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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Sở Khoa học và công nghệ địa phương: Áp lực giảm biên chế và tự chủ 

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh:Trong thời gian qua các Sở KH&CN đã tích cực chủ động 

tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát KH&CN, góp phần quan trọng 

tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của vùng. 

(Khoa học & Phát triển) Tại Hội nghị giao ban Khoa học Công nghệ các tỉnh vùng 

Bắc Trung Bộ lần thứ XIII, năm 2018 với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

Chu Ngọc Anh vừa diễn ra, vấn đề được bàn thảo nhiều nhất là tinh giản bộ máy 

hành chính. 

Chưa vội cổ phần hóa 

Ngay sau khi Nghị quyết 18 và 19 ra đời từ Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa II 

liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả được ban hành vào cuối năm 2017, kế tiếp đó là Nghị quyết số 10 

và 8 của chính phủ cụ thể hóa nội dung trên ra đời vào đầu năm nay, các Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh đã nhanh chóng yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc lập và hoàn 

thiện đề án tái cơ cấu lại bộ máy của mình trong vòng sáu tháng tới. 

Những văn bản này không chỉ yêu cầu các sở KH&CN phải giảm thiểu các đầu mối, 

biên chế và tự chủ hóa các cơ quan trực thuộc mà còn chỉ ra cụ thể “về cơ bản, chỉ nên 

tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây cũng là mấu chốt cuộc tranh luận, bởi 

các sở KH&CN ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đều có từ 4-5 đơn vị sự nghiệp hiện nay. 

Các phương án giải quyết tình trạng này không khó đoán trước, tập trung vào ba 

phương án: điều chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang một cơ quan khác (chẳng 

hạn như Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 

sang Hội Liên Hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh), hay sáp nhập hai đơn vị thành một và cổ 

phần hóa. Nhưng hầu hết các sở đều có phần e dè khi thực hiện các phương án của 

mình do chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện của Bộ 

KH&CN. Họ sợ làm rồi sai thì không biết sửa thế nào. Thành ra, các sở đang đứng 



giữa hai gọng kìm như ông Trần Ngọc Nam, giám đốc sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên 

Huế nói: “Một bên là áp lực từ phía Tỉnh ủy, một bên là ‘chờ thông tư’ của Bộ 

KH&CN”. 

 

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trần Ngọc Nam:Sở vừa chịu sức ép từ 

UBND tỉnh, vừa “chờ công văn của Bộ” trong việc tinh giản bộ máy hành chính. 

Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở khi nhiều sở muốn cổ phần hóa những đơn vị sự 

nghiệp đang hoạt động hiệu quả nhất, tự chủ hoàn toàn nhờ vào doanh thu từ các dịch 

vụ KH&CN, đặc biệt là các trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuy nhiên điều 

này khác biệt với quan điểm của Bộ KH&CN. 

Những diễn giả hôm đó đến từ Bộ KH&CN nhấn mạnh vấn đề cổ phần hóa các đơn vị 

sự nghiệp công lập phải được “cân nhắc” vì những tổ chức có chức năng phục vụ quản 

lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, sự nghiệp công do nhà nước đặt hàng. 

“Vì vậy, ngay cả khi họ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, vẫn nên giữ là 

đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ mà vẫn phải đảm trách một số 

chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực” – Đại diện Vụ 

địa phương, Bộ KH&CN cho biết. Bản thân Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 

cũng chia sẻ rằng, một đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa bị cá nhân hóa rất cao, hiệu 

quả hoạt động bị chi phối bởi cá nhân giữ vai trò lãnh đạo trong công ty. 

Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI) về cơ khí và tự động hóa của Bộ Công 

Thương, như một trường hợp thí điểm cho nghị định 115 trước kia là một “thực tiễn 

sinh động”, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh. Ông cho rằng, thời kì đầu, IMI hoạt động 

rất tốt, thắng cả thầu nước ngoài nhưng sau khi thay đổi người lãnh đạo trong công ty, 

năng lực công nghệ sa sút và máy móc nhà xưởng đa phần đều không còn nữa. 

Hơn nữa, những gì nhà nước đã đầu tư trước đó để viện này trở thành một cơ sở 

nghiên cứu ứng dụng và triển khai về cơ khí và tự động hóa không đủ ràng buộc hay 

triệu tập đơn vị này giải quyết các nhiệm vụ khoa học quốc gia. Và Bộ trưởng cho 



rằng, nếu muốn cổ phần hóa thì cũng cần có “quy chế cụ thể để cái tôi cá nhân có 

chừng mực thôi” để không ảnh hưởng đến kết quả quản lý của Sở hoặc Bộ KH&CN. 

Phải cấp bách tự chủ 

Việc phải tự chủ tài chính là một áp lực lớn đối với các tổ chức KH&CN sau khi Nghị 

định 54 mới ban hành vào năm 2016 của Thủ tướng, cùng với thông tư 90 của Bộ Tài 

chính thay thế cho Nghị định 115 trước đó về quy chế tự chủ của các tổ chức KH&CN 

công lập. 

Theo ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài Chính, Bộ KH&CN, nếu như 

trước đây việc xác định mức độ tự chủ dựa trên chức năng của tổ chức thì giờ đây dựa 

hoàn toàn theo hiệu quả tài chính. Theo đó, “số phận của đơn vị” phụ thuộc vào tỉ lệ 

giữa tổng nguồn thu sự nghiệp và chi thường xuyên. Tỉ lệ này càng lớn thì mức độ tự 

chủ, không phụ thuộc vào ngân sách của đơn vị càng cao. Nhưng cũng theo ông Định, 

công thức này chưa bao giờ được áp dụng vào thực tiễn và cũng không phải là cách 

tính hoàn hảo: “Nếu chúng ta chỉ áp dụng một cách máy móc công thức thì rất dễ xác 

định bản chất hình thức tự chủ của đơn vị sai hoàn toàn so với định hướng của thủ 

trưởng cơ quan hoặc lãnh đạo tỉnh”. 

Ranh giới giữa nguồn thu và nguồn chi không hề dễ phân định đối với cơ quan quản 

lý. Theo khảo sát của ông Định, có rất nhiều trường hợp, một nhiệm vụ cấp bộ được 

giao cho đơn vị (nguồn thu) từ ban đầu nhưng về sau lại phục vụ nhiệm vụ thường 

xuyên và chức năng của đơn vị (nguồn chi). Lí do cho điều này, đó là, nguồn thu chủ 

yếu do các tổ chức Khoa học và công nghệ công lập báo cáo hiện nay vẫn đến từ các 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở và cấp quốc gia là chủ yếu, thay vì đến từ việc làm dịch 

vụ - nguồn xác định phương án tự chủ quan trọng nhất. 

 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ KH&CN Lê Xuân Định:Rất dễ xác định sai bản 

chất tự chủ của đơn vị so với định hướng của lãnh đạo cơ quan hoặc lãnh đạo tỉnh. 

Và nguồn thu này rất ít ỏi, đa phần là “của nhà trồng được” (nhiệm vụ cấp Bộ thì giao 

cho đơn vị thuộc Bộ, cấp tỉnh thì cho đơn vị thuộc tỉnh), chỉ đủ để lo cho các hoạt 

động thường xuyên. Ngay cả các đơn vị nói rằng doanh thu từ dịch vụ của họ là rất 



lớn, hàng trăm tỉ, thì trừ đi chi phí đầu vào thì nguồn thu thực tế cũng rất nhỏ. Thành 

ra, “đa số các đơn vị sinh ra để cung cấp dịch vụ là chính thì lại được tính theo công 

thức của một đơn vị sinh ra để nghiên cứu là chính”. 

Ông Định cho rằng, những người chịu trách nhiệm về tổ chức và tài chính của một đơn 

vị KH&CN phải rõ ràng và minh bạch trong việc xác định cơ chế tự chủ của mình với 

các cơ quan quản lý: “Tôi nói nôm na là nếu như chúng ta mà giấu nguồn thu chẳng 

hạn thì cũng không thể giấu được mãi. Sau ba năm, đơn vị là cung cấp dịch vụ mà 

nguồn thu từ dịch vụ là zero hoặc xấp xỉ zero thì không có lí do để tồn tại tiếp. Nếu cứ 

soi chiếu theo công thức này, nó sẽ tạo ra một cái khung rất khốc liệt cho sự tồn tại và 

phát triển của các đơn vị”. 

Trên thực tế, việc tự chủ hóa các tổ chức KH&CN công lập là điều vô cùng khó khăn 

và mất nhiều thời gian. Trường hợp thành công như Hà Tĩnh (tất cả các trung tâm trực 

thuộc Sở KH&CN đều tự chủ) phải mất gần 10 năm và họ giao các nhiệm vụ khoa học 

công nghệ cấp sở cho các đơn vị với tiêu chí đầu ra khắt khe là có sản phẩm cụ thể và 

chứng minh được tiềm năng thị trường. Hơn nữa, nhờ thực hiện sớm nghị định 115, 

các trung tâm của họ cũng “tranh thủ” được những hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất từ 

nhà nước, để làm “bàn đạp” cho việc tự chủ. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở 

KH&CN tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận, thời điểm bây giờ thì không có được thuận lợi như 

vậy. 

 

Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tự chủ và 

tinh giảm biên chế. 

Cơ hội thêm quyền tài sản cho các tổ chức KH&CN 

Việc xử lý các tài sản hình thành từ việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

ngân sách nhà nước là vấn đề đau đầu từ trước đến nay của các cơ quan KH&CN. 

Phần lớn các kết quả này đều… xếp xó vì đơn vị chủ trì không có quyền sở hữu để 

thương mại hóa và chuyển giao cho doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hiện nay Nghị định 

70 vừa được ban hành phần nào thay đổi được thực tế này. Thứ trưởng Bộ KH&CN 



Bùi Thế Duy cho rằng, đây là nghị định “ảnh hưởng đến ‘cơm áo gạo tiền’ của các tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN”. 

Theo đó, điểm đột phá nhất của nghị định này, theo ông Lê Xuân Định, là đối với 

những nhiệm vụ KH&CN mà nhà nước đầu tư kinh phí dưới 30% thì sẽ được giao 

không bồi hoàn cho các đơn vị chủ trì, kể cả các đơn vị chủ trì đó là doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, với những nhiệm vụ KH&CN mà nhà nước đầu tư trên 30% thì có các 

trường hợp sau: Bán trực tiếp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp bán không được thì 

sẽ tiếp tục giao cho một đơn vị khác sử dụng (ưu tiên các đơn vị thuộc sở hữu nhà 

nước). Nếu đơn vị khác không sử dụng thì nấc thang cuối cùng, là giao cho tổ chức 

chủ trì tiếp tục sử dụng hoàn thiện và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhưng với 

điều kiện là tổ chức chủ trì ấy phải có một phương án để thương mại hóa và được hội 

đồng đánh giá chấp nhận. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tỉnh Bắc Trung 

Bộ 

Trong giai đoạn 2016 – 2018, hoạt động nghiên cứu triển khai của các Sở KH&CN 

vùng Bắc Trung Bộ chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế của Vùng và từng địa phương. 

Nếu như 2014 - 2016, các nhiệm vụ nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội chiếm 14% 

thì đến giai đoạn 2016 – 2018 tăng lên 25,54%; khoa học nhân văn từ 10,5% giảm 

xuống 3,78%. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh 

đề xuất Bộ KH&CN tổ chức hỗ trợ nhiều nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình, 

dự án cấp quốc gia. Do đó KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều kết quả 

nghiên cứu và phát triển KH&CN góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và sự phát triển 

của Vùng. 

Cụ thể đã thực hiện 529 nhiệm vụ khoa học bao gồm: 

- Khoa học Tự nhiên: 37 

- Khoa học Kỹ thuật và công nghệ: 90 

- Khoa học Y dược: 65 

- Khoa học Nông nghiệp: 182 

- Khoa học Xã hội : 135 

- Khoa học Nhân văn: 20 

Tuy vậy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: chưa thực hiện được 

các nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa đầu tư nghiên cứu theo chuỗi giá trị sản phẩm. Hệ 

thống cung cấp, trao đổi thông tin giữa các tỉnh về danh mục, kết quả các đề tài, dự án 

KH&CN vận hành chưa tốt nên còn có sự trùng lắp trong nghiên cứu; các địa phương 

còn lúng túng trong tổ chức các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, 

đổi mới sáng tạo và chưa sẵn sàng cho việc thực hiện chức năng thẩm định công nghệ 

các dự án, đề án đầu tư phát triển theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 

2017; Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN chưa được đẩy mạnh, nguồn kinh phí 

ngoài ngân sách nhà nước chi cho KH&CN còn khá thấp. Hiện nay, một số địa 

phương đã có Quỹ phát triển KH&CN nhưng hoạt động chưa tốt. Quỹ của doanh 

nghiệp chưa được thực hiện; Hoạt động nghiên cứu triển khai trong các doanh nghiệp 

chưa được đẩy mạnh. Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong địa phương 



nhìn chung còn yếu, số doanh nghiệp có đầu tư, đổi mới công nghệ không nhiều, trình 

độ công nghệ của một số nhóm ngành chủ lực chỉ đạt mức trung bình tiên tiến so với 

cả nước; Nhiều sản phẩm có thế mạnh của vùng chưa được đầu tư phát triển một cách 

thỏa đáng như vấn đề công nghệ chế biến sâu khoáng sản, công nghệ bảo quản chế 

biến nông lâm sản, phát triển bền vững cây dược liệu... 



Đèn học thông minh 4.0 đầu tiên 'made by Vietnam' 

 
CEO Nguyễn Huy Du thử nghiệm đèn thông minh The Smart Light (Ảnh: Lệ Chi) 

(VTC News) Một chiếc đèn bàn học nhưng không chỉ dừng lại là đèn bàn học, mà 

còn tích hợp nhiều chức năng khác, biến nó trở thành một thiết bị thông minh 4.0. 

Chiếc đèn thông minh The Smart Light và các sản phẩm khác thuộc Hệ sinh thái Giáo 

dục 4.0 là ước mơ được ấp ủ, thực hiện trong suốt 10 năm của anh Nguyễn Huy Du - 

nhà sáng lập công ty Công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh (SEDU). 

Cuối cùng, sau 6 năm nghiên cứu, chiếc đèn được ra mắt người tiêu dùng Việt vào 

sáng 2/6/2018 tại Hà Nội. 

Giới thiệu về chiếc đèn thông minh đầu tiên tại Việt Nam, CEO Nguyễn Huy Du cho 

hay: “The Smart Light trước hết là một chiếc đèn học để bàn sử dụng công nghệ ánh 

sáng trắng (LED), giúp người dùng tiết kiệm năng lượng, 3 cấp độ ánh sáng ban ngày, 

buổi tối và ban đêm. Người dùng có thể giảm thiểu các tật khúc xạ về mắt thường gặp 

như cận thị, viễn thị, loạn thị”. 

Đèn được tích hợp camera IP, loa, mic có kết nối wifi giúp cha mẹ giám sát, hỗ trợ con 

trẻ trong việc học, nói chuyện miễn phí qua nền tảng Internet từ nhiều nơi qua máy 

tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Người học không cần phải lặn lội tìm tới 

nhà giáo viên hay gia sư, và ngược lại. 

Sản phẩm này còn được trang bị kết nối với một mạng dạy kèm với hàng trăm ngàn 

giáo viên, gia sư tại Việt Nam và chuyên gia giáo dục trên toàn cầu trong nhiều môn 

học, lĩnh vực, mức độ chuyên môn khác nhau. 

Nền tảng mạng dạy kèm mà tôi vừa nhắc tới có tên là “Uber Gia sư 4.0”. Nó giúp kết 

nối người học với người dạy, tiếp cận nguồn tri thức bất kể khoảng cách địa lý, linh 

hoạt về thời gian. Như vậy, các em học sinh, sinh viên không chỉ được đảm bảo về 

điều kiện ánh sáng, mà còn được tạo điều kiện thuận lợi để học tập, trau dồi kiến thức 

hiệu quả. 

Đồng thời, CEO Nguyễn Huy Du bày tỏ mong muốn tạo cho các bạn sinh viên của các 

trường Đại học Công nghiệp cơ hội tham gia vào mạng lưới dạy học trực tuyến nhằm 



truyền đạt những kiến thức phổ thông và giúp một phần trang trải cuộc sống. Ước tính, 

hệ thống đèn được bán khắp toàn quốc có thể cung cấp một số lượng lớn việc cho 600 

bạn kỹ thuật viên. 

Thông qua sự kiện, CEO Nguyễn Huy Du chia sẻ khát vọng đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ vào giáo dục, nhất là công nghệ Internet vạn vật (IoT), giúp cho việc 

học nói riêng và nền giáo dục nói chung có bước dịch chuyển mới, cách thức mới, phát 

triển vững chắc lĩnh vực được coi là nền tảng trong mọi xu hướng phát triển chung 

hiện nay. 

 



Doanh nghiệp Việt Nam đoạt giải quốc tế về dự án điện mặt trời 

 

Đại diện Tập đoàn SolarBK (mặc áo dài) nhận giải thưởng quốc tế về dự án điện mặt 

trời 

(Báo Công thương) Ngày 20/6/2018, Không gian trải nghiệm năng lượng sạch Solar 

Experience Space (SES) đã giành chiến thắng trong hạng mục Outstanding Project 

(Dự án điện mặt trời nổi bật) của cuộc thi The smarter E Award 2018 (cuộc thi quốc 

tế thường niên về điện mặt trời) tại Munich, Cộng hòa liên bang Đức. 

Không gian trải nghiệm năng lượng sạch là trung tâm trưng bày tích hợp nhiều ứng 

dụng, công nghệ liên quan đến năng lượng sạch. Dự án do Tập đoàn Năng lượng mặt 

trời Bách khoa (SolarBK) phối hợp với Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh thực 

hiện.  

The smarter E Award là cuộc thi thường niên nằm trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm 

quốc tế lớn nhất về năng lượng sạch Intersolar. Intersolar 2018 có sự tham gia của hơn 

900 nhà cung cấp sản phẩm về năng lượng sạch và có hơn 1.200 người tham dự đến từ 

hơn 150 quốc gia. 

Với ý nghĩa khuyến khích và tạo động lực cho các ý tưởng và tư duy sáng tạo, góp 

phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống, The smarter E Award bao 

gồm hai hạng mục: Giải thưởng The Smart Renewable Energy vinh danh các thiết bị, 

phần mềm sáng tạo về điện mặt trời và giải thưởng Outstanding projects ghi nhận các 

dự án nổi bật, sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. 

Dự án SES của Việt Nam đã đáp ứng được 3 tiêu chí chính để đăng ký tham gia vào 

giải Outstanding project: Dự án điển hình về cung cấp các ứng dụng năng lượng mặt 

trời, đem đến lợi ích cho tương lai năng lượng toàn cầu. Được thiết kế cho riêng khu 

vực đó, là sản phẩm, giải pháp duy nhất có tính năng đó trong nhận thức của người sử 

dụng. 

Vượt qua nhiều hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi đến từ nhiều quốc gia, SES là 1 trong 

3 dự án giành chiến thắng tại hạng mục Outstanding project. Xét theo tiêu chí của The 

Smarter Award, Ban tổ chức đánh giá, SES đã đáp ứng được các điểm về hiệu quả, 

sáng tạo và lợi ích kinh tế, môi trường, xã hội mà dự án mang lại. 



 
Gian hàng triển lãm các thiết bị và giải pháp điện mặt trời của SolarBK tại Munich - 

Cộng hòa liên bang Đức được nhiều khách hàng quốc tế quan tâm 

Bà Nguyễn Thùy Ngân, Giám đốc thương hiệu SolarBK Holdings cho biết, tại dự án 

SES tọa lạc tại Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, ngoài trưng bày những sản 

phẩm, giải pháp “Made in Việt Nam”, SolarBK còn đưa ra các chứng nhận quốc tế 

tương ứng phải đạt được khi xuất khẩu ra thị trường thế giới. Khi tốt nghiệp, các kỹ sư 

trẻ cũng biết cách lựa chọn con đường gia nhập ngành một cách bền vững hơn. Với sứ 

mệnh đó, việc tham gia cuộc thi The smarter E Award cũng là cách để SolarBK khẳng 

định trí tuệ Việt không thua kém các quốc gia khác. 

. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Sự phát triển của Internet và dữ liệu lớn được tạo ra bởi Internet vạn vật 

 

Với việc mở rộng phạm vi người dùng Internet, khái niệm Web 2.0 bắt đầu xuất 

hiện vào giữa những năm 2000. Nó có hai tính năng chính: cung cấp nền tảng để 

người dùng tham gia, chẳng hạn như blog và SNS (Dịch vụ mạng xã hội - Social 

Networking Service), và tính minh bạch của các nhà cung cấp dịch vụ, những 

người tiết lộ rộng rãi thông tin của họ. 

Kể từ khi xuất hiện Web2.0, những người không có kiến thức về HTML hoặc tương tự 

đã có thể dễ dàng truyền tải thông tin trên mạng. Do đó, thông tin, chẳng hạn như nhật 

ký cá nhân, ảnh, dữ liệu thoại, video trên blog và SNS, và tweet trên Twitter đã được 

tích lũy trên mạng. Hơn nữa, do sự ra đời của IoT, mạng kết nối vạn vật thông qua 

Internet, dữ liệu có sẵn trên mạng được lưu trữ với dung lượng lớn hơn bao giờ hết, 

điều này tạo nên dạng dữ liệu lớn (big data). Dữ liệu được tạo trên mạng không chỉ 

bao gồm các thông tin như e-mail và thông tin tìm kiếm trên web được truyền trên 

Internet từ máy tính, điện thoại thông minh và điện thoại di động, mà còn là những 

dạng thông tin về vị trí được ghi lại bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS), lịch sử 

chuyến đi được ghi trên thẻ lên máy bay (IC), lịch sử mua hàng được ghi trên thẻ 

thành viên, các đại lượng vật lý như nhiệt độ và áp suất thu được từ các cảm biến khác 

nhau và bất kỳ sự kiện nào được chuyển đổi thành dữ liệu.  

Việc sử dụng dữ liệu lớn có thể mang lại nhiều giá trị khác nhau và có thể dùng để thu 

được kiến thức mới. Một ví dụ ở Nhật Bản là hệ thống thẻ thành viên “T Point” của 

Công ty Culture Convenience Club Co., Ltd, được liên kết với 131 doanh nghiệp và 

khoảng 450.000 cửa hàng, hệ thống này có thể cung cấp bốn loại dữ liệu lớn bao gồm: 

vị trí của các thành viên, tỷ lệ mua lặp lại và đơn giá mua, cho 55,56 triệu thẻ thành 

viên. Dữ liệu lớn đã được sử dụng trong chiến lược bán hàng của các đối tác liên minh. 

Một ví dụ khác là dự án Dữ liệu lớn về thiên tai động đất của Công ty phát thanh 

truyền hình Nhật Bản (NHK). Dự án đã phân tích dân số và sự di chuyển của người 

dân trong khu vực bị ngập lụt trong trận động đất năm 2011 dựa trên thông tin vị trí từ 

điện thoại di động, dữ liệu bản đồ và thông tin thời gian. Kết quả là, những người 

trong vùng bị ngập lụt bởi sóng thần có xu hướng trở về nhà để giúp đỡ gia đình của 

họ, và một số phát hiện khác đã được thu thập. Những phát hiện này đã được sử dụng 



trong việc lập kế hoạch và xây dựng các biện pháp phòng chống thiên tai của các đô 

thị.  

Các yếu tố góp phần vào việc hiện thực hóa kỷ nguyên dữ liệu lớn bao gồm máy tính 

tốc độ cao, bộ nhớ dung lượng lớn và phần mềm tinh vi. Ngoài ra, phải kể đến một 

trong những công nghệ chủ chốt là tính toán phân tán (hoặc tính toán lưới). Để xử lý 

một lượng lớn dữ liệu dưới dạng dữ liệu lớn, cần có tài nguyên tính toán rất lớn. Tính 

toán phân tán cho phép phân tích dữ liệu lớn bằng cách sử dụng vô số máy tính có mục 

đích chung trên mạng làm tài nguyên tính toán lớn. Hơn nữa, với sự tinh vi của tính 

toán phân tán, tài nguyên máy tính có thể được cung cấp như các dịch vụ bên ngoài. 

Kết quả là, nó cho phép người dùng có được các tài nguyên tính toán cần thiết mà 

không cần thiết lập một môi trường máy chủ của mình (điện toán đám mây). 

NASATI (CRDS. Future Services & Societal Systems in Society 5.0. 2016 (Center for 

Research and Development Strategy- Japan Science and Technology Agency) 

  

 

  



Pin mặt trời kết hợp silicon với perovskite đạt hiệu suất kỷ lục 25,2% 

 

Trong lĩnh vực công nghệ quang điện, pin mặt trời silicon chiếm đến 90% thị 

trường. Xét về chi phí, mức độ ổn định và hiệu suất (20-22% đối với pin mặt trời 

thông dụng trên thị trường), thì pin mặt trời silicon vượt trội về khả năng cạnh 

tranh. 

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và đầu tư, pin mặt trời silicon hiện gần đạt 

hiệu suất lý thuyết tối đa. Cần có những loại pin mới để giảm giá điện mặt trời về lâu 

dài và cho phép công nghệ quang điện trở thành một phương thức phổ biến để sản xuất 

điện. 

Một giải pháp được đưa ra, là đặt hai loại pin mặt trời khác nhau chồng lên nhau để 

tăng tối đa việc chuyển đổi các tia nắng mặt trời thành điện năng. Hai pin mặt trời 

ghép nối này đã được cộng đồng khoa học nghiên cứu rộng rãi, nhưng chi phí sản xuất 

đắt đỏ. Giờ đây, nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quang điện thuộc trường Đại 

học bách khoa liên bang Lausanne (EPFL) và Trung tâm PVEM PV đã đưa ra một giải 

pháp cạnh tranh kinh tế. Theo đó, các nhà khoa học đã gắn pin perovskite trực tiếp lên 

trên pin silicon thông thường để đạt hiệu suất kỷ lục là 25,2%. Đây là phương thức 

triển vọng vì sẽ chỉ cần một vài bước bổ sung cho quy trình sản xuất pin silicon hiện 

nay và chi phí sẽ hợp lý. Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Nature Materials. 

Pin Perovskite-silicon 

Tính chất độc đáo của perovskite đã thôi thúc việc thực hiện nhiều nghiên cứu sử dụng 

vật liệu này cho pin mặt trời trong vài năm qua. Trong khoảng 9 năm, hiệu suất của 

loại pin này đã tăng theo hệ số 6. Perovskite cho phép đạt hiệu suất chuyển đổi cao 

nhưng chi phí sản xuất thấp. 

Trong các pin kết nối song song, perovskite bổ sung cho silicon thông qua chuyển đổi 

ánh sáng xanh dương và xanh lá cây hiệu quả hơn, trong khi silicon lại chuyển đổi ánh 

sáng đỏ và hồng ngoại tốt hơn. Florent Sahli và Jérémie Werner, những tác giả chính 

của nghiên cứu cho rằng: "Bằng cách kết hợp hai vật liệu, chúng tôi có thể tối ưu hóa 

việc sử dụng quang phổ mặt trời và tăng sản lượng điện. Các tính toán và nghiên cứu 

mà chúng tôi thực hiện cho thấy hiệu suất 30% sẽ sớm đạt được". 

Tuy nhiên, việc tạo ra một cấu trúc song song hoạt động hiệu quả bằng cách xếp chồng 

hai vật liệu lên nhau không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Quentin Jeangros, đồng tác giả 

giải thích: "Bề mặt của silicon bao gồm một chuỗi kim tự tháp có kích thước khoảng 5 



micron, giữ lại ánh sáng và ngăn chặn không để ánh sáng bị phản xạ. Tuy nhiên, kết 

cấu bề mặt gây khó khăn cho việc lắng đọng màng perovskite đồng nhất. Khi 

perovskite được lắng đọng ở dạng lỏng, nó thường tích tụ trong các rãnh giữa những 

kim tự tháp trong khi để lộ các đỉnh, gây ra hiện tượng đoản mạch".  

Một lớp quan trọng đảm bảo cấu trúc vi mô tối ưu 

Nhóm nghiên cứu đã giải quyết vấn đề đó bằng cách sử dụng các phương pháp bay hơi 

để tạo thành một lớp nền vô cơ bao phủ toàn bộ kim tự tháp. Lớp đó xốp cho phép giữ 

lại dung dịch hữu cơ dạng lỏng, sau đó được bổ sung bằng kỹ thuật lắng đọng màng 

mỏng. Tiếp đến, các nhà nghiên cứu đã làm nóng chất nền ở nhiệt độ tương đối thấp 

150°C để kết tinh một màng đồng nhất của perovskite trên kim tự tháp silicon. 

Nâng cấp các công nghệ hiện có 

Loại pin mới ghép nối song song có hiệu quả cao và tương thích trực tiếp với các công 

nghệ silicon đơn tinh thể đã được tạo ra và mang lại lợi nhuận. Christophe Ballif, 

trưởng phòng thí nghiệm quang điện của EPFL và Trung tâm PV CSEM giải thích: 

"Chúng tôi đang đề xuất sử dụng thiết bị sẵn có mà chỉ cần bổ sung thêm vài khâu. 

Các nhà sản xuất sẽ không sử dụng công nghệ pin mặt trời hoàn toàn mới, mà chỉ 

nâng cấp các dây chuyền sản xuất đã được sử dụng cho pin silicon”. 

Hiện tại, nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục để tăng hơn nữa hiệu suất và mang đến 

cho màng perovskite độ ổn định lâu dài. Dù các nhà khoa học đã tạo bước đột phá, 

nhưng vẫn cần nghiên cứu trước khi công nghệ được chấp nhận thương mại. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180611133535.htm, 

 

  



Thiết bị mới của NASA trên Trạm không gian quốc gia theo dõi hiện trạng sử 

dụng nước của thực vật trên Trái đất 

 

Để theo dõi hiệu quả tình trạng sử dụng nước của thực vật trên Trái đất, NASA 

đang chuẩn bị lắp đặt một thiết bị mới trên Trạm vũ trụ quốc tế. Thiết bị này có 

tên là ECOSTRESS, sẽ đo lường sự thay đổi nhiệt độ của thực vật trên bề mặt 

Trái đất. 

Để tránh hiện tượng nhiệt quá nóng, cây thoát hơi giống như con người đổ mồ hôi. 

Thoát hơi nước là quá trình hút nước qua hệ thống rễ và cung cấp nước qua lỗ khí của 

cây. Quá trình này làm giảm nhiệt độ của cây. 

Khi không có đủ nước, cây đóng lỗ khí lại để tránh bị mất nước. Nhưng các lỗ khí này 

cũng cần cho cây hấp thụ CO2 và quá trình quang hợp được cây sử dụng để sản sinh 

nhiên liệu cho tế bào. Nếu cây rơi vào tình trạng thiếu nước kéo dài, cây sẽ chết. 

Simon Hook, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: "Khi cây bị thiếu nước dài ngày, nó sẽ 

ngả sang màu nâu, thường là lúc quá muộn để phục hồi. Nhưng đo nhiệt độ của cây 

cho phép bạn nhận thấy cây đang bị áp lực trước khi cây đạt tới điểm khó phục hồi". 

Nhóm nghiên cứu sử dụng thiết bị ECOSTRESS để phát hiện ra những dấu hiệu thiếu 

nước gia tăng - khởi đầu sự khô hạn - bằng cách quan sát sự gia tăng nhiệt độ của cây 

trồng. Nhận thấy sớm áp lực nước có thể cho phép người nông dân đưa ra giải pháp và 

lập kế hoạch phù hợp. Trước đây, các nhà khoa học đã thử nghiệm sử dụng các cảm 

biến điện gắn trên lá để theo dõi lượng nước cây hấp thụ. 

Martha Anderson, đồng tác giả nghiên cứu cho biết. “ECOSTRESS sẽ cho phép chúng 

tôi theo dõi những thay đổi nhanh chóng tình trạng thiếu nước của cây trồng ở quy mô 

cánh đồng để ước tính chính xác và sớm hơn mức độ tác động. Thậm chí thiếu độ ẩm 

trong thời gian ngắn, nếu xảy ra trong giai đoạn phát triển quan trọng của cây, có thể 

ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng". 

Thiết bị mới sẽ được chuyển đến Trạm vũ trụ không gian trong sứ mệnh tiếp theo, dự 

kiến sẽ được thực hiện bởi Công ty Công nghệ thăm dò không gian (SpaceX) thuộc 

Trạm Không quân Cape Canaveral của Florida vào ngày 29/6/2018 tới. 

Thiết bị này sẽ cung cấp những hình ảnh có độ phân giải cao về những vùng đất nông 

nghiệp quy mô nhỏ vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. ECOSTRESS sẽ chụp 



hình những mục tiêu nhỏ tương tự vài ngày một lần để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ 

của cây trồng. 

Khi kết hợp với dữ liệu được thu thập từ các vệ tinh quan trắc Trái đất khác của 

NASA, bao gồm dữ liệu liên quan đến các chu trình nước của Trái đất, thay đổi thảm 

thực vật và các mô hình mưa, các số đo của ECOSTRESS có thể giúp các nhà khoa 

học hiểu rõ hơn cách các mô hình khí hậu khác nhau ảnh hưởng áp lực nước trong khu 

vực. 

Các cuộc khảo sát vệ tinh trước đây đã chứng minh những thay đổi quan trọng của 

thảm thực vật trên Trái đất trong vài thập kỷ qua. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2018/06/19/New-NASA-

instrument-on-ISS-to-track-plant-water-use-on-Earth/4291529431912/   

 

  



Xét nghiệm máu phát hiện tổn thương gan trong chưa đến 1 giờ 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học College London và trường Đại học 

Massachusetts đã thực hiện xét nghiệm máu nhanh để phát hiện tổn thương gan 

trước khi các triệu chứng xuất hiện. Xét nghiệm có thể đáp ứng nhu cầu phát 

hiện sớm bệnh gan nhờ khả năng phân biệt giữa các mẫu được lấy từ những 

người khỏe mạnh với những người có mức độ tổn thương gan khác nhau. 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Advanced Materials, mô tả phương pháp mới 

phát hiện xơ gan, giai đoạn đầu gan hình thành sẹo dẫn đến bệnh gan chết người nếu 

không được kiểm soát, từ một mẫu máu trong vòng 30 - 45 phút. 

GS. William Rosenberg, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Bệnh gan là nguyên nhân 

thứ ba gây tử vong sớm ở Anh và một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong 

gia tăng. Vấn đề chính nằm ở chỗ không có triệu chứng, có nghĩa là bệnh không được 

chú ý cho đến các giai đoạn cuối khi tổn thương không thể điều trị”. 

Gần một nửa số người trưởng thành tại nước phương Tây có nguy cơ mắc bệnh gan 

cao hơn do thừa cân hoặc sử dụngđồ uống có cồn, nhưng chỉ tỷ lệ nhỏ trong số đó bị 

tổn thương gan nặng. 

GS. William nói: "Chúng tôi hy vọng xét nghiệm mới có thể được sử dụng trong phẫu 

thuật GP và phòng khám bệnh viện để sàng lọc những người phải đối mặt với nguy cơ 

mắc bệnh gan cao, nhưng chưa có dấu hiệu tổn thương gan để xác định những người 

bị xơ gan nặng để họ có thể được điều trị trước khi quá muộn. Điều này có thể mở 

đường cho chương trình sàng lọc thường xuyên chi phí-hiệu quả”. 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Massachusetts đã chế tạo được cảm biến sử 

dụng các phân tử lớn còn gọi là polyme phủ thuốc nhuộm huỳnh quang liên kết với các 

protein trong máu dựa vào tính chất hóa học của chúng. Thuốc nhuộm huỳnh quang 

thay đổi độ sáng và màu sắc, tạo ra dạng huỳnh quang khác nhau tùy theo thành phần 

protein của mẫu máu. 

Các nhà nghiên cứu tại UCL đã thử nghiệm cảm biến bằng cách so sánh kết quả thu 

được từ các mẫu máu nhỏ (tương đương với lượng máu thu được từ việc chích ngón 

tay) từ 65 người, trong ba nhóm người khỏe mạnh và nhóm bệnh nhân mắc xơ gan giai 

đoạn đầu và giai đoạn cuối. Các nhóm người này được xác định bằng xét nghiệm sơ 

gan nâng cao, là tiêu chuẩn hiện có để phát hiện xơ gan, đòi hỏi phải gửi các mẫu đến 

phòng thí nghiệm để phân tích. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cảm biến có 

thể xác định các mô hình khác nhau về nồng độ protein trong huyết thanh của người 

trong ba nhóm. 



Xét nghiệm mới có thể phân biệt giữa xơ gan ở giai đoạn giữa với xơ gan nặng. Nhóm 

nghiên cứu hy vọng sẽ điều chỉnh để xét nghiệm có hiệu quả hơn và sử dụng trên các 

nhóm bệnh nhân trên phạm vi rộng hơn.  

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2018-05-blood-liver-hour.html, 

 

  



Kỹ thuật khắc phục thị lực không xâm lấn 

 

Tình trạng mất thị lực do cận thị đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế 

giới. Tỷ lệ người mắc chứng cận thị tại Hoa Kỳ và các nước châu Âu hiện nay 

tăng gấp đôi so với 50 năm trước. 70 - 90% thanh thiếu niên ở các nước Đông Á 

bị cận thị. Theo ước tính, đến năm 2020 sẽ có khoảng 2,5 tỷ người trên toàn cầu 

có thể bị ảnh hưởng bởi cận thị. 

Kính cận và kính áp tròng được coi là các giải pháp đơn giản dành cho những người có 

vấn đề về mắt. Ngoài ra, một kỹ thuật phổ biến cũng thường xuyên được áp dụng trong 

điều trị cận thị là phẫu thuật khúc xạ giác mạc. Tuy tỷ lệ thành công của phương pháp 

phẫu thuật điều chỉnh thị lực tương đối cao, nhưng nó là một thủ thuật xâm lấn, gây 

biến chứng sau phẫu thuật, và thậm chí có trường hợp gây mất thị lực vĩnh viễn. Phẫu 

thuật điều chỉnh khúc xạ của mắt trong đó sử dụng chùm tia laser excimer cắt gọt sửa 

lại hình dạng giác mạc theo những thông số đã định LASIK (viết tắt của Laser In-situ 

Keratomileusis) và cắt keratectomy chiếu quang quang (PRK) vẫn sử dụng công nghệ 

Laser phân hủy (Ablative), có thể bào mòn và trong một số trường hợp làm suy yếu 

giác mạc. 

Nhà nghiên cứu, giảng viên ngành kỹ thuật cơ khí Sinisa Vukelic, trường Đại học 

Columbia, đã phát triển một phương pháp mới không xâm lấn nhằm khắc phục vĩnh 

viễn thị lực, cho thấy sự hứa hẹn tuyệt vời trong các mô hình tiền lâm sàng. Phương 

pháp của ông sử dụng một máy tạo dao động sử dụng tia laser femtosecond - tia laser 

tần số cao cung cấp các xung năng lượng rất thấp với tốc độ lặp lại cao, cho phép thay 

đổi có chọn lọc và cục bộ hóa các tính chất sinh hóa và sinh học của mô giác mạc. Kỹ 

thuật không phẫu thuật này có thể thay đổi hình dạng vĩ mô của mô, ít tác dụng phụ và 

hạn chế hơn so với phẫu thuật khúc xạ. Ví dụ, phẫu thuật khúc xạ thường không được 

áp dụng đối với những bệnh nhân có giác mạc mỏng, mắt khô và các bất thường khác 

về mắt. Nghiên cứu mở ra hy vọng đối với khả năng phát triển những liệu pháp điều trị 

các bệnh về mắt như: cận thị, viễn thị, loạn thị và loạn thị không đều. Bài báo về kết 

quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Photonics. 

Vukelic cho biết "Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên sử dụng chế độ đầu 

ra laser để thay đổi không xâm lấn độ cong giác mạc hoặc điều trị các vấn đề lâm 

sàng khác”. Phương pháp của ông sử dụng máy tạo dao động sử dụng tia laser 



femtosecond để thay đổi các đặc tính sinh hóa và sinh học của mô collagen mà không 

gây tổn thương tế bào hay phá vỡ mô. Kỹ thuật này cung cấp năng lượng điện đủ để 

tạo ra plasma có mật độ thấp trong khối lượng tiêu điểm đã thiết lập nhưng không đủ 

để gây tổn thương mô trong vùng điều trị. 

Quan sát cho thấy mật độ plasma thấp trong kỹ thuật chụp ảnh đa ảnh, đây được coi là 

một tác dụng phụ không mong muốn. Vukelic khẳng định có thể biến tác dụng phụ 

này thành một phương pháp điều trị khả thi để tăng cường tính chất cơ học của các mô 

collagen.  

Yếu tố quan trọng đối với phương pháp của Vukelic là khả năng gây ra sự ion hóa các 

phân tử nước trong giác mạc của phương pháp sử dụng plasma mật độ thấp. Sự ion 

hóa này tạo ra một loại ôxy phản ứng (một loại phân tử không ổn định chứa oxy và dễ 

dàng phản ứng với các phân tử khác trong tế bào), từ đó, tương tác với các sợi collagen 

để tạo thành các liên kết hóa học hoặc liên kết chéo. Việc đưa vào có chọn lọc các liên 

kết chéo này gây ra những thay đổi về tính chất cơ học của mô giác mạc được điều trị. 

Khi áp dụng kỹ thuật của Vukelic để ghép mô giác mạc, liên kết chéo làm thay đổi các 

đặc tính collagen trong các vùng được điều trị, cuối cùng dẫn đến những thay đổi trong 

cấu trúc vĩ mô tổng thể của giác mạc. Phương pháp điều trị ion hóa các phân tử mục 

tiêu trong giác mạc, đồng thời, tránh được quá trình phá hủy mô bởi ánh sáng của mô 

giác mạc. Vì là quá trình quang hóa nên nó không phá vỡ mô và các thay đổi gây ra 

vẫn trong tình trạng ổn định. 

Vukelic cho rằng nếu điều chỉnh những thay đổi này một cách cẩn trọng thì có thể điều 

chỉnh độ cong giác mạc và do đó, thay đổi công suất khúc xạ của mắt. Ông nhấn 

mạnh: “Đây là một sự khởi đầu cơ bản từ việc điều trị bằng tia laser siêu nhanh hiện 

đang được áp dụng trong cả nghiên cứu và thiết lập lâm sàng cũng như dựa vào quá 

trình phá hủy mô bởi ánh sáng của vật liệu đích và sự hình thành bong bóng cavitation 

(bọt khí chân không) tiếp theo". 

Bác sĩ Leejee H. Suh, Giáo sư nhãn khoa Miranda Wong Tang, Trung tâm Y tế, Đại 

học Columbia, người không tham gia nghiên cứu cho biết: “Phương pháp phẫu thuật 

khúc xạ được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Tuy là công nghệ tiên tiến, 

lĩnh vực này vẫn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế ít xâm lấn trong một thời gian 

dài. Phương thức thế hệ tiếp theo của Vukelic được coi là sự hứa hẹn tuyệt vời. Nó có 

thể là một tiến bộ lớn trong điều trị và giải quyết đại dịch cận thị cho phần đông dân 

số trên toàn cầu”. 

Nhóm của Vukelic hiện đang xây dựng một nguyên mẫu lâm sàng và dự định bắt đầu 

thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm nay. Ông cũng đang nỗ lực phát triển phương pháp 

dự đoán cách vận hành của giác mạc như chức năng chiếu xạ laser, giác mạc biến dạng 

như thế nào nếu chỉ xử lý một diện tích tương đương với một vòng tròn nhỏ hoặc một 

hình elip. Nếu các nhà nghiên cứu biết giác mạc sẽ vận hành như thế nào, họ sẽ có thể 

xác định phương pháp điều trị thông qua kỹ thuật quét giác mạc của bệnh nhân và sau 

đó sử dụng thuật toán của Vukelic để thực hiện các thay đổi cụ thể nhằm cải thiện thị 

lực cho bệnh nhân. 

"Điều đặc biệt thú vị là kỹ thuật của chúng tôi không giới hạn ở môi trường mắt mà có 

thể được áp dụng đối với các mô giàu collagen khác", Vukelic bổ sung. “Chúng tôi 

cũng đang hợp tác với phòng thí nghiệm của Giáo sư Gerard Ateshian để điều trị bệnh 



thoái hóa khớp ngay từ thời điểm ban đầu, và kết quả sơ bộ rất đáng khích lệ. Chúng 

tôi tin rằng phương pháp tiếp cận không xâm lấn của chúng tôi có khả năng mở ra các 

con đường mới trong điều trị hoặc sửa chữa mô collagen mà không gây tổn thương 

mô". 

P.K.L (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-05-noninvasive-technique-

vision.html#jCp,  

 

 

, 

  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu cao lanh và diatomit phục vụ sản xuất nông 

nghiệp 

 

Việt Nam là một nước nông nghiệp, trên 75% dân số sống bằng các nguồn thu 

nhập từ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình hình 

sản xuất nông nghiệp ngày càng bất ổn, thiếu bền vững. Chúng ta đang phải đối 

mặt với việc sử dụng lãng phí, kém hiệu quả nguồn lực phục vụ nông nghiệp, dẫn 

đến tài nguyên dần cạn kiệt, ô nhiễm môi trường sinh thái ngày càng tăng, chất 

lượng nông sản giảm và không an toàn cho sức khỏe, ảnh hưởng tiêu cực đến 

cuộc sống của cộng đồng. Dù đóng góp hàng chục tỷ USD kim ngạch xuất khẩu 

nhưng ngành trồng trọt cũng là lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm 

trọng. 

Quá trình thâm canh tăng vụ, tăng sản lượng làm cho tình trạng sâu bệnh gia tăng dẫn 

đến suy giảm độ mầu của đất nên thay vì cải tạo theo hướng khác, người nông dân lại 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và phân bón (PB) vượt mức cho phép nhiều 

lần. Ước tính mỗi năm ở nước ta có khoảng gần 4 triệu tấn phân bón các loại được bón 

lãng phí do cây trồng không hấp phụ hết được. Cộng với việc sử dụng 75.000 tấn 

thuốc BVTV một cách lạm dụng, không đúng quy trình kỹ thuật đã gây mất cân bằng 

sinh thái, ô nhiễm đất, nước tại nhiều vùng nông thôn trong cả nước.  

Trước thực trạng trên và để có thể đáp ứng những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc 

tế, nền nông nghiệp Việt Nam cần phải có những bước phát triển theo xu thế chung 

của thế giới đó chính là phát triển một nền nông nghiệp bền vững (SARD). Một trong 

những biện pháp là sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện 

với môi trường trong trồng trọt, bảo quản, chế biến nông sản, và trong sản xuất các sản 

phẩm phục vụ nông nghiệp như PB, thuốc BVTV… 

Dựa trên các tài liệu tham khảo và tình hình sản xuất, sử dụng các sản phẩm phân bón, 

thuốc BVTV ở Việt Nam trong những năm gần đây, nhóm nghiên cứu do PGS.TS. 

Đào Văn Hoằng, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Công nghệ lọc, hóa dầu đã 

kiến nghị và được giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu cao 

lanh và diatomit phục vụ sản xuất nông nghiệp”, với mục tiêu là tạo ra công nghệ 

chế biến sâu cao lanh và diatomit từ nguồn nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam thành 

các chất phụ gia có tác dụng tăng hiệu quả sử dụng của các sản phẩm phục vụ nông 



nghiệp như Phân bón (PB), thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo hướng phát triển bền 

vững. 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã thu được các kết quả như 

sau:  

1. Đã xây dựng qui trình công nghê  sản xuất phân bón nhả chậm sử dụng  diatomit biến 

tính, bao gồm các công đoạn: Hoàn thiện quy trình tuyển quặng, tinh chế, biến tính 

diatomit nhằm tăng khả năng hấp phụ dinh dưỡng; hỗn hợp với các hợp phần dinh 

dưỡng chứa NPK (ure, DAP, KCl) theo yêu cầu từng loại sản phẩm phân bón NPK 

cho cây cam và chè. 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy sản phẩm mới làm tăng năng suất nông phẩm lên 

khoảng 17% so với phân bón truyền thống tương tự. 

2. Đã xây dựng qui trình công nghê   sản xuất thuốc 02 loại BVTV dạng khô sử dụng 

cao lanh biến tính  

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các sản phẩm có hiệu quả phòng trừ sâu, rầy cao hơn từ 

9 đến 11% so với sản phẩm thương mại tương tự. 

3. Đã sản xuất thử đủ số lượng các sản phẩm phân bón nhả châm và thu   ốc BVTV 

dạng khô (WP, WDG) nhằm ổn định quy trình công nghệ và cung cấp sản phẩm để 

khảo nghiệm diện hẹp, diện rộng trên đồng ruộng 

Đã sản xuất đươc 575kg phân b   ón NPK nhả châm 16:8:8    TE (PD2) sử dụng cho 

cây chè và 575kg phân bón NPK nhả chậm 14:10:17 sử dụng cho cây cam. 

4. Đã khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng trên đồng ruộng các sản phẩm phân bón, 

thuốc BVTV theo qui định của Bộ NN&PTNT 

Đã khảo nghiệm phân bón PD1 trên cây cam Xã Đoài tại huyện Cao Phong, Hòa Bình. 

Kết quả cho thấy sản phẩm phân bón nhả chậm PD1 có tác dụng làm tăng năng suất 

cam lên khoảng 17% so với sử dụng phân bón truyền thống cùng loại. Chất lượng quả 

được cải thiện rõ rệt.  

Đã khảo nghiệm phân bón PD2 trên cây chè LPD2 tại Thanh Ba, Phú Thọ. Kết quả 

cho thấy sản phẩm PD2 có tác dụng làm tăng năng suất chè kinh doanh lên trên 17% 

so với sử dụng phân bón truyền thống tương tự. Chất lượng chè cho thấy có sự cải 

thiện. 

Đã khảo nghiệm sản phẩm Isoprocarb 25WP trên rầy nâu tại Thạch Thất, Hà Nội. Kết 

quả cho thấy hiệu lực trừ rầy nâu của sản phẩm mới có hiệu quả phòng trừ cao hơn từ 

8 đến 11% so với sản phẩm tương tự VIMIPC 25BTN của VIPESCO. 

Đã khảo nghiệm sản phẩm Emamectin Benzoate 5WG trên sâu cuốn lá nhỏ hại lúa tại 

Thạch Thất, Hà Nội. Kết quả cho thấy hiệu lực trừ sâu của sản phẩm mới có hiệu quả 

phòng trừ cao hơn từ 9 đên 10% so với sản phẩm thương mại cùng loại Map Winner 

5WG của Công ty Map Pacific Ltd., (Singapo). 

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về chế biến sâu các nguyên liệu có nguồn gốc 

khoáng tự nhiên nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và hiệu quả cao phục vụ nông 

nghiệp, đặc biệt các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV giải phóng có kiểm soát 

(controlled release), đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. 



Các nguồn khoáng cao lanh và diiatomit của Việt nam có trữ lượng rất lớn. Việc 

nghiên cứu thành công đề tài này là cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu triển khai tiếp 

theo và mở ra hướng phát triển mới về khai thác, chế biến và sử dụng khoáng chất 

công nghiệp phục vụ nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. 

Vật liệu cao lanh và diatomit biến tính sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng của phân bón và 

thuốc BVTV, tạo ra các sản phẩm dạng mới thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các 

doanh nghiệp sẽ phát triển thêm những sản phẩm chất lượng cao, tạo điều kiện đa dạng 

hóa sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Vì vậy, kết quả thành công của đề tài có thể 

được chuyển giao cho các cơ sở sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp 

bền vững. Hiện nay, do nhu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, thị trường cần 

những sản phẩm chất lượng cao, ít gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường. Mặt 

khác, vấn đề tận dụng các nguồn khoáng tự nhiên sẵn có ở trong nước để tạo ra sản 

phẩm tốt, mở rộng khả năng ứng dụng trong các ngành kinh tế khác 192 nhau đang 

được nhà nước quan tâm phát triển. Do vậy, các sản phẩm của đề tài sẽ phát triển tốt 

trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường cho ngành nông 

nghiệp trong nước. 

Công nghệ được phát triển của đề tài khi ứng dụng sẽ tạo điều kiện mở rộng và tăng 

cường công tác khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có trong nước để tạo ra các 

sản phẩm thiết thực phục vụ phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt phục vụ phát triển 

sản xuất nông nghiệp, một ngành kinh tế quan trọng của nươc nông nghiệp như Việt 

Nam; Góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nông nghiệp, giảm một phần kinh phí 

nhập khẩu của Nhà nước; Các sản phẩm của đề tài có chất lượng cao, hiệu quả sử dụng 

tốt, thân thiện với môi trường nên sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường sinh thái và 

cộng đồng. Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 

nước và xuất khẩu và tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động ở các lĩnh vực 

liên quan, tăng thu nhập. 

Nhóm đề tài kiến nghị được tiếp tục hoàn thiện công nghệ và triển khai sản xuất thử 

nghiệm sản xuất phân bón nhả chậm, sử dụng diatomit biến tính và sản xuất gia công 

một số thuốc BVTV dạng khô với cao lanh biến tính.  

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 13295/2017) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 

 

  



Chế tạo và nghiên cứu tính chất tản nhiệt của chất lỏng chứa thành phần vật liệu 

graphene 

 

Trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2017, nhóm nghiên cứu tại Viện 

Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do TS. Phan 

Ngọc Hồng làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất 

tản nhiệt của chất lỏng chứa thành phần vật liệu graphene”. 

Đề tài nhằm chế tạo thành công chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene để nâng 

cao hệ số dẫn nhiệt cũng như cải thiện các tính chất vật lý khác của chất lỏng tản nhiệt 

chế tạo được; Nghiên cứu cơ chế giúp phân tán đồng đều graphene trong chất lỏng tản 

nhiệt và nghiên cứu cơ chế nâng cao độ dẫn nhiệt cho chất lỏng tản nhiệt chứa thành 

phần graphene; Xây dựng mô hình tản nhiệt và tiến hành mô phỏng quá trình tản nhiệt 

ứng dụng chất lỏng chứa thành phần graphene, so sánh với thực nghiệm để đánh giá 

hiệu quả tản nhiệt của chất lỏng; Nghiên cứu ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành 

phần graphene cho vi xử lý máy tính, ép xung nâng cao tốc độ vi xử lý; Nghiên cứu 

ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene cho đèn LED công suất lớn 

nhằm giảm nhiệt độ chip LED, qua đó nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho đèn 

LED. 

Một số kết quả nổi bật của nghiên cứu: 

- Đã chế tạo thành công vật liệu graphene trực tiếp từ điện cực graphite với quy trình 

chế tạo đơn giản, trang thiết bị đơn giản, với hiệu suất chế tạo là 32mg trong 5 phút 

chế tạo trên một hệ thí nghiệm, trong khi phương pháp điện hóa thông thường (không 

có quá trình plasma) ở cùng điều kiện công nghệ cho hiệu suất là 5mg trong 5 phút.  

- Đã phân tán thành công vật liệu graphene chế tạo được vào dung dịch nước cất và 

dung dịch ethylene glycol bằng cách chức năng hóa bề mặt graphene với nhóm chức 

COOH. Kết quả phép đo thế zetal của các dung dịch chất lỏng chứa graphene và 

graphene biến tính ở cùng nồng độ cho thấy, giá trị thế zetal của dung dịch lỏng chứa 

vật liệu graphene là - 15,1V và thế zetal của dung dịch lỏng chứa vật liệu graphene 

biến tính là - 27,7V. Như chúng ta đã biết, giá trị tuyệt đối của thế zetal càng lớn, đồng 

nghĩa tương tác giữa phân tử chất lỏng và vật chất được phân tán càng cao, hay nói 

cách khác là khả năng phân tán càng lớn. Với độ lớn thế zetal là 27,7V chứng tỏ khả 

năng phân tán của graphene biến tính tốt hơn và đồng đều hơn graphene. Để dung dịch 

sau vài tuần, bằng mắt thường có thể thấy graphene bị lắng xuống đáy của cốc đựng 

dung dịch, còn graphene biến tính vẫn phân tán tốt trong dung dịch và không thấy hiện 

tượng sa lắng ở đáy cốc đựng dung dịch. Từ những kết quả này cho thấy rằng việc 

biến tính vật liệu graphene bằng nhóm chức COOH đã giúp vật liệu này phân tán đồng 

đều trong môi trường chất lỏng. 



- Đã nghiên cứu tính chất quang của chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphene. Kết 

quả cho thấy chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần vật liệu graphene hấp thụ mạnh ở 

vùng tử ngoại, đỉnh phổ hấp thụ tại bước sóng 250nm. Ngoài ra trong dải từ vùng tử 

ngoài tới nửa vùng nhìn thấy (từ 250nm đến 500nm) chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu 

graphene vẫn hập thụ một phần ánh sáng. Ngoài ra, kết quả khảo sát khi tăng nồng độ 

của graphene trong chất lỏng cho thấy cường độ phổ hấp thụ cũng tăng theo khi tăng 

nồng độ của graphene. 

- Đã nghiên cứu cơ chế nâng cao độ dẫn nhiệt cho chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần 

graphene bằng cách khảo sát độ dẫn nhiệt của dung dịch tản nhiệt chứa graphene với 

các nồng độ thể tích khác nhau từ 0,2% đến 1%. Kết quả cho thấy khi nồng độ của vật 

liệu graphene trong chất lỏng tăng thì độ dẫn nhiệt của dung dịch tản nhiệt tăng. Như 

vậy nhờ có độ dẫn nhiệt cao của vật liệu graphene và sự phân tán đồng đều trong chất 

lỏng đã làm tăng khả năng trao đổi nhiệt của dung dịch, do đó, làm tăng khả năng dẫn 

nhiệt của dung dịch tản nhiệt. 

- Đã xây dựng thành công mô hình, lập trình và mô phỏng quá trình tản nhiệt cho linh 

kiện điện tử ứng dụng chất lỏng chứa thành phần graphene. 

- Đã nghiên cứu ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene cho vi xử lý 

máy tính tốc độ cao Intel Core i5. Kết quả cho thấy với nồng độ graphene là 

0,035%vol thì nhiệt độ CPU giảm xuống 7
o
C sau khoảng thời gian hoạt động là 350s 

so với tản nhiệt bằng chất lỏng tản nhiệt thông thường không có graphene. 

- Đã thiết kế, chế tạo và khảo sát nhiệt độ của đèn LED công suất lớn 450W theo thời 

gian khi sử dụng chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphene. Kết quả cho thấy, khi 

nồng độ thể tích của graphene trong chất lỏng tản nhiệt tăng lên thì nhiệt độ của chip 

LED giảm xuống sau cùng một thời gian hoạt động. Cụ thể đối với trường hợp nồng 

độ graphene trong dung dịch là 0,035% vol thì tại thời điểm ban đầu nhiệt độ của chip 

LED là 20
o
C, sau đó nhiệt độ bão hòa của chip LED đạt đến 50

o
C sau khoảng thời 

gian hoạt động 40 phút. Kết quả cho thấy nhiệt độ của chip LED giảm xuống 5
o
C so 

với phương pháp tản nhiệt bằng chất lỏng thông thường. Điều đó cho thấy hiệu quả tản 

nhiệt của hệ thống được nâng cao. Điều này được giải thích là do chất lỏng có hệ số 

dẫn nhiệt được nâng cao khi có thêm thành phần graphene. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 13539) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 
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