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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
Hội thảo Quy trình nuôi tôm
an toàn sinh học
Ngày 24/9, tại hội trường UBND
xã Tân Thạnh - huyện Tân Phú
Đông đã diễn ra buổi hội thảo “Quy
trình nuôi tôm an toàn sinh học”
thuộc Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng
các chủng loại vi sinh vật có ích để
xử lý đáy ao và nước ao nuôi tôm
thẻ chân trắng ở xã Tân Thạnh –
huyện Tân Phú Đông". Hội thảo do
ông Lê Quang Khôi – Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ
Sinh học Tiền Giang làm chủ trì.
Đến tham dự hội thảo có bà Hồ
Thị Giàu – đại diện Phòng Quản lý
Khoa học, Sở Khoa học và Công
nghệ Tiền Giang; ông Nguyễn
Thanh Quang – Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp huyện Tân Phú Đông;
ông Nguyễn Ngọc Duy – Phòng Kinh
tế và Hạ tầng huyện Cái Bè; ông
Nguyễn Trung Hòa – Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Tân Phú Đông; bà Trần Thị
Cẩm Thư – Phó chủ tịch xã Tân
Thạnh và gần 20 hộ nuôi tôm tiêu
biểu tại xã Tân Thạnh, huyện Tân
Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
Nôi dung chính của hội thảo gồm:
Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế
mô hình nuôi tôm an toàn sinh học
và Báo cáo đánh giá kết quả phân
tích thử nghiệm các ao nuôi tôm.
Qua phần trình bày của ông Nguyễn
Phước Ái, chủ nhiệm đề tài, cho
thấy sử dụng sản phẩm vi sinh xử lý
đáy áo nuôi tôm có các lợi ích sau:
- Ổn định chất lượng nước ao
nuôi tôm.
- Giảm các chỉ số nhu cầu oxy
sinh hóa (BOD, COD) và hàm lượng
chất rắn lơ lửng (SS)
- Đẩy nhanh quá trình oxy hóa
sinh học của các hợp chất hữu cơ,
chất hữu cơ chậm phân hủy.
- Cải thiện quá trình lắng trong
của ao nuôi và ao lắng, đồng thời
giảm thể tích bùn lắng ao tôm.

- Giảm thiểu và kiểm soát mùi
hôi, giảm khí độc phát sinh từ đáy
ao nuôi.
- Tăng sức đề kháng, tôm ít mắc
các bệnh thường gặp; mang lại hiệu
quả kinh tế cao hơn so với hình thức
cũ.
Phần thảo luận, các đại biểu đã
đánh giá, nhận xét về việc sử dụng
các chế phẩm vi sinh và vấn đề sử
dụng kháng sinh trong nuôi tôm an
toàn sinh học. Bên cạnh đó, các đại
biểu cũng có kiến nghị trong việc
xuất bản tài liệu hướng dẫn quy
trình nuôi tôm an toàn sinh học để
người dân nuôi tôm có thể dễ dàng
thực hiện, đồng thời tiếp tục nhân
rộng mô hình này trong vùng nuôi
tôm của huyện Tân Phú Đông.
Phát biểu kết thúc hội thảo, ông
Lê Quang Khôi đã chân thành tiếp
nhận các ý kiến đóng góp của đại
biểu và hộ dân nuôi tôm trên địa
bàn, đồng thời sẽ kiến nghị Sở Khoa
học và Công nghệ có những dự án
ứng dụng kết quả để nhân rộng mô
hình nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn
sinh học ở xã Tân Thạnh – huyện
Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
CN. Vũ Phương Thảo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản
lý đo lường trong kinh doanh
vàng và quản lý chất lượng vàng
trang sức mỹ nghệ lưu thông trên
thị trường năm 2019
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người tiêu dùng trong việc
mua sắm các sản phẩm hàng hóa
vàng trang sức mỹ nghệ; thực hiện
nhiệm vụ nhà nước giao là quản lý
đo lường trong kinh doanh vàng và
quản lý chất lượng vàng trang sức,
mỹ nghệ lưu thông trên thị trường,
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng tỉnh Tiền Giang (Chi cục) đã
thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về
đo lường trong hoạt động kinh doanh
vàng và chất lượng vàng trang sức

mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại
các doanh nghiệp kinh doanh vàng
trang sức, mỹ nghệ (TSMN) trên địa
bàn tỉnh Tiền Giang (theo Quyết định
số 23/QĐ-TĐC ngày 05/4/2019 của
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng).
Chi cục đã tiến hành kiểm tra các
nội dung về đo lường (kiểm tra cân
phân tích, cân kỹ thuật sử dụng trong
kinh doanh vàng) và chất lượng vàng
TSMN (kiểm tra việc ghi nhãn, công
bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng
TSMN) tại 29 Doanh nghiệp (DN), kết
quả kiểm tra như sau:
- Kết quả kiểm tra về đo lường:
11/28 (chiếm tỉ lệ 39,3%) DN thực
hiện đúng các nội dung quy định về
đo lường trong hoạt động kinh
doanh vàng. Cụ thể:
+ Kiểm tra sự phù hợp của
phương tiện đo trong sử dụng về
phạm vi đo và độ chính xác: 30/30
(chiếm tỉ lệ 100%) phương tiện đo
phù hợp quy định (theo quy định tại
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và
Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ
Khoa học và Công nghệ).
+ Kiểm tra sự phù hợp của
phương tiện đo trong sử dụng với
quy định về việc kiểm định theo quy
định: 29/30 (chiếm tỉ lệ 96,67%)
phương tiện đo phù hợp quy định.
+ Kiểm tra việc thực hiện định
kỳ tự kiểm tra, lưu giữ hồ sơ tự kiểm
tra định kỳ cân của cơ sở: 11/28
(chiếm tỉ lệ 39,29%) cơ sở thực hiện
đúng quy định.
+ Kiểm tra phép đo khối lượng
vàng: 52/52 (chiếm tỉ lệ 100%) phép
đo khối lượng vàng phù hợp quy định.
- Kết quả kiểm tra về chất lượng:
25/29 (chiếm tỉ lệ 86,21%) DN thực
hiện đúng các quy định về ghi nhãn
hàng hóa và công bố tiêu chuẩn áp
dụng đối với vàng trang sức, mỹ
nghệ. Cụ thể:
+ Kiểm tra nhãn hàng hóa theo
quy định pháp luật về nhãn hàng
hóa: 69/73 (chiếm tỉ lệ 94,52%) sản

phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ ghi
nhãn phù hợp quy định.
+ Kiểm tra việc thực hiện công
bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng
trang sức, mỹ nghệ: 71/73 (chiếm tỉ
lệ 97,26%) sản phẩm vàng trang
sức, mỹ nghệ được công bố tiêu
chuẩn phù hợp quy định.
- Kết quả xử lý:
+ Chi cục đã ban hành 03
Thông báo tạm dừng lưu thông hàng
hóa đối với 04 mẫu vàng trang sức,
mỹ nghệ không phù hợp quy định về
ghi nhãn; 01 Thông báo tạm dừng
lưu thông hàng hóa đối với 02 sản
phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ
không phù hợp quy định công bố
tiêu chuẩn áp dụng; 01 Thông báo
tạm dừng hoạt động đo lường không
phù hợp đối với 01 cân phân tích.
+ Xử lý vi phạm hành chính đối
với hành vi kinh doanh hàng hóa ghi
không đầy đủ các nội dung bắt buộc
trên nhãn hàng hóa theo quy định
đối với 01 cơ sở với số tiền xử phạt
là 10.000.000 đồng.
Nhìn chung sau 5 năm triển khai
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN,
phần lớn các DN đều đã chấp hành
đúng các quy định pháp luật về đo
lường trong hoạt động kinh doanh
vàng và chất lượng vàng trang sức,
mỹ nghệ. Các DN kinh doanh vàng
đã trang bị đúng chủng loại phương
tiện đo về phạm vi đo và độ chính
xác, chấp hành tốt quy định về phép
đo khối lượng vàng và quy định về
kiểm định phương tiện đo sử dụng
trong hoạt động kinh doanh vàng
cũng như quy định về ghi nhãn sản
phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ
nghệ và công bố tiêu chuẩn áp dụng
đối với các sản phẩm hàng hóa
vàng trang sức, mỹ nghệ đang kinh
doanh. Tuy nhiên vẫn còn một số
quy định DN chưa chấp hành đúng
như: chưa thực hiện định kỳ kiểm tra
phương tiện đo và lưu giữ hồ sơ tự
kiểm tra định kỳ theo quy định, một
số sản phẩm hàng hóa vàng TSMN
được bày bán nhưng chưa có nhãn
phụ đính kèm nguyên nhân là do
các DN còn chủ quan chưa quan
tâm nhiều đến việc định kỳ kiểm tra
phương tiện đo và chưa chấp hành
nghiêm túc các quy định về ghi nhãn
hàng hóa đối với các sản phẩm
vàng TSMN do mình kinh doanh dẫn
đến việc trưng bày hàng hóa mà
chưa có nhãn phụ.
Chi cục đã kiến nghị Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ
chức tập huấn về nội dung lấy mẫu
và đánh giá kết quả thử nghiệm đối
với vàng TSMN nhằm hỗ trợ Chi cục
địa phương thực hiện tốt chức năng

quản lý nhà nước về chất lượng đối
với vàng TSMN. Dự kiến trong kế
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020,
Chi cục sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm
tra chất lượng vàng trang sức, mỹ
nghệ nhằm tăng cường công tác
quản lý đối với lĩnh vực này.
CC. Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Tiền Giang

Thông báo về truy xuất
nguồn gốc trái cây xuất khẩu
đi Trung Quốc
Theo Công văn số 2538/TĐCMSMV của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng ngày 21/8/2019
cho biết: Gần đây, các cơ quan
chức năng của Trung Quốc yêu cầu
bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn
gốc (TXNG) với các loại hoa quả
nhập khẩu từ Việt Nam theo lộ trình
là mít và dưa hấu, sau đó là sầu
riêng, nhãn, thanh long, xoài, chôm
chôm, chuối, vải.
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Mã số
Mã vạch Quốc gia (NBC) đã ký thỏa
thuận hợp tác với Công ty TNHH
Dịch vụ Kỹ thuật Truy xuất nguồn gốc
thuộc Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm
định Trung Quốc (CCIC). Theo đó,
hai bên thỏa thuận về việc kết nối cơ
sở dữ liệu, chấp nhận thông tin truy
xuất nguồn gốc lẫn nhau đối với các
sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu
giữa hai nước.
Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động truy xuất nguồn gốc để phục
vụ hội nhập quốc tế và nâng cao
hiệu quả công tác quản lý nhà nước,
bảo đảm chất lượng, tính an toàn
của sản phẩm, hàng hóa; năm 2019,
NBC đề xuất đầu tư nhiệm vụ
Nghiên cứu phát triển phần mềm kê
khai thông tin truy xuất nguồn gốc,
bao gồm mô- đun truy xuất nguồn
gốc trái cây xuất khẩu vào thị trường
Trung Quốc.
Sản phẩm là hệ thống phần mềm
quản lý tổng thể truy xuất nguồn gốc
quốc gia, bước đầu bao gồm môđun dành riêng cho việc truy xuất
nguồn gốc sản phẩm trái cây xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Các đơn vị giải pháp sẽ xây dựng
phần mềm, Trung tâm Mã số mã
vạch Quốc gia sẽ thực hiện tham
mưu, xây dựng các tiêu chuẩn, quy
chuẩn, đưa ra tiêu chuẩn chung để
chuẩn hóa hệ thống.
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền
Giang kính báo đến các tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn
tỉnh biết. Nếu có nhu cầu hoặc gặp
khó khăn liên quan đến yêu cầu
TXNG đối với sản phẩm hàng hóa
xuất khẩu đi Trung Quốc, xin vui

lòng liên hệ với Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
(SĐT:
024.37.914.946,
email:
msmv@nbc.gov.vn, địa chỉ: số 8
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
để được hướng dẫn.
CN. Vũ Phương Thảo

Nghiên cứu đề xuất các giải
pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất
lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng
Sông Cửu Long
Đồng Bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) có diện tích gần 4 triệu ha,
trong đó diện tích chịu ảnh hưởng
của lũ tiềm năng hàng năm lên tới
trên 2 triệu ha (vào những trận lũ
trung bình trở lên) phần thượng
ĐBSCL và xâm nhập mặn vùng hạ
ĐBSCL với tiềm năng cũng trên 2
triệu ha. ĐBSCL là một vùng có
nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh
tranh về nông nghiệp (lúa, trái cây)
và thủy sản (nước ngọt, lợ và mặn)
với giá trị xuất khẩu các mặt hàng
này cao nhất cả nước.
Trong hơn chục năm qua, diện tích
lúa ở ĐBSCL không ngừng tăng lên
theo sự hoàn thiện dần của công trình
thủy lợi, trong đó sự gia tăng đáng kể
là vụ lúa Thu Đông, đạt đến khoảng
850.000ha hàng năm, chủ yếu ở vùng
lũ, còn trong các hệ thống ngọt hóa
giữ ổn định, ít dao động hàng năm tùy
theo nguồn nước.
Song song với quá trình phát
triển đê bao, các quy hoạch và kế
hoạch của nhà nước cũng đã được
thiết lập, như quy hoạch lũ, quy
hoạch thủy lợi, quy hoạch sản xuất
lúa Thu Đông,... với mục đích là hỗ
trợ và kiểm soát quá trình phát triển.
Trên thực tế, các quy hoạch và thực
tế sản xuất vẫn còn những khoảng
cách rất lớn, nhất là việc phát triển
vượt ra ngoài phạm vi quy hoạch.
Sự bất cập này có thể nằm ở tính
dự báo của các quy hoạch, trong đó
các điều kiện tác động thay đổi quá
nhanh, và cũng từ sự năng động
vượt tầm kiểm soát của các địa
phương. Cho đến lúc này, việc phát
triển lúa Thu Đông như thời gian
qua nhận được sự đồng thuận cao
của nhân dân, vẫn chưa gây ra vấn
đề gì lớn trên ĐBSCL. Một câu hỏi
đặt ra là "nếu tiếp tục phát triển thêm
nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra và phát
triển theo cách nào là hợp lý" vẫn
còn thiếu một lời giải đáp, nói khác
đi là cần phải tìm cơ sở khoa học
của việc phát triển lúa Thu Đông và
các giải pháp thích hợp cho loại hình
sản xuất này.

Xuất phát từ thực tiễn như vậy,
Cơ quan chủ trì đề tài Viện Khoa
học Thủy lợi miền Nam phối hợp
cùng chủ nhiệm đề tài GS.TS Tăng
Đức Thắng để thực hiện nghiên
cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất
các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản
xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng
bằng Sông Cửu Long” này.
Sau một thời gian nghiên cứu, đề
tài đã thu được những kết quả như
sau:
1) Tổng quan được tình hình phát
triển kinh tế xã hội, hiện trạng sản
xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, hiện
trạng thủy lợi,… liên quan đến sử
dụng nước ở vùng nghiên cứu trong
thời gian qua;
2) Tổng quan được tình hình
nguồn nước trên lưu vực Mê Công,
ĐBSCL và Bán đảo Cà Mau trong
bối cảnh phát triển thượng lưu tính
đến thời điểm 2016;
3) Từ việc nghiên cứu về phát
triển hệ thống các công trình hồ
chứa thượng lưu Mê Công cập nhật
đến 2016, đã xác định được:
- Dung tích hữu ích các hồ trong
tương lai gần (các hồ hiện hữu và
các hồ đang xây dựng, không kể 11
hồ trên thủy điện dòng chính hạ lưu
Mê Công) vào khoảng 55 tỷ m3, tạo
ra khả năng điều tiết dòng chảy rất

lớn về hạ lưu, cả việc cắt lũ và dòng
chảy mùa kiệt;
- Dung tích có khả năng điều tiết
trong mùa khô trên lưu vực Mê
Công do các hồ chứa và liên quan
đến các hồ chứa là 63-65 tỷ m3.
Số liệu này là căn cứ đặc biệt
quan trọng trong việc đánh giá tác
động của phát triển thượng lưu đến
toàn bộ chế độ thủy văn, thủy lực
châu thổ Mê Công nói chung và
ĐBSCL nói riêng.
4) Từ nghiên cứu về biến động
dung tích điều tiết các hồ chứa
thượng lưu, đã tính toán đặc trưng
dòng chảy theo tần suất tại đầu
châu thổ (trạm Kratie, Campuchia)
dưới tác động của điều tiết, với một
số thông số quan trọng là:
- Đặc trưng dòng chảy ở thể gần
với tự nhiên (tiềm năng, coi như
chưa có hồ chứa - bằng cách tính
hồi tố); tính theo lưu lượng và tổng
lượng (3 tháng 7,8,9 và 5 tháng mùa
lũ);
- Đặc trưng dòng chảy mùa lũ đã
qua điều tiết (sau khi các hồ chứa
đã tích) theo giai đoạn hiện tại và
tương lai gần; tính theo lưu lượng
và tổng lượng (3 tháng 7,8,9, và 5
tháng 7,8,9,10,11);
Kết quả tính toán được đối chiếu
với các năm quá khứ, chỉ ra rằng,

tác dụng cắt lũ đã làm dòng chảy
mùa lũ giảm gần một cấp; và cũng
đã chứng minh được lũ năm 2000 là
trận lũ lịch sử, lớn nhất đã từng xảy
ra. Kết quả tính toán này làm cơ sở
để diễn toán lũ về ĐBSCL.
5) Đã nghiên cứu (mới) đánh giá
khá toàn diện về mưa vùng ĐBSCL.
Theo đó, việc đánh giá được thực
hiện chi tiết cho toàn Bán đảo Cà
Mau, theo năm, theo mùa, theo
tháng với các tần suất khác nhau.
Mưa 1, 3, 5 ngày lớn nhất cũng
được đánh giá làm cơ sở cho tính
toán tiêu thoát, bố trí lịch canh tác,...
Thêm vào đó, đã xây dựng được
bản đồ hệ số tiêu thiết kế cho toàn
ĐBSCL, làm cơ sở để thiết kế các
công trình tiêu úng ngập vụ Thu
Đông (trạm bơm, cống). Kết quả có
nhiều điểm mới, nhất là đã đánh giá
được rằng trong hơn 30 năm qua,
lượng mưa tăng ĐBSCL, chủ yếu
vào mùa khô, hầu như không tăng
vào mùa mưa (tăng rất nhỏ); Kết
quả nghiên cứu đã được lập bản đồ
cho toàn ĐBSCL, tạo thuận lợi cho
sử dụng cho các ngành nông
nghiệp, xây dựng,...
Có thể tìm đọc báo cáo kết quả
nghiên cứu (mã số 13859/2017) tại
Cục Thông tin KHCNQG.
Theo www.vista.vn

KHỞI NGHIỆP - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO
Ra mắt nền tảng bản đồ số
Vmap và hệ thống thông tin
nhân đạo iNhandao
Ngày 01/10/2019, tại Hà Nội đã
diễn ra Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ
số - Vmap và Hệ thống thông tin
nhân đạo iNhandao. Hai nền tảng
này là hai ứng dụng đầu tiên trong
khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri
thức Việt số hóa”.
Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt
số hóa” được triển khai từ ngày
01/01/2018, với mục tiêu phát triển
nền tảng dữ liệu, tri thức trong các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến
nay, Đề án bước đầu hình thành hệ
thống nền tảng với các chức năng
và công cụ cho phép thu thập, xử lý
và chia sẻ các dữ liệu dùng chung
trong một số lĩnh vực. Trong đó, Dự
án Bản đồ số Việt Nam và Dự án
Hệ thống thông tin nhân đạo là hai
dự án tiên phong của Đề án và đạt
được kết quả quan trọng.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vui
mừng chia sẻ, hạt mầm, hạt giống
chia sẻ trí thức, kết nối cộng đồng,
cổ vũ sáng tạo được gieo cách đây

hơn 1 năm đã nảy mầm, đó chính là
hai nền tảng Vmap và iNhandao.
Mặc dù chỉ là giai đoạn 1 nhưng hai
ứng dụng kết nối trí thức đã được
cộng đồng đón nhận và bắt đầu ứng
dụng vào thực tiễn. Phó Thủ tướng
bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp
tục chung tay xây dựng bản đồ
Vmap, iNhandao nói riêng, hệ tri
thức Việt số hóa nói chung phát
triển mạnh mẽ trong những giai
đoạn tiếp theo. Chẳng hạn, ở giai
đoạn này, iNhandao mới chỉ kết nối
được các địa chỉ cần tiếp nhận với
các tấm lòng muốn chia sẻ với
nhau. Còn ở giai đoạn sau,
iNhandao phải kết nối được tất cả
cộng đồng để có thể chia sẻ, trợ
giúp lẫn nhau với mong muốn sẽ lan
tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để kết
nối Hệ tri thức Việt số hóa thì các
công nghệ mới nhất như trí tuệ
nhân tạo (AI), blockchain, phân tích
dữ liệu lớn… phải được tăng cường
ứng dụng, vì vậy rất cần sự chung
tay của các doanh nghiệp giúp xây
dựng thành công nhiều ứng dụng
mang kiến thức chuyên sâu nhất
đến cho cộng đồng người Việt.

Vmap - Bản đồ số dành cho
người Việt
Một trong những nền tảng dữ
liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia
chính là bản đồ và lớp dữ liệu địa
chỉ. Để chủ động trong quản lý
nguồn dữ liệu đó, đồng thời đáp
ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa
chỉ của người dùng Việt mà các nền
tảng sẵn có hiện chưa đáp ứng
được, Việt Nam cần xây dựng một
bản đồ trực tuyến của riêng mình.
Do đó, Bưu điện Việt Nam
(VietNamPost) đã được giao là đơn
vị chủ trì, phối hợp với Trung ương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội xây
dựng và triển khai dự án “Nền tảng
dữ liệu Bản đồ số Việt Nam Vmap”. Đây chính là kết tinh của trí
tuệ Việt Nam trong thời đại cách
mạng công nghiệp 4.0.
Để thu thập dữ liệu bản đồ, trong
hơn 3 tháng, hơn 120.000 nhân
viên bưu điện, đoàn viên, thanh niên
trên cả nước đã tích cực tới từng
khu phố, thôn bản để thu thập thông
tin. Thông qua smartphone đã cài
đặt sẵn phần mềm có các tính năng
thu thập dữ liệu, gắn tọa độ, thời

gian, chụp ảnh, mỗi cá nhân đã thu
thập tên địa chỉ của từng hộ gia
đình, cửa hàng, địa điểm… và ghi
chú để phân loại các loại đối tượng
(nhà hàng, khách sạn, nhà dân,
ngân hàng, chợ…). Sau khi xác
nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ
được tích hợp và đưa lên bản đồ số
Việt
Nam
tại
địa
chỉ
https://map.itrithuc.vn
và
https://vmap.vn.
Hiện Vmap đang có hơn 23,4
triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước.
Bên cạnh các tính năng cơ bản
như: tìm kiếm địa chỉ, đường, Vmap
còn tích hợp thêm một tích năng
hữu ích cho người dùng, đó là hiển
thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực
trong cuộc sống và hiển thị địa chỉ
chi tiết tới từng số nhà, dù ở đô thị
hay miền núi, vùng sâu, vùng xa...
Hiện tại, phiên bản thử nghiệm của
Vmap đã tiếp cận được không ít
người dùng trong xã hội và được
nhiều doanh nghiệp trong nước kỳ
vọng sẽ ứng dụng hiệu quả trong
công tác quản lý và kinh doanh.
iNhandao - kết nối thông tin
nhân đạo quốc gia
Dự
án
iNhandao
(nhandao.itrithuc.vn) do Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tập
đoàn FPT phát triển nhằm tạo ra
kênh tiếp cận mở, kết nối người cần
cứu trợ với những nhà thiện nguyện
một cách chủ động, tức thời. Kế
thừa các địa chỉ số từ bản đồ
Vmap.vn do VietNamPost phát triển.
FPT đã số hóa, tự động hóa quy
trình triển khai hoạt động thiện
nguyện của Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống
iNhandao triển khai xây dựng dữ
liệu địa chỉ nhân đạo nhằm cung
cấp cho các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp những thông tin
phong phú và chính xác, giúp hoạt
động của các nhà tài trợ được đảm
bảo đến đúng đối tượng, đúng nhu
cầu, thuận tiện, trên tinh thần minh
bạch, rõ ràng, tạo sự thay đổi lớn về
cách làm và mức độ lan tỏa những

điều tốt đẹp trong xã hội. Nhà tài trợ
ngoài việc tìm được đúng đối tượng
và triển khai tài trợ thuận tiện, cũng
có thể quản lý các hoạt động tài trợ
của mình trên hệ thống một cách dễ
dàng, minh bạch.
Theo Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Khởi động Ngày hội Khởi
nghiệp quốc gia của học sinh,
sinh viên 2019
"Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia
của học sinh và sinh viên” thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp, giúp học sinh
và sinh viên thay đổi tư duy, nhận
thức, dám nghĩ, dám làm, để biến ý
tưởng thành hiện thực.
Ngày 01/10/2019, tại Hà Nội, Bộ
GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin
về ngày hội Khởi nghiệp quốc gia
của học sinh, sinh viên năm 2019
(SV-Startup 2019). SV-Startup 2019
diễn ra trong 2 ngày 4-5/10/2019, tại
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo,
khởi nghiệp của tất cả học sinh,
sinh viên, trên toàn quốc. Chương
trình SV-Startup 2019 có một số
những điểm mới so với chương
trình tổ chức lần đầu vào năm 2018
đó là: Gia tăng số lượng dự án, số
lượng trường đại học và số lượng
các sở GD&ĐT tham gia trưng bày
triển lãm tại ngày hội; tăng sự thu
hút của cộng đồng học sinh, sinh
viên toàn quốc thông qua cuộc thi
SV-Startup 2019 và có thêm nhiều
doanh nghiệp, quỹ đầu tư quan tâm
tham gia hỗ trợ các dự án.
Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ
trưởng phụ trách Vụ Giáo dục
Chính trị và Công tác Học sinh-Sinh
viên (Bộ GD&ĐT) cho hay: Bộ
GD&ĐT đã chỉ đạo tổ chức Ngày
hội Khởi nghiệp quốc gia của học
sinh, sinh viên năm 2019 nghiêm
túc, trang trọng, đảm bảo ý nghĩa
giáo dục sâu sắc. Một hoạt động hết
sức sôi nổi sẽ diễn ra tại SV-Startup
2019 là Chung kết “Cuộc thi học
sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp năm 2019” với 2 vòng thi là

Đối đầu và Phản biện. Cuộc thi có
hơn 200 trường Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp, THPT trên toàn quốc
tham gia, tiếp cận được trên
200.000 học sinh, sinh viên. Sau khi
được phát động từ tháng 6 đến
9/2019 cuộc thi đã nhận được gần
300 bài dự thi chất lượng, đa dạng,
tập trung vào tất cả các lĩnh vực:
công nghệ, giáo dục, y tế, xã hội, du
lịch… Trong đó có 68 dự án xuất
sắc nhất được lọt vào vòng Đối đầu
(gồm có 50 dự án của sinh viên và
18 dự án của học sinh THPT).
Trong số các dự án xuất sắc trên,
có nhiều dự án đã được các bạn
học sinh, sinh viên triển khai và
bước đầu đã có thành công, nhiều
dự án đã chuyển sang giai đoạn có
lãi và các chỉ số doanh thu, lợi
nhuận có mức độ tăng trưởng khá
ấn tượng.
Tại SV-Startup 2019, các em học
sinh, sinh viên được tham quan các
không gian ý tưởng khởi nghiệp
thuộc các chủ đề: Khoa học, công
nghệ; kinh doanh, giáo dục, y tế,
dịch vụ; nông, lâm, ngư nghiệp, kinh
doanh tạo tác động xã hội và không
gian khởi nghiệp của học sinh
THPT. Tổng số các dự án tham gia
trưng bày khoảng 80 dự án (được
lựa chọn từ gần 300 ý tưởng, dự án
gửi đến Ban Tổ chức), đến từ 40
trường đại học và 18 Sở GD&ĐT.
Trong khuôn khổ SV-Startup 2019
còn diễn ra các hoạt động bao gồm:
“Diễn đàn truyền cảm hứng khởi
nghiệp cho học sinh, sinh viên: Kinh
nghiệm từ các doanh nhân khởi
nghiệp”; Hội thảo “Định hướng
trường đại học khởi nghiệp: Mô hình
nào cho các trường đại học tại Việt
Nam” hay Hội thảo “Công tác hỗ trợ
học sinh khởi nghiệp trong các
trường phổ thông, kinh nghiệm và
giải pháp”.
Theo Chinhphu.vn
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