
TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NHƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

BẢN TIN CHỌN LỌC SỐ 09-2018 (04/04 – 08/04/2018) 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

  
TIN TỨC SỰ KIỆN 

05 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo 

WIPO tăng cường trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các 

nhà khoa học nữ trẻ 

Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật đoạt giải nhất Cuộc thi 

“Nhà khoa học trẻ”   

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Những giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 

1,5 độ C 

Vi khuẩn tiêu thụ khí nhà kính nhờ protein 

Vật liệu bền vững mới giá rẻ giảm ô nhiễm không khí và ô 

nhiễm nước 

Hệ thống hydrogel mới giúp xương mau lành   

Quy trình sản xuất mới giúp loại bỏ tình trạng tử vong do sốt 

rét 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu chế tạo hợp kim titan y sinh cấy ghép trong cơ 

thể người   

Sản xuất thử nghiệm giống cam chín sớm CS1 ở một số tỉnh 

phía Bắc 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

10 

10 

 

12 

14 

 

16 

18 

 

20 

20 

 

23 

 



TIN TỨC SỰ KIỆN 

05 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

 

(                      ) Có 05 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo khi tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo đáp ứng 02 điều kiện là có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể 

từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Chưa thực hiện 

chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần thì sẽ được lựa chọn 

tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo một trong các phương thức sau: 

  ứ   ấ , được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức, bao gồm: Các khu làm việc 

chung; Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ 

thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí nhất định 

(Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và 

hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ 

cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư 

được ít nhất 01 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt 

Nam); Các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

  ứ  a , được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo 

hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo. 

  ứ ba, được cấp giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế. 

  ứ  ư, được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao. 

  ứ  ăm, được lựa chọn trực tiếp bởi hội đồng. 

Trong đó, hội đồng do cơ quan chủ trì Đề án thành lập và hoạt động đảm bảo 04 

nguyên tắc: Số lượng thành viên hội đồng và cơ chế làm việc của hội đồng do cơ quan 

chủ trì Đề án quyết định; Có tối thiểu 50% thành viên tham gia Hội đồng là đại diện từ 

các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và quốc tế, hiệp hội liên quan và các cá nhân 



khác; Các thành viên của hội đồng từ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động 

theo cơ chế kiêm nhiệm; Hội đồng hoạt động liên tục trong toàn bộ thời gian của Đề 

án và tự giải thể sau khi kết thúc Đề án. 

 

  



WIPO tăng cường trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học nữ 

trẻ 

 
Đại sứ Dương Chí Dũng và Tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp tham gia lễ khai mạc tại khóa 

học. Ảnh: Cao Thị Hoàng Hoa/TTXVN 

(Theo TTXVN) “Sở hữu trí tuệ và Khoa học đời sống” là chủ đề của chương trình 

đào tạo chuyên về vấn đề sở hữu trí tuệ dành cho 15 nhà học nữ quốc tế, những 

người vừa dành giải thưởng “Tài năng trẻ quốc tế” do Quỹ L’Oréal phối hợp với 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng, 

trong đó có TS. Nguyễn Thị Hiệp, giảng viên Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh. 

Khóa học “Sở  ữu  r   uệ v  K  a  ọ  đờ  số g” diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27/3/2018 

tại trụ sở của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) ở Geneva (Thụy Sĩ). Đây là lần 

đầu tiên WIPO phối hợp với Quỹ L’Oréal và UNESCO tổ chức khóa học với các mục 

tiêu được chính Tổng Giám đốc WIPO, ông Francis Gurry (Phran-xít Guy-ri) nhấn 

mạnh sẽ giúp các nhà khoa học trẻ ý thức về việc bảo vệ các sáng chế, ý tưởng trước 

khi công bố rộng rãi, đồng thời tăng cường các bằng sáng chế của các nhà khoa học 

nữ.  

Tham gia vào khóa học “Sở  ữu  r   uệ v  K  a  ọ  đờ  số g”, các nhà khoa học trẻ 

đã được tiếp cận với nhiều vấn đề liên quan đến bảo hộ sáng chế như: các sáng chế 

trong khoa học đời sống và sức khỏe cộng đồng; các khía cạnh thực tế liên quan đến 

bằng sáng chế và tác động của các bằng sáng chế đến việc bảo vệ các phát minh trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học; vấn đề xây dựng hồ sơ đề nghị cấp bằng sáng chế, thời 

điểm và quy trình nộp hồ sơ; vấn đề hỗ trợ cho ra thị trường của sáng chế trong lĩnh 

vực khoa học đời sống; quy luật của sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp đối với các các kết 

quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học đời sống; các nguyên tắc chung về chuyển 

giao công nghệ; sở hữu trí tuệ trong bảo tồn gen, kiến thức nhân loại; hệ sinh thái đổi 

mới; tranh luận chính sách về vấn đề bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực khoa học đời 

sống… Trong khuôn khổ khóa học, tổng cộng 15 chuyên gia của WIPO và Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) tham gia giới thiệu các đề tài, vấn đề khác nhau trong 

lĩnh vực sở hữu trí tuệ tới các nhà khoa học trẻ.  



Tham gia vào khóa học do WIPO tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, giảng viên Bộ 

môn kỹ thuật y sinh, kỹ thuật mô và định hướng y học tái tạo, thuộc Đại học Quốc tế 

(Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết khóa học mang tới cho các nhà 

khoa học trẻ những kiến thức rất hữu ích về luật sở hữu trí tuệ, làm rõ sức mạnh của 

bằng sáng chế cũng như cách đánh giá vấn đề cần được bảo vệ trong các kết quả 

nghiên cứu và quan trọng là cách khai thác và quảng cáo bằng sáng chế.  

Trong khuôn khổ khóa học tại Geneva, WIPO đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các 

nhà khoa học nữ vừa nhận giải thưởng “     ă g  rẻ quố   ế” do Quỹ L’Oréal và 

UNESCO trao tặng, lãnh đạo WIPO và các Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại 

giao của các quốc gia có các nhà khoa học được vinh danh. Đại sứ Dương Chí Dũng, 

Trưởng Phái đoàn Viêt Nam, bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới 

và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đồng thời là Chủ tịch Đại hội đồng WIPO 

nhiệm kỳ 2018-2019, đã tham dự sự kiện. Nhân dịp này, Đại sứ Dương Chí Dũng đã 

chúc mừng thành công và vinh dự của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp.  

Trước khi tham dự khóa học chuyên đề về sở hữu trí tuệ do WIPO tổ chức tại Geneva, 

các nhà khoa học nữ đã tham gia vào một khóa học về quản lý nhóm, thu hút nhà đầu 

tư đầu tư cho nhóm nghiên cứu và tư duy kinh doanh kết quả của nhóm do Quỹ 

L’Oréal và UNESCO tổ chức tại vùng Ile de France (In đơ Phrăng), Pháp.  

Giải thưởng “     ă g  rẻ quố   ế” vừa được trao tặng cho 15 nhà khoa học nữ ngày 

21/3/2018 vừa qua tại Paris, Pháp. Đây là lần thứ hai giới khoa học nữ Việt Nam nhận 

được nhận giải thưởng vinh dự này.  

Nghiên cứu hiện tại của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp tập trung vào các vật liệu sinh học 

như keo sinh học, băng sinh học để bệnh nhân có thể trực tiếp sử dụng tại nhà. Dự án 

gần đây nhất là phát triển của một loại keo thông minh, chủ yếu được hình thành bởi 

liên kết chéo giữa axit hyaluronic (góp phần vào sự gia tăng và di chuyển tế bào) và 

chitosan (tái tạo mô), và có thể chứa các thành phần khác như tinh chất nghệ nano 

curcumin. 

 

  



Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật đoạt giải nhất Cuộc thi “Nhà khoa học 

trẻ” 

 

Ban tổ chức trao giả    ưở g      á  đề     đ  t giải 

(The Khoa họ  v    á   r ển) Điều khiển các thiết bị điện trong nhà mà không cần 

di chuyển, đề tài "Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật" của nhóm học sinh đến 

từ Trường iSchoool Nha Trang đã đoạt giải nhất tại Cuộc thi “Nhà khoa học trẻ” 

2018. 

Cuộc thi Nhà Khoa học trẻ do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức 

thường niên dành cho các học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 trong 3 hệ thống giáo dục của 

NHG tổ chức, gồm: Hệ thống trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool (iSchool), hệ 

thống trường song ngữ học viện Anh quốc (UKA) và hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ 

(SNA).Qua Cuộc thi nhằm giúp học sinh trau dồi, vận dụng kiến thức đã học vào thực 

tiễn đời sống, hình thành các sản phẩm phục vụ cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê 

sáng tạo, tìm hiểu, nghiên cứu. Đây cũng là sân chơi truyền thống, tạo cơ hội cho học 

sinh từ các trường trong Tập đoàn Nguyễn Hoàng giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. 

Sau 6 tháng phát động, Cuộc thi đã chọn ra 23 đề tài từ nhiều lĩnh vực khác nhau như 

tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phần mềm tin học, đồ dùng học tập,… xuất 

phát từ thực tiễn, gắn bó với cuộc sống, phục vụ việc học tập cho bản thân học sinh 

như bảng tuần hoàn xanh, bột rửa chén thiên nhiên, bộ hẹn giờ cho thiết bị gia dụng, 

than hoạt tính từ gáo dừa, pháo cứu sinh điều khiển từ xa,… 

Tại vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức ngày 7/4 tại TPHCM, TS. Lê Ngọc Trân – 

Trưởng ban giám khảo cho biết, 11 đề tài được chọn tham dự vòng chung kết đã nêu 

được những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội, mang tính sáng 

tạo cao, vận dụng được những kiến thức mà các em đã được học. “Các giải pháp các 

em đưa ra còn áp dụng được các công nghệ nhằm nâng cao giá trị của cuộc sống. Cuộc 

thi cho thấy các em có một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc”- theo TS. Trân. 

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích với tổng giá trị 

gần 40 triệu đồng cùng quà tặng cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải. Đặc biệt, Trường 



Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) đã trao nhiều suất học bổng lên tới 100% học phí 

cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi. 

 

Cá      s     rì   b y đề      ủa mì   vớ  Ba  g ám k ảo 

Giải nhất Cuộc thi thuộc về đề tài Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật (Trường 

iSchool Nha Trang). Hai đề tài Thiết bị chống trộm bằng tia laser (SNA), Khảo sát 

thời gian thu và nhuộm mẫu lên chất lượng của tiêu bản hiển vi tạm thời quá trình 

nguyên phân ở tế bào rễ (UKA Bà Rịa – Vũng Tàu) đoạt giải nhì.. Giải ba thuộc về các 

đề tài Ứng dụng bo mạch vi điều khiển để thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện trong 

nhà (UKA Bà Rịa – Vũng Tàu); Chế tạo than hoạt tính từ gáo dừa để xử lý chất hữu cơ 

trong một số mẫu nước thải tại Bình Định (iSchool Quy Nhơn); Mô hình trường học 

thông minh (iSchool Long An). 5 giải khyến khích thuộc về các đề tài: Phao cứu sinh 

điều khiển từ xa (iSchool Ninh Thuận); Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện 

bằng bước chân và ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại TP. Quy Nhơn, Bình Định 

(iSchool Quy Nhơn); Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời (iSchool Ninh 

Thuận); Xác định hàn the trong thực phẩm bằng nghệ (iSchool Rạch Giá); Máy cắt 

CNC mini (iSchool Rạch Giá). 

Bên cạnh các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, Ban tổ chức cũng trao các giải “Ý tưởng 

sáng tạo” cho đề tài “Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện bằng bước chân và 

ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định” và giải Ý 

tưởng có tính ứng dụng cao cho đề tài “Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời”. 

TS. Đỗ Mạnh Cường – Giám đốc chuyên môn NHG, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho 

biết, các đề tài tham gia cuộc thi có ý nghĩa thực tiễn, NHG sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều 

kiện để các em nghiên cứu, hoàn thiện hơn sản phẩm cũng như ứng dụng được rộng rãi 

vào trong cuộc sống. 

Dưới đây là một số đề tài tiêu biểu 



 

Bộ đ ều khiển hỗ trợ  gười khuyết tậ   ó   ể đ ều khiể  đượ   á     ết bị đ ệ  qua đ ện 

tho   m  k ô g  ần di chuyển. Thiết bị  ò  k ểm  ra đượ   ì    r ng tắt/mở của  á  

thiết bị đ ệ ,       é  g ám sá  v  đ ều khiển ngay khi rời khỏ      

 

Thiết bị chống trộm bằng tia lasez sử dụ g   a las r l m  guồ    á  v  m    đ ều 

khiể  dù g qua g  rở,  ó   ể gắn ở cửa ra v   để bá  độ g v    ống trộm. K   đối 

 ượng chắ   ga g qua đường truyền của laser sẽ t   ra dò g đ ệ  qua  ò  bá  động 

l m  ò  kêu lê . 



 

Mô  ì    rường họ    ô g m    dựa v    guyê  lý      động của cảm biến hồng 

ngo   v  đầu bá  k ó ,   ằm t   ra mô   rường học tập tiết kiệm đ ệ  v  k ô g  ó 

k ó    uố  lá. K   lắ  đặt hệ thố g   y,  ếu  ó  gười xuất hiệ    ì  á     ết bị đ ện sẽ 

tự ho   động v   ắ  k        gười ra khỏ    ò g. K    ó k ó    uốc ở xu g đầu dò 

k ó ,    ết bị sẽ kêu, bá    ệu địa đ ểm  ó  gườ   ú    uốc. 

 

Phao cứu s    đ ều khiển từ xa: K    ó  gườ  đuố   ước, chiếc phao (gồm độ g  ơ, 

  a , k u g   a ) đượ  đ ều khiển từ xa ra đến chỗ  gườ  đuố   ước. Khi thấy  gười 

nắm đượ  v     a    ì dù g đ ều khiển thiết bị quay v   bờ. 

  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Những giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C 

 

Một nghiên cứu mới do Joeri Rogelj tại Viện Nghiên cứu hệ thống ứng dụng quốc 

tế (IIASA) dẫn đầu, đã đưa ra một số giải pháp để nhiệt độ toàn cầu không tăng 

quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature 

Climate Change, lần đầu tiên xem xét mức độ ảnh hưởng của các điều kiện kinh 

tế-xã hội như sự bất bình đẳng, nhu cầu năng lượng và hợp tác quốc tế đến tính 

khả thi của mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu này và cũng tính đến các giả 

thuyết về công nghệ và nguồn lực. 

Rogelj cho biết: “Mộ   r  g   ữ g mụ    êu  ủa H ệ  đị   Par s l        ế  ó g lê  

      ầu ở mứ  1,5
o
C,   ư g  á   g  ê   ứu   ủ yếu  ìm  á         ế    ệ  độ  ă g 

2
o
C. Ng  ê   ứu  ủa   ú g  ô  x m xé  mứ  độ b ế  đổ  k    ậu v    uố    ế kỷ 21 gây 

ả    ưở g đế  mụ    êu  ó g lê        ầu ở mứ  1,5
o
C. Cá   g  ê   ứu  rướ  đây đã 

k a    á  vấ  đề   y,   ư g  g  ê   ứu  ủa   ú g  ô  lầ  đầu   ê  sử dụ g mộ   ậ  

 ợ  mô  ì   mở rộ g v  đa d  g”. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 6 mô hình máy tính đánh giá tổng hợp để lập mô hình 

các kịch bản hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5
o
C vào cuối thế kỷ 21 theo 5 con 

đường kinh tế xã hội chung (SSP). Các con đường này do IIASA và các tổ chức đối 

tác khác vạch ra, đề cập đến những hướng phát triển của thế giới và xã hội, bao gồm 

con đường thế giới chú trọng đến tính bền vững, con đường trong đó tăng trưởng kinh 

tế và tăng dân số vẫn tiếp diễn như trước đây và con đường thế giới theo đuổi tăng 

trưởng kinh tế mạnh mẽ nhưng ít chú trọng đến tính bền vững. 

Các mô hình máy tính không thể xác định kịch bản hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 

1,5
o
C trong tất cả các kịch bản SSP. Tất cả các kịch bản thành công đòi hỏi phải nhanh 

chóng ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang sử dụng các nguồn năng 

lượng thải ít cacbon, sử dụng ít năng lượng và loại bỏ phát thải CO2. Bất bình đẳng về 

xã hội và kinh tế, tiếp tục chú trọng sử dụng nhiên liệu và các chính sách khí hậu ngắn 

hạn như là những rào cản chính cho mục tiêu này. 

Trong các kịch bản thành công, vào năm 2030, phát thải khí nhà kính dự báo sẽ tăng 

đỉnh điểm và bắt đầu liên tục giảm nhanh trong 2-3 thập kỷ tiếp theo. Trong giai đoạn 



2055-2075 sẽ không có tình trạng phát thải khí nhà kính. Nhu cầu năng lượng được 

hạn chế nhờ tăng cường các giải pháp cải thiện hiệu quả năng lượng. Trong SSP tăng 

trưởng kinh tế và tăng dân số vẫn tiếp diễn như trước đây thì nhu cầu năng lượng vào 

năm 2050 sẽ dao động từ 10-40%, cao hơn mức của năm 2010. 

Năng lượng sinh học và các công nghệ năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, 

mặt trời và thủy điện, sẽ được mở rộng quy mô đáng kể trong những thập kỷ tới theo 

các kịch bản thành công, góp phần sản xuất ít nhất 60% điện năng vào giữa thế kỷ 21. 

Sử dụng than đá truyền thống giảm xuống dưới 20% so với mức hiện nay vào năm 

2040 và dầu mỏ được cắt giảm sử dụng vào năm 2060. Các công nghệ như công nghệ 

năng lượng sinh học với khả năng thu và lưu trữ cacbon kết hợp với trồng rừng và tái 

trồng rừng đều được xem là những phương thức để loại bỏ CO2 dư thừa trong khí 

quyển. 

Con đường hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5
o
C được vạch ra trong nghiên cứu này, 

sẽ được cộng đồng nghiên cứu biến đổi khí hậu sử dụng để vận hành các mô hình khí 

hậu kết hợp phức tạp nhất. Đây sẽ là điểm khởi đầu của nghiên cứu chuyên sâu, cho 

phép hiểu rõ hơn tác động bổ sung khi nóng lên toàn cầu ở mức thấp. Rogelj cho rằng: 

“Ng  ê   ứu  u g  ấ       á      ra quyế  đị   v   gườ  dâ    ô g      ố  lõ  về mộ  

số đ ều k ệ        é    ự    ệ  mụ    êu k    ậu  g  êm  gặ    y”. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng cần thực hiện thêm nghiên cứu khác vì các kịch bản này 

chỉ xem xét tính khả thi về công nghệ và kinh tế. Trong thế giới thực, các yếu tố khác 

như khả năng được xã hội chấp nhận và hợp tác quốc tế cũng gây tác động lớn.  

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-03-limit-global-

temperature.html#jCp 

  



Vi khuẩn tiêu thụ khí nhà kính nhờ protein 

 

Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Northwestern đã xác định 

được 2 protein trong vi khuẩn methanotrophic có khả năng khai thác kim loại 

nặng từ môi trường và tiêu thụ khí nhà kính. Hai protein này chưa từng được 

nghiên cứu có tên là MbnB và MbnC, chịu một phần trách nhiệm về hoạt động 

bên trong của vi khuẩn. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science vào 

ngày 23/3/2018. 

Vi khuẩn methanotrophic hay được gọi đơn giản là methanotroph khai thác đồng từ 

môi trường để cấu thành bộ máy phân tử chuyển hóa metan thành metanol làm thức ăn 

cho vi khuẩn. Để khai thác đồng, vi khuẩn methanotrophic đã tiết ra một peptit biến 

đổi hóa học được gọi là methanobactin, liên kết chặt chẽ với các ion đồng để kéo 

chúng vào trong tế bào. Đến nay, bộ máy phân tử thúc đẩy sự hình thành của 

methanobactin ít được biết đến. 

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hai protein MbnB và MbnC góp phần nhất định 

trong việc sản sinh methanobactin. Cả hai protein này được kết hợp tạo nên phức hợp 

enzyme, chuyển đổi axit amin thành hai nhóm hóa chất hữu cơ. Tính chất này dẫn đến 

sự hình thành của metanibactin thu hút đồng vào trong tế bào. Các nhà khoa học cũng 

nhận thấy cả hai protein này thúc đẩy sản sinh metanibactin ở các loại vi khuẩn có khả 

năng tiết ra metanibactin ngoài methanotroph.  

Rosenzweig, giáo sư khoa học sự sống cho rằng: “Sự   am g a  ủa   zym   ầ  k m 

l     r  g v ệ   ì          á    óm  óa   ấ   ữu  ơ   y l  bấ   gờ v   ả  a   r      

  y  rướ  đây   ưa  ừ g đượ   g  ê   ứu. Hơ   ữa,  á    zym   ù g l    đượ  sả  

s     r  g   ữ g bố   ả   k á ,       ấy        ấ   óa  ọ   ủa   ú g đó g va   rò 

qua   rọ g  g    v ệ            m   a  ba    ”. 

Phát hiện nghiên cứu tạo thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu methanobactin vì 

chúng hoạt động nhờ các protein trong ống nghiệm mà không cần điều khiển toàn bộ 

vi sinh vật sống. Phát hiện mới cũng đưa thế giới đến gần hơn với các ứng dụng triển 

vọng của vi khuẩn methanotrophic. Nhiều người hy vọng có thể sử dụng các bộ lọc từ 

vi khuẩn để xử lý metan từ khí quyển hoặc loại bỏ metan từ các bể khí metan. Nhưng 

GS. Rosenzweig tin rằng nhờ khả năng sản sinh methanobactin, vi khuẩn 

methanotrophic sẽ có nhiều ứng dụng hơn ngoài xử lý môi trường.  



Với khả năng liên kết chặt chẽ với đồng, methanobactin đã từng được nghiên cứu để 

chữa bệnh Wilson - rối loạn di truyền hiếm gặp trong đó, cơ thể người bệnh không thể 

loại bỏ đồng trong thực phẩm mà người bệnh tiêu thụ, nên đồng tích tụ trong não và 

gan. Một số nhà nghiên cứu cũng tin rằng methanobactin có tính chất kháng khuẩn và 

có thể được sử dụng để sản xuất loại kháng sinh mới. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-03-bacteria-greenhouse-gas-side-

protein.html#jCp 

  



Vật liệu bền vững mới giá rẻ giảm ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Brescia đã chế tạo được một loại vật liệu 

hybrid mới bền vững và có giá thành rẻ như lựa chọn thay thế than hoạt tính 

trong việc xử lý nước thải và giảm ô nhiễm không khí. Vật liệu này được tổng 

hợp với chi phí thấp từ chất thải rắn và polymer dồi dào trong tự nhiên và có thể 

khử các chất ô nhiễm trong không khí và nước thải hiệu quả hơn cacbon hoạt 

tính, chất hấp phụ đáp ứng tiêu chuẩn vàng hiện nay. 

TS. Elza Bontempi, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Bá   á   êu rõ v ệ   ổ g  ợ  

dễ d  g vậ  l ệu  ybr d xố  l   ó   ể   ự    ệ    ờ sử dụ g  á  vậ  l ệu g á rẻ v    ụ 

l ệu. Vậ  l ệu đượ    ế      rê   ơ sở yêu  ầu  ủa Ủy ba    âu Âu về v ệ    á   r ển 

du g dị    ừ vậ  l ệu mớ  g á rẻ v  bề  vữ g để g ảm  ồ g độ   ấ       r  g  á  k u 

đô   ị”. 

Chất hạt - các hạt chất rắn và giọt nhỏ chất lỏng được tìm thấy trong không khí và phát 

thải từ các nhà máy điện, ngành công nghiệp, ô tô và các đám cháy - xuất hiện phổ 

biến trong các thành phố và thậm chí ở nông thôn. Ngoài ra, mỗi năm, hàng triệu tấn 

nước thải công nghiệp đổ vào các thủy vực trên thế giới. Cả chất hạt và thuốc nhuộm 

hữu cơ đều gây độc ở mức cao cho các hệ sinh thái và con người. 

Than hoạt tính là chất hấp phụ phổ biến nhất được dùng để giảm ô nhiễm trong khí 

quyển và ô nhiễm nước thải, nhưng có chi phí sản xuất và tái tạo cao. Thách thức nằm 

ở việc tìm kiếm một lựa chọn thay thế tiết kiệm. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học 

đã kết hợp sodium alginate (polysaccharide có thể được chiết tách từ cỏ biển và tảo), 

nguyên liệu dồi dào trong tự nhiên với khói silica (sản phẩm phụ của quá trình 

ferrosilicon hay xử lý hợp kim silicon), phụ phẩm công nghiệp có khối lượng lớn để 

sản xuất chất hấp phụ xanh tốt hơn than hoạt tính. 

Theo TS. Bontempi, các kết quả ban đầu cho thấy khả năng hấp phụ chất hạt của vật 

liệu mới. Vật liệu cũng được sử dụng để xử lý nước thải. Đặc biệt, khả năng thay thế 

cacbon hoạt tính đã được chứng minh. 

Phương pháp tổng hợp vật liệu hybrid mới dễ dàng mở rộng quy mô. Các nhà khoa 

học đã khai thác tính chất gel của alginate kết hợp với sự phân tách của baking soda để 

gia cố vật liệu. Thí nghiệm gây ô nhiễm nước thải đã được thực hiện bằng cách sử 



dụng thuốc nhuộm xanh metylen như mẫu chất ô nhiễm. Vật liệu hybrid đã hấp phụ và 

khử thuốc nhuộm thậm chí ở nồng độ cao với hiệu quả lên đến 94%. 

Các phân tích cho thấy so với than hoạt tính, hoạt động sản xuất vật liệu hybrid tiêu 

thụ ít năng lượng trong khi phát thải ít cacbon hơn nhiều. Vật liệu cũng được chứng 

minh có khả năng bẫy chất hạt từ khói thải diesel. Bên cạnh đó, vật liệu mới cũng có 

thể được dùng làm lớp mạ để phun hoặc quét sơn và được sử dụng để in 3D. Nghĩa là 

vật liệu sẽ bao phủ các mặt ngoài của tòa nhà để loại bỏ chất hạt, cũng như thiết kế bộ 

lọc nước. Tính linh hoạt của vật liệu bổ sung cho bộ công cụ giảm ô nhiễm không khí 

và ô nhiễm nước. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-03-low-cost-sustainable-material-

air-pollution.html#jCp 

  



Hệ thống hydrogel mới giúp xương mau lành 

 

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Connecticut đã thiết 

kế được một hệ thống hydrogel hybrid mới giúp giải quyết một số thách thức 

trong việc phục hồi xương bị tổn thương. Kết quả nghiên cứu đã được công bố 

trên Tạp chí Biomedical Materials Research-Part B. 

Bộ xương người trưởng thành bao gồm 200 xương, dài từ vài milimét đến hơn 30cm. 

Cách xương hình thành và lành lại sau tổn thương, đặt ra thách thức cho các nhà 

nghiên cứu trong lĩnh vực y học tái tạo. Hai quá trình liên quan đến sự phát triển của 

xương người giúp tất cả các loại xương trong cơ thể hình thành và phát triển, bao gồm 

quá trình tạo xương trong nội màng (IO) và cốt hóa nội sụn (EO). Dù cả hai quá trình 

này đều quan trọng, nhưng IO là quá trình chịu trách nhiệm tạo thành xương phẳng và 

EO là quá trình tạo nên xương dài như xương sống và xương cánh tay. 

Trong hai quá trình này cần có các tế bào gốc trung mô để kích thích sự phát triển của 

xương mới. Dù giống nhau, nhưng quá trình IO rất dễ mô phỏng trong phòng thí 

nghiệm vì các tế bào gốc trung mô có thể trực tiếp chuyển đổi thành các tế bào tạo 

xương mà không cần các bước bổ sung. Tuy nhiên, sự đơn giản này lại có những hạn 

chế nhất định. Để giải quyết vấn đề liên quan đến quá trình IO, nhóm nghiên cứu đã 

phát triển chất nền ngoại bào sử dụng hydrogel để định hướng và hỗ trợ sự hình thành 

của xương thông qua quá trình EO. 

Syam Nukavarapu, Phó giáo sư phẫu thuật chỉnh hình cho biết: “C   đế   ay, rấ     

 g  ê   ứu  ậ   ru g    ế  kế   ấ   ề      quá  rì    ố   óa  ộ  sụ  để  á      v    ụ  

 ồ  xươ g d  . Bằ g  á   kế   ợ    á   r ể   ydr g l  ybr d,   ú g  ô   ó   ể      ê  

  ấ   ề   g    b    ỗ  rợ sự  ì          ủa mẫu sụ ”. 

Trong khi tính đơn giản của quá trình IO là hạn chế, thì lợi ích của EO lại mang đến sự 

cân bằng. EO đòi hỏi sự phối hợp theo không gian và thời gian của các yếu tố khác 

nhau như các tế bào, yếu tố tăng trưởng và chất nền ngoại bào hoặc khung trên đó các 

tế bào gốc trung mô gắn kết, phát triển và biệt hóa. 

Để tạo sự cân bằng, nhóm nghiên cứu đã kết hợp 2 chất: fibrin và hyaluronan để kích 

thích tái tạo mô và tạo nên chất ngoại bào có tác dụng hình thành xương dài. Gel fibrin 

mô phỏng tế bào gốc trung mô ở người và thúc đẩy sự kết hợp giữa các tế bào, đòi hỏi 

phải có sự biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào tạo sụn. Hyaluronan là loại 



polymer sinh học tự nhiên, mô phỏng các giai đoạn sau của quá trình, qua đó, các tế 

bào tạo sụn biệt hóa sinh trưởng và phát triển. 

Theo dự báo, các mẫu sụn chứa tế bào sụn phì đại sẽ giải phóng các yếu tố tạo thành 

xương và mạch, cũng như sẽ thúc đẩy sự phát triển của xương. PGS. Nukavarapu cho 

rằng sử dụng chất nền của mẫu sụn sẽ dẫn đến khả năng phát triển các chiến lược phục 

hồi xương mới không liên quan đến các yếu tố tăng trưởng gây hại. 

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ kết hợp chất ngoại bào hybrid có khung chịu lực để phát 

triển các mẫu sụn phù hợp phục vụ việc điều chỉnh khiếm khuyến xương dài. Các nhà 

nghiên cứu hy vọng đây là bước tiến đầu tiên hướng tới cho ra đời những mẫu sụn phì 

đại với các thành phần phù hợp để kích thích sự hình thành của mô xương, tạo mạch, 

sửa đổi và cuối cùng thiết lập chức năng của tủy xương để sửa chữa các khiếm khuyết 

của xương dài nhờ có quá trình EO. 

N.P.D (NASATI), theo https://scitechdaily.com/bioengineers-develop-hybrid-hydrogel-

system-to-help-heal-bones/ 

  



Quy trình sản xuất mới giúp loại bỏ tình trạng tử vong do sốt rét 

 

Thành phần hoạt tính quan trọng nhất để bào chế thuốc chống sốt rét hiện có thể 

được sản xuất theo cách hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường. Các nhà 

nghiên cứu tại Viện Động lực và Hệ thống kỹ thuật phức tạp Max Planck và Viện 

Colloid và Giao diện Max Planck đã đưa ra một phương pháp mới sử dụng các 

chất từ chất thải thực vật để tạo ra artemisinin. Artemisinin là thành phần chính 

của loại thuốc sốt rét hiệu quả nhất và nghiên cứu cũng được thực hiện về tiềm 

năng sử dụng loại thuốc này trong điều trị ung thư. Quy trình mới có thể được 

công nghiệp hóa trên quy mô lớn, hứa hẹn thúc đẩy hoạt động sản xuất chi phí 

thấp. 

Mỗi năm, 650.000 người chết vì sốt rét, trong số đó có gần 600.000 trẻ dưới 5 tuổi, dù 

trên thực tế bệnh đã được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, thuốc chống sốt rét hiệu quả 

này cho đến nay vẫn chưa phù hợp với nhiều người, nhưng mọi thứ đang bắt đầu thay 

đổi. Peter H. Seeberger, Giám đốc Ban Hệ thống vi phân tử tại Viện Colloid và Giao 

diện Max Planck và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Độ    á  ủa   ú g  ô   r  g 

v ệ  sả  xuấ  ar  m s      ó   ềm  ă g  ứu số g    g  r ệu  gườ    ờ g ảm g á       

 ủa   uố  số  ré  v   ă g k ả  ă g   ế   ậ   rê        ầu”.  

  ờ  g a    uyể  đổ   ừ  á          ầ    ự  vậ        ar  m s       ỉ mấ  15   ú  

Năm 2012, các nhà nghiên cứu tại Viện Colloid và Giao diện Max Planck đã thu hút 

sự quan tâm của quốc tế khi đưa ra một phương pháp đơn giản để sản xuất artemisinin. 

Thành phần hoạt tính này trước đây được tách từ cây ngải (Artemisia annua). Vào thời 

điểm đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Max Planck đã sản xuất thành công hoạt tính từ 

tiền chất sinh học axit dihydroartemisinic, được xem là sản phẩm thải loại. Hơn nữa, 

quy trình được các nhà khoa học áp dụng là liên tục và có thể được thực hiện trên quy 

mô công nghiệp. 

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là Kerry Gilmore, nhà khoa học thuộc Viện Colloid và 

Giao diện Max Planck hiện đã cải tiến mạnh mẽ quy trình. Vật liệu thực vật không cần 

được xử lý bằng quy trình làm sạch phức tạp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn sử 

dụng chất diệp lục riêng của thực vật làm chất xúc tác để tổng hợp artemisinin, trong 

khi đó, trước đây cần phải có các chất kích hoạt quang học giá cao và gây hại cho môi 



trường. Các nhà khoa học hiện cung cấp một dung dịch bao gồm các thành phần được 

chiết tách trực tiếp từ thực vật, cho quy trình sản xuất liên tục. Vì thế, quy trình diễn ra 

chưa đầy 15 phút, mà trong các điều kiện tự nhiên, thực vật phải mất khoảng 3 tuần 

mới làm được điều đó. Phương pháp này hiệu quả đến mức có thể xử lý 50-100 lần 

nồng độ tự nhiên của axit dihydroartemisinic. 

 r ể  vọ g mớ        uố  đượ  b     ế       á    ươ g  ự 

Quy trình sản xuất hóa học mới là ví dụ đầu tiên của phương pháp, qua đó, nguyên liệu 

để sản xuất thuốc hoặc hợp chất thiên nhiên không phải là thứ duy nhất được chiết 

xuất từ thực vật. Chất xúc tác, cụ thể là công cụ thúc đẩy phản ứng hóa học diễn ra, 

cũng trực tiếp bắt nguồn từ thực vật. Peter H.Seeberger cho biết: “Quy  rì    ổ g  ợ  

sả    ẩm  ự    ê   ủa   ú g  ô  l  bướ  độ    á về           ấ ,   ệu quả v    â  

   ệ  vớ  mô   rườ g. Quy  rì     y k ô g   ỉ mở ra  r ể  vọ g b     ế  á  l      uố  

k á         ươ g   ứ   ươ g  ự, m   ò       ơ  ộ  để l m b ế  đổ   g     ô g 

 g  ệ    ố g số  ré ”. 

Quy trình sản xuất artemisinin hiện đang được triển khai trên quy mô công nghiệp bởi 

công ty phái sinh ArtemiFlow do các nhà nghiên cứu Peter H. Seeberger and Kerry 

Gilmore tại Viện Max Planck sáng lập. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đang thương 

thảo với nhiều đối tác tiềm năng như Quỹ Bill & Melinda Gates để nhiều bệnh nhân 

sốt rét sẽ sớm được điều trị bệnh bằng loại thuốc hiệu quả.  

N.T.T (NASATI), theo https://scitechdaily.com/new-production-process-could-help-

eradicate-malaria-related-deaths/ 

  

 

  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu chế tạo hợp kim titan y sinh cấy ghép trong cơ thể người 

 

Năm 2014, nhóm nghiên cứu do ThS. Nguyễn Tiến Tài, Viện công nghệ - Tổng Công 

ty Máy Động lực & Máy Nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công Thương đứng đầu đã tiến 

hành “Nghiên cứu chế tạo hợp kim titan y sinh cấy ghép trong cơ thể người” dựa trên 

cơ sở một số nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới. Đây là nghiên cứu thuộc 

chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ Vật liệu mới. 

Titan là một vật liệu có tính phù hợp sinh học cao. Nhu cầu sử dụng vật liệu hợp kim 

titan y sinh ở nước ta ngày một lớn. Hàng năm có đến hàng chục ngàn trường hợp cần 

nẹp xương, làm hàm, trồng răng, gắn đinh, cấy vít, làm van tim, đặt sten thông mạch 

máu, thay khớp, thậm chí làm vỏ não,... Tuy nhiên, hiện các khâu nghiên cứu chế tạo 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là không có trang thiết bị và 

công nghệ chế tạo. Do đó, các loại vật liệu hợp kim titan dùng trong công nghiệp và y 

sinh đều phải nhập ngoại, giá thành rất cao, không chủ động được. Theo thống kê chỉ 

riêng số liệu của Vụ Trang thiết bị y tế- Bộ Y tế, những chi tiết điển hình bằng hợp 

kim titan y sinh được nhập khẩu năm 2009 và 2010 như vít, chốt, nẹp xương, van tim, 

sten, khớp, đĩa đệm, mảnh vá hộp sọ,... mỗi năm là 100.000 chi tiết, số lượng năm sau 

cao hơn năm trước. Giá dao động từ 2,7 triệu đồng đến 367 triệu/cái tùy từng loại chi 

tiết và được nhập chủ yếu từ các nước Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Ấn độ, Trung Quốc, 

Pakittan,... 

Các nội dung chính trong nghiên cứu bao gồm: Tổng quan về hợp kim titan y sinh 

dùng trong cấy ghép cơ thể người trong nước và trên thế giới; Nghiên cứu công nghệ 

chế tạo hợp kim titan y sinh; Chế tạo mẫu thử nghiệm hợp kim titan y sinh; Kiểm tra 

cơ lý tính trước và sau khi nhiệt luyện chân không; Kiểm tra tổ chức kim tương hợp 

kim titan mẫu đúc, mẫu sau khi nhiệt luyện chân không và thấm nitơ plasma; Đánh giá 

sinh học thiết bị y tế theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã chế tạo được hợp kim titan y sinh Ti-

6Al-7Nb, Ti-5Al-2,5Fe bằng lò cảm ứng chân không, VIM02 với chế độ: Độ chân 

không là 5.10-2 mbar, áp suất cân bằng bởi khí Ar là 700 mbar. Mẫu sau khi nấu luyện 

được đem đi phân tích thành phần hóa học và tạp chất khí. Kết quả phân tích mẫu đạt 

yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 5832-10 và ISO 5832-11. 

Quá trình khảo sát nhiệt luyện chân không hợp kim Ti-6Al-7Nb và Ti-5Al-2,5Fe sau 

rèn ủ cho thấy sau khi tôi có tổ chứa (α+β), hình dáng của pha α và β có dạng đặc trục. 



Độ cứng đạt lớn nhất là 335 và 246 HV tương đương với hai mác trên khi tôi ở 1000 

độ C - giữ nhiệt 1h, và môđun đàn hồi đạt giá trị 97÷106 Mpa, gần với tiêu chuẩn ISO 

5832-10. 

 

Quá trình thấm nitơ-plasma cũng được thực hiện trên hai mác hợp kim Ti-6Al-7Nb và 

Ti-5Al-2,5Fe. Khi thấm ở 700 độ C - 10h, đã hình thành lớp thấm có chiều dày 

50÷100µm và độ cứng lớp thấm đo được đạt 494÷1053 HV và 415÷1089 HV. 

Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của các hợp kim Ti-6Al-7Nb và Ti-5Al-2,5Fe trong 

dung dịch huyết tương nhân tạo được nghiên cứu bằng các phương pháp điện hóa: đo 

thế mạch hở - OCP, đo phân cực anốt và phân cực điện thế tĩnh, đo phân cực I-E; 

phương pháp thử nhúng. Kết quả thu được cho thấy 2 loại vật liệu này đều thụ động về 

hóa học trong môi trường huyết tương nhân tạo. Đối với thí nghiệm thử nhúng, hàm 

lượng kim loại thôi ra dung dịch đều nằm dưới giới hạn cho phép. 

Hai mẫu vật liệu là hợp kim titan Ti-6Al-7Nb và Ti-5Al-2,5Fe được cấy ghép trên 

động vật (vào mặt bên xương chó 8 tuần) và thử nghiệm độc tính tế bào, tính kháng 

khuẩn trong phòng thí nghiệm. Sau 8 tuần, kết quả cho thấy: 

- Tại chỗ ghép không thấy nhiễm trùng, viêm, đùn đẩy vật liệu ra ngoài. Mô xương, 

mô mềm vùng ghép hoàn toàn bình thường so với vùng chung quanh. Có một màng 

liên kết mỏng xung quanh vật liệu, không thấy các tế bào viêm. Xương mới phát triển 

được quanh vật liệu. 

- Cả hai loại vật liệu này không làm biến đổi các chỉ số sinh hóa, huyết học, chức năng 

gan, thận. 

- Cả hai vật liệu không có khả năng kháng khuẩn và hoàn toàn vô khuẩn sau khi bóc 

tách từ tín kín vô trùng. 

- Cả hai vật liệu Ti-6Al-7Nb và Ti-5Al-2,5Fe không gây độc tế bào gốc trung mô phân 

lập từ tủy xương thỏ sau khi tiếp xúc 12m 48, 72 giờ ở ba nồng độ 1mg, 5mg và 10mg. 



Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu kiến nghị do các vật liệu kim loại thường nhạy với 

ăn mòn nên các mô chốt chất thường được thụ động, tạo lớp phủ bề mặt trước khâu 

đóng gói. Điều đó có thể thực hiện bằng phương pháp điện hóa như anot hóa (hợp kim 

titan), thấm nitơ plasma, phủ gốm,... Số lượng mẫu cấy ghép trên cho còn thấp n=3 

nên kết quả thống kê vẫn chưa thực sự thuyết phục. Vì vậy nhóm nghiên cứu đề xuất 

được tiến hành nghiên cứu giai đoạn 2 về vật liệu hợp kim titan y sinh với các nội 

dung nghiên cứu sau: Hoàn thiện công nghệ chế tạo phôi hợp kim titan y sinh; Hoàn 

thiện, nghiên cứu công nghệ thấm nitơ-plasma và công nghệ tạo lớp phủ bề mặt; 

nghiên cứu đánh giá tính tương thích với máy và triển khai giai đoạn tiền lâm sàng, 

lâm sàng diện hẹp với vật liệu titan y sinh đã chế tạo để có được đánh giá chất lượng 

sản phẩm rõ ràng hơn. 

     vă  Bá   á  kết quả  g  ê   ứu của Đề     (Mã số 11376) t i Cụ    ô g     

Khoa họ  v  Cô g  g ệ Quốc gia. 

P.T.T. (NASATI) 

 

 

  



Sản xuất thử nghiệm giống cam chín sớm CS1 ở một số tỉnh phía Bắc 

 

Trong những năm gần đây, sản xuất cây ăn quả có múi phải đối mặt với tình hình sâu 

bệnh, đất đai bị suy thoái, kỹ thuật thâm canh lạc hậu, chất lượng nguồn giống cây 

trồng chưa cao, sức chịu chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh thấp dẫn đến 

hiệu quả sản xuất cây có múi chưa cao nhất là ở các tỉnh Bắc trung bổ và trung du 

miền núi phía Bắc. Theo số liệu thống kê của FAO tính đến 2010, sản lượng cam quả 

của Việt Nam đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tính đến năm 2012, diện tích cây 

ăn quả cả nước là 139.300 ha, sản lượng là 1.382.600 tấn, diện tích cây có múi (Cam, 

Quýt, Chanh, Bưởi, Bồng..) đứng thứ nhất, sau đó là diện tích Chuối, Xoài, Nhãn và 

Vải, nhưng sản lượng lại đứng thứ 2, sau sản lượng Chuối. 

Vấn đề chọn tạo giống cây ăn quả có múi có chất lượng cao, cho sản lượng lớn, sạch 

bệnh, rải vụ, thích hợp với các vùng sinh thái là vô cùng cấp thiết. Nhận thấy tầm quan 

trọng của vấn đề này, nhóm nghiên cứu do ThS. Nguyễn Xuân Hồng, Trung tâm 

nghiên cứu và Phát triển cây có múi, Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, đứng đầu đã thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm giống cam 

chín sớm CS1 ở một số tỉnh phía Bắc” nhằm bổ xung những yếu tố kỹ thuật mới, đáp 

ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất, đồng thời xây dựng một số mô hình thâm canh 

được đầu tư chăm sóc theo những thành tựu mới về kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật mới đến người trồng cam quýt. 

Qua 4 năm (từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014) thực hiện dự án, bằng các nghiên cứu 

về giống, kỹ thuật canh tác, nghiên cứu về cắt tỉa, phân bón, thụ phấn bổ sung và các 

biện pháp kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh gây hại,... Nhóm nghiên cứu đã thu được các 

kết quả cơ bản như sau: 

- Hoàn thiện được quy trình nhân giống cam CS1 tại Trung tâm nghiên cứu và Phát 

triển cây có múi: Từ nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cắt tạo cành mẹ cung cấp mắt ghép 

của cây mẹ phục vụ cho quá trình nhân nhanh, nhóm nghiên cứu nhận thấy cắt cành 

các cấp chỉ để lại 3 mắt thì chất lượng lấy mắt ghép cũng như số lượng mắt ghéo được 

khai thác nhiều hơn cả. Sử dụng phân bón lá Seaweed-Rong biển 95% cho kết quả tốt 

nhất. Việc phòng chống sâu vẽ bùa nên tiến hành sớm ở thời điểm lộc cây mới nhú 

được 1-2cm là tốt nhất và có thể phun đổi thuốc giữa thuốc hóa học là Polytrin 

P440EC và thuốc sinh học Abatimex 4.0 EC để tránh kháng thuốc của sâu đồng thời 

nên dùng thuốc sinh học để bảo vệ môi trường và các loại thiên địch có lợi. 



- Hoàn thiện được quy trình thâm canh cam CS1 tại Cao Phong, Hòa Bình, đạt tiêu 

chuẩn về chất lượng, sạch bệnh, giá thành hạ. Với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 

mới đạt năng suất trên 45 tấn/ha, tăng 15-20% với sản xuất đại trà. Kết thúc bón phân 

vào trung tuần tháng 8 đã làm tăng năng suất, phẩm chất cam Xã Đoài, đem lại hiệu 

quả kinh tế cao nhất. Phun phân Seaweed qua lá cho tỷ lệ đậu quả và năng suất cao 

nhất. Dùng bả ENTO-PRO 150DD để phòng chống ruồi vàng đục quả cho thấy hiệu 

quả phòng chống là cao nhất. Các chỉ tiêu về sinh trưởng và năng suất của mô hình 

thâm canh đều tốt hơn so với áp dụng các quy trình kỹ thuật cũ. Năng suất ở các mô 

hình cao hơn so với đại trà trên 30%. 

- Sản xuất được 60.000 cây giống tại Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi. 

Trồng mới 4ha tại Cao Phong, Hòa Bình, Chương Mỹ, Hà Nội và Vân Hồ, Sơn La. 

Sản xuất 3ha thương phẩm cam SD1 tại Cao Phong, Hòa Bình và Chương Mỹ, Hà 

Nội. Trong đó có 2ha ở Cao Phong và 1ha tại Chương Mỹ. Năm suất trung bình đạt 

trung bình trên 40tấn/ha, có chất lượng tốt, sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn TCVN 

9302:2013, giá thành hạ. Cây sinh trưởng phát triển tốt tỷ lệ bệnh giảm so với đối 

chứng. 

- Đào tạo được gần 200 cán bộ địa phương và hộ nông dân trồng cam CS1 ở một số 

địa phương miền Bắc. 

Giống cam chín sớm CS1 này có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, 

chống chịu được với các điều kiện bất thuận tốt, thời gian chín sớm hơn các giống 

đang trồng và phổ biến tại miền Bắc hiện nay khoảng 1 tháng. Giống cây đạt tiêu 

chuẩn, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, cho phép sản xuất 

thử nghiệm. 

Dự án đã đem lại doanh thu lớn cho các hộ trồng cam CS1, nâng cao hiệu quả kinh tế 

từ việc trồng cam, góp phần phát triển diện tích trồng cam quýt nói chung và cam CS1 

nói riêng, làm đa đạng hóa sản phẩm và tránh được sức ép tăng giá, tăng hiệu quả sản 

xuất. 

     vă  Bá   á  kết quả  g  ê   ứu của Đề     (Mã số 11345) t i Cụ    ô g     

Khoa họ  v  Cô g  g ệ Quốc gia. 
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