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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nguồn nước và thiên tai 

 
Thỏa thuận được ký kết giữa 2 bên 

(Theo NASATI ) Trường Đại học Thuỷ Lợi và Viện Nghiên Cứu Phát Triển IRD - 
Cộng hoà Pháp vừa ký thoả thuận hợp tác về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
quản lý nguồn nước và thiên tai. 
Tham dự có GS. Alexis Drogoul - Giám đốc IRD tại Việt Nam và các đại diện của 
Phòng thí nghiệm nghiên Cứu ICTLab, Phòng thí nghiệm nghiên cứu LOTUS, Đại học 
Việt Pháp. Về phía Trường Đại học Thủy lợi có GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu 
Trưởng, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan. 
Viện Nghiên Cứu Phát Triển IRD - Cộng hoà Pháp là một Viện nghiên cứu Quốc tế 
với nhiệm vụ chính là Nghiên cứu và Phát triển các vấn đề giữa Con người và Môi 
trường, trực thuộc Bộ giáo dục và Nghiên cứu và Bộ Ngoại giao Pháp. IRD có mặt ở 
Việt Nam từ đầu những năm 1990, các chuyên gia của IRD đã phối hợp với nhiều 
chuyên gia Việt Nam triển khai nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa 
học chính xác, Y tế và khoa học môi trường… IRD cũng đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp giáo dục và hướng dẫn các sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam, 
thông qua việc thành lập các nhóm nghiên cứu trẻ hay hỗ trợ về tài chính hoặc nhân 
lực cho các chương trình nghiên cứu của họ và trong việc xây dựng mạng lưới các nhà 
khoa học đa ngành và quốc tế. 
Thoả thuận này là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự Sự hợp tác sâu, rộng hơn nữa 
về khoa học công nghệ và môi trường giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp. Theo đó, hai 
bên sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý 
nguồn nước và thiên tai (WAter Resources and disaster Management by using artificial 
intelligence). Trong đó, trọng điểm là Dự án Cải tạo và Hiện đại hoá Hệ thống điều 
khiển của hệ thống thủy nông sông Bắc Hưng hải thuộc khu vực Đồng bằng Bắc bộ.  
Tại buổi lễ, hai bên cũng giới thiệu về những hoạt động nghiên cứu đang được triển 
khai hiệu quả cùng hướng đến mục tiêu chung là cùng nhau xây dựng và chia sẻ những 
kiến thức khoa học mới có thể được áp dụng cho quá trình phát triển. 



Những sáng chế của sinh viên lọt vào tầm ngắm của doanh nghiệp 

 
Một sản phẩm sáng chế công nghệ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - 

Đại học Đà Nẵng tham dự triển lãm. Ảnh: TT 
(Theo Giáo dục Việt Nam) Trong khuôn khổ “Diễn đàn Khoa học và Công nghệ 
lần thứ 7” tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng vừa 
qua đã có 11 sản phẩm, công trình nghiên cứu của sinh viên được trình diễn và 
triển lãm. Nhiều sản phẩm sáng chế, có tính ứng dụng cao của sinh viên các 
trường Đại học miền trung đã được các doanh nghiệp quan tâm, để mắt đến. 
Tham dự diễn đàn lần này, ngoài trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hoà Lạc (Hoa Lac 
TOT), Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, còn có nhiều chuyên gia về 
khởi nghiệp, các doanh nghiệp, nhà khoa học trẻ... Phó Giáo sư Phan Cao Thọ - Hiệu 
trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cho biết, diễn đàn lần này 
có mời đến những doanh nghiệp hoạt động, ứng dụng trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ có tầm, nguồn lực mạnh mẽ để kết nối, tương tác với các nhóm sinh viên có sáng 
chế. 
Thông qua màn trình diễn ý tưởng, vấn đáp trực tiếp sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm 
thấy được công nghệ mình cần. Những ý tưởng đầu tư kinh doanh mới và nhóm 
nghiên cứu tìm được cơ hội đầu tư để phát triển, ứng dụng các sản phẩm vào thực tiễn, 
biến ý tưởng, nghiên cứu thành hiện thực. Cũng theo thầy Thọ, thời gian qua, nhà 
trường đã đầu tư mạnh mẽ cho giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 
Thực tế, trường đã có nhiều công trình, sáng chế có tính ứng dụng thực tiễn cao, được 
các doanh nghiệp để mắt đến. “Định hướng của nhà trường là ứng dụng, đào tạo 
nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp như: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ 
thuật, kỹ sư thực hành. Nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, 
chú trọng nghiên cứu và chuyển giao các sản phẩm công nghệ phục vụ giáo dục kỹ 
thuật - dạy nghề - hướng nghiệp”, thầy Thọ nói. 
Ngoài những trao đổi các kiến thức về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp thì nơi trưng 
bày, triển lãm các sản phẩm của sinh viên cũng được nhiều doanh nghiệp đặc biệt chú 
ý. Được thiết kế bởi hai sinh viên Nguyễn Hữu Ngọc và Đặng Phước Trung (Khoa 
Công nghệ nhiệt - điện lạnh thuộc Đại học Bách khoa Đà Nẵng), thiết bị chưng cất 
tinh dầu thiên nhiên được đánh giá cao. Sự thay đổi mới mẻ về cách vận hành, thiết bị 



chế tạo khiến sản phẩm này có chất lượng tương đương với các sản phẩm đang có ở thị 
trường nhưng giá cả rẻ hơn, dễ vận hành hơn. 
Sản phẩm được chiết xuất từ thiết bị chưng cất tinh dầu thiên “made by sinh vien” đều 
đạt các chỉ số cần thiết. Một nhóm sinh viên khác của Đại học Đà Nẵng lại mang đến 
một sản phẩm có tính ứng dụng khác là: “Ứng dụng quadcopter để khảo sát, quan sát, 
kiểm tra đường dây điện cao áp từ xa”. Dựa trên thiết bị bay flycam, các sinh viên đã 
nghiên cứu, “độ” thêm các phụ kiện cần thiết để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. 
“Bằng ứng dụng này, nhân viên ngành điện không còn cảnh phải trèo lên từng cột điện 
cao để kiểm tra, vừa mất thời gian, độ rủi ro lại cao. Ứng dụng quadcopter có thể 
cung cấp chính xác các hỏng hóc cũng như truyền tải hình ảnh về trung tâm để có 
phương án xử lý”, một thành viên của nhóm chia sẻ. 
Lướt qua các gian hàng triển lãm lần này, có nhiều sản phẩm đã "thuyết phục" được sự 
khó tính của các doanh nghiệp như: Khóa mật mã thông minh, mô hình nuôi trùng quế 
thông minh, máy phát điện bằng năng lượng trọng lực, mô hình robot phục vụ bàn, son 
môi thiên nhiên... “Sức sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các bạn sinh 
viên là không có giới hạn. Với những kiến thức đã học, các bạn đã tạo ra những sản 
phẩm có tính ứng dụng mà doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi cần”. Nhiều sản 
phẩm như: robot phục vụ bàn, khóa mật mã thông minh… đều có thể được đầu tư thêm 
để tung ra thị trường”, đại diện một doanh nghiệp cho hay. 
. 
  



Chính sách thuế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam 

 
Với vai trò thiết kế và thực thi pháp luật, Chính phủ là tác nhân có ảnh hưởng sâu 

rộng nhất đến hệ sinh thái khởi nghiệp. Nguồn: Internet 
(Theo Tạp chí Tài chính) Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam trong thời gian gần 
đây đang phát triển nhanh chóng với động lực chính đến từ các tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư. Với vai trò thiết kế 
và thực thi pháp luật, Chính phủ là tác nhân có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến hệ 
sinh thái khởi nghiệp và một trong những công cụ để Chính phủ tác động đến hệ 
sinh thái khởi nghiệp chính là hệ thống chính sách thuế. 
Bài viết khái quát hệ thống những quy định về chính sách thuế hiện đang áp dụng đối 
với các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, phân tích và đưa ra những đề xuất nhằm 
điều chỉnh chính sách thuế với mục đích giúp cho Chính phủ trở thành tác nhân thực 
sự hiệu quả trong việc thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.  
Hệ sinh thái khởi nghiệp và các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp 
Hệ sinh thái khởi nghiệp được hiểu là các điều kiện, môi trường trong đó các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp và xã hội đến với nhau để thúc đẩy sự thịnh vượng và phồn vinh 
của nền kinh tế (WEF - 2014). Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) định 
nghĩa hệ sinh thái khởi nghiệp là “tổng hợp các mối liên kết chính thức và phi chính 
thức giữa các chủ thể khởi nghiệp (tiềm năng hoặc hiện tại), tổ chức khởi nghiệp 
(công ty, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, hệ thống ngân hàng…) và các 
cơ quan liên quan (trường đại học, các cơ quan nhà nước, các quỹ đầu tư công…) và 
tiến trình khởi nghiệp (tỷ lệ thành lập doanh nghiệp (DN), số lượng DN có tỷ lệ tăng 
trưởng tốt, số lượng các nhà khởi nghiệp…) tác động trực tiếp đến môi trường khởi 
nghiệp tại địa phương”. 
Theo các cách định nghĩa trên, chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp gồm có 03 nhóm 
sau: 
Nhóm 1: Các DN khởi nghiệp. 
Nhóm 2: Nhóm các đối tượng hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: Chính phủ, các trường đại 
học, viện nghiên cứu, các tổ chức ươm mầm, các chuyên gia cố vấn. 



Nhóm 3: Nhóm các nhà đầu tư cho khởi nghiệp, bao gồm: các quỹ đầu tư mạo hiểm, 
các nhà đầu tư “thiên thần”, các tổ chức thúc đẩy kinh doanh. 
Trong đó, khác với DN khởi nghiệp thông thường - được định nghĩa như một DN mới 
thành lập, theo Wikimedia, một DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up) là một DN 
mới nổi, có tốc độ phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu thị trường bằng cách phát triển 
một mô hình kinh doanh hiệu quả với những sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc nền 
tảng sáng tạo. 
Chính sách thuế với hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay 
Mặc dù hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam hiện nay chưa có quy định riêng cho các 
chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp nhưng có thể thấy trong các văn bản pháp luật 
về thuế đã có những quy định mà các chủ thể có thể áp dụng như sau: 
Thứ nhất, chính sách thuế đối với các DN khởi nghiệp. 
Đối với các DN khởi nghiệp có thể áp dụng một số quy định sau: 
- Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp đối với DN mới thành 
lập từ dự án đầu tư: Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành thuế TNDN: 
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự 
án đầu tư mới, bao gồm: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc 
danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công 
nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo DN công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho 
phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển; đầu tư 
xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo DN công nghệ cao; đầu 
tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, 
đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở 
hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định... 
DN thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ 
chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số 
thuế TNDN phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ. 
- Miễn thuế đối với một số khoản thu nhập: Thu nhập nhận được từ việc thực hiện hợp 
đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về 
khoa học và công nghệ được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhưng tối 
đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ; Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ 
mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của 
Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có 
doanh thu từ bán sản phẩm; Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời 
gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật. 
- Cho phép DN được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ của DN. 
Thứ hai, chính sách thuế đối với nhà đầu tư vào DN khởi nghiệp. 
Các quy định về chính sách thuế đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào DN khởi nghiệp 
hiện được quy định cũng giống như đầu tư vào các DN. Cụ thể: 



- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Khi chuyển nhượng vốn sẽ phải nộp thuế TNDN với thuế 
suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Nếu là cá nhân cư trú khi chuyển nhượng vốn sẽ nộp 
thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập nhận được từ chuyển nhượng vốn với 
thuế suất 20% tính trên thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp. Đối với thu nhập từ 
chuyển nhượng chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân được tính theo tỷ lệ 0,1% tính trên 
giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 
Nếu là cá nhân không cư trú, khi chuyển nhượng vốn hoặc chuyển nhượng chứng 
khoán, sẽ nộp thuế TNCN với tỷ lệ 0,1% tính trên giá chuyển nhượng vốn hoặc 
chuyển nhượng chứng khoán theo từng lần phát sinh thu nhập. 
Thứ ba, đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 
DN khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp là một vấn đề mới và được Nhà nước đặc biệt 
quan tâm trong những năm gần đây. Khái niệm hỗ trợ DN khởi nghiệp chính thức 
được đề cập đến trong Quyết định Số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
ngày 18/05/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”. Đề án đã đưa ra quy định cần phải có “Cơ chế thuế, tài chính 
đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc 
đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu 
đãi thuế đối với DN khoa học và công nghệ”. Tuy nhiên, trong Luật Hỗ trợ DN nhỏ và 
vừa mặc dù có đề cập đến việc hỗ trợ thuế và kế toán cho DN nhỏ và vừa (Điều 10) 
nhưng chỉ quy định chung, chưa có quy định cụ thể là hỗ trợ như thế nào. 
Tương tự, khái niệm về nhà đầu tư “thiên thần”, nhà đầu tư mạo hiểm cũng mới được 
đề cập trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt 
động của quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo. Riêng đối với các Quỹ đầu 
tư mạo hiểm, đến nay vẫn chưa có các quy định riêng về thuế nhằm khuyến khích hoạt 
động đầu tư mạo hiểm. Vậy nên các nhà đầu tư cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp, khi 
thoái vốn, họ sẽ bị thu thuế cao cho khoản đầu tư có lời và không được tính theo 
phương pháp bù trừ cho các đầu tư lỗ. Trong khi đó, do tính chất của hoạt động đầu tư 
mạo hiểm, tỷ lệ thành công chỉ chiếm khoảng 3%-10%. 
Đối với vườn ươm, hiện tại Việt Nam mới chỉ thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP. Cần 
Thơ, chưa áp dụng mở rộng cho tất cả các đối tượng là vườn ươm chung. Cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 
tại TP. Cần Thơ quy định cụ thể như sau: 
- Miễn thuế nhập khẩu các hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện 
vận tải trong nước chưa sản xuất được; công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài 
liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ 
của DN nhập khẩu phục vụ trực tiếp vào hoạt động ươm tạo công nghệ tại vườn ươm. 
- Thuế TNDN của các DN thực hiện dự án đầu tư mới ươm tạo công nghệ cao trong 
các lĩnh vực tại vườn ươm hoặc TNDN từ thực hiện dự án đầu tư mới ứng dụng công 
nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (theo quy định 
của Luật Công nghệ cao), được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 
năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, 



thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN, giá thuê đất cũng có nhiều ưu đãi cho các 
DN mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. 
Bên cạnh các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển trên, thực tế cho thấy, hiện nay vẫn 
còn một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức hỗ trợ DN khởi 
nghiệp phát triển như sau: 
- Thứ nhất, chưa có một chính sách đặc thù đối với các DN khởi nghiệp nói chung, 
quy định về chính sách thuế đối với DN khởi nghiệp nói riêng. Hiện nay, mới chỉ có 
Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa được ban hành vào năm 2017 và Nghị định số 39/2018 
ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Mặc dù, trong Luật Hỗ 
trợ DN nhỏ và vừa quy định về việc hỗ trợ thuế, kế toán cho DN nhỏ và vừa nhưng 
chưa có quy định nào đối với DN khởi nghiệp, ngay cả Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 
cũng chưa đề cập tới vấn đề này. Các quy định về các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng chưa 
chính thức ban hành. Mặc dù Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định 
chi tiết về việc đầu tư cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nhưng cũng chưa có 
quy định cụ thể về nghĩa vụ của các nhà đầu tư.  
- Thứ hai, chính sách thuế chưa có sự phân biệt theo hướng dành ưu đãi cao hơn cho 
các DN khởi nghiệp. Cụ thể: Hiện nay, các DN khởi nghiệp áp dụng thuế suất thuế 
TNDN phổ thông như các DN khác là 20%. Việc ưu đãi thuế suất 10% hay miễn thuế 
TNDN đối với thu nhập từ các hoạt động thuộc một số ngành nghề, lĩnh vực được ưu 
đãi cũng giống như bất kỳ DN nào mới thành lập từ dự án đầu tư mới. 
- Thứ ba, hiện chưa có quy định chính sách thuế phân biệt đối với nhà đầu tư vào DN 
khởi nghiệp khi chuyển nhượng vốn. Chính sách thuế hiện quy định đánh thuế đối với 
từng lần chuyển nhượng vốn, từng lần chuyển nhượng chứng khoán đối với việc đầu 
tư vào bất kỳ DN nào sau đó chuyển nhượng vốn. Việc đầu tư vào các DN này có độ 
rủi ro cao, chính sách thuế chưa cho phép nhà đầu tư thực hiện biện pháp bù trừ lỗ. 
Điều này có ảnh hưởng nhất định đến việc thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước vào các DN khởi nghiệp. 
- Hơn nữa, quy định về thuế TNCN đối với các nhà đầu tư cá nhân cho hoạt động khởi 
nghiệp cũng vẫn áp dụng các quy định chung cho cá nhân có thu nhập. 
- Thứ tư, cơ chế chính sách đặc thù cho vườn ươm DN mới đang trong giai đoạn áp 
dụng thí điểm, chưa được áp dụng mở rộng cho tất cả mọi đối tượng áp dụng. 
- Điều chỉnh chính sách thuế hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
Trước hết, cần xây dựng một chính sách đặc thù cho DN khởi nghiệp và các chủ thể 
trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong đó, cần có các tiêu thức xác định thế nào là một 
DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phân biệt với các DN khởi nghiệp chung, từ đó có 
các ưu tiên về nguồn lực và các biện pháp hỗ trợ thích hợp. 
Tiếp đến, cần có những quy định cụ thể, chi tiết hơn về chính sách thuế đối với các chủ 
thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp theo hướng có tính chất đặc thù hơn, ưu đãi hơn. Để 
hỗ trợ các DN khởi nghiệp, Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ trực tiếp 
thông qua việc cấp vốn cho các DN khởi nghiệp hoặc hỗ trợ gián tiếp thông qua việc 
chi tiêu thuế. Việc cấp vốn trực tiếp cho DN khởi nghiệp có thể được thực hiện thông 
qua Quỹ hỗ trợ công nghệ quốc gia. Tuy nhiên, các thống kê cho thấy, hiện nay có rất 
ít DN nhận được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ công nghệ quốc gia. Vì vậy, các biện pháp hỗ 
trợ gián tiếp cho các nhà đầu tư, các đối tượng hỗ trợ DN khởi nghiệp và các biện pháp 



chi tiêu thuế (Miễn giảm nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước) sẽ là biện pháp hiệu quả 
hơn. 
Với tính chất là các cơ chế, cách thức can thiệp từ góc độ Nhà nước để giúp đỡ và qua 
đó thúc đẩy sự phát triển của các start-up, những biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã 
hoặc đang thực hiện đều tập trung vào việc giúp giải quyết hoặc xử lý các vướng mắc, 
khó khăn, hạn chế của startup. Các biện pháp hỗ trợ về thuế đối với DN khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo có thể được chia thành các nhóm chủ yếu sau đây: 
Đối với các DN khởi nghiệp, các start-up: Các DN khởi nghiệp trong thời gian đầu 
hoạt động có thể chưa có doanh thu, thu nhập. Vì vậy, nên áp dụng có mức ưu đãi thuế 
cao hơn so với các DN khác như: Cho phép miễn thuế trong thời gian 5 năm đầu hoạt 
động và áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời gian dài hơn so với thời hạn 15 
năm mức ưu đãi hiện đang áp dụng với các DN khác. Đồng thời, có thể cho phép 
chuyển lỗ không giới hạn thời gian thay vì 5 năm như hiện nay để đảm bảo hỗ trợ tối 
đa cho DN khởi nghiệp. 
Đối với các đối tượng hỗ trợ DN khởi nghiệp (các trường đại học, viện nghiên cứu, 
vườn ươm): Ban hành quy định về chính sách tài chính nói chung, chính sách thuế nói 
riêng có tính chất đặc thù đối với nhóm đối tượng này. Có thể vận dụng những kết quả 
đạt được từ việc thí điểm đối với vườn ươm tại Cần Thơ để phát triển cho tất cả các 
vườn ươm trên toàn quốc, cụ thể: 
- Miễn thuế nhập khẩu các hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện 
vận tải trong nước chưa sản xuất được; công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài 
liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ 
của DN nhập khẩu phục vụ trực tiếp vào hoạt động ươm tạo công nghệ tại vườn ươm. 
- Áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 
50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với các DN thực hiện dự án đầu tư mới 
ươm tạo công nghệ cao trong các lĩnh vực tại vườn ươm, hoặc TNDN từ thực hiện dự 
án đầu tư mới ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển mà được ươm tạo thành công tại Vườn ươm được áp dụng. 
- Áp dụng quy định về việc giảm thuế TNCN cho các chuyên gia làm việc tại vườn 
ươm như đối với các cá nhân làm việc trong các khu kinh tế hiện nay. 
Đối với các nhà đầu tư khởi nghiệp: Chính sách cần được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ 
tối đa cho các nhà đầu tư khởi nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, cần ban hành quy 
định về đầu tư mạo hiểm bên cạnh việc quy định về đầu tư cho các DN nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo như Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. Trong đó, cần chỉ rõ nghĩa vụ 
thuế của các nhà đầu tư này khi thực hiện đầu tư cũng như khi chuyển nhượng vốn. 
Nên đưa ra những quy định về giảm thuế TNDN (đối với các nhà đầu tư là DN) hoặc 
thuế TNCN (đối với các cá nhân đầu tư) trong trường hợp có thu nhập từ đầu tư hoặc 
chuyển nhượng vốn. Đồng thời, có thể cho phép bù trừ số lỗ của dự án đầu tư cho khởi 
nghiệp với các dự án khác để giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư, khuyến khích các nhà 
đầu tư bỏ vốn cho DN khởi nghiệp. 
Ngoài ra, cần có những quy định về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn 
giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán. Việc đăng ký thuế hiện đã được thực 
hiện qua mạng internet, tuy nhiên, để đơn giản cho các DN khởi nghiệp, có thể quy 



định các DN khởi nghiệp trong 5 năm đầu nếu chưa có doanh thu có thể khai thuế 
GTGT 6 tháng một lần. 
Bên cạnh việc ban hành các chính sách đối với các nhà đầu tư nêu trên, các nghiên cứu 
chẩn đoán và thực nghiệm ở nhiều nước trên thế giới (kể cả đã phát triển và đang phát 
triển) cho thấy, các DN khởi nghiệp tận dụng được rất ít từ các khoản đầu tư, đặc biệt 
là các khoản đầu tư ngoài vốn tự có của chính các sáng lập viên hoặc người thân; trong 
cơ cấu vốn, phần vốn vay của DN khởi nghiệp lớn hơn nhiều so với phần vốn đầu tư; 
các DN khởi nghiệp khó tiếp cận vốn vay hơn là các DN nhỏ và vừa truyền thống và 
rất hiếm các DN khởi nghiệp có thể dùng tài sản sở hữu trí tuệ của mình để thế 
chấp/bảo lãnh vay vốn. Do đó, bên cạnh các biện pháp hỗ trợ để DN khởi nghiệp tăng 
khả năng tiếp cận vốn đầu tư, OECD khuyến nghị các Chính phủ cũng nên tập trung 
vào các biện pháp hỗ trợ để DN khởi nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay tín dụng tốt 
hơn.  
  
  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Công nghệ sản xuất pin với thành phần thay thế coban 

 
Coban là một trong hai thành phần chính và là vật liệu cơ sở, chiếm tỉ lệ hơn 
50% trong sản xuất pin Lithium-ion (Li-ion). Pin Li-ion thường được sử dụng để 
cung cấp năng lượng cho những thiết bị điện thoại di động, máy tính xách tay và 
thậm chí là cả xe hơi. Khoảng 50% trữ lượng Coban nguyên chất trên thế giới 
được khai thác thủ công (chủ yếu bằng tay) từ những mỏ khoáng ở Congo bởi 
những người thợ mỏ, trong đó có cả trẻ em. 
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi các nhà khoa học tại trường 
Đại học California, Berkeley đã mở đường cho khả năng sử dụng các chất xúc tác kim 
loại khác trong sản xuất pin lithium-ion, đồng thời, chế tạo ra điện cực âm (cathode) 
với khả năng lưu trữ lithium cao hơn 50% so với các vật liệu thông thường. 
GS. GerbrandCeder, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Berkeley, cho biết: 
"Nghiên cứu của chúng tôi đã mở ra một không gian mới cho công nghệ pin. Lần đầu 
tiên, chúng ta đã tìm ra yếu tố vật liệu không những giá thành rẻ mà còn có thể làm 
tăng hiệu quả trao đổi electron trong pin". 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature là sự hợp tác giữa các nhà khoa học tại 
Đại học UC Berkeley, Phòng thí nghiệm Berkeley, Phòng thí nghiệm quốc gia 
Argonne, MIT và UC Santa Cruz. 
Trong pin lithium ngày nay, ion lithium được lưu trữ trong điện cực âm (điện cực tích 
điện âm) là các hợp chất mà cấu trúc tinh thể của chúng có dạng lớp. Vai trò của 
Coban là giúp duy trì cấu trúc lớp này. Trong quá trình sạc pin, các ion Li chuyển 
động từ cathode sang phía bên kia của pin. Sự vắng mặt của các ion lithium trong cực 
âm để lại rất nhiều không gian. Hầu hết các ion kim loại sẽ di chuyển vào không gian 
đó, phá vỡ cấu trúc của cathode. Tuy nhiên, là một trong số ít các yếu tố không di 
chuyển xung quanh nên coban đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp pin. 
Vào năm 2014, các chuyên gia làm việc tại phòng thí nghiệm của Ceder đã tìm ra một 
phương pháp giúp cathode duy trì mật độ năng lượng cao mà không cần cấu trúc dạng 
lớp có tên gọi là muối đá hỗn độn. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng mangan có thể hoạt 
động trong cấu trúc này. Đây là một bước đi đầy hứa hẹn, vì so với coban, mangan là 
nguyên tố rẻ tiền và được tìm thấy nhiều trong lớp vỏ Trái đất. 



Ceder cho biết: "Nếu muốn thay thế coban bằng các chất xúc tác khác, cần thiết phải 
phá vỡ cấu trúc phân tầng trong cathodes. Việc thay đổi trật tự cấu trúc trong cực âm 
cho phép chúng ta sử dụng nhiều nguyên tố kim loại khác trong bảng tuần hoàn". 
Công nghệ mới có thể được sử dụng nâng cao hiệu suất của cathode. Bằng cách pha 
loãng florua, các chuyên gia đã kết hợp một lượng lớn mangan trong cathode. Các ion 
mangan với điện tích phù hợp cho phép các cathode lưu giữ nhiều ion lithium, do đó, 
tăng hiệu suất của pin. Ceder khẳng định nghiên cứu về cấu trúc hỗn độn chính là chìa 
khóa quan trọng cho sự thành công của họ. 
Hiệu suất của cathode được đo bằng năng lượng trên một đơn vị trọng lượng, được gọi 
là watt-giờ trên kilogram. Hiệu suất hoạt động của cathode chứa mangan có cấu trúc 
hỗn độn là 1.000 watt-giờ/kg trong khi hiệu suất thông thường của cathode trong pin 
li-ion đạt khoảng 500-700 watt-giờ/kg. 
Nghiên cứu sinh tại MIT Jinhyuk Lee cho biết: "Nghiên cứu mới là một cải tiến lớn so 
với các cathode thông thường trong ngành công nghiệp pin”.  
Công nghệ mới cần được mở rộng và thử nghiệm nhiều hơn trong các ứng dụng như 
máy tính xách tay hoặc xe điện. Nhưng Ceder cho biết cho dù trong tương lai công 
nghệ này có được sử dụng trong sản xuất pin hay không thì cũng cần phải công nhận 
rằng các nhà nghiên cứu đã mở ra những khả năng mới trong sản xuất cathode, và điều 
này thậm chí được cho là quan trọng hơn rất nhiều. 
Ceder khẳng định có thể sử dụng bất kỳ nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn vì các cực 
âm không có cấu trúc lớp. Do đó, chúng ta có nhiều cơ hội để khám phá các cathode 
mới. 

P.K.L (NASATI), theo 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131623.htm 

  



Vi khuẩn đầm lầy mới được phát hiện có thể xử lý ô nhiễm 

 
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Princeton đã phát hiện ra một vi khuẩn 
trong đầm lầy ở New Jersey có khả năng xử lý hiệu quả các chất độc hại trong 
nước thải, dòng thải phân bón và các dạng ô nhiễm nước khác. 
Vi khuẩn mới được gọi là Acidimicrobiaceae A6 có khả năng xử lý amoni, chất ô 
nhiễm trong nước thải và dòng thải phân bón. Điểm thú vị là A6 có thể thực hiện 
chuyển đổi hóa học để khử amoni khi thiếu oxy, có triển vọng thay thế cho phương 
pháp xử lý phụ thuộc vào oxy rất tốn kém hiện được áp dụng trong các quy trình xử lý 
nước thải và các quy trình khác. 
Peter Jaffe, Giáo sư xây dựng dân dụng cho biết: “Máy trộn khí với nước thải để cung 
cấp oxy nhằm phân hủy amoni, tiêu thụ khối lượng lớn năng lượng. Vi khuẩn A6 thực 
hiện phản ứng này nhờ vi khuẩn kỵ khí và có thể trở thành một phương pháp xử lý hiệu 
quả amoni và các chất ô nhiễm môi trường khác xuất hiện ở những khu vực nghèo oxy 
như các tầng nước ngầm”. 
Hầu hết các nhà máy xử lý nước thải xả ra sông và biển, đã sử dụng vi khuẩn để loại 
bỏ amoni khỏi chất thải, nhưng để làm được điều đó, cần dẫn nhiều không khí vào 
trong bùn thải để cung cấp oxy cho vi khuẩn. Vi khuẩn sử dụng oxy trong phản ứng 
hóa học biến đổi amoni thành nitrit và sau đó, các vi khuẩn khác chuyển đổi nitrit 
thành khí nitơ vô hại. 
Loại bỏ amoni là vấn đề quan trọng để tránh làm cạn kiệt oxy trong các dòng sông và 
ngăn chặn hiện tượng phú dưỡng, sự phát triển quá mức của tảo và các thực vật khác 
do hợp chất nitơ từ nước thải và dòng thải nông nghiệp gây ra. 
Quy trình hóa học thay thế để xử lý amoni được gọi là Feammox, diễn ra trong môi 
trường đất ngập nước và đất giàu axit, sắt và được phát hiện thấy diễn ra trong đất 
ngập nước ven sông ở New Jersey, trong đất của rừng mưa nhiệt đới ở Puerto Rico, 
trong đất ngập nước ở South Carolina và nhiều địa điểm trồng rừng và đất ngập nước ở 



miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được cụ thể 
những yếu tố cho phép phản ứng Feammox xảy ra. 
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng phản ứng Feammox chỉ diễn 
ra trong các mẫu được lấy ở đầm lầy khi vi khuẩn Actinobacteria xuất hiện. Trong số 
các vi khuẩn này, nhóm nghiên cứu đã xác định được một loại vi khuẩn cụ thể mà họ 
gọi là Acidimicrobiaceae A6 và nghi ngờ về vai trò quan trọng của nó trong phản ứng 
này. Kết quả là A6 đã biến amoni thành nitrit và các vi khuẩn phổ biến đã thực hiện 
chuyển đổi nitrit thành khí nitơ. 
Tuy nhiên, việc tách vi khuẩn và khẳng định chắc chắn vai trò của vi khuẩn sẽ phải 
mất nhiều năm nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã trộn các mẫu 
đất được thu thập từ vùng đất ngập nước New Jersey với nước và vật liệu chứa oxit sắt 
và amoni, sau đó, tiến hành ủ hỗn hợp trong các lọ trong khoản thời gian gần 1 năm. 
Hòa trộn các mẫu đất và kim loại trong các lọ được thực hiện trong buồng không có 
oxy và các lọ được bịt kín để mô phỏng các điều kiện kỵ khí của đất ngập nước nơi vi 
khuẩn cư trú. 
Cứ 2 tuần trong thời gian 1 năm, các nhà khoa học đã lấy đi một mẫu nhỏ từ mỗi lọ để 
kiểm tra khả năng loại bỏ oxit sắt và amoni. Khi phát hiện ra một mẫu trong đó phản 
ứng này diễn ra, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật lập trình tự gen để xác định loại 
vi khuẩn có mặt và kết quả đã tìm ra vi khuẩn A6 thực hiện phản ứng Feammox. 
Nhóm nghiên cứu đang thăm dò cách chế tạo lò phản ứng, trong đó, A6 có thể được sử 
dụng để xử lý amoni ở quy mô công nghiệp. Thách thức đặt ra là vi khuẩn tiêu thụ 
nhiều sắt nên chi phí thực hiện quá trình này quá đắt đỏ để làm phương pháp thay thế 
hiện tượng thông gió. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm 
đặt hiệu điện thế nhỏ giữa 2 điện cực đặt trong chất lỏng của lò phản ứng trong thiết bị 
được gọi là “pin điện phân vi khuẩn”. Sau đó, các điện cực thực hiện vai trò mà sắt 
đang đảm nhiệm trong phản ứng Feammox.  
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trong khi oxy hóa amoni, vi khuẩn A6 còn 
có khả năng khử đồng thời trichloroethylene và tetrachloroethylene, hai chất ô nhiễm 
khó xử lý thường thấy tại các điểm ô nhiễm. Vi khuẩn cũng có thể chuyển điện tử sang 
cho các hợp chất khác như urani và đồng chứ không chỉ sắt. Trong trường hợp của 
urani là khả năng chuyển đổi nó thành dạng không hòa tan trong nước. 
Nhóm nghiên cứu đang hợp tác với Bộ Môi trường Trung Quốc để chế tạo mẫu lò 
phản ứng để khử amoni và các kim loại nặng trong nước nhằm đẩy lùi hiện tượng phú 
dưỡng, trong đó, chất dinh dương dư thừa quá mức trong dòng thải gây hại cho sông, 
hồ và biển. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.princeton.edu/news/2018/04/11/swamp-microbe-
has-pollution-munching-superpower,  

  



Công nghệ mới nhất sản xuất hydro sạch 

 
Thế giới đang đứng trước yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính độc hại cũng như 
sự chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng thân thiện với 
môi trường và tái tạo. Hydrogen có tiềm năng trở thành một nguồn cung cấp 
năng lượng sạch và bền vững cho xã hội chúng ta. 
Các tế bào nhiên liệu sử dụng hydro cung cấp một cơ chế hiệu quả và sạch để chuyển 
đổi năng lượng. Tuy nhiên, hydro hiện đang được sản xuất trong các nhà máy tập 
trung lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và do đó, không thể được coi là một nguồn 
năng lượng sạch. 
Các nhà máy quy mô lớn cũng bị giảm khả năng mở rộng cho các hệ thống phân cấp, 
có nghĩa là hydro phải được vận chuyển bằng xe tải hoặc thông qua đường ống dẫn 
trên một khoảng cách dài. Những cách tiếp cận này hoặc tiêu thụ một lượng năng 
lượng khổng lồ hoặc đòi hỏi đầu tư tài chính lớn, làm cho sản xuất hydro tốn kém và 
cản trở việc sử dụng rộng rãi của nó như một nguồn năng lượng sạch. 
Để giải quyết vấn đề này, dự án hệ thống OSH do EU tài trợ đề xuất phát triển một 
máy phát điện hydro theo yêu cầu (OSOD) nhỏ gọn dựa trên công nghệ xử lý đột phá. 
“Tầm nhìn của chúng tôi là thiết lập hydro như một nguồn chính cho năng lượng sạch 
ở châu Âu thông qua việc giới thiệu một công nghệ mới cho sản xuất và lưu trữ 
hydro”, điều phối viên dự án, ông Uwe Strohmeyer giải thích. 
Công nghệ mới để sản xuất hydro sạch 
Hệ thống RGH2 OSOD kết hợp một máy phát điện hydro và thiết bị lưu trữ trong một 
thiết bị duy nhất. Thiết bị này sử dụng hydrocacbon như khí sinh học, sinh khối hoặc 
khí tự nhiên, được đun nóng và trộn với hơi nước để tạo ra hydro ở độ tinh khiết cực 
cao, không yêu cầu phải có thêm quy trình làm sạch. 
Hydrogen được lưu trữ an toàn trong một vật liệu, và theo yêu cầu nó được phân phối 
dưới dạng nhiên liệu trong trạm làm đầy hydro hoặc được sử dụng để tạo ra nhiệt và 
năng lượng. Quan trọng hơn, hệ thống OSOD có khả năng mở rộng và có thể được cấu 
hình để đáp ứng mọi yêu cầu - từ tỷ lệ nhỏ đến đơn vị lớn - để phù hợp với nhu cầu cá 



nhân. Điều này có nghĩa là nó phù hợp cho các quy trình công nghiệp cũng như cho 
việc cung cấp các loại xe chạy bằng pin nhiên liệu. 
Một tính năng bổ sung nhưng quan trọng, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ chờ khi nhu 
cầu thấp và sản xuất có thể được tiếp tục khi được yêu cầu. Hơn nữa, OSOD tránh 
được khâu vận chuyển hydro tốn kém và nguy hiểm từ các nhà máy sản xuất tập trung 
đến người tiêu dùng. 
Tương lai của công nghệ 
Ưu tiên của dự án là triển khai các hệ thống không tạo ra ô nhiễm không khí, phát thải 
bằng không hoặc ít phát thải đáng kể cho một thế giới tốt hơn. Theo kế hoạch kinh 
doanh và hợp nhất thị trường, các nhà nghiên cứu đã sẵn sàng xây dựng nhà máy 
nguyên mẫu hệ thống OSOD. Song song với đó, họ sẽ tiếp tục tối ưu hóa các thông số 
hoạt động và tăng cường sử dụng nguyên liệu tái tạo và đánh giá hiệu suất và hiệu quả 
của hệ thống. 
Cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững dựa trên hydro tái tạo được hỗ trợ đầy đủ bởi một 
mạng lưới liên kết với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác nghiên cứu tiềm năng. 
Việc chế tạo thành công các tế bào nhiên liệu trong các ứng dụng cố định và di động 
dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường các nguồn năng lượng sạch như hydro. “Chúng tôi tin 
tưởng rằng có một cơ hội kinh doanh vững chắc cho hệ thống OSOD trong các lĩnh 
vực công nghiệp khác nhau”, ông Uwe Strohmeyer nói. Quan trọng nhất, nó sẽ giúp 
giảm thiểu ảnh hưởng của con người đối với biến đổi khí hậu và đảo ngược tác động 
của sự nóng lên toàn cầu. 

N.M.P (NASATI), theo https://cordis.europa.eu, 
  



Phương pháp mới giúp thay thế van tim an toàn hơn 

 
Các nhà khoa học đã phát triển một kỹ thuật mới và an toàn hơn để ngăn ngừa 
tắc nghẽn động mạch vành trong quá trình thay van động mạch vành (TAVR), 
một biến chứng hiếm gặp nhưng thường gây tử vong. 
Phương pháp này được gọi là Phẫu thuật nội soi sinh học nhằm ngăn ngừa tắc nghẽn 
động mạch vành (BASILICA). Nó sẽ làm tăng các lựa chọn điều trị cho những bệnh 
nhân có nguy cơ cao cần thủ thuật van tim. 
TAVR, một thủ thuật được sử dụng để điều trị hẹp van động mạch chủ, bao gồm một 
ống dài, mỏng, linh hoạt, được gọi là catheter, thông qua động mạch đùi ở chân đến 
tim. Hẹp động mạch chủ là sự hẹp van gây tử vong kiểm soát máu đi từ tim đến các 
phần còn lại của cơ thể. Sự thu hẹp này làm giảm lưu lượng máu tới các cơ quan quan 
trọng, dẫn đến thở ngắn, đau ngực, ngất và suy tim. 
Đối với bệnh nhân cao tuổi hoặc yếu, TAVR cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả 
và ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật mở tim. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ các bệnh nhân 
này có thể bị tắc nghẽn động mạch vành trong suốt quá trình TAVR. Đối với hơn một 
nửa số bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch vành trong TAVR, biến chứng này đã gây 
tử vong. 
BASILICA được phát triển bởi TS y khoa Jaffar M. Khan của Viện tim, phổi và máu 
Quốc gia (NHLBI), một bộ phận của Viện y học Quốc gia (NIH), để tăng sự an toàn 
của TAVR cho nhóm bệnh nhân này. 
TS Robert J. Lederman, nghiên cứu viên cao cấp ở Phòng Nghiên cứu Nội trú của 
NHLBI, người phụ trách nghiên cứu với TS Khan, cho biết: "Những bệnh nhân này 
hoặc không đủ điều kiện cho TAVR thông thường, hoặc họ có nguy cơ cao”. 
Lederman giải thích rằng trong TAVR, bác sĩ phẫu thuật đặt một ống thông bên trong 
tim và sử dụng một quả bóng để mở một van mới bên trong van động mạch chủ. Tuy 
nhiên, ở một số bệnh nhân có trái tim có cấu trúc không bình thường, chẳng hạn như 
các lá van tim lớn hoặc các rễ động mạch chủ nhỏ, các lá van tim lớn ngăn chặn sự lưu 
thông máu tới động mạch vành khi hệ thống van mới mở ra. 
"Không có một phương pháp điều trị hoặc phòng ngừa tốt cho chứng nghẽn mạch 
vành do TAVR gây ra. Kỹ thuật sử dụng stent trước đây để mở động mạch vành dường 
như có kết quả lâu dài không tốt”. Lederman nhận định. 



BASILICA đưa ra giải pháp cho vấn đề nghẽn mạch vành trong suốt thời gian TAVR. 
Bác sĩ tim mạch can thiệp một sợi dây điện đã được kích hoạt bằng kích thước của một 
sợi chỉ may qua ống thông và sử dụng nó để phân chia lá gốc thành hai, do đó nó 
không thể chặn được động mạch vành sau khi nó đã bị đẩy qua bên trái van tim bởi 
đường ống thông. 
Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu báo cáo thành công của thủ tục 
BASILICA trong bảy bệnh nhân nặng, những người đủ điều kiện sử dụng kỹ thuật này 
- sau đó chưa được kiểm tra ở người - bởi vì không có các lựa chọn chăm sóc khác. 
"Tất cả bệnh nhân đều có TAVR thành công mà không bị tắc nghẽn mạch máu, đột quỵ 
hoặc bất cứ biến chứng lớn nào", Lederman nói. "Họ đã ổn khi đạt điểm mốc 30 ngày 
sau phẫu thuật”. 
Kỹ thuật BASILICA sẽ được đánh giá trong một nghiên cứu khả thi nhiều kỳ, được tài 
trợ bởi NHLBI. 
Các nhà nghiên cứu hy vọng kỹ thuật này cuối cùng sẽ giúp giảm được số người chết 
do bệnh van tim. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 5 triệu người 
ở Hoa Kỳ được chẩn đoán bị bệnh van tim, và hơn 20.000 người chết. 

N.T.D (NASATI), theo Health Care Aasia dailly, 
  



Các loại thuốc cho bệnh ung thư ruột già mới có thể nghiên cứu từ protein 

 
Các phương pháp điều trị ung thư ruột già tốt hơn có thể được phát hiện qua một 
nghiên cứu mới, loại protein duy nhất có thể ngăn chặn sự phát triển bệnh. Nhóm 
nghiên cứu nhận thấy rằng protein có tên APC có thể "phanh" sự tiến triển của 
những tế bào dẫn đến sự phát triển của ung thư ruột già. Khám phá này có thể 
mở cánh cửa cho những loại thuốc mới cho ung thư kết trực tràng. Đồng tác giả 
nghiên cứu, Tiến sĩ Yashi Ahmed, đến từ Trung tâm Ung thư Norris ở Trường Y 
khoa Geisel ở Hanover - Đức và các cộng sự đã báo cáo kết quả của họ trên tạp 
chí Developmental Cell. 
Ung thư đại trực tràng bắt đầu từ đại tràng hoặc trực tràng, hiện nay là ung thư phổ 
biến thứ ba ở Hoa Kỳ. Đây cũng là nguyên nhân thứ ba gây tử vong do ung thư. Ở thời 
điểm hiện tại, khoảng 97.220 ca ung thư ruột già được chẩn đoán ở Hoa Kỳ. Các nhà 
khoa học đã xác định được APC - một protein có tiềm năng của gen APC, như mục 
tiêu có thể phòng ngừa ung thư đại trực tràng; protein điều hòa sự phát triển và sự 
phân chia của tế bào, ngăn chặn chúng thoát khỏi sự kiểm soát và hình thành khối u. 
Mặt khác, việc ngừng hoạt động của APC có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư đại 
trực tràng. 
Tiến sĩ Ahmed và các đồng nghiệp giải thích rằng khi nói đến vai trò bảo vệ chống ung 
thư của APC, họ thấy các protein mục tiêu và phá hủy một "chất kích hoạt" duy nhất, 
protein đó gọi là beta-catenin để phòng ngừa ung thư ruột già. Bằng cách nghiên cứu 
các tế bào ruồi giấm với APC - có khoảng 75% gen gây bệnh ở người, họ phát hiện ra 
những cơ chế khác mà APC có thể ngăn chặn ung thư ruột già. 
Các tác giả cho biết: "Chúng tôi thấy rằng việc ngăn chặn sự hoạt động của thụ thể 
Wnt trong các tế bào thiếu APC ức chế sự truyền tín hiệu Wnt một cách độc lập với 
phối tử Wnt. Và việc kích hoạt thụ thể Wnt và tăng mức beta-catenin. Những phát hiện 
này thách thức cái nhìn hiện nay về cách APC ngăn ngừa ung thư kết trực tràng, và 
vai trò của APC sẽ rộng và đa dạng hơn”.  
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu tin rằng khám phá của họ có thể dẫn tới các phương pháp 
điều trị mới cho một trong những loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất. Tiến sĩ 
Ahmed giải thích, "Vì vai trò mới của APC liên quan đến các protein trên bề mặt tế 
bào", việc làm ung thư đại trực tràng có thể trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, các kháng thể 



trị liệu, thông thường không thể hoạt động trong tế bào, bây giờ có thể được sử dụng 
để điều trị ung thư đại trực tràng có đột biến APC. 
Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Ethan Lee đến từ Đại học Vanderbilt ở Nashville, TN, 
cho biết thêm: “Nghiên cứu của họ cũng có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu tại sao 
đột biến của APC dường như là một nhân tố chủ chốt trong các bệnh ung thư”. Và 
chúng tôi cần có thêm các nghiên cứu để khám phá những chi tiết sâu hơn về cách 
APC có thể ngăn chặn ung thư ruột già.  

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.medicalnewstoday.com/articles/321390.php, 
 
 

 
  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si - (nPSi*) 
nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và điều trị ung thư 

 
Nhằm phát triển thành công công nghệ chế tạo màng và hạt nano xốp Si bằng 
phương pháp điện hóa, nghiên cứu được các đặc trưng cấu trúc, hóa lý và tính 
chất quang của vật liệu nano xốp Si, vật liệu nano xốp Si với ống anodic 
alumonium oxide - AAO) hoặc với hydroxyapatite đồng thời tạo môi trường 
nghiên cứu công nghệ cao - công nghệ nano), thúc đẩy công bố khoa học quốc tế 
và đào tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước, nhóm nghiên cứu do ông Phạm 
Hùng Vượng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đứng đầu đã kiến nghị và được 
chấp thuận cho triển khai nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và 
vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si - nPSi*) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực 
quang điện tử và điều trị ung thư”. 
Các nội dung nghiên cứu chính bao gồm: 
1. Nghiên cứu công nghệ tổng hợp, các đặc tính quang điện tử của màng và hạt nano 
xốp Si được chế tạo bằng phương pháp điện hóa: 
- Chế tạo màng vật liệu xốp Si trên đế silicon bằng phương pháp điện hóa; 
- Thay đổi cấu trúc và hình thái bề mặt của nPSi bằng công nghệ công nghệ hóa học để 
tạo ra hạt nano xốp Si; 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ thay đổi đặc tính bề mặt đến tính chất quang 
của hạt và màng nano xốp Si. 
2. Nghiên cứu công nghệ tổng hợp, tính chất quang của vật liệu tổ hợp trên cơ sở vật 
liệu nano xốp Si với vật liệu anodic aluminium oxide - AAO: 
- Tổng hợp vật liệu nano xốp Si và AAO bằng phương pháp điện hóa; 
- Chế tạo vật liệu tổ hợp giữa AAO với hạt nano xốp Si bằng phương pháp quay phủ; 
- Nghiên cứu sự cấu trúc, và tính chất quang của vật liệu AAO/Si. 
3. Đánh giá tính sinh học và tính quang trị liệu của vật liệu nano xốp Si, vật liệu nano 
Si-hydroxyapatite (Chức năng của lớp đệm là ngăn cản sự tái hợp của các điện tử từ 
lớp điện cực cửa sổ với lỗ trống trong lớp hấp thụ ánh sáng):  
- Chế tạo vật liệu nano xốp Si bằng phương pháp điện hóa;  



- Chế tạo vật liệu nano Si-hydroxyapatite bằng phương pháp hóa học;  
- Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Si đến hình thái hạt, cấu trúc và tính chất quang 
của vật liệu.  
Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đạt được các kết quả như 
sau: 
Đối với nội dung 1: 
- Chế tạo thành công vật liệu nano xốp Si có độ xốp cao bằng phương pháp điện hóa. 
Chúng tôi cũng đã nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp đặt vào hai điện cực đến sự hình 
thành vật liệu nano xốp Si. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc xốp hoặc siêu xốp - 
mesoporous) của vật liệu Si có thể được chế tạo. Trên cơ sở vật liệu xốp Si đã chế tạo 
được chúng tôi đã nghiên cứu tính chất quang và khai thác đặc tính xốp và siêu xốp 
của Si định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh.  
- Nhóm nghiên cứu cũng đã chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường ngâm 
tẩm như nước cất, cồn và H2O2 đến tính chất quang của vật liệu nano xốp Si. 
Đối với nội dung 2: 
- Đã chế tạo thành công vật liệu anodic aluminium oxide có cấu trúc micro/nano bằng 
phương pháp điện hóa. Đặc biệt chúng tôi chế tạo thành công vật liệu tổ hợp giữa 
AAO với nano xốp Si bằng phương pháp quay phủ. Vật liệu AAO/Si chế tạo được có 
đặc tính phát quang đồng thời cả ở vùng xanh - bắt nguồn từ AAO) và đỏ - bắt nguồn 
từ hạt nano xốp Si).  
Đối với nội dung 3: 
Chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu nano Si-hydroxyapatite có tính phát quang và 
khai thác các tính chất quang theo cách tiếp cận y sinh học định hướng ứng dụng trong 
truyền dẫn thuốc và đánh dấu huỳnh quang y sinh. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của thời 
gian xử lý nhiệt đến tính chất quang của vật liệu Si-hydroxyapatite pha tạp europium - 
Eu).  
Nhóm nghiên cứu cũng đã so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất quang của vật liệu 
nano Sihydroxyapatite theo cách tiếp cận y sinh học định hướng ứng dụng trong truyền 
dẫn thuốc và đánh dấu huỳnh quang y sinh, nghiên cứu ảnh hưởng của Si đến cấu trúc 
và tính chất quang của vật liệu Si-hydroxyapatite pha tạp europium - Eu). 
Các kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế Materials Letters. 
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài - Mã số 13230/2016) 
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI 
  



“Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song 
chuột (Chromileptes altivelis, Valencienes 1828)” 

 
Cá song chuột, tên tiếng Anh: Mouse grouper, tên khoa học: Cromileptes 
altivelis, Valencienes 1828 với 6 synonym (đều là Valencienes 1828). Cá song 
Chuột có giá bán cao nhất so với hầu hết các loài cá biển khác. 
Sau hơn 10 năm nghiên cứu (từ 1999 đến 2010), chỉ có Indonexia đã thành công trong 
sản xuất giống và nuôi cá song Chuột trên qui mô hàng hoá. Tuy nhiên, Indonexia 
chưa có công bố nghiên cứu về công nghệ nuôi thương phẩm. Với một số nước khác 
như Thái Lan, Austrâylia đã có những nghiên cứu thành công ban đầu nhưng công 
nghệ vẫn chưa ổn định. 
Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 bắt đầu nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và nuôi 
thương phẩm cá song chuột từ năm 2008. Sau 3 năm nghiên cứu, Việt Nam là nước 
thứ 2 sau Indonexia thành công trong sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá song 
chuột trên quy mô thí nghiệm lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại mà trong thời gian 
Đề tài thực hiện vẫn chưa được khắc phục ở một số các khâu kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm. 
Do đó, ThS. Nguyễn Đức Tuấn, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã đề xuất và 
được chấp thuận thực hiện dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm cá song chuột (Chromileptes altivelis, Valencienes 1828)” 
nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá song chuột đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời 
khắc phục những tồn tại của Đề tài về sản xuất giống, nuôi thương phẩm.  
Sau một thời gian triển khai, nhóm nghiên cứu đã thu được các kết quả như sau: 
1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chuột 
- Hoàn thiện công nghệ nuôi vỗ cá bố mẹ tạo khả năng đẻ tái phát dục trong mùa vụ 
sinh sản: Kết quả nghiên cứu của Dự án đã thành công trong việc cho cá song chuột đẻ 
tái phát dục trong vụ sinh sản. Như vậy, có thể khai thác tối đa lượng trứng trong một 
mùa sinh sản. Kết quả nghiên cứu này là bước cải tiến về công nghệ so với Đề tài.  
- Hoàn thiện công nghệ cho đẻ tại bè cá: Dự án đã hoàn thiện công nghệ cho đẻ tại bè 
cá đạt mục tiêu đã đề ra (tỷ lệ thụ tinh > 80%, tỷ lệ nở > 85%). Kết quả nghiên cứu của 
Dự án cao hơn so với Đề tài trước về tỷ lệ nở (Đề tài: >70%), tương đương về tỷ lệ thụ 



tinh. Cụ thể: - Hình thức cho đẻ: Cho đẻ trong bể nổi trên biển, tỷ lệ thụ tinh 85,3 ± 
0,92%, tỷ lệ nở 85,2 ± 1,9%. - Liều lượng kích dục tố: 1000UI HCG + 2 mg LRHa/kg 
cá cái, tỷ lệ thụ tinh 84,1 ± 1,48%, tỷ lệ nở 90,9 ± 1,77%. 
- Hoàn thiện công nghệ thu trứng, khử trùng, vận chuyển và bảo quản trứng cá song 
chuột thụ tinh từ lồng bè đến trại ương giống: Xử trùng trứng thụ tinh bằng Iodine 
nồng độ 20ppm trong 15 phút cho kết quả tốt nhất về tỷ lệ nở và khả năng sát trùng. 
Mật độ ấp 400 trứng / lít và thời gian vận chuyển không quá 10 tiếng là điều kiện tối 
ưu để đạt tỷ lệ nở cao. Việc khử trùng trứng thụ tinh sẽ hạn chế trứng thụ tinh bị chết 
hoặc phát triển không bình thường do các nguyên nhân bệnh do vi rút, vi khuẩn, nấm 
hoặc do quá trình vận chuyển đến khu ấp nở 
2. Hoàn thiện công nghệ ương nuôi cá bột thành cá hương, cá giống  
- Hoàn thiện công nghệ lưu giữ và nuôi sinh khối dòng luân trùng: Nghiên cứu thành 
công quy trình lưu giữ và nuôi sinh khối dòng luân trùng siêu nhỏ P. similis của Dự án 
góp phần đa dạng hóa nguồn thức ăn, cải thiện sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống khi 
ương nuôi cá song chuột. Đây cũng là cải tiến công nghệ của Dự án so với Đề tài. 
- Hoàn thiện công nghệ ương cá bột lên cá hương trong ao ngoài trời đạt sản lượng 
lớn/đợt ương nuôi: Nghiên cứu ương cá bột lên cá hương trong ao ngoài trời là mặt đổi 
mới công nghệ của Dự án so với Đề tài trước. Thành công trong kỹ thuật ương trong 
ao ngoài trời của Dự án cho phép đạt sản lượng lớn/đợt sản xuất, dễ áp dụng và hạ giá 
thành sản phẩm do sử dụng thức ăn tươi 
sống từ tự nhiên. Tỷ lệ sống từ bột lên hương (8,32% năm 2014 và 8,51% năm 2015) 
ổn định và cao hơn so với kết quả của Đề tài (đạt 7%). Bên cạnh đó, hoàn thiện kỹ 
thuật ương trong ao ngoài trời rút ngắn thời gian ương (35-40 ngày so với 45-55 ngày 
của Đề tài), góp phần giảm chi phí sản xuất và rủi ro trong quá trình ương nuôi. 
- Hoàn thiện công nghệ ương nuôi cá hương thành cá giống bằng mộtsố loại thức ăn 
công nghiệp: Dự án đã nghiên cứu và áp dụng thành công một số loại thức ăn công 
nghiệp cho sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao (trên 95%). Kết quả nghiên cứu của Dự 
án cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Đề tài (tỷ lệ sống từ hương lên giống đạt 
90%) và đạt mục tiêu của Dự án đề ra (>95%) 
3. Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm.  
- Hoàn thiện công nghệ nuôi cá thương phẩm bằng một số loại thức ăn công nghiệp 
đảm bảo tăng trưởng nhanh: Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn sản xuất trong 
nước nuôi thương phẩm cá song chuột của Dự án đạt kết quả cao hơn so với Đề tài. Cụ 
thể: thời gian nuôi cá song chuột từ cỡ 8-10g lên cỡ >20g giảm từ 5,5 tháng xuống còn 
2 tháng. Như vậy, thời gian nuôi thương phẩm sẽ được rút ngắn, giảm chi phí nhân 
công và rủi ro phát sinh trong quá trình nuôi. 
- Nghiên cứu về bệnh trên cá song chuột thương phẩm và một số biện pháp phòng trị: 
Các nghiên cứu của Dự án đã tìm ra nguyên nhân và cách phòng trị một số bệnh cho 
cá song chuột nuôi thương phẩm. Các nghiên cứu này góp phần phòng tránh, giảm 
thiểu rủi ro cho người nuôi trước các nguy cơ về dịch bệnh cho người nuôi. 
Như vậy, dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung so với thuyết minh và hợp đồng đã 
ký. Quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm của Dự án có thể áp 
dụng vào thực tiễn trên quy mô sản xuất lớn. 



Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị được tiếp tục thử nghiệm một số loại thức ăn sản 
xuất trong nước để ương nuôi cá song chuột giống, cá song chuột thương phẩm nhằm 
giảm chi phí về thức ăn và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
quan trắc, cảnh báo và nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh trên cá song chuột 
nhằm giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh. 
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 13280/2017) 
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 
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