNOVATION 
CHALLENGE).

Cuộc thi sáng chế là hoạt động được WIPO và Cơ quan SHTT Hàn Quốc 
(KIPO) phối hợp với cơ quan SHTT của các quốc gia kém phát triển và 
đang phát triển tổ chức thường xuyên với mục tiêu thúc đẩy sáng tạo, tạo 
ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích để cải thiện cuộc sống của cộng đồng ở 
các quốc gia đó. Tại Việt Nam, cuộc thi này đã được tổ chức thành công 
trong năm 2013 ở các tỉnh/thành phố phía Nam và 2014 trên phạm vi toàn 
quốc. Thông qua cuộc thi, nhiều giải pháp kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau đã được ứng dụng vào cuộc sống và sản xuất. Dự kiến Cuộc 
thi sáng chế 2018 sẽ được Cục SHTT phối hợp với WIPO tổ chức từ tháng 
6/2018.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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TỪ NGÂN HÀNG GENE ĐẾN Y HỌC CHÍNH XÁC  
Ở ĐÔNG NAM Á

.
 
KHOẢNG 5 ĐẾN 10 NĂM SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN “DỰ ÁN THỬ 
NGHIỆM VỀ HỆ GENE NGƯỜI ĐÔNG NAM Á VÀ MẠNG LƯỚI NGÂN HÀNG 
SINH HỌC CON NGƯỜI” (PILOT PROJECT ON SOUTHEAST ASIAN HUMAN 
GENOME AND HUMAN BIOBANK NETWORK), LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TRONG KHU VỰC ĐƯỢC ĐẶT KỲ VỌNG SẼ PHÁT TRIỂN THEO MỘT 
XU HƯỚNG MỚI CỦA THẾ GIỚI - Y HỌC CHÍNH XÁC (PRECISION 
MEDICINE) THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ 
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ CỦA CẢ NGƯỜI DÂN TRONG KHU VỰC, 
TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM.

Tại cuộc họp báo diễn ra 
ở Bangkok, Thái Lan vào 
cuối tháng 2/2018, các 
nhà nghiên cứu chủ chốt 

của dự án giải trình tự gene 
người Đông Nam Á đã chính 
thức thông báo khởi động dự 
án - một sáng kiến về y học hệ 
gene diễn ra trên quy mô thử 
nghiệm và kéo dài trong vòng 
năm năm. Để bắt đầu dự án, 
các nhóm nghiên cứu từ 10 
quốc gia trong khu vực sẽ thu 
thập các mẫu gene của 1.000 
người dân thuộc 10 quốc gia 
Đông Nam Á và gửi mẫu đã 
được phân lọc về các địa điểm 
chính là Viện nghiên cứu 
RIKEN (Nhật Bản), Trung tâm 
xuất sắc về khoa học sự sống 
Thái Lan (TCELS), Trung tâm 
nghiên cứu hệ gene Bệnh viện 
Ramathibodi (trường Đại học 
Mahidol, Thái Lan)… Viện 
nghiên cứu hệ gene Bắc Kinh 
(BGI) sẽ cung cấp một số máy 
móc và công cụ hỗ trợ để giúp 
các nhà nghiên cứu lắp ráp, 
phân tích và chú giải các gene 
quan tâm.

Để hình thành dự án này, 
các nhà nghiên cứu đã trải qua 
một quá trình bàn bạc và 
chuẩn bị rất kỹ lưỡng bên lề 
các cuộc hội thảo cùng được 
tổ chức vào năm 2017: Hội 
chứng Stevens Johnson/hội 
chứng hoại tử thượng bì: xây 
dựng các mạng lưới nghiên 
cứu đa ngành để định hướng 
khoa học và chuyển đổi 
(Stevens Johnson Syndrome/
Toxic Epidermal Necrolysis: 
Building Multidisciplinary 
Networks to Drive Science & 
Translation – Mỹ), Kết nối y 
dược hệ gene toàn cầu (Global 
Genomic Medic ine 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Các nhà nghiên cứu tập trung vào phân tích 100 gene có liên quan đến bệnh lý 
của con người.

Collaborative Conference, 
Implementing Genomic 
Medicine into Practice – Hy Lạp) 
và hội nghị Y dược hệ gene 
Đông Nam Á SEAPharm (Đại 
học Quốc tế TPHCM, Việt Nam). 
 

TÌM “THUỐC  ĐÚNG CHO 
MỖI NGƯỜI”

 

PGS. TS Lê Thị Lý (Đại học 
Quốc tế, ĐHQGTPHCM)

Ngày nay, những thành tựu 

nghiên cứu về y học và dược 
học đã đem lại những loại thuốc 
điều trị có hiệu quả (targeted 
drugs) cho con người, tuy nhiên 
tình trạng dị ứng thuốc hoặc 
kháng thuốc có thể dẫn đến 
dùng thuốc không hiệu quả 
hoặc thậm chí là tử vong. Theo 
“Khảo sát tình hình dị ứng thuốc 
thông qua ghi nhận tại Trung 
tâm dị ứng thuốc –miễn dịch 
lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai 
và cơ sở dữ liệu tự nguyện của 
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Việt Nam” của Lê Thị Thảo (Đại 
học Dược) năm 2014, ước tính 
có khoảng 10 đến 12% dân số 
thế giới mẫn cảm với một hoặc 
nhiều loại thuốc khác nhau, còn 
tỷ lệ trung bình tại Việt Nam là 
7,84%.

Lý giải về tình trạng này, 
PGS. TS Lê Thị Lý (Đại học 
Quốc tế, ĐHQG.TPHCM) – nhà 
nghiên cứu về y dược hệ gene 
và là thành viên dự án giải trình 
tự hệ gene Đông Nam Á, cho 
biết, khi điều trị, thuốc được 
truyền hoặc tiêm vào cơ thể 
con người, việc thuốc có hiệu 
quả như thế nào còn phụ thuộc 
vào quá trình chuyển hóa – một 
quá trình diễn ra với sự tham 
gia của nhiều gene, trong đó 
có cả những gene không liên 
quan đến tình trạng bệnh lý. 
Điều mấu chốt là dù ai cũng 
có những gene này nhưng các 
gene đó lại không ai giống ai, 
ví dụ xét về tổng thể thì ngay 
cả cùng chủng tộc, hệ gene mọi 
người sẽ giống nhau tới 99,99% 
và chỉ khác nhau 0,01%. Chính 
sự khác biệt đa hình kiểu gene 
(phenotype) đó khiến hai bệnh 
nhân cùng chủng tộc, thậm chí 
cùng dòng máu, cùng mắc một 
loại bệnh lý như nhau nhưng 
khả năng dung nạp thuốc lại 
hoàn toàn khác nhau.

Việc triển khai dự án sẽ góp 
phần cung cấp thông tin và bằng 
chứng chính xác về những lợi 
ích lâu dài để những nhà hoạch 
định chính sách Đông Nam Á 
có thể căn cứ vào đó và đưa 
ra những chính sách thúc đẩy 
phát triển y tế chính xác trong 
tương lai.

Vậy làm thế nào để có thể 
kiểm soát và giảm thiểu những 
tác động ngoài ý muốn này? 
Theo các nhà nghiên cứu, 
chúng ta cần quay trở về với 
bản chất của vấn đề, “với phạm 

vi kiến thức mà chúng ta biết 
hiện nay thì chỉ có thể giải đáp 
được vấn đề đó thông qua việc 
phân tích hệ gene và tìm ra 
phương án điều trị tốt nhất cho 
mỗi người”, PGS. TS Lê Thị Lý 
giải thích. Vì thế, việc “tìm thuốc 
đúng cho mỗi người” đã trở 
thành mục tiêu chính cho dự 
án giải trình tự hệ gene người 
Đông Nam Á.

Trong cuộc họp báo vào cuối 
tháng 2/2018 ở Bangkok, ông 
Wasun Chantratila, giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu hệ gene 
(Bệnh viện Ramathibodi, Thái 
Lan) và cũng là thành viên dự 
án, nhấn mạnh mục tiêu: dự 
án sẽ tập trung vào phân tích 
và chú giải 100 gene mẫn cảm 
với thuốc được phân lập từ 
1.000 mẫu này để giải quyết 
ba vấn đề nổi bật trong sử 
dụng thuốc hiện nay ở khu vực 
Đông Nam Á: những loại thuốc 
có khả năng dẫn đến phản 
ứng thuốc; thuốc không hiệu 
quả; lựa chọn được loại thuốc 
hiệu quả và đúng liều lượng. 
Bản thân việc lựa chọn này 
cũng là cách làm khôn ngoan 
của các nhà tổ chức dự án. Với 
những hiểu biết hiện có và sự 
hỗ trợ của các công nghệ hiện 

đại thì người ta có thể nhận 
biết được khoảng 230.000 đến 
250.000 gene hoạt động trong 
cơ thể con người và kết quả giải 
trình tự gene mỗi người sẽ đem 
lại hàng gigabyte dữ liệu. Nếu 
làm một cách tỉ mỉ việc giải trình 
tự, lắp ráp và chú giải hệ gene 
của 1.000 mẫu sẽ mất rất nhiều 
thời gian, nhân lực và kinh phí. 
Sự khoanh vùng vào 100 gene 
liên quan trực tiếp đến mối quan 
hệ bệnh – thuốc sẽ giúp những 
người tham gia có thể tập trung 
hơn vào mục tiêu đã định, “dễ 
làm hơn và dễ ứng dụng vào 
thực tế hơn” như nhận xét của 
một nhà nghiên cứu di truyền ở 
Việt Nam. PGS. TS Lê Thị Lý nói: 
“Ngay cả một dự án lớn được 
khởi động từ những năm 1990 
như Giải trình tự gene người 
(Human Gemone Project) thì 
họ cũng chưa nghiên cứu toàn 
bộ hệ gene và một số thành tố 
trong bộ gene vẫn còn tiếp tục 
chờ được giải đáp”.   

 NGÂN HÀNG DỮ LIỆU 
GENEVÀ NHỮNG  TÁC 
ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH

Trên thế giới hiện đã có 
một số ngân hàng gene có độ 
tin cậy cao, tại sao Việt Nam 
nói riêng và Đông Nam Á nói 
chung không trích rút dữ liệu từ 
những ngân hàng đó để phục 
vụ nghiên cứu và ứng dụng của 
mình? Theo đánh giá của một 
số nhà nghiên cứu về di truyền 
Việt Nam, do có sự khác biệt về 
mặt di truyền giữa các chủng 
tộc nên không phải với bất cứ 
trường hợp nào chúng ta cũng 
có thể sử dụng dữ liệu quốc tế 
để tham chiếu được. Vì thế, có 
được một cơ sở dữ liệu gene 
của một quần thể người sống 
cùng khu vực địa lý và tương 
đồng một vài nét về lối sống, 
lịch sử văn hóa… cũng như 
có dữ liệu gene của một nhóm 

PGS. TS Lê Thị Lý (Đại học Quốc tế, 
ĐHQGTPHCM)
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cùng chủng tộc, chúng ta sẽ có 
một thước đo chuẩn, một hệ 
tham chiếu chuẩn để so sánh, 
đối chiếu là hết sức cần thiết.

Do vậy dù chỉ thực hiện trên 
quy mô thử nghiệm với số lượng 
1000 mẫu nhưng những người 
thực hiện dự án đặt kỳ vọng sẽ 
bước đầu tạo ra một ngân hàng 
hệ gene người Đông Nam Á, 
cơ sở quan trọng để các nhà 
khoa học có thể tiếp tục triển 
khai những nghiên cứu trong 
lĩnh vực y dược hệ gene và y 
học chính xác và đưa nó vào 
ứng dụng trong quá trình điều 
trị, chăm sóc sức khỏe người 
dân trong khu vực. Việc có 
được những ngân hàng gene 
cũng là một trong những thành 
công mà một số dự án giải trình 
tự gene người đã được thực 
hiện trên thế giới đã đem lại.

Nhưng tác động của những 
dự án giải trình tự gene không 
chỉ có thế. Những gì diễn ra 
trên thế giới trong vòng gần 20 
năm qua cho thấy, những khái 
niệm mới, phương pháp điều 
trị mới và cả những phương 
thức sản xuất, kinh doanh mới 
đã ra đời từ những dự án đó. 
Tuy nhiên, khả năng tận dụng 
những thành quả đó để ứng 
dụng vào quá trình điều trị và 
chăm sóc sức khỏe con người 
lại còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố khác, trong đó có vấn 
đề nhận thức của con người, 

chính sách thúc đẩy của chính 
phủ và kinh phí đầu tư công – 
tư... Ở khu vực Đông Nam Á, 
ngoại trừ Singapore, những 
khái niệm này vẫn còn khá mới 
mẻ và chỉ được biết đến trong 
phạm vi hẹp của giới nghiên 
cứu. Vì vậy, các nhà khoa học 
đều hy vọng việc triển khai dự 
án sẽ góp phần cung cấp thông 
tin và bằng chứng chính xác về 
những lợi ích lâu dài mà dự án 
có thể đem lại cho những nhà 
hoạch định chính sách Đông 
Nam Á để họ có thể căn cứ vào 
đó đưa ra những chính sách 
thúc đẩy phát triển y tế chính 
xác trong tương lai.

Trả lời báo chí trong cuộc 
họp báo giới thiệu dự án, TS. 
Sirisak Tapakam, Phó giám đốc 
Trung tâm xuất sắc về khoa học 
sự sống Thái Lan (TCELS), một 
trong những thành viên chủ 
chốt của dự án, đã nhấn mạnh 
vào ý nghĩa này: “Lợi ích của 
việc có được thông tin về giải 
trình tự gene là có thể hỗ trợ 
các quốc gia xây dựng chính 
sách và cải thiện những vấn 
đề mang tính nền tảng của y tế 
công cộng Đông Nam Á”.   

Nhưng muốn thay đổi quan 
điểm của các nhà hoạch định 
chính sách sẽ cần phải có thời 
gian và cần có sự tiếp nối từ 
những nghiên cứu mang tính 
đột phá. Một trong những cách 
thức để rút ngắn thời gian chờ 

đợi này là sự thay đổi nhận 
thức của xã hội. Hiện ở khu 
vực Đông Nam Á mới có hai 
dự án đáng kể về giải mã hệ 
gene người là được thực hiện 
tại Singapore từ năm 2001 và 
Thái Lan từ năm 2005. Tại Việt 
Nam, cũng có một số người với 
sự cho phép về điều kiện kinh 
tế cũng bắt đầu quan tâm đến 
giải trình tự gene. Tuy nhiên 
trong cuộc trao đổi vào tháng 
10/2017, TS. Nguyễn Văn Đô 
(Đại học Y Hà Nội) cho biết, tất 
cả mới chỉ dừng lại ở việc trao 
đổi kín kết quả giải trình tự gene 
với từng người, đưa ra một số 
lời khuyên về lối sống, dự báo 
khả năng bệnh tật có thể đến. 
Số người Việt Nam biết đến 
những lợi ích của giải trình tự 
gene vẫn còn quá ít ỏi.

Vì thế, thông qua việc lan 
tỏa thông tin về dự án này, 
trước mắt các nhà nghiên cứu 
chờ đợi vào sự thay đổi nhận 
thức từ chính bản thân những 
người đồng ý cung cấp mẫu 
và sau đó từ cộng đồng mà họ 
là một thành viên, PGS. TS Lê 
Thị Lý cho biết. 
——— 

Tham khảo: 
https://www.bangkokpost.
com/news/general/1417882/
thailand-china-join-hands-on-
genome-project 
https://www.a-star.edu.sg/
News-and-Events/News/Press-
Releases/ID/466 

http://canhgiacduoc.org.
vn/SiteData/3/UserFiles/
KLTN-Le%20Thi%20
Thao-K6420140718(1).pdf

 Nguồn: Báo Khoa học & 
Phát triển 

“Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tiến hành giải mã bộ gene người Việt 
với quy mô 100 cá thể. Do đó xét về tổng thể thì thông qua nghiên cứu, 
các nhà nghiên cứu Việt Nam và đặc biệt là PGS. TS Lê Thị Lý - người 
trực tiếp tham gia, sẽ học hỏi được cách xây dựng và triển khai dự án, 
cách xây dựng và quản lý một cơ sở dữ liệu lớn về hệ gene, cách khai 
thác hiệu quả dữ liệu để có thể tham gia hỗ trợ ngành Y trong điều trị 
bệnh - những yếu tố mang tính nền tảng cho việc xây dựng một bộ dữ 
liệu về gene người mà Việt Nam cần có trong tương lai, nếu muốn cải 
thiện việc chăm sóc sức khỏe người dân” (GS. TS Trương Nam Hải - 
nguyên viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam).
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TỪ MỘT DỰ ÁN QUỐC TẾ

Kể từ khi hạt nhân nguyên 
tử được Geiger và Marsden 
phát hiện năm 1909, nghiên 
cứu cấu trúc hạt nhân luôn thu 
hút sự quan tâm của các nhà 
khoa học. Trong khi hiểu biết 
của chúng ta về lực tương tác 
mạnh - lực quy định cấu trúc 
hạt nhân, vẫn còn chưa đầy đủ 
thì rất may mắn là sự phát 
triển của công nghệ máy gia 
t ố c  
và kỹ thuật đo đạc đã đem lại 
cho chúng ta nhiều cơ hội 
nghiên cứu sâu hơn về cấu 
trúc hạt nhân.

Chúng ta có những cơ hội 
gì? Đó là việc cho phép tạo ra 
các hạt nhân có thời gian sống 
rất ngắn (cỡ ms) với chênh 
lệch số proton và neutron lớn, 

thường được gọi tắt là hạt nhân 
không bền. Kết quả nghiên cứu 
trên các hạt nhân này cho thấy 
sự tồn tại của những dạng cấu 
trúc (như cấu trúc vầng hào 
quang halo) khác biệt so với 
kết luận trước đó về hạt nhân 
có dạng hình cầu chặt. Vấn 
đề này đặt ra nhiều câu hỏi về 
nguồn gốc lực tương tác mạnh 
cũng như thành phần chính 

của nó. Để tìm được lời giải, 
các nhà khoa học cần phải 
đo đạc thêm các số liệu thực 
nghiệm rồi tiến hành phân tích 
lý thuyết trên những số liệu 
đó. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện thí nghiệm, luôn có 
những thách thức về mặt khoa 
học như: làm thế nào để tạo 
ra và duy trì chùm hạt nhân 
không bền có cường độ đủ 

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HẠT NHÂN TRÊN MÁY GIA TỐC: 
CÁCH TIẾP CẬN CỦA VIỆT NAM

TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC HẠT NHÂN TRÊN MÁY 
GIA TỐC NÓI RIÊNG VÀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NÓI CHUNG, VIỆT NAM 
VẪN CÒN GIỮ KHOẢNG CÁCH SO VỚI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ 
GIỚI. VÌ VẬY, ĐỂ CÓ THỂ HỘI NHẬP VÀ TIẾP CẬN VỚI TRÌNH ĐỘ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, MỘT TRONG NHỮNG CÁCH LÀM 
HIỆU QUẢ NHẤT MÀ VIỆT NAM CÓ THỂ THỰC HIỆN LÀ CỬ CÁC NHÀ 
NGHIÊN CỨU THAM GIA NHỮNG DỰ ÁN KHOA HỌC LỚN CỦA KHU 
VỰC VÀ THẾ GIỚI, QUA ĐÓ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU.

TS. Lê Xuân Chung trong thời gian tham gia 
dự án SEASTAR.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

19 

lớn khi tiết diện tạo thành các 
hạt nhân này và thời gian sống 
của chúng rất nhỏ, làm sao để 
có thể chế tạo thiết bị đo đạc 
đủ nhanh và nhạy nhằm ghi 
được các sự kiện tương tác 
của các hạt nhân mình quan 
tâm… Vì thế, nghiên cứu cấu 
trúc hạt nhân trên máy gia 
tốc hiện nay đòi hỏi trình độ 
khoa học và công nghệ rất 
cao cũng như sự kết hợp của 
nhiều ngành ở mức chuyên 
sâu, từ công nghệ gia tốc hạt, 
kỹ thuật đo đạc đến kỹ thuật 
chân không, điện tử, máy tính 

   Nghiên cứu cấu trúc vi mô 
của hạt nhân trên những thiết 
bị hiện đại như máy gia tốc 
cần những nguồn đầu tư tài 
chính lớn và bền vững trong 
những giai đoạn dài, có thể 
kéo dài từ bốn đến 10 năm 
cũng như cần tập hợp được 
một đội ngũ đủ mạnh, đủ năng 
lực giải quyết những vấn đề 
phức tạp. Ví dụ, dự án EXL 
(Exotic nuclei studied in light-
ion induced reactions – Nghiên 
cứu các hạt nhân lạ từ các 
phản ứng gây bởi ion nhẹ) tại 
Viện nghiên cứu ion nặng GSI 
(Đức) cần khoảng 10 năm kể 
từ những nghiên cứu tiền khả 
thi đến các thí nghiệm đầu tiên 
(dự kiến trong hai năm tới), 
với đầu tư ước tính từ sáu 
đến tám triệu USD, hay, một 
dự án nhỏ hơn, COCOTIER 
(Short-range correlations and 
isospin: Nghiên cứu isospin 
và tương quan trong phạm vi 
ngắn) của Viện nghiên cứu 
Các định luật cơ bản của vũ 
trụ (IRFU), thuộc Viện Năng 
lượng nguyên tử Pháp, cũng 
cần đầu tư 400.000 USD trong 
thời gian bốn năm. Do đó, một 
trung tâm nghiên cứu riêng lẻ 
sẽ khó có thể đáp ứng hết các 
điều kiện cần và đủ này, và trên 

thực tế, ngay một số trung tâm 
lớn của nhiều cường quốc về 
vật lý hạt nhân cũng phải tiến 
hành mở rộng hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu và coi đó là 
xu hướng tất yếu để đạt được 
thành công. Khi đó, các nước 
tham gia thực hiện cùng một 
dự án sẽ cùng nhau chia sẻ 
tài chính, nhân lực và phát huy 
thế mạnh KH&CN của mình. 
Đây chính là lý do để Viện 
nghiên cứu Hóa lý RIKEN (Nhật 
Bản) và Viện IRFU khởi xướng 
một dự án nghiên cứu lớn về 
cấu trúc hạt nhân mang tên 
SEASTAR (Shell evolution and 
search for two-plus energies 
At RIBF) với ba giai đoạn thí 
nghiệm, thực hiện tại RIKEN 
từ năm 2014 đến 2017 dưới 
dự dẫn dắt của hai nhà khoa 
học trẻ, TS. Pieter Doornenbal 
(RIKEN) và TS. Alexandre 
Obertelli (IRFU). Đúng như tên 
gọi của mình, Sự tiến hóa của 
lớp vỏ và cuộc tìm kiếm năng 
lượng trạng thái hai-cộng tại 
RIBF (RIBF – Radioactive ion 
beam facility: thiết bị gia tốc 
chùm tia phóng xạ), SEASTAR 
được thực hiện nhằm đo đạc 
một cách hệ thống năng lượng 
trạng thái kích thích đầu tiên 
của hạt nhân và cung cấp 
thêm số liệu thực nghiệm, bao 
gồm rất nhiều số liệu lần đầu 
tiên được ghi nhận. Điều thuận 
lợi cho dự án là hai cơ sở này 
đều sở hữu các thiết bị chính 
để thực hiện thí nghiệm như 
hệ máy gia tốc chùm tia phóng 
xạ, detector đo đạc (DAILI27 - 
Detector Array for Low Intensity 
radiation 2) tại RIKEN và thiết 
bị bia hoạt (MINOS8 - MagIc 
numbers off stability) do IRFU 
phát triển.

Dự án được điều hành thông 
qua ban lãnh đạo do các thành 

viên bầu ra. Ban lãnh đạo quyết 
định chương trình làm việc 
và phân công công việc cho 
những thành viên dựa vào thế 
mạnh của từng đơn vị. Cứ hai 
tuần, ban lãnh đạo thí nghiệm 
đều tổ chức các buổi họp qua 
mạng (visio conferences) để 
các thành viên báo cáo tiến độ 
và kết quả công việc do nhóm 
mình đảm nhiệm.

Theo các mối quan hệ quốc 
tế, SEASTAR đã được mở rộng 
và thu hút gần 100 nhà khoa 
học đến từ 17 cơ sở nghiên 
cứu của các viện và trường 
trên khắp thế giới. Rất may 
mắn là ngay từ những ngày 
đầu của dự án, nhóm nghiên 
cứu Vật lý hạt nhân gồm PGS. 
TS Nguyễn Tuấn Khải, TS. 
Lê Xuân Chung và ThS. Bùi 
Duy Linh (Viện Khoa học và 
Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng 
lượng nguyên tử Việt Nam) 
đã tham gia vào dự án thông 
qua chương trình nghị định 
thư “Nghiên cứu vật lý các hạt 
nhân không bền trong phòng 
thí nghiệm liên hợp Việt - Pháp 
LIA” với kinh phí hỗ trợ từ Bộ 
KH&CN cùng các đồng nghiệp 
quốc tế.

HỌC HỎI QUA NGHIÊN 
CỨU

Với những nhà nghiên cứu 
trẻ còn mỏng về kinh nghiệm 
và khiêm tốn về năng lực 
nghiên cứu như chúng tôi 
thì việc được cùng làm việc 
với các đồng nghiệp quốc tế 
và được thực hiện những thí 
nghiệm trên các thiết bị hiện 
đại mà Việt Nam chưa có là 
một may mắn lớn. Chúng tôi 
tham gia SEASTAR thông 
qua mối liên hệ hợp tác với 
các đồng nghiệp tại IRFU. 
Trong quá trình tham gia 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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dự án, nhóm nghiên cứu đã 
được các đồng nghiệp tại 
IRFU, mà trực tiếp là TS. 
Alexandre Obertelli, hướng 
dẫn và giúp đỡ rất nhiều. 
Ban đầu, nhóm nghiên cứu 
tham gia vào nhóm phân 
tích số liệu của SEASTAR 
xây dựng phát triển chương 
trình máy tính, có trách 
nhiệm chung cùng thực hiện 
các chiến dịch thí nghiệm 
và đảm nhận phân tích số 
liệu của 67,68Fe. Nhiệm vụ 
được nhắc đến đầu tiên có ý 
nghĩa quan trọng trong việc 
hòa nhập cùng các nhóm 
nghiên cứu SEASTAR, xây 
dựng thuật toán theo dõi quỹ 
đạo của hạt tương tác, xác 
định điểm tương tác “nhúng” 
trong chương trình phân tích 
chính. Đây là chương trình 
cần phải được hoàn thiện 
trước thí nghiệm. Nhiệm vụ 
thứ hai là việc cùng tham 
gia chuẩn bị, thực hiện thí 
nghiệm. Còn nhiệm vụ cuối 
cùng bao gồm những công 
việc sau thí nghiệm, phân 
tích các thông tin vật lý từ 
số liệu đo đạc, đưa ra những 
giải thích cho các kết quả 
thu được. 

Nhờ vào việc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu 
của Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân tiếp tục được giao 
phân tích số liệu của 69,71Fe 
và 63,65Cr. Bên cạnh việc 
đóng góp vào kết quả chung 
của SEASTAR1-6, những số 
liệu mà nhóm đảm nhiệm phân 
tích hứa hẹn sẽ cho các sản 
phẩm khoa học đăng trên các 
tạp chí quốc tế có uy tín với 
thông tin mới hoặc bổ sung về 
các trạng thái kích thích và sơ 
đồ mức của các hạt Fe và Cr 
nói trên.

Trên thế giới, một dự án 
nghiên cứu với kinh phí đầu 
tư một triệu USD được cho là 
tốt nếu có từ bốn công trình 
đăng trên Physical Review 
Letters - một tạp chí chỉ chấp 
nhận đăng các công trình có 
tính đột phá, mở đường trong 
ngành vật lý. Vì thế dù chưa 
kết thúc thì một dự án như 
SEASTAR cũng có thể được 
coi là thành công. Trong thành 
công chung ấy, dù kinh phí 
đầu tư còn khiêm tốn nhưng 
Việt Nam đã thu được một số 
thành quả nhất định, không 
chỉ nằm ở các bài báo quốc 
tế mà còn là sự nâng cao 
về năng lực và kinh nghiệm 
nghiên cứu của một số nhà 
nghiên cứu trẻ Viện Khoa học 
và Kỹ thuật hạt nhân trong 
lĩnh vực cấu trúc hạt nhân 
nói riêng và vật lý hạt nhân 
nói chung. Nếu không tham 
gia những dự án quốc tế 
như thế này, có lẽ chúng ta 
sẽ khó có điều kiện triển khai 
các nghiên cứu thực nghiệm 
trong lĩnh vực “nóng” như cấu 
trúc hạt nhân.

Như nhắc đến ở trên, nghiên 
cứu cấu trúc hạt nhân trên máy 
gia tốc đòi hỏi thiết bị hiện đại, 
công nghệ và kỹ thuật cao, kết 
hợp nhiều ngành cùng với đầu 
tư kinh phí lớn, những điều 
kiện mà Việt Nam còn đang rất 
thiếu và yếu, vì thế, việc tham 
gia hợp tác quốc tế là cách làm 
hiệu quả để Việt Nam có thể 
hội nhập và tiếp cận với trình 
độ nghiên cứu khoa học hiện 
đại, qua đó xây dựng đội ngũ 
nhân lực có trình độ cao về vật 
lý hạt nhân. Đây sẽ là những 
yếu tố quan trọng để về lâu 
dài, khi có đủ tiềm năng về hệ 
thống cơ sở vật chất, kinh phí 
đầu tư cho nghiên cứu và mở 
rộng đội ngũ, chúng ta có thể 
nghĩ đến việc thực hiện những 
công việc nghiên cứu theo 
hướng này trong nước.

---------- 
*TS, Trung tâm Vật lý hạt 
nhân, Viện Khoa học và Kỹ 
thuật hạt nhân, Viện Năng 
lượng nguyên tử Việt Nam.

Nguồn : Báo Tia Sáng 
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Sáng chế đăng ký tại Mỹ có tên “Focusing 
lens coupled with optical fibre and sunlight 
receiving devices using these lenses”, 
mang số US20180094786, được công bố 

ngày 5/4/2018.
Trước đó, nghiên cứu này đã được đăng ký độc 

quyền sở hữu phát minh sáng chế tại Việt Nam 
với tên “Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và 
thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu 
kính này”, số 1-2016-04140, quyết định đơn hợp 
lệ số 81859/QĐ-SHTT ngày 14/12/2016.

Thiết bị được bảo vệ bởi bằng sáng chế nói 
trên có thể được lắp đặt trên mái nhà, và nhờ cơ 
chế hội tụ ánh sáng mặt trời, nó sẽ giúp chiếu 
sáng ngôi nhà mà không cần sử dụng điện. Đồng 
thời, với cơ chế truyền dẫn, ánh sáng hội tụ sẽ 
được đưa đến tất cả các tầng nhà thông qua các 
thiết bị trong cùng hệ thống.

Nhóm tác giả đứng tên trong bằng sáng chế 
bao gồm TS Nguyễn Trần Thuật – Trung tâm 
Nano và Năng lượng, TS Hoàng Chí Hiếu – 
Khoa Vật lý, Nguyễn Quang Quân và Hồ Đức 
Quân – cựu sinh viên lớp Cử nhân khoa học Tài 
năng Vật lý K58, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS Nguyễn Hoàng 
Hải – Đại học Quốc gia Hà Nội.

BA KHÓ KHĂN KHI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 
TẠI MỸ

TS Nguyễn Trần Thuật cho Khoa học và Phát 
triển biết, nhóm nghiên cứu lựa chọn Mỹ để đăng 
ký sáng chế bởi Mỹ là nơi có một số công ty đang 
sản xuất các sản phẩm chiếu sáng tự nhiên 
tương tự sản phẩm của nhóm. Bên cạnh đó, Mỹ 
là quốc gia “dễ tính” nhất trong việc ứng dụng 

các sản phẩm mới, đồng thời là một thị trường 
tiềm năng.

“Mỹ còn là quốc gia có truyền thống trong việc 
bảo vệ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và phát 
triển kinh doanh từ các kết quả nghiên cứu phát 
triển. Xu hướng đăng ký tại Mỹ hầu như là tất 
yếu đối với mọi công ty trong lĩnh vực công nghệ 
kỹ thuật,” TS Thuật giải thích.

Anh cũng chia sẻ về những khó khăn trong 
quá trình đăng ký phát minh sáng chế tại Mỹ.

“Khó khăn đầu tiên cũng chính là khó khăn 
gặp phải khi đăng ký tại Việt Nam, đó là dựng 
hình thể hiện ý tưởng. Nhóm phải nhờ đến một 
chuyên gia dựng hình không gian và nếu không 
có sự tin tưởng tuyệt đối giữa những người thực 
hiện thì khó qua được bước này,” theo TS Thuật.

“Khó khăn tiếp theo là rào cản ngoại ngữ. Về 
bản chất, bản thuyết minh sáng chế không phải 
là một tài liệu kỹ thuật mà là một tài liệu luật. 
Thuyết minh không cần hay, không cần đẹp mà 
cần bảo vệ được những thứ được miêu tả trong 
đó. Nhóm đã tiến hành dịch từ tiếng Việt sang 
tiếng Anh, sau đó hiệu đính nhiều lần, và cũng 
phải áp dụng một số thuật ngữ theo kiểu đọc các 
phát minh sáng chế tại Mỹ nhiều rồi áp dụng lại 
trong bản dịch thuyết minh của mình,” TS Thuật 
kể lại.

“Khó khăn thứ ba chính là tìm một công ty tư 
vấn luật giúp mình đăng ký tại Mỹ. Do chưa làm 
bao giờ nên tại bất kỳ bước nào, nhóm cũng đều 
phải đắn đo cân nhắc và thận trọng, chậm chắc 
nhưng không được để quá hạn 12 tháng kể từ 
ngày nộp tại Việt Nam.”

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG KHÔNG CẦN ĐIỆN 
CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ 

SÁNG CHẾ TẠI MỸ

MỘT NHÓM NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM VỪA ĐƯỢC CÔNG BỐ 
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI MỸ CHO NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 
ĐẾN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG KHÔNG CẦN ĐIỆN NHƯ MỘT GIẢI 
PHÁP TIẾT KIỆM TRONG VIỆC CHIẾU SÁNG CHO CÁC CÔNG 
TRÌNH XÂY DỰNG, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG NGÔI NHÀ ỐNG.
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GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG “MAY ĐO” CHO 
NHÀ ỐNG

Thấu kính nhỏ có khe để kết nối sợi quang. Ảnh do nhóm 
nghiên cứu cung cấp.

Nguyên mẫu ban đầu của nhóm nghiên cứu 
là một thiết bị hội tụ ánh sáng mặt trời sử dụng 
cơ hệ, với điểm mạnh là lấy được toàn bộ dải 
năng lượng mặt trời (cả khả kiến và hồng ngoại) 
nhưng lại đòi hỏi nhiều về bảo trì, bảo dưỡng và 
sẽ tương đối phức tạp trong sử dụng.

Để khắc phục những nhược điểm đó, nhóm 
nghiên cứu lập tức tiến hành xây dựng nguyên 
mẫu tiếp theo, chính là thiết bị được bảo vệ bởi 
sáng chế đăng ký tại Mỹ.

Thiết bị này hoạt động trên cơ chế truyền qua, 
nên sẽ phải hy sinh phần hồng ngoại của dải 
ánh sáng mặt trời, chỉ giữ được phần khả kiến. 
Bù lại, thiết bị không dùng bất kỳ cơ hệ chuyển 
động nào, dễ dùng hơn rất nhiều và không đòi 
hỏi nhiều về bảo trì, bảo dưỡng.

Nhóm nghiên cứu dự tính phát triển một 
nguyên mẫu nữa có khả năng giảm thiểu chi phí 
nguyên vật liệu so với nguyên mẫu thứ hai. Việc 
giảm chi phí nằm ở điểm, chất lỏng sẽ được sử 
dụng thay thế các vật liệu rắn trong suốt dùng 
trong các thấu kính và sợi quang. Khi sử dụng 
các vật liệu lỏng, nhóm nghiên cứu tiến hành 
biến tính bề mặt tiếp giáp giữa chất lỏng và 
thành chứa nhằm thu được hiệu ứng phản xạ 
toàn phần để truyền dẫn ánh sáng trong kênh 
dẫn lỏng.

Trong quá trình thực hiện, do nhóm nghiên 
cứu đặt nặng tính ứng dụng của sản phẩm nên 
đã đưa ra các giải pháp với độ khó tăng dần 
thông qua các nguyên mẫu trung gian.

Đến thời điểm này, hai nguyên mẫu trung gian 

đều được đăng ký phát minh sáng chế, và nhóm 
nghiên cứu dự tính sẽ còn đăng ký tiếp để bảo 
vệ toàn bộ các sản phẩm và ý tưởng kể từ lúc 
phát triển đến lúc đưa vào sản xuất hoặc chuyển 
nhượng.

Nhóm nghiên cứu nhìn nhận, để được dùng 
rộng rãi, sản phẩm hội tụ, truyền dẫn và chiếu 
sáng tự nhiên sẽ gặp phải các khó khăn như: 
chỉ có thể dùng được vào ban ngày, và cần phải 
tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng. 
Khó khăn thứ nhất có thể giải quyết bằng cách 
tích hợp bộ phận tán xạ với đèn điện, trong khi 
khó khăn thứ hai đòi hỏi nhiều thời gian thử 
nghiệm và kết hợp.

Ngoài những khó khăn nêu trên thì nhóm nhận 
định tiềm năng ứng dụng của sáng chế tại Việt 
Nam là rất lớn. Về cơ bản, các dạng nhà hình 
ống thông dụng tại Việt Nam được chiếu sáng 
tự nhiên rất kém, do đó một giải pháp tiết kiệm 
trong việc chiếu sáng có thể được ứng dụng tới 
từng nhà. “Việc phát triển các giải pháp cụ thể, 
mang tính ‘may đo’ cho nhu cầu ở Việt Nam sẽ là 
lợi thế lớn so với các giải pháp mang tính ‘tay to’ 
của các công ty nước ngoài,” TS Thuật lạc quan.
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LÀM NGHIÊN CỨU NHƯ MỘT STARTUP

Thiết bị nhận sáng được tạo thành nhờ sắp xếp rất nhiều 
các thấu kính nhỏ kết nối sợi quang. Ảnh do nhóm nghiên 
cứu cung cấp.

Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu vào khoảng 
giữa năm 2014, nhóm đã định hướng phát triển 
các sản phẩm có tính ứng dụng cao, tập trung 
chế tạo các nguyên mẫu dựa trên các nguồn 
nguyên vật liệu sẵn có tại Việt Nam, và chú trọng 
đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ thay vì các bài 
báo khoa học.

Trong quá trình nghiên cứu, các thành viên 
của nhóm tình nguyện đóng góp công lao động, 
còn các chi phí khác cho nghiên cứu được nhóm 
tự huy động.

“Nhóm nghiên cứu đã gửi các đề xuất nghiên 
cứu phát triển sản phẩm đến các tổ chức liên 
quan để xin đề tài nhưng đều chưa được, có 
thể vì về khoa học, nghiên cứu này không phải 
là quá tiên tiến, còn về thị trường lại chưa bán 
được sản phẩm nào,” TS Thuật kể. “Vì thế, có 
thể nói, lúc này nhóm đang hoạt động như một 
startup.”

Theo TS Thuật, việc được cấp bằng sáng 
chế tại Mỹ sẽ tạo tiền đề để nhóm thực hiện các 
bước tiếp theo vốn đã được bàn bạc rất nhiều 
từ trước, đó là tìm thêm các nguồn tài trợ dạng 
đầu tư thiên thần cho việc phát triển một nguyên 
mẫu hoàn thiện hơn, sau đó đóng gói sản phẩm 
và tìm kiếm những người dùng đầu tiên.

“Nếu các bước này được thực hiện tốt thì 
nhóm nghiên cứu có thể tiến tới thương mại hóa 

sản phẩm hoặc chuyển nhượng các quyền sở 
hữu độc quyền phát minh sáng chế,” TS Thuật 
bày tỏ kỳ vọng.

Thái Thanh

http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/
thiet-bi-chieu-sang-khong-can-dien-cua-viet-

nam-duoc-cong-bo-dang-ky-sang-che-tai-
my/2018041505262636p1c859.htm

Nội dung chính của sáng chế là bảo vệ một 
thiết kế thấu kính được kết nối đơn giản với sợi 
quang. Thấu kính này có dạng tương tự như thấu 
kính nhựa sử dụng trong các đèn LED chiếu sáng, 
khác ở điểm thay vì tối ưu ánh sáng đi ra từ bóng 
LED thành các chùm gần song song, thấu kính 
tối ưu ánh sáng đi vào và chuyển thành các chùm 
gần song song để được dẫn bằng sợi quang.

Sáng chế cũng bảo vệ phương pháp kết nối 
đơn giản giữa sợi quang và loại thấu kính có một 
khe cắm.

Cuối cùng, sáng chế bảo vệ việc sử dụng các 
tổ hợp khác nhau của nhiều thấu kính kết nối sợi 
quang nhằm chế tạo các thiết bị hội tụ ánh sáng 
mặt trời từ các phương khác nhau để tạo thành 
chùm sáng tương đối song song ở đầu ra các sợi 
quang, cho các mục đích truyền dẫn và chiếu 
sáng tự nhiên.
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SỰ HỢP TÁC CHẶT CHẼ GIỮA CÁC VIỆN/TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 
SẼ THÚC ĐẨY SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, TĂNG CƯỜNG 
SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA.

Sự liên kết, hợp tác giữa 
các viện/trường và doanh 
nghiệp (Industry – 
Academy Collaboration, 

trong bài viết này gọi tắt là hợp 
tác I-A) là nền tảng cho sáng 
tạo và ứng dụng công nghệ để 
phát triển kinh tế-xã hội. Ở các 
quốc gia phát triển, nhờ sự hợp 
tác I-A rất chặt chẽ đã sáng tạo 
nên những công nghệ có tác 
dụng mạnh mẽ đến đời sống 
con người.

Các viện/trường ở những 
nước phát triển hầu hết đều có 
một bộ phận đủ mạnh để tiến 
hành các hoạt động hợp tác 
I-A, thực hiện chuyển giao công 
nghệ, kết nối với các doanh 
nghiệp, xây dựng các công ty 
khởi nghiệp và quản trị tài sản 
trí tuệ,…Hoạt động này còn rất 
hạn chế ở các nước đang phát 
triển. Ấn Độ cũng không ngoại 
lệ. Năm 2014, Ấn Độ có hơn 
100.000 bài báo công bố các 

nghiên cứu, xếp hạng thứ 9 toàn 
cầu. Tuy nhiên, lại hạn chế trong 
việc biến các kết quả nghiên 
cứu thành sáng chế được bảo 
hộ và chuyển giao công nghệ. 
Trở ngại chính là thiếu sự gắn 
kết giữa I-A và thiếu các chuyên 
gia, các tổ chức thực hiện việc 
bảo vệ và thương mại tài sản trí 
tuệ (TSTT)!

FITT RA ĐỜI
Tổ chức Đổi mới và Chuyển 

giao công nghệ (FITT-

01
Chuyển giao công nghệ

SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHỜ HỢP TÁC I-A



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

25 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Foundation of Innovation and 
Technology Transfer) là tổ chức 
do Chính phủ Ấn Độ thành lập 
vào năm 1995 với kinh phí 
được cấp ban đầu là 16,2 triệu 
INR tại Học viện Công nghệ 
Delhi (IIT-D), một trong những 
học viện công nghệ hàng đầu 
của Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp 
tác I-A, , đã tạo những thay đổi 
đáng kể tình trạng nêu trên.

Hoạt động độc lập, tự chủ, 
với nhiệm vụ chính là “kết nối 
với doanh nghiệp nhằm sáng 
tạo, phát triển và thương mại 
hóa công nghệ để đôi bên cùng 
có lợi”, FITT được tổ chức theo 
hình thức Hội đồng quản lý và 
Hội đồng nghiên cứu. Hội đồng 
quản lý gồm đại diện doanh 
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; 
đề cử từ Bộ Phát triển nguồn 
nhân lực (Ministry of Human 
Resources Development) và từ 
Ban Giám đốc IIT-D. Hội đồng 
nghiên cứu được chọn lựa từ 
các giảng viên của IIT-D có 
kinh nghiệp hợp tác I-A.

Những hoạt động FITT thực 

hiện gồm: liên kết nghiên cứu, 
phát triển công nghệ; quản 
lý TSTT; chuyển giao công 
nghệ, tư vấn chuyển nhượng; 
thúc đẩy hợp tác I-A; ươm tạo 
doanh nghiệp; huấn luyện kiến 
thức khởi nghiệp, quản lý kinh 
doanh. Đồng thời, thực hiện 
các nhiệm vụ do Nhà nước 
giao, triển khai các giải thưởng 
của FITT.

 ƯƠM TẠO VÀ XÂY DỰNG 
DOANH NGHIỆP

FITT ươm tạo và xây dựng 
doanh nghiệp khởi nghiệp bằng 
việc tạo lập những trung tâm 
ươm tạo tại IIT-D để cung cấp 
cho những người muốn khởi 
nghiệp cơ sở hạ tầng, không 
gian thử nghiệm; các điều kiện 
sáng tạo hay phát triển sản 
phẩm; thử nghiệm quy mô nhỏ, 
mô phỏng và tạo nguyên mẫu; 
huấn luyện kỹ năng. Những 
doanh nghiệp khởi nghiệp có 
kế hoạch kinh doanh đáng tin 
cậy và TSTT sẽ được FITT 
hỗ trợ trong hai năm đầu. Giai 
đoạn phát triển sau đó tùy theo 

mục tiêu hoạt động. Hoạt động 
ươm tạo doanh nghiệp được 
tiến hành ở FITT có thể kể đến 
như:

- Vườn ươm TBIU 
(Technology Business 
Incubation Unit): được khởi 
đầu tại IIT-D năm 2000 nhằm 
thúc đẩy tinh thần, khả năng 
tạo dựng doanh nghiệp trong 
sinh viên và các nhà sáng tạo, 
ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ. Nhiều doanh nghiệp khởi 
nghiệp trưởng thành từ TBIU 
và gặt hái thành công. Giai 
đoạn 2014-2015, có 12 doanh 
nghiệp khởi nghiệp hoạt động 
tại TBIU.

   - Biotech Incubator Facility 
được FITT thành lập năm 
2014. Do lĩnh vực công nghệ 
sinh học được Chính phủ Ấn 
Độ chú trọng phát triển, hoạt 
động ươm tạo này được hỗ trợ 
87 triệu INR. Hoạt động này hỗ 
trợ khởi nghiệp và cung cấp 
các điều kiện ươm tạo, thúc 
đẩy sáng tạo trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học. Cũng vào 
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năm 2014, từ nguồn tài trợ của 
BIRAC (Biotechnology Industry 
Research Assistance Council), 
một tổ chức phi lợi nhuận 
của Chính phủ Ấn Độ, FITT 
thành lập BBIF (Biotechnology 
Business Incubator Facility) để 
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 
nghiệp lĩnh vực công nghệ sinh 
học thông qua việc cung cấp 
các trang thiết bị đặc biệt, điều 
kiện thí nghiệm, hướng dẫn về 
TSTT và kết nối với thị trường.

Ngoài ra, FITT còn là đối tác 
của Cục Công nghệ thông tin 
(DIT-Department of Information 
Technology) trong kế hoạch hỗ 
trợ phát triển những tài năng, 
ươm tạo công nghệ và phát 
triển doanh nghiệp lĩnh vực 
công nghệ thông tin.

 ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC 
NHÀ SÁNG TẠO VÀ DOANH 
NGHIỆP

Việc phát triển kỹ năng cho 
các nhà sáng tạo cũng như 
nhân lực tại doanh nghiệp cùng 
với các chương trình thúc đẩy 
sáng tạo được FITT thực hiện 
đã tác động tích cực đến hoạt 
động nghiên cứu triển khai tại 
IIT-D và các doanh nghiệp.

FITT kết hợp với IIT-D tổ chức 
các khóa huấn luyện khác nhau 
cho các khoa của IIT-D để nâng 
cao kiến thức và kỹ năng sáng 
tạo, những khóa huấn luyện 
ngắn hạn về sáng tạo công 
nghệ mới, hay tổ chức những 
hội thảo để cập nhật những tri 
thức mới nhất của các lĩnh vực 
công nghệ khác nhau; thường 
xuyên hỗ trợ các khoa tổ chức 
các hội nghị, hội thảo quốc gia 
và quốc tế về khoa học và công 
nghệ.

Công viên Khoa học và công 
nghệ (Science and Technology 
Parks) được FITT thành lập 
nhằm cung cấp nền tảng tốt 
hơn cho các hoạt động nghiên 

cứu và phát triển công nghệ, 
thúc đẩy phát triển vốn tri thức, 
tạo điều kiện cho khởi nghiệp 
cũng như thành lập doanh 
nghiệp công nghệ.

Do công nghệ sinh học 
được đặc biệt quan tâm đầu tư 
phát triển ở Ấn Độ, năm 2013, 
FITT hợp tác với NII (National 
Institute of Immunology) ở 
New Delhi và BIORxVenture 
Advisors khởi động chương 
trình Bioaccelerator 
(Bioaccelerator programme) để 
thúc đẩy kết quả sáng tạo trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học ra 
thị trường. Chương trình này 
tập trung vào các hoạt động 
sáng tạo theo nhu cầu của thị 
trường, dành cho các nhà quản 
trị, nhà nghiên cứu, mong muốn 
thương muốn thương mại hóa 
các kết quả nghiên cứu của 
mình.

Với doanh nghiệp, FITT tổ 
chức các khóa huấn luyện về 
những vấn đế liên quan đến thị 
trường, xu hướng công nghệ, 
ươm tạo và phát triển doanh 
nghiệp công nghệ, nâng cao 
trình độ quản lý cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

Để tạo điều kiện kết nối 
hiệu quả giữa IIT-D với doanh 
nghiệp trên cơ sở hỗ trợ lẫn 
nhau và đôi bên cùng có lợi, 
FITT đã khởi động chương 
trình hợp tác để cung cấp các 
dịch vụ, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp tiếp cận với các nghiên 
cứu tại IIT-D. Lệ phí tham gia 
chương trình này không đáng 
kể. Các doanh nghiệp thành 
viên sẽ được cập nhật thông 
tin về các chương trình khác 
nhau của IIT-D và những cơ hội 
hợp tác; cung cấp thông tin về 
các công nghệ đã và đang phát 
triển tại IIT-D thông qua các 
hội nghị, hội thảo, trong bản 
tin hay trong các khóa huấn 

luyện công nghiệp,…; tạo điều 
kiện để doanh nghiệp dễ dàng 
tìm kiếm bất kỳ công nghệ nào 
và tiếp xúc trao đổi với nhà tư 
vấn. Đến nay, hơn 250 doanh 
nghiệp nhận được lợi ích từ 
chương trình này. Con số này 
không chỉ nói lên sự thành 
công của chương trình mà còn 
chứng minh cách làm hiệu quả 
để doanh nghiệp sẵn sàng hợp 
tác với các viện/trường.

Với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, kế hoạch thúc đẩy sáng 
tạo khoa học và công nghệ 
cũng được khởi động để nâng 
cao tính cạnh tranh. Nguồn tài 
chính Chính phủ Ấn Độ cung 
cấp cho kế hoạch này là 40,1 
triệu INR.

Chương trình thúc đẩy 
sáng tạo PRISM (Promoting 
Innovation in Individuals, Start-
ups and MSMEs), được bảo 
trợ bởi DSIR (Department 
of Scientific and Industrial 
Research) được FITT tiến hành 
dành cho các cá nhân, doanh 
nghiệp khởi nghiệp và doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

Có hai giai đoạn được hỗ trợ 
gồm: thúc đẩy phát triển công 
nghệ theo nhu cầu thị trường 
và chuyển giao TSTT. Chương 
trình này hỗ trợ đến 0,2 triệu 
INR để thực hiện thí điểm các 
mô hình; mức hỗ trợ từ 2-5 
triệu INR để chế tạo các mô 
hình, thử nghiệm, đăng ký bảo 
hộ sáng chế và chuyển giao 
công nghệ.

 QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ 
TUỆ

Hoạt động quan trọng tại 
một học viện là tổ chức quản lý 
TSTT. Trước khi FITT ra đời, số 
lượng nộp đơn bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT) tại IIT-D 
rất thấp (6%), đa số phát sinh từ 
năm 1996 đến nay (BĐ1). FITT 
trợ giúp hoàn toàn để IIT-D nộp 
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đơn bảo vệ quyền SHTT tại Cơ 
quan Sáng chế Ấn Độ (Indian 
Patent Office) hay các tổ chức 
sáng chế khác, thông qua việc 
đánh giá các đề xuất nộp đơn 
cấp bằng sáng chế và các 
quyền SHTT khác. Việc đánh 
giá và quyết định liên quan đến 
việc nộp đơn bảo vệ quyền 
SHTT tại IIT-D do bộ phận về 
quyền SHTT của FITT chịu 
trách nhiệm. Qua hai thập kỷ, 
có hơn 200 đơn đăng ký quyền 
SHTT, bao gồm các sáng chế, 
bản quyền, mẫu thiết kế, kiểu 
dáng công nghiệp.

BĐ1: IIT-D nộp đơn sáng chế theo thời 
gian trước và sau khi có FITT

 

KẾT QUẢ NGOÀI MONG 
ĐỢI

Những tổ chức như FITT 
trong các học viện là bộ phận 
xúc tác để nâng cao hoạt động 
liên kết I-A làm gia tăng phát 
sinh những công nghệ, sản 
phẩm, sáng chế; thúc đẩy tiến 
bộ kỹ thuật và phát triển kinh tế 
vững mạnh.

Đến nay, FITT đã có mối 
liên kết, hợp tác với hơn 300 
doanh nghiệp; thúc đẩy việc 
bảo vệ quyền SHTT của IIT-D 
bằng cách nộp hơn 200 đơn 
đăng ký bảo vệ quyền SHTT; 
gần 15 Spin –off trưởng thành; 
nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công và hiện đang ươm 
tạo 15 doanh nghiệp. FITT thực 
hiện cấp phép 40 công nghệ 
được phát triển tại ITT-D, hơn 

10 công nghệ biến thành sản 
phẩm thương mại thành công.

Ngoài ra, dưới sự trợ giúp 
của FITT, việc hợp tác giữa 
sinh viên và doanh nghiệp tại 
IIT-D tiến triển thuận lợi, nhiều 
dự án nghiên cứu được sinh 
viên thực hiện, phát triển các 
công nghệ có thể thương mại.

FITT có thu nhập chủ yếu 
từ lợi tức tiền gởi và cổ phiếu, 
thực hiện các dự án và phí đóng 
góp từ các thành viên. Trong 
năm tài chính 2014-2015, FITT 
có 356 triệu INR, tổng chi tiêu 
khoảng 13 triệu INR; triển khai 
96 dự án và ký kết chuyển giao 
công nghệ giá trị 168 triệu INR. 
Ngoài ra, cấp phép chuyển giao 
5 TSTT.

FITT là mô hình hợp tác I-A 
thành công ở Ấn độ, mang lại 
nhiều lợi ích hữu hình lẫn vô 
hình cho các bên. Xây dựng bộ 
phận I-A như FITT tại các học 
viện giúp nhà khoa học đưa 
các kết quả nghiên cứu ra thị 
trường thông qua đăng ký bảo 
vệ các TSTT. Những nhà khoa 
học của IIT-D không phải bận 
tâm về thương mại các kết quả 
nghiên cứu của họ, và dành 
100% thời gian để giảng dạy 
và tiến hành nghiên cứu để đạt 
kết quả cao nhất. Đồng thời 

phát triển việc tạo dựng doanh 
nghiệp từ ứng dụng kết quả 
nghiên cứu, từ hoạt động khởi 
nghiệp.

Thành lập FITT tại ITT-D đã 
làm gia tăng mạnh số lượng 
sáng chế, chuyển giao công 
nghệ, sáng tạo sản phẩm, tăng 
nguồn tài chính và hình thành 
các doanh nghiệp, nhờ đó 
làm tăng thêm uy tín cho học 
viện. Đây là cách làm hiệu quả 
để phát triển công nghệ trong 
nước, sáng tạo nên “phần hồn” 
cho doanh nghiệp, tạo nền tảng 
vững chắc để nền kinh tế quốc 
gia cất cánh.

Ghi chú: *: Có nhiều khái 
niệm khác nhau về spin- off, 
tuy vậy, có thể khái quát doanh 
nghiệp spin- off có các đặc 
điểm:(i) Được thành lập trên 
cơ sở một nhóm các nhà khoa 
học nắm giữ một hoặc một số 
bí quyết công nghệ; (ii) Sản 
xuất kinh doanh dựa trên các 
sản phẩm công nghệ cao hoặc 
công nghệ mới. (iii) Sau quá 
trình tích lũy trong hệ thống mẹ, 
gặp một số điều kiện thuận lợi 
(được đầu tư về vốn, cơ chế 
chính sách, …) thì tách ra hoạt 
động độc lập.
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CHÍNH SÁCH KH&CN CHO PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

Nghị quyết xác định mục 
tiêu tổng quát: Đến năm 
2030, Việt Nam hoàn 
thành mục tiêu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ 
bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại; 
thuộc nhóm ba nước dẫn đầu 
khu vực ASEAN về công 
nghiệp, trong đó một số ngành 
công nghiệp có sức cạnh tranh 
quốc tế và tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn 
đến năm 2045, Việt Nam trở 
thành nước công nghiệp phát 
triển hiện đại.

Báo Khoa học và phát triển 
trích đăng phần nội dung về 
chính sách KH&CN trong Nghị 
quyết.

1. Phát triển mạnh mẽ tạo 
sự bứt phá về hạ tầng, ứng 

dụng công nghệ thông tin - 
truyền thông, nhất là hạ tầng 
kết nối số (4G, 5G) bảo đảm 
an toàn, đồng bộ đáp ứng yêu 
cầu Internet kết nối con người 
và kết nối vạn vật. Xây dựng 
Chiến lược chuyển đổi số quốc 
gia. Khuyến khích đầu tư, phát 
triển xây dựng các trung tâm 
dữ liệu lớn; đẩy mạnh phát 
triển khoa học phân tích, quản 
lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm tạo 
ra các sản phẩm, tri thức mới. 
Tạo mọi điều kiện cho người 
dân và doanh nghiệp dễ dàng, 
thuận lợi, bình đẳng trong tiếp 
cận các cơ hội phát triển nội 
dung số. Xây dựng và thực 
hiện Chiến lược tiếp cận và chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 của Việt 
Nam.

NGÀY 22/3/2018, BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 
23-NQ/TW VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 
ĐƯỢC BAN HÀNH.

2. Ưu tiên nguồn lực, tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc 
gia đến năm 2020, Chương trình 
phát triển một số ngành công 
nghiệp công nghệ cao, Chương 
trình quốc gia nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020. Đẩy 
nhanh việc thực hiện Đề án ứng 
dụng khoa học và công nghệ 
trong quá trình tái cơ cấu ngành 
công thương giai đoạn đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Đổi mới, phát triển mạnh 
mẽ và đồng bộ thị trường khoa 
học - công nghệ. Tăng cường 
bảo hộ và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ, nhất là sở hữu trí 
tuệ trong thời đại số. Có chính 
sách đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân, các 
viện nghiên cứu, trường đại 
học, các doanh nghiệp đầu tư 
nghiên cứu, phát triển, chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng tiến 
bộ khoa học - công nghệ vào 
sản xuất kinh doanh; xác định 
doanh nghiệp là lực lượng quan 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

 Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ứng dụng 

 và đổi mới công nghệ. Nguồn: nangluongvietnam.vn
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trọng và là trung tâm trong phát 
triển và ứng dụng khoa học - 
công nghệ; tập trung nâng cao 
năng lực hấp thụ công nghệ 
của doanh nghiệp.

4. Tăng cường hợp tác trong 
nước và quốc tế trong nghiên 
cứu phát triển, ứng dụng khoa 
học, công nghệ, mua bán, 
chuyển giao các sản phẩm 
khoa học, công nghệ. Đẩy 
mạnh thương mại hoá các sản 
phẩm nghiên cứu khoa học, 
công nghệ. Hình thành cơ sở 
dữ liệu quốc gia về công nghệ, 
chuyên gia công nghệ. Phát 
triển các dịch vụ tư vấn, thẩm 
định, môi giới, định giá sản 
phẩm khoa học và công nghệ. 
Ban hành cơ chế, chính sách 
thúc đẩy hợp tác, chuyển giao 
công nghệ giữa công nghiệp 
quốc phòng, an ninh và công 
nghiệp dân sinh.

5. Có cơ chế, chính sách phù 
hợp để định hướng và kiểm 
soát chặt chẽ công nghệ đối 
với các ngành công nghiệp trên 
nguyên tắc kết hợp giữa việc 
tranh thủ công nghệ tiên tiến, 
với lợi thế của nước đi sau, đi 
tắt đón đầu để có cách tiếp cận 

tiệm tiến nhằm tận dụng tối đa 
lợi thế của thời kỳ cơ cấu “dân 
số vàng” và khai thác có hiệu 
quả năng lực sản xuất hiện 
có; quản lý chặt chẽ việc nhập 
khẩu máy móc, thiết bị, công 
nghệ công nghiệp, bảo đảm 
chất lượng và hiệu quả cao.

 6. Đổi mới căn bản, đồng bộ 
cơ chế quản lý tài chính đối với 
các tổ chức và hoạt động khoa 
học - công nghệ; phương thức 
sử dụng ngân sách nhà nước 
cho khoa học - công nghệ. Đẩy 
mạnh cơ chế hợp tác công - tư 
trong việc triển khai các dự án 
đổi mới công nghệ, nghiên cứu 
và phát triển; mở rộng hình thức 
nhà nước đặt hàng nhiệm vụ 
khoa học - công nghệ và mua 
kết quả nghiên cứu. Rà soát, 
sửa đổi các quy định nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp hình thành quỹ 
nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng khoa học - công nghệ đủ 
lớn để đáp ứng yêu cầu đổi mới 
công nghệ. Áp dụng chính sách 
thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận 
các nguồn lực phù hợp nhằm 
khuyến khích nghiên cứu, đổi 
mới, hiện đại hoá công nghệ.

7. Hỗ trợ xây dựng và phát 
triển các doanh nghiệp khoa 
học - công nghệ trong công 
nghiệp, đặc biệt là các ngành 
công nghiệp ưu tiên. Xây dựng 
cơ chế, chính sách khuyến 
khích phát triển các cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học - công nghệ 
trong các lĩnh vực, ngành công 
nghiệp chủ lực, ưu tiên.

Khoa học và công nghệ, 
giáo dục và đào tạo giữ vị trí 
then chốt, là khâu đột phá 
trong chính sách công nghiệp 
quốc gia; tận dụng hiệu quả 
lợi thế của nước đi sau trong 
công nghiệp hoá, đặc biệt là 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 để có cách tiếp cận, 
đi tắt, đón đầu một cách hợp 
lý trong phát triển các ngành 
công nghiệp. Việc lựa chọn 
các ngành công nghiệp ưu tiên 
phải khách quan, dựa trên các 
nguyên tắc, hệ thống tiêu chí 
rõ ràng, phù hợp với từng giai 
đoạn công nghiệp hoá của đất 
nước, phát huy tốt nhất lợi thế 
quốc gia.

Trích Nghị quyết  
số 23-NQ/TW
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TS LÊ ĐẶNG TRUNG, GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY REAL-TIME ANALYTICS 
(RTA) THIẾT KẾ ỨNG DỤNG ĐIỆN 
THOẠI DI ĐỘNG CHO PHÉP NGƯỜI 
NÔNG DÂN CÓ THỂ GHI CHÉP 
NHẬT KÝ QUY TRÌNH CANH TÁC 
CỦA MÌNH THEO CÁC CHUẨN 
CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC 
QUỐC TẾ (NHƯ NGHỊ ĐỊNH 55 VỀ 
NUÔI CÁ TRA, VIETGAP, GLOBAL 
GAP…) MỘT CÁCH DỄ DÀNG DƯỚI 
DẠNG BIỂU MẪU CÓ SẴN.

TẠO “DỮ LIỆU LỚN” 
VỀ NÔNG NGHIỆP 
TS Lê Đặng Trung, giám đốc 
công ty Real-Time Analytics 
(RTA) thiết kế ứng dụng điện 
thoại di động cho phép người 
nông dân có thể ghi chép nhật 
ký quy trình canh tác của mình 
theo các chuẩn của Việt Nam và 
các tổ chức quốc tế (như Nghị 
định 55 về nuôi cá tra, VietGap, 
Global Gap…) một cách dễ dàng 
dưới dạng biểu mẫu có sẵn. 
Nhờ đó, thủ tục đăng ký chứng 
nhận với các cơ quan chức 
năng sẽ đơn giản và gọn nhẹ, 
đồng thời dễ dàng chứng minh 
được nguồn gốc thực phẩm với 
người tiêu dùng. Nhưng quan 
trọng hơn, dựa vào những dữ 
liệu về cây trồng, thời tiết, sâu 
bệnh, quy trình canh tác, sử 
dụng phân bón do người nông 
dân tự nguyện cung cấp trên 
ứng dụng, RTA sẽ phân tích để 
dự đoán năng suất, chất lượng 
nông sản, lợi nhuận thu về giúp 
cho người nông dân điều chỉnh 
cách làm của mình hợp lý.

TÌM LỜI GIẢI CHO 
CANH TÁC Ở VÙNG 
NƯỚC NHIỄM MẶN 
TS Nguyễn Thanh Mỹ, người 
sáng lập công ty Rynan 
Technologies đang thử nghiệm 
việc ứng dụng công nghệ internet 
để canh tác lúa trong điều kiện 
ngập mặn của Đồng Bằng Sông 
Cửu Long. Ông đặt phao quan 
trắc gắn cảm biến hóa học ở dọc 
bờ sông có kết nối với ứng dụng 
trên điện thoại thông minh để 

thông báo thời điểm nước ngọt 
trong ngày cho người nông dân, 
giúp họ chủ động bơm và tích 
trữ nước tưới. Bên cạnh đó, ông 
cũng nghiên cứu việc gắn cảm 
biến vào các container để theo 
dõi điều kiện và tình hình của 
rau quả xuất khẩu trong suốt lộ 
trình vận chuyển.

CANH TÁC TỰ ĐỘNG TRÊN 
VÙNG NGUYÊN LIỆU LỚN 
TS Nguyễn Ngọc Nhã Nam, 
Giám đốc Công ty giải pháp 
công nghệ Minerva đã giải 
quyết bài toán quản lý việc 
canh tác 18.000 ha vùng 
nguyên liệu với 20 giống mía 
và 1000 xe tải vận chuyển sản 
phẩm sau thu hoạch của công 
ty mía đường Lasuco. Anh đã 
sử dụng công nghệ internet của 
vạn vật (gắn cảm biến trên một 
số mẫu đại diện cho 20 giống 
mía) và dữ liệu lớn nhằm thu 
thập và phân tích điều kiện thời 
tiết tương ứng với nhu cầu của 
cây để tưới nước và bón phân 
tự động, dự kiến thời gian thu 
hoạch. Đồng thời, công nghệ 
dữ liệu lớn còn được sử dụng 
(trong đó, bên cạnh tính toán 
đường đi, còn tính đến cả yếu 
tố dự báo thời tiết) để tự động 

điều phối 1000 xe chở mía từ 
vùng nguyên liệu nằm rải rác 
ở các hộ nông dân tới nơi sản 
xuất một cách tối ưu. Trước 
đây, việc lập kế hoạch canh 
tác và giám sát vận chuyển 
cần 30 cán bộ địa bàn và 40 kế 
toán thống kê nhưng giờ đây, 
Lasuco chỉ cần 6 người phụ 
trách công việc này. 

THEO DÕI SỨC KHỎE CÂY 
TRỒNG BẰNG DRONE

TS. Lương Việt Quốc là người 
thành lập công ty đầu tiên ở Việt 
Nam sản xuất máy bay không 
người lái (drone) tại khu Công 
nghệ cao TPHCM, phục vụ việc 
đánh giá sức khỏe cây trồng trên 
cánh đồng lớn, mà mắt thường 
không thể kịp thời phát hiện, 
cho kết quả nhanh để can thiệp 
kịp thời, với chi phí thấp. Theo 
đó, camera chuyên dụng được 
gắn trên drone sẽ chụp ảnh có 
độ phân giải cao, bao quát tối 
đa diện tích canh tác. Dựa vào 
những tấm ảnh này, một phần 
mềm xử lý dữ liệu sẽ giúp phân 
tích độ quang hợp của cây 
trồng, tình hình sâu bệnh, dư 
hay thiếu đạm. Dự kiến, giá bán 
của một bộ công cụ như trên là 
15-20.000 USD.

CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NÔNG 
NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Ông Nguyễn Thanh Mỹ bàn giao phao 
quan trắc cho huyện Duyên Hải, Trà Vinh.
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DỰ ÁN “TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 
VIỆC VỚI TRANG THIẾT BỊ ĐÈN LED 
ĐẶC BIỆT CÔNG NGHỆ MỚI 
(COB) CHO TÀU ĐÁNH BẮT XA 
BỜ TỈNH QUẢNG TRỊ” MỚI ĐƯỢC 
SỞ KH&CN TỈNH QUẢNG TRỊ, CƠ 
QUAN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP 
NĂNG LƯỢNG MỚI - KỸ THUẬT 
CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN (NEDO), 
CÔNG TY ĐIỆN TỬ STANLEY 
ELECTRIC CO LTD (VIỆT NAM) VÀ 
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM MITSUBISHI 
UFJ MORGAN STANLEY (MỸ - 
NHẬT) PHỐI HỢP ÁP DỤNG THỬ 
NGHIỆM 4 NĂM TẠI QUẢNG TRỊ.

Việc sử dụng đèn trong 
đánh bắt cá đã được ngư 
dân Việt Nam áp dụng 
rộng rãi trong thời gian 

gần đây, phần lớn họ vẫn sử 
dụng các loại bóng thủy ngân, 
halogen kim loại hay đèn LED 
Trung Quốc giá thành rẻ nhưng 
lượng dầu tiêu thụ cao và 
không bền. Vì vậy, dự án này 
được thực hiện với mục tiêu 
giúp ngư dân tiết kiệm năng 

lượng cũng như bảo vệ môi 
trường biển.

Theo báo cáo kết quả thực 
hiện dự án trong cuộc họp vào 
ngày 2/3/2017 tại Bộ KH&CN, 
1.800 đèn LED có công suất 
1000 W của các nhà cung cấp 
Stanley Electric Co Ltd (Nhật 
Bản) đã được lắp đặt trên 40 
tàu đánh cá. Sau bốn năm áp 
dụng, những người thực hiện 
dự án nhận thấy không chỉ có 
ưu điểm về ánh sáng so với 
các loại bóng khác, đèn LED dự 
án dù có giá cao hơn (khoảng 
4 triệu đồng) nhưng đảm bảo 
được hiệu quả đánh bắt, đồng 
thời giảm lượng khí thải CO2, 
cho thấy tiềm năng bảo vệ môi 
trường biển của loại đèn này. 
Ông Sumiya Kisanuki – đại diện 
của NEDO và ông Bamba – 
chuyên gia của Stanley Electric 
Co Ltd và có hơn 20 năm kinh 
nghiệm về sản xuất đèn chiếu 
sáng cho xe máy lưu hành trên 
thị trường Việt Nam, đưa ra 
một vài thông số: nhờ sử dụng 
đèn LED được thiết kế trên nền 
tảng Chip on Board (COB) do 

NEDO phát triển, các chủ tàu 
đánh cá đã cắt giảm được tới 
70 % lượng dầu tiêu thụ cho 
chiếu sáng, tuổi thọ của bóng 
lên tới 10.000 giờ trong khi sản 
lượng cá thu được không đổi.

Tuy nhiên, theo một số cán 
bộ của Bộ KH&CN, để nêu bật 
được ưu điểm của đèn LED 
mới, qua đó thuyết phục được 
ngư dân tin dùng, NEDO và 
Stanley cần thực hiện thêm 
những nghiên cứu và đánh giá 
chi tiết hơn nữa đối với những 
ưu thế vượt trội về mặt công 
nghệ của thế hệ đèn LED đặc 
chủng này, đồng thời cam kết 
sẽ chuyển giao công nghệ cho 
một số đối tác tại Việt Nam để 
thương mại hóa sản phẩm, 
không phải trông chờ vào 
nguồn cung từ Nhật Bản. Ông 
Lê Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ 
Các ngành nghề kỹ thuật (Bộ 
KH&CN) cho biết, Bộ KH&CN 
sẽ hỗ trợ cùng NEDO trong 
việc phổ biến, giới thiệu công 
nghệ LED mới này thông qua 
các hoạt động thường niên như 
Techmart, TechDemo…

Các thành viên dự án kiểm tra việc 
lắp đặt hệ thống đèn LED trên các 

tàu đánh cá ở Quảng Trị. Nguồn: 
VTV

ĐÈN LED CÔNG NGHỆ NHẬT HỖ TRỢ NGƯ DÂN VIỆT NAM
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02 Công nghệ chào bán

BỘ LỌC SINH HỌC KIỂU MỚI ĐỂ GIẢM HÀM LƯỢNG NITRAT

Mô tả quy trình CN/TB:
•Công nghệ làm giảm nồng độ nitrat cao trong cả nước ngọt lẫn nước biển.
•Cải thiện chất lượng nước đối với nhiều loài cá cảnh và kéo dài tuổi thọ của chúng.
•Cải thiện chất lượng nước mặt và nước ngầm bị ô nhiễm nitơrat.
•Vi khuẩn trong nguồn carbon làm giảm nitrat thành khínitơ trong thời gian dài.
•Ứng dụngtrong các hệ thốnglọc nước cho bể cá cảnh và các nguồn nước nhiễm nitơrat.
Ðổi mới của công nghệ
•Bộ lọc nước với vi khuẩn khử Nitơ được cố định trong hạt chứa polymer mới để loại bỏ nitrat 

trong nước. Hạt polymer thấm thấu chứa cả vi khuẩn khử nitơ hoặc kết hợp vi khuẩn lên menvà vi 
khuẩn khử Nitơ cộng với một nguồn carbon làm giảm nitrat thành khí nitơ; công nghệ vượt trội so 
với các hệ thống loại bỏ nitrat hiện có.

Ðặc điểm chính:  
Vi khuẩn làm sạch không gây bệnh
• Hiệu quả đối với cả nước ngọt và nước biển
• Hoạt động khử Nitơ liên tục trong một thời gian dài ít nhất vài tháng
• Thiết bị vận chuyển đáp ứng yêu cầu khách hàng; thời hạn sử dụng của chế phẩm khô là một 

năm
Các giai đoạn phát triển
• Tìm kiếm cơ hội để cấp phép cho các công nghệ và bổ sung kinh phí để thành lập mô hình thí 

điểm
Cơ hội
•Tăng cường mối quan tâm quốc tế và các yêu cầu về môi trường nghiêm ngặt hơn so với ô 

nhiễm nitrat bề mặt và nước ngầm đang dẫn tới nhu cầu phải có công nghệ cải tiến xử lý nước uống 
và nước ngầm.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Ðã được cấp bằng độc quyên ở Mỹ
Hiện trạng thương mại hóa: Công nghệ sẵn sàng thương mại hóa
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QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ 
VIÊN NANG HÀNH TỎI ĐEN.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Chủ công nghệ: Bá Thị Châm – Viện Hóa học Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. 

Nhật bản và hàn quốc là nước đầu tiên nghiên cứu ứng dụng đưa củ tỏi trở thành một 
siêu phẩm mới là tỏi đen. Từ năm 2016 đến nay, tỏi trắng việt nam khi lên men thành tỏi 

đen cũng đã đem lại lợi ích kinh tế đáng kể. Từ củ tỏi trắng giá 50.000-80.000 đ/kg đã trở thành tỏi 
đen với giá trung bình 800.000-2.000.000 đồng/
kg. Ðặc biệt tỏi đen bảo quản được 2 năm ở điều 
kiện mát không thêm bất cứ phụ gia nào. Chúng 
tôi đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình lên men 
hành tỏi đen ở dạng nguyên củ và dạng bột cung 
cấp nguyên liệu bào chế viên nang hành tỏi đen

Quy trình công nghệ:
- Tiếp nhận nguyên liệu: hành,tỏi nguyên củ thu 

mua ở các vùng Phúc thọ, Sơn La, Hải Dương.
- Lựa chọn nguyên liệu có độ đồng đều về kích 

cỡ (5-6 củ/100g), không trầy xước.
- Rửa sạch vỏ dưới vòi nước chảy để cho sạch 

cát và bụi bẩn, để ráo nước.
- Cân nguyên liệu chia đều vào các khay thiết 

bị lên men.
- Bật chế độ ozôn 45 phút để tiệt trùng vỏ củ tỏi.
- Bổ sung men bằng phun sương mù đều lên củ tỏi.
- Thay đổi chế độ thiết bị lên men phù hợp nhiệt độ và độ ẩm cho từng giai đoạn lên men
- Ðặt chế độ tủ 500C, 120 giờ, độ ẩm 50%.
- Ðặt 800, 288 giờ, độẩm 90-100%.
- Ðặt 550C,  192 giờ, độ ẩm 50%.
- Dừng lên men, để nguội;
- Tách lớp vỏ ngoài của hành/tỏi;
- Nghiền mịn;
- Khử khuẩn bằng bật chế độ ozôn trong  45phút. Sấy khô sản phẩm về hàm ẩm dưới 8-10%.
- Bao gói: Lấy bột thành/tỏi bán thành phẩm từ thiết bị lên men ra, nhanh chóng cân định lượng 

chính xác và đóng vào túi PE, túi thiếc các loại có trọng lượng tịnh 100g, 125g, 200g, … 1000g, hàn 
kín, dán nhãn, in ngày sản xuất, hạn sử dụng và các chỉ tiêu chất lượng công bố của sản phẩm. Toàn 
bộ quá trình sản xuất bán thành phẩm, bao gói được triển khai trong điều kiện an toàn, đảm bảo vệ 
sinh thực phẩm. Sau đó thành phẩm được nhập kho để trên các giá, kệ để hàng cách tường 15 cm, 
luôn đảm bảo nhập trước xuất trước. Kho được theo dõi bằng nhiệt, ẩm kế với điều kiện nhiệt độ 
nhỏ hơn 250C và độ ẩm 75%.

Từ bột nguyên liệu hành tỏi đen nghiên cứu bào chế viên nang Hành tỏi đen 500 mg bao gồm: 
200mg bột hành đen, 200mg bột tỏi đen, 20 mg resveratrol và tá dược vừa đủ.

Công dụng của viên hành tỏi đen:
- Phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, giảm xơ vữa động mạch, phòng ngừa đột quỵ.
- Ngoài ra viên hành tỏi đen còn có tác dụng bổ sung chất chống oxy hóa, phòng ngừa ung 

thư, hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm béo, bồi bổ cơ thể..
Ðối tượng sử dụng: Người mắc bệnh máu nhiễm mỡ, nhiễm mỡ nội tạng, người huyết áp cao, 

người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ đột quỵ.
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao toàn phần
Giá thiết bị: 300.000 .000 VNÐ thiết bị lên men quy mô 100kg/mẻ.
Công nghệ: thảo luận cụ thể sau.
Xuất xứ: Là kết quả của dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm tỏi đen trên địa bàn 

Thành phố Hà nội, dự án cấp thành phố. 
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MÔ TẢ KỸ THUẬT
Phát minh  ra viên nang tổng 

hợp,thu được bằng cách  ngưng  
tụ poly bề mặt, trong đó có chứa 
một tác nhân tạo phức ở dạng 
gel. Các tính chất của tác nhân 
tạo phức hoặc tạo nhiều  phức 
thay đổi theo tính chất hóa học 
của nó.

Các gel thu được từ polyme 
hóa cho phép các nguyên tắc 
hoạt động phải được cố định 
với các polyme. Do đó các ion 
kim loại hoặc các phân tử hữu 
cơ mà điqua màng tế bào đang 
bị mắc kẹt trong polyme. Chúng 
có thể vẫn còn bị mắc kẹt trong 
các viên nang và có thể thoát 
ra sau đó.Tính độc đáo của các 
viên nang là sự lựa chọn vị trí 
tạo phức mà có thể bẫy bất kỳ 
ion kim loại hoặc các phân tử 
hữu cơ.

Chúng được tạo bởi việc 
ngưng tụ polymer trên bề 
mặt. Màng của chúng có thể 
được làm từ các loại chất hóa 
học khác nhau tùy theo ứng 
dụng.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CHIẾT XUẤT VIÊN NANG TỔNG HỢP (COMPOZIT)

CHÀO BÁN - TÌM MUA CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ VÀTHIẾT BỊ

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

Email: techmart@vista.gov.vn
http://www.techmartvietnam.vn

ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHIỆP

Những viên nang cho 
phép tách và chiết một cách 
dễ dàng, không tốn kém và 
không gây ô nhiễm so với 
phương pháp chiết lỏng-lỏng 
hoặc sắc ký.

Ứng dụng bao gồm: môi 
trường (lọc đất, nước và 
không khí bằng cách tạo 
phức kim loại nặng hoặc các 
phân tử gây ô nhiễm), công 
nghiệp hóa chất (chất xúc tác 
giải phóng kiểm soát, bảo vệ 

các thuốc thử hóa học nhạy 
cảm, phí đóng gói cho khả 
năng tương thích trong môi 
trường polymer), dược phẩm 
(tinh chế enzyme), phương 
tiện y tế (tạo phức ion phóng 
xạ, giải độc máu).

Hiện trạng patent: Ứng 
dụng patent Pháp FR0205096 
ngày 23 tháng 4 năm 2002

Hiện trạng thương mại 
hóa: Cấp bằng sáng chế độc 
quyền và không độc quyền và 
nghiên cứu hợp tác.
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


