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TIN TỨC SỰ KIỆN 

H  thố g  h   s   v      y  h    h       tự  ộ g 

 
Ảnh 1: nhóm tác giả. 

(Khoa học phổ thông)      t      :                   u    uy   u        

          -        s    v              -      t   tr                           

               s                     r               t         t          

tr    v    t   t       t          s   v      y               t        

Hệ thống gi p tiết kiệm điện và nước hơn so với phương pháp tưới thủ công truy n 

thống; gi p giảm chi phí đi lại và công chăm sóc cho người nông dân. Ngoài ra, việc 

tưới tiêu đ u đ n và kiểm soát chính xác lượng nước cho cây trồng c n gi p cây cho 

năng suất trái cao hơn, ít bị rụng trái hơn so với phương pháp tưới thủ công. Một ưu 

điểm khác là hệ thống có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại đang bán 

trên thị trường. 

Xuất phát t  thực tế, tại tỉnh Bến Tre hiện nay  tỉnh nhóm chọn để thực hiện đ  tài  có 

5.570 ha đất nông nghiệp trồng cây chôm chôm tập trung chủ yếu   2 huyện Chợ Lách 

và Châu Thành. Với diện tích 3.300 ha, chôm chôm là loại cây ăn trái chủ lực của 

huyện Chợ Lách nhưng quy mô trồng cây chôm chôm của các hộ nông dân   khu vực 

huyện Chợ Lách chủ yếu với diện tích vườn v a và nhỏ, vườn cây trồng lại cách xa vị 

trí nhà dân nên sẽ mất nhi u thời gian và công sức để có thể vào đến tận vườn để chăm 

sóc cây trồng. 

Nhận thấy việc tưới tiêu là một công việc l p đi l p lại hằng ngày trong nhi u tháng 

li n. T  đây, nhóm đã thiết kế hệ thống có thể áp dụng các biện pháp tự động nhằm tối 

ưu được quy trình chăm sóc, gi p tiết kiệm thời gian cũng như giảm được các chi phí 

không cần thiết. Thời gian qua, hệ thống đã được lắp đ t thực tiễn trên diện tích 

1.000m
2
 với 2 trạm thu thập dữ liệu và trạm đi u khiển. 
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Trư ng nhóm Mai Minh Mẫn cho biết, trạm thu thập dữ liệu được đ t   giữa vườn tích 

hợp các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm, mưa và truy n dữ liệu thu thập được v  

trạm đi u khiển thông qua sóng vô tuyến. 

 
Ảnh 2: tổng quan hệ thống, ảnh: M. Mẫn. 

Trạm đi u khiển nhận dữ liệu t  trạm thu thập dữ liệu kết hợp mới một số cảm biến 

tích hợp như: cảm biến nhiệt độ máy bơm, cảm biến mực nước… để t  đó đưa ra lệnh 

đi u khiển phù hợp dựa vào các đi u kiện mà người sử dụng thiết lập trước thông qua 

App. 

Theo đó, hệ thống hoạt động   3 chế độ: chế độ tự động gi p người dùng có thể thiết 

lập các thông số như: ngưỡng độ ẩm đất, thời gian bắt đầu và kết th c. Kết hợp với các 

thông số cảm biến trả v  mà hệ thống có thể đi u khiển máy bơm cho phù hợp. 

Chế độ đi u khiển thủ công thông qua App cho phép người dùng có thể bật/tắt máy 

bơm   bất cứ nơi đâu một cách thuận tiện và dễ dàng. 

Chế độ đi u khiển trực tiếp tại vườn: người sử dụng có thể bật máy bơm bằng thẻ t  

ho c thông qua bàn phím số. Bằng 2 thao tác này, người lạ sẽ không thể nào đi u 

khiển được thiết bị đ t tại vườn với mục đích khác. Máy bơm cũng sẽ được tắt bằng 

một n t nhấn đ t trên tủ điện. 

So với những hệ thống có sẵn trên thị trường, tính mới của hệ thống là đã tích hợp việc 

đi u khiển máy bơm t  xa thông qua Internet; thiết lập an toàn cho việc đi u khiển 

máy bơm tại vườn bằng cách sử dụng khóa bằng bàn phím số và công nghệ bảo mật 

bằng thẻ t   RFID ; đi u khiển máy bơm được thực hiện tự động một cách hiệu quả 

dựa vào các thông số cảm biến liên quan và các thông số thiết lập do người dùng đ t 
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trước; tính năng ngắt tự động và an toàn khi xảy ra sự cố trong quá trình vận hành; các 

cảnh báo và thông báo tình trạng của hệ thống được gửi v  điện thoại của người sử 

dụng. 

Do đối tượng nhắm đến là nông dân nên hệ thống được thiết kế với giao diện App trực 

quan khá đơn giản, gần gũi, dễ đi u khiển. Hệ thống đã được đưa vào hoạt động t  

tháng 6 năm 2018 tại vườn chôm chôm của nông dân Mai Văn Tiếp, xã V nh Bình, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và đã chính thức được chuyển giao vào cuối tháng 

11/2018 v a qua. 

V  hướng phát triển trong thời gian tới, Minh Mẫn cho biết, đ  tài đang được nhóm 

nghiên cứu và phát triển rộng hơn để có thể tạo ra mô hình quản lý nhi u vườn trên 

cùng một App và tận dụng Wifi tại nhà thay vì phải lắp đ t riêng Wifi cho t ng vườn 

nhằm gi p tiết kiệm chi phí lắp đ t và Internet hằng tháng. 

Ngoài ra, hệ thống c n có thể thay đổi các cảm biến và phương pháp đi u khiển phù 

hợp để áp dụng   nhi u địa phương với đi u kiện môi trường, địa hình, thổ nhưỡng 

khác nhau. Để phát triển hệ thống lớn hơn nhằm đáp ứng cho các vườn với quy mô 

lớn, thì hệ thống cần lắp đ t thêm nhi u trạm thu thập dữ liệu cảm biến   nhi u vị trí 

khác nhau để có độ chính xác cao. Nhóm cũng hướng đến khả năng hệ thống sau khi 

phát triển có thể áp dụng được cho các vườn   vùng sâu, vùng xa không có kết nối 

Internet cũng có thể sử dụng App chăm sóc vườn. 

Đây là đ  tài đã đoạt huy chương bạc giải thư ng Thiết kế, chế tạo, ứng dụng năm 

2018 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức. 
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Triể  khai Ch ơ g trì h trọ g  iể   ấp quố  gia: “Hỗ trợ  ghiê   ứu, ph t triể  

và ứ g dụ g    g  gh   ủa    g  ghi p 4.0” khu vự  phía Na  

 
Toàn cảnh hội thảo 

(    ông nghệ cao- Bộ KH&CN)   ợ  sự    g    ủa Thủ t ớ g Chí h phủ, 

Ch ơ g trì h kh a họ  và    g  gh  trọ g  iể   ấp quố  gia: “Hỗ trợ  ghiê  

 ứu, ph t triể  và ứ g dụ g    g  gh   ủa    g  ghi p 4.0”,    số  C-4.0   - 5, 

 gọi t t  à  h ơ g trì h  C 4.0       ợ   ộ tr ở g  ộ  h a họ  và C  g  gh  

  H&CN  k   a  hà h tại Quyết  ị h số  8 3 Q -BKHCN ngày 27/9/2018. 

Ngày 5/3/2019, tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, trong khuôn khổ hoạt động 

của Chương trình KC 4.0, Ban Chủ nhiệm chương trình KC 4.0 đã phối hợp với Vụ 

Công nghệ cao và các đơn vị chức năng tổ chức Hội thảo giới thiệu và triển khai 

chương trình. 

Tham dự Hội thảo có ông Đàm Bạch Dương - Vụ trư ng Vụ Công nghệ cao; GS.TS. 

Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ nhiệm Chương trình KC- 4.0; ông Trần Đỗ Đạt, Phó 

giám đốc Văn ph ng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; cùng hơn 100 đại 

biểu đến t  các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, s  KH&CN và các tổ 

chức KH&CN khu vực phía Nam. 

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin v  Chương trình KC 4.0 và trao đổi, giải đáp 

các thắc mắc xung quanh việc đ  xuất đ  tài, dự án thuộc Chương trình. 

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ nhiệm Chương trình KC 4.0 cho biết, mục tiêu 

của Chương trình KC 4.0 nhằm nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một 

số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế; hỗ trợ thí điểm đổi 

mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số 

l nh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số; tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển 

KT - XH, đảm bảo quốc ph ng, an ninh. 
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Trong đ  xuất các nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh, cần ưu tiên các 

đ  xuất: gắn với các hệ tri thức Việt số hóa; có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng 

trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; Có đăng ký s  hữu trí tuệ, sáng 

chế; đ  xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, 

doanh nghiệp KH&CN;... đ c biệt là đối với các công ty kh i nghiệp sáng tạo nhằm hỗ 

trợ, hoàn thiện công nghệ; đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh 

doanh trong các l nh vực ưu tiên và quan trọng. 

Chương trình cũng kỳ vọng sẽ nhận được nhi u đ  xuất tham gia của các tổ chức 

KH&CN khu vực phía Nam, đ c biệt là các đ  xuất có sự phối hợp của doanh nghiệp 

và các cơ s  nghiên cứu; các đ  xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp 

trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các đ  xuất nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 nằm trong Danh mục của Quyết 

định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2018 của Bộ KH&CN. 

Để Chương trình Chương trình KC 4.0 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn, ngày 22/2/2019, Bộ KH&CN đã ra thông báo kêu gọi đ  xuất đ  tài/ dự án 

khoa học và công nghệ t  các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, 

trường đại học trên cả nước. 

Thời gian nhận đ  xuất t  1/3/2019 đến hết ngày 15/3/2019, các nhiệm vụ sẽ được 

triển khai trong năm 2020. 
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 hơi th  g  gu    ự   ầu t   h   H&CN: Nhữ g  ổi  ới  ầ  thiết 

(Khoa học và Phát triển)V      uy     í              p   u t  v          t      

R&    ổ      s    t   v    uyể                 sẽ   ỉ    u qu          è  v      

l    ữ     í   s      ơ        tr    p lý v  t   t t         ũ   l       t       

B    &   t          ể t      2019 v    ụ  t  u        ể   u “ ấy       

     p l   tru   t  ” t       ẩu    u  

Nếu cách đây vài năm, câu chuyện đầu tư cho khoa học mới chỉ xuất hiện một cách 

đơn lẻ   một vài doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng 

Đông, tập đoàn Mỹ Lan hay gốm sứ Minh Long, công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 

Vabiotech… thì trong năm 2018, đã được rộng m  ra với nhi u doanh nghiệp mới, 

thông qua việc thành lập các viện nghiên cứu, các quỹ đầu tư tư nhân, điển hình như 

Phenikaa, VinGroup… “Đấy là những tín hiệu rất m ng, nhưng đ i hỏi ch ng ta cũng 

phải có những chính sách thực sự để doanh nghiệp ch  trọng đầu tư vào KH&CN”, 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Triển khai công tác 

ngành KH&CN năm 2019 vào sáng ngày 21/1/2019. 

 

Phenikaa, một doanh nghiệp có nhiều hoạt động đầu tư cho đổi mới công nghệ đã 

thành lập hai viện nghiên cứu PRATI và TIAS trong năm 2018. Ảnh: Hảo Linh 

 ơ                         

Là vấn đ  đã theo đuổi nhi u năm, việc xây dựng văn bản chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN, đổi mới sáng tạo đã được Bộ KH&CN thực hiện 

cùng với các hoạt động cụ thể khác như lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 

 NATIF , đồng thời tạo ra những chương trình   quy mô quốc gia như Chương trình 

phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương 

trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước… nhằm tạo đi u kiện để doanh nghiệp sẵn 

sàng đón nhận, làm chủ và áp dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, sự hiệu quả cả v  m t 
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“lý thuyết” lẫn “thực hành” của chính sách vẫn chưa được như kỳ vọng, thể hiện   

nhi u khía cạnh như: số doanh nghiệp được thụ hư ng ưu đãi vay vốn nhà nước để đầu 

tư đổi mới công nghệ c n hạn chế vì đến hết năm 2018, Quỹ NATIF mới trong giai 

đoạn triển khai thực hiện 3 đ  tài và 1 dự án cấp bộ; phần nhi u doanh nghiệp c n 

chưa m n mà tham gia các chương trình quốc gia do c n e ngại các thủ tục hành chính 

nhiêu khê và e ngại rắc rối trong xử lý tài sản phát sinh sau dự án; ít doanh nghiệp lập 

quỹ phát triển KH&CN và nếu có thì khả năng sử dụng vốn chưa cao, ví dụ theo thống 

kê đến tháng 5/2017 của S  KH&CN TP.HCM, trong số 113 doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố lập quỹ thì mới có 80 doanh nghiệp sử dụng hơn 1/4 tổng số kinh phí 

của các quỹ này  theo Báo SGGP. 

Nguyên nhân của vấn đ  này đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu trong hội nghị 

triển khai: “Ch ng ta đã nói rất nhi u v  lấy doanh nghiệp là trung tâm, nhưng tất cả 

các cơ chế của ch ng ta hầu như vẫn c n chưa đủ - tôi nói có rồi nhưng chưa đủ - để 

các doanh nghiệp tự nguyện xông vào đầu tư cho KH&CN”. Phó Thủ tướng phân tích, 

một trong những vấn đ  mà doanh nghiệp quan tâm là thuế, ví dụ với thuế thu nhập 

doanh nghiệp,   nước ngoài có những mức quy định khi doanh nghiệp đầu tư bao 

nhiêu phần trăm doanh thu vào hoạt động nghiên cứu triển khai thì họ sẽ được hư ng 

mức thuế thu nhập thấp hơn c n “ch ng ta chưa có đi u đó”. Do đó, con đường nâng 

cao chất lượng sản phẩm và chinh phục thị trường bằng những ứng dụng KH&CN của 

doanh nghiệp Việt Nam tuy đã được khơi thông nhưng vẫn c n nhi u khó khăn. 

M t khác, theo góc nhìn của Phó Thủ tướng thì việc triển khai các chương trình quốc 

gia của Bộ KH&CN như một cách làm tốt để th c đẩy hiệu quả các chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN nhưng vẫn c n tồn tại những điểm “bất cập 

rất lớn và yếu” chưa dễ khắc phục. “Ch ng ta có rất nhi u chương trình nhưng chưa có 

chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp Việt 

Nam có hàm lượng KH&CN tiếp cận được thị trường trong nước và thế giới”, ông 

nhận xét. 

Ch ng ta phải tiếp tục có cơ chế làm sao để doanh nghiệp thực sự là trung tâm của đổi 

mới sáng tạo. Để có nhi u doanh nghiệp và viện nghiên cứu tư nhân chủ động đầu tư 

vào nghiên cứu, sao cho các công bố quốc tế - nhất là những phát minh, s  hữu công 

nghiệp – chủ yếu phải t  khối này - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Vấn đ  chính sách có nhưng “hầu như vẫn c n chưa đủ” mà Phó Thủ tướng đ  cập tới 

cũng là đi u các doanh nghiệp băn khoăn, đ c biệt nỗi băn khoăn đó càng lớn khi 

“doanh nghiệp Việt Nam không chỉ hội nhập trong thế giới phẳng như cách đây hơn 

10 năm ch ng ta gia nhập WTO mà trong thời đại tăng tốc 4.0” như lưu ý của bà Vũ 

Kim Hạnh, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam chất lượng cao tại hội nghị triển khai 

công tác ngành KH&CN. Bà nêu một trong những mục tiêu mà một trong hai năm tr  

lại đây Hội doanh nghiệp Việt Nam chất lượng cao hướng tới là tìm hiểu và lập các bộ 

tiêu chuẩn, quy chuẩn để hướng dẫn doanh nghiệp trong nước áp dụng trước khi xuất 

khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế như Mỹ, bà mong có sự đồng hành của Bộ 

KH&CN trong việc hướng dẫn để các doanh nghiệp áp dụng theo cách “không đối 

phó, không chạy theo như một thành tích mà để nó tác động thực sự vào quy trình sản 

xuất, khuyến khích họ đầu tư vào KH&CN, đổi mới sáng tạo”. 

  ữ    ổ      t         ì  
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Yêu cầu phải đổi mới t  quan điểm xây dựng chính sách với doanh nghiệp đã được Bộ 

KH&CN xác định như một trong những vấn đ  trọng tâm trong hoạt động KH&CN 

năm 2019. Trong cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2019 của Bộ KH&CN, ông Lê Xuân 

Định, Vụ trư ng Vụ Kế hoạch tài chính đã đưa ra năm l nh vực mà Bộ KH&CN tập 

trung thực hiện để th c đẩy doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN: 1. Khơi thông các 

nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, đầu tư cho KH&CN và ĐMST, 

nhất là t  doanh nghiệp; 2. Triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ công nghệ 

cốt lõi của cuộc CMCN lần thứ 4; 3. Phát triển hệ sinh thái kh i nghiệp, ĐMST quốc 

gia, liên kết ch t chẽ với cộng đồng quốc tế vì đây là cách đưa nhanh nhất kết quả của 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào cuộc sống; 4. Rà soát, tái cơ cấu các 

chương trình KH&CN quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ 

thống ĐMST quốc gia; 5. Đổi mới tăng trư ng các mô hình kinh tế trên cơ s  ứng 

dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, th c đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên 

cứu. 

Theo ông Lê Xuân Định, để doanh nghiệp thực sự quan tâm, coi đầu tư cho đổi mới 

công nghệ là nhu cầu thiết yếu, Bộ KH&CN sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành chỉ thị v  phát huy quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên cơ s  

hướng đi m  ngay t  Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ v  tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021: giao cho Bộ KH&CN 

phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành thông tư hướng dẫn 

nội dung chi và quản lý quỹ với định hướng cho phép doanh nghiệp tự chủ, tự quyết 

định sử dụng quỹ trong các nội dung v  đổi mới sáng tạo và đầu tư cho kh i nghiệp 

sáng tạo. T  trước đến nay, việc trích lập doanh thu để lập quỹ KH&CN   doanh 

nghiệp dựa trên cách hiểu hết sức sai lầm, coi việc sử dụng quỹ như “việc dùng cái 

ti n ấy vào thực hiện các đ  tài nghiên cứu chứ không phải để đáp ứng nhu cầu đổi 

mới công nghệ của doanh nghiệp”, do đó việc “thiết kế lại” quỹ với cách hiểu mới sẽ 

đem lại cơ hội cho doanh nghiệp chi tiêu “đ ng người đ ng việc”. 

Trong năm 2019, Bộ KH&CN sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy 

định doanh nghiệp kh i nghiệp sáng tạo là đối tượng được nhận hỗ trợ ngân sách của 

nhà nước và thông qua Quỹ Đổi mới KH&CN quốc gia; bổ sung các hoạt động tài trợ, 

cho vay ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay cho các doanh nghiệp kh i nghiệp 

sáng tạo để ươm tạo công nghệ, phát triển ý tư ng, mô hình kinh doanh theo cơ chế hỗ 

trợ trực tiếp để có đi u kiện đưa các ý tư ng, công nghệ xuất sắc thành sản phẩm ra thị 

trường. 

Bên cạnh đó, để các chương trình KH&CN quốc gia phát huy hiệu quả theo theo 

hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia, Bộ KH&CN sẽ 

sửa đổi các quy định để hướng tới vai tr  chủ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ đ c 

biệt, liên quan đến phát triển công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ là doanh 

nghiệp c n “hệ thống nghiên cứu của ch ng ta sẽ đi theo và hỗ trợ trong vai tr  là 

những nhà tư vấn, kết nối để đem đến những công nghệ mới nhất, tư vấn những đi u 

kiện triển khai phù hợp nhất”, theo ông Lê Xuân Định. 

Bộ KH&CN sẽ trình chính phủ kế hoạch tái cơ cấu và xây dựng nội dung giai đoạn 

2021-2030 cho 3 chương trình quốc gia trong năm 2019: chương trình sản phẩm quốc 

gia, chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và chương trình quốc gia phát triển công 

nghệ cao với “đổi mới quan trọng là xây dựng một tiêu chí hoàn chỉnh để xác định đâu 
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là sản phẩm quốc gia, và khi sản phẩm quốc gia được xác định, sẽ được ưu tiên, hoàn 

thiện để tạo ra một chuỗi quy trình liên kết trong sản xuất, kinh doanh, phân phối và 

tiếp cận thị trường”, ông Lê Xuân Định nhấn mạnh đến tính hiệu quả của việc tái cơ 

cấu này. Không chỉ có ba chương trình trên mà “tất cả chương trình quốc gia khác sẽ 

được xây dựng lại với các quy định thông thoáng hơn để các doanh nghiệp có thể dễ 

dàng tiếp cận được các nhiệm vụ KH&CN”, ông Định cho biết thêm. 

Những vấn đ  liên quan đến hoạt động đầu tư cho KH&CN mà Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam nêu sẽ được Bộ KH&CN cùng với các bộ ngành liên quan tháo gỡ trên cơ s  

học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đi u kiện luật pháp Việt Nam quy định và định hướng 

phát triển của đất nước, ví dụ như chính sách khuyến khích đầu tư vào các ngành sản 

xuất có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ cao, công 

nghệ sinh học… Ông Lê Xuân Định cho rằng, một trong những định hướng quan trọng 

là sửa đổi thuế, “ngoài các ưu đãi thuế trực tiếp như áp dụng mức 10% với các hoạt 

động liên quan đến sản phẩm và kết quả kinh doanh t  các hoạt động KH&CN, ứng 

dụng công nghệ cao, thuế suất ưu đãi cho doanh nghiệp v a và nhỏ thì sẽ có thêm tỷ lệ 

phần trăm ưu đãi trong thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khi đầu tư 

cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ”.  

. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Vật  i u gố   ới siêu  hẹ  hịu   ợ   hi t  ộ kh    ghi t 

 

C    hà  ghiê   ứu tại tr   g  ại họ  Ca if r ia, L s A ge es  UCLA  và  ộ g 

t   viê  thuộ  t   tổ  hứ   ghiê   ứu kh      tạ  ra  ột aer ge  gố   ự  kỳ  hẹ 

và rất  ề . Vật  i u  ày    thể   ợ  sử dụ g  h      ứ g dụ g  h     h  i    h  

tàu vũ trụ  h  khả    g  hịu    g rất  ạ h và  hữ g thay  ổi  hi t  ộ  ớ  

tr  g  hữ g  huyế  du hà h vũ trụ. 

T  thập niên 90, aerogel gốm đã được sử dụng để cách điện cho thiết bị công nghiệp 

và c n được dùng để cách điện cho thiết bị khoa học trong các chuyến du hành trên 

sao Hỏa của NASA. Nhưng phiên bản aerogel mới không chỉ b n hơn sau khi tiếp x c 

với nhiệt độ cực cao, mà c n có trọng lượng nhẹ hơn nhi u. Thành phần nguyên tử độc 

đáo và cấu tr c kính hiển vi cũng làm cho vật liệu này có khả năng đàn hồi khác lạ. 

Khi nó được nung nóng, vật liệu co lại thay vì n  ra như các loại gốm khác. Ngoài ra, 

vật liệu c n co lại vuông góc với hướng mà nó bị nén, trái ngược với cách mà hầu hết 

các vật liệu phản ứng khi bị nén. Do đó, vật liệu này linh hoạt hơn và ít gi n hơn so 

với aerogel gốm hiện nay: Nó có thể được nén bằng 5% thể tích ban đầu và lại phồng 

lên toàn bộ, trong khi các aerogel khác hiện nay chỉ có thể được nén cỡ 20% thể tích 

ban đầu và sau đó, tr  lại bình thường.  

Dù trên thực tế hơn 99% thể tích của aerogel là không khí, nhưng ch ng lại rắn và có 

cấu tr c rất chắc chắn. Aerogel có thể được làm t  nhi u loại vật liệu, bao gồm gốm, 

cacbon ho c oxit kim loại. So với các chất cách điện khác, aerogel t  gốm có ưu điểm 

vượt trội hơn trong việc ngăn ch n nhiệt độ khắc nghiệt và ch ng có mật độ siêu thấp 

và có khả năng chống cháy và chống ăn m n   mức cao - tất cả các tính chất đó rất có 

ích cho tàu vũ trụ tái sử dụng. 

Nhưng aerogel gốm hiện nay rất gi n và có xu hướng bị gãy sau khi tiếp x c nhi u lần 

với nhiệt độ cực cao và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Vật liệu mới được làm t  các lớp 

mỏng bo nitrit, một loại gốm với các nguyên tử được kết nối theo mô hình lục giác, 

giống như lưới thép mỏng. 

Trong nghiên cứu, aerogel gốm đã chịu được các đi u kiện khắc nghiệt thường làm 

gãy các aerogel khác và trải qua hàng trăm lần tiếp x c với sự tăng vọt nhiệt độ đột 

ngột và cực đoan khi các kỹ sư tăng và giảm nhiệt độ trong một bình thí nghiệm có 

nhiệt độ dao động t  - 198 độ C và 900 độ C chỉ trong vài giây. Trong một thử nghiệm 
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khác, vật liệu mất chưa đến 1% độ b n cơ học sau khi được lưu trữ một tuần trong đi u 

kiện nhiệt độ 1.400 độ C. 

Vật liệu gốm thông thường thường n  ra khi được nung nóng và co lại khi được làm 

mát. Theo thời gian, những thay đổi nhiệt độ l p lại có thể khiến những vật liệu đó bị 

gãy và cuối cùng bị hỏng. Aerogel mới được thiết kế b n hơn bằng cách làm ngược lại 

- vật liệu co lại thay vì n  ra khi được làm nóng. 

Ngoài ra, khả năng aerogel co lại vuông góc với hướng mà nó bị nén, gi p vật liệu 

chịu được những thay đổi nhiệt độ nhanh và l p lại. Nó cũng có các "vách" bên trong 

được gia cố bằng cấu tr c 2 lớp kính, gi p giảm trọng lượng của vật liệu và lại tăng 

khả năng cách điện. Quy trình do các nhà nghiên cứu tạo ra để chế tạo aerogel cũng có 

thể được đi u chỉnh để sản xuất các vật liệu siêu nhẹ khác. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-02-ultra-lightkg-ceramic-m vật 

liệu-ext tối-emperatures.html # jCp, 
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Ph t hi     ại vật  i u  ới tự sửa  hữa 

 

Một  h    ghiê   ứu tại tr   g  ại họ  RI EN và  yushu    ph t triể    ợ  

  ại vật  i u  ới dựa và  ety e ,  a g  ột số tí h  hất hữu í h  h  tự sửa  hữa 

và  hớ hì h.    g  hú  ,  ột số vật  i u    thể tự sửa  hữa  gay  ả tr  g   i 

tr   g   ớ  h ặ  du g dị h axit và kiề . Vật  i u  ới   ợ  sả  xuất từ ety e  

dù g  ể tạ  ra phầ   ớ        ại  hựa   ợ  sử dụ g  gày  ay. 

Vật liệu có thể tự sửa chữa, đã tr  thành một l nh vực nghiên cứu phổ biến trong thập 

kỷ qua và kết quả đã tạo ra rất nhi u loại vật liệu này. Tuy nhiên, hầu hết các vật liệu 

tự sửa chữa cho đến nay đ u dựa vào những thiết kế tinh xảo, kết hợp các cơ chế hóa 

học vào mạng lưới polyme, như sự hình thành liên kết cộng hóa trị có thể thay đổi 

ho c không, liên kết hydro ho c tương tác ion. Do đó, ch ng cần có một số kích thích 

bên ngoài như nhiệt độ ho c áp suất để th c đẩy hành động tự sửa chữa và trong hầu 

hết các trường hợp, vật liệu không hoạt động trong các dung dịch nước, axit ho c ki m 

vì mạng lưới hóa học không thể tồn tại trong đi u kiện đó. Lý tư ng là phải tạo ra một 

vật liệu có đủ độ b n và tự sửa chữa trong nhi u đi u kiện khác nhau. 

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng chất x c tác t  scađi, một kim loại 

hiếm để tạo ra các polyme gồm các chuỗi đan xen etylen và anisylpropylen và các 

đoạn etylen-etylen ngắn hơn bằng cách đồng trùng hợp etylen - etylen và 

anisylpropylen. Loại polyolefin mới được chức năng hóa này bắt nguồn t  vật liệu dẻo 

nhớt - vật liệu có thể v a đàn hồi nhưng cũng v a thể hiện các tính chất giống như 

chất lỏng, cho đến các vật liệu đàn hồi dẻo dai, có thể kéo dài và tr  lại hình dạng ban 

đầu, rồi đến cả nhựa cứng. Các vật liệu đồng trùng hợp rất dẻo dai và cũng có khả 

năng tự sửa chữa. Ch ng có thể tự sửa chữa khi bị hỏng hóc cơ học không chỉ trong 

môi trường khô ráo mà cả trong nước, dung dịch axit và dung dịch ki m, mà không 

cần bất cứ năng lượng ho c kích thích bên ngoài. 

Theo Zhaomin Hou, trư ng nhóm nghiên cứu, " húng tôi đã học hỏi được từ nghiên 

cứu trước đây thông tin cho thấy chất xúc tác scađi sẽ là phương thức hữu ích để tạo 

ra các chất đồng trùng hợp của etylen và anisylpropylen, nhưng chúng tôi đã rất ngạc 

nhiên bởi các tính chất đặc biệt mà loại vật liệu này thể hiện.  húng tôi mong muốn 

nghiên cứu để xác định các ứng d ng cho nhiều loại màng khác nhau dễ dàng được 

tạo ra từ etylen và các olefin khác". 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-02-scientists-elf-heals-m vật.html # 

jCp 
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 iế   ổi hà g tri u tấ   hất thải  hựa thà h  hiê   i u sạ h và     sả  phẩ  

khác 

 

The   ớ  tí h  ủa Liê  Hợp Quố ,  ỗi        hơ  8 tri u tấ   hất thải  hựa  ổ 

xuố g  ại d ơ g. Quy trì h  huyể   ổi h a họ   ới    thể  iế   hất thải 

p  y  efi ,  ột dạ g  hựa, thà h     sả  phẩ  hữu í h  h   hiê   i u sạ h và 

    sả  phẩ  kh  . 

" hiến lược của chúng tôi là tạo động lực tái chế bằng cách chuyển đổi chất thải 

polyolefin thành nhiều loại sản phẩm có giá trị, bao gồm polyme, naphtha (hỗn hợp 

hydrocacbon) hoặc nhiên liệu sạch", Linda Wang, Giáo sư tại trường Đại học Purdue 

và là trư ng nhóm nghiên cứu nói. " ông nghệ chuyển đổi của chúng tôi có tiềm năng 

tăng lợi nhuận của ngành công nghiệp tái chế và làm giảm lượng chất thải nhựa trên 

thế giới". 

Công nghệ có thể chuyển đổi hơn 90% chất thải polyolefin thành nhi u sản phẩm khác 

nhau, bao gồm cả polyme tinh khiết, naphtha, nhiên liệu ho c monome. Nhóm nghiên 

cứu đang hợp tác với một số nhà khoa học khác để tối ưu hóa quy trình chuyển đổi tiến 

tới sản xuất nhiên liệu xăng ho c diesel chất lượng cao. 

Quá trình chuyển đổi kết hợp khai thác có chọn lọc và hóa lỏng thủy nhiệt. Sau khi 

nhựa được chuyển đổi thành naphta, nó có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho các 

hóa chất khác ho c tiếp tục được tách thành dung môi đ c biệt ho c các sản phẩm 

khác. Nhiên liệu sạch có nguồn gốc t  chất thải polyolefin được sản sinh mỗi năm, có 

thể đáp ứng 4% nhu cầu v  nhiên liệu xăng ho c diesel trong v ng một năm. Kết quả 

nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ACS Sustainable Chemistry and Engineering.  

GS. Wang đã được truy n cảm hứng để phát minh ra công nghệ này sau khi đọc thông 

tin v  tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa của đại dương, nước ngầm và môi trường. 

Trong số tất cả các loại nhựa được thải loại trong 65 năm qua  8,3 tỷ tấn , khoảng 12% 

số nhựa đó được đốt cháy và chỉ 9% được tái chế. 79% c n lại được đổ xuống các bãi 

rác ho c đại dương. Diễn đàn kinh tế thế giới dự đoán đến năm 2050, các đại dương sẽ 

chứa nhi u chất thải nhựa hơn cá nếu chất thải tiếp tục được đổ vào các thủy vực. 

Công nghệ mới có thể chuyển đổi tới 90% nhựa polyolefin. 

"Xử lý chất thải nhựa, dù theo phương pháp tái chế hoặc vứt bỏ, không có nghĩa là kết 

thúc câu chuyện", GS. Wang nói. " hất thải nhựa phân rã chậm và giải phóng các vi 
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nhựa và hóa chất độc hại vào trong đất và nước. Đó chính là thảm họa vì khi các chất 

ô nhiễm này ở trong đại dương, sẽ không thể thu gom được hết". 

Nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ mới sẽ th c đẩy ngành công nghiệp tái chế giảm 

lượng rác thải nhựa đang gia tăng nhanh. Bên cạnh đó, các nhà khoa học vẫn đang tìm 

kiếm các nhà đầu tư ho c đối tác để hỗ trợ trình diễn công nghệ trên quy mô thương 

mại. 

Công nghệ đã được cấp sáng chế thông qua Ph ng Thương mại công nghệ của Quỹ 

Nghiên cứu Purdue. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190206131956.htm,  
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Hà h và tỏi    thể  ả  v   hố g  ại    h u g th  

 

The   ột  ghiê   ứu gầ    y,    hà h và tỏi  ũ g    thể  ả  v   hố g u g th . 

Tỏi, hà h, tỏi t y, hẹ và hẹ   ợ  ph     ại  à rau a  iu . Chú g   ợ  tr  g kh p 

 ơi trê  thế giới và tạ  thà h  ề  tả g  h       ữa    gia  ì h. 

Nhóm rau allium có chứa những chất chống viêm quan trọng. Lượng lưu huỳnh được 

tìm thấy trong hành tây gi p cản tr  hoạt động của các đại thực bào - là những tế bào 

bạch cầu đ c hiệu đóng vai tr  chính trong hệ miễn dịch, và một trong những hoạt 

động bảo vệ của nó là có thể gây ra các phản ứng viêm nghiêm trọng. Chất chống ôxy 

hóa của hành tây gi p ngăn ng a quá trình ôxy hóa axit béo trong cơ thể. Khi cơ thể có 

ít axit béo bị ôxy hóa thì sẽ sản sinh ít các phân tử truy n thông tin gây viêm hơn. Nhờ 

đó mà mức độ viêm nhiễm trong cơ thể được kiểm soát tốt. 

Một nghiên cứu gần đây cho biết thêm bằng chứng rằng rau allium làm giảm nguy cơ 

ung thư. 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một số hợp chất trong rau allium - bao gồm 

flavanol và các hợp chất organosulfur - là hoạt tính sinh học. Một số đã được chứng 

minh là cản tr  sự phát triển của bệnh ung thư. 

Các nhà khoa học đến t  Đại học Y Trung Quốc gần đây đã tìm hiểu liệu việc tiêu thụ 

số lượng lớn hơn các loại rau này có thể ngăn ch n phát triển ung thư đại trực tràng 

hay không. Không tính ung thư da, ung thư đại trực tràng, c n được gọi là ung thư 

ruột, là bệnh ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán   nam giới và phụ nữ   Hoa 

Kỳ.Các nhà nghiên cứu nhận thức được các yếu tố rủi ro chế độ ăn uống nhất định, 

chẳng hạn như tiêu thụ nhi u thịt đỏ ho c thịt chế biến. Tuy nhiên, họ biết ít hơn v  

các loại thực phẩm có thể bảo vệ chống lại ung thư ruột. 

Các nhà khoa học đã đi u tra xem liệu rau allium có thể làm giảm nguy cơ ung thư 

ruột hay không. M c dù một số đã xác định được một hiệu ứng đáng kể, những người 

khác đã tìm thấy một tương tác nhỏ ho c không có gì cả. Các tác giả của nghiên cứu 

mới tin rằng sự thay đổi trong kết quả một phần là do cách dữ liệu được thu thập. Ví 

dụ, một số nghiên cứu đã kết hợp tất cả các loại rau allium thành một nhóm để phân 

tích và những nghiên cứu khác không bao gồm dữ liệu t  một số loại rau allium ít phổ 

biến hơn.  
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Với suy ngh  này, họ đã đưa ra nghiên cứu có thể nắm bắt trung thực hơn tác động của 

rau allium đối với nguy cơ ung thư đại trực tràng.Để đi u tra, họ đã kết hợp 833 cá 

nhân bị ung thư đại trực tràng với 833 người tham gia kiểm soát mà không bị ung thư 

đại trực tràng, những người tương tự v  tuổi tác và giới tính và sống   những địa điểm 

tương tự nhau. Mỗi người tham gia đã được phỏng vấn, và thói quen ăn kiêng của họ 

đã được ghi lại bằng bảng câu hỏi tần số thực phẩm được xác nhận. 

Tác giả cao cấp Tiến s  Zhi Li, cho biết: “Kết quả cho thấy, có mối quan hệ đáng kể 

giữa mức độ rau allium với một cá nhân tiêu th  và nguy cơ mắc bệnh ung thư đại 

trực tràng.    thể, ở những người trưởng thành tiêu th  rau allium ở mức cao nhất, 

nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng thấp hơn 79% so với những người tiêu th  

mức thấp nhất. Điều đáng chú ý là trong nghiên cứu của chúng tôi dường như có một 

xu hướng: lượng rau allium càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng tốt”. Mối quan hệ 

nghịch đảo đã được nhìn thấy trong tổng thể tiêu thụ rau allium, cũng như trong các 

loại cụ thể, cụ thể là tỏi, thân tỏi, tỏi tây, hành tây và hành lá. Mối tương quan cũng có 

ý ngh a   cả nam và nữ. Đi u này rất th  vị b i vì, trong một số nghiên cứu trước đó, 

người ta đã thấy sự khác biệt giữa hai giới. Chẳng hạn, một nghiên cứu cho thấy tác 

dụng bảo vệ yếu   phụ nữ và tăng nhẹ nguy cơ ung thư đại trực tràng   nam giới. 

Như đã đ  cập trước đây, nghiên cứu trước đây v  rau allium và nguy cơ ung thư đại 

trực tràng tạo ra kết quả mâu thuẫn. Tuy nhiên, bằng chứng ủng hộ mối quan hệ hiện 

đang phát triển. Chẳng hạn, một nghiên cứu với những người tham gia Nam Âu đã 

phát hiện ra "mối liên hệ nghịch đảo giữa tần suất sử d ng rau allium và nguy cơ mắc 

một số bệnh ung thư phổ biến". Tương tự, một phân tích tổng hợp đánh giá các liên kết 

giữa lượng rau allium và sự hiện diện của polyp tuyến thượng thận, là ti n chất của 

ung thư đại trực tràng.  

Tiến s  Zhi Li tin rằng nhóm rau này cung cấp một sự thay đổi lối sống đơn giản có thể 

gi p giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tất nhiên, tiêu thụ những loại rau này một 

mình sẽ không làm giảm rủi ro theo cách có ý ngh a, nhưng được sử dụng cùng với 

những thay đổi chế độ ăn uống khác, ch ng có thể tạo ra sự khác biệt. 

N.T.T (NASATI), theo https://www.medicalnewstoday.com/articles/324524.php, 
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Quả vi t quất    thể  à  giả   guy  ơ ti   ạ h tới  0% 

 

Một  ghiê   ứu  ới,  h  thấy, C    hất phyt  he i a   u g  ấp  h  quả vi t 

quất  àu xa h    thể  ải thi      g kể sứ  khỏe ti   ạ h.    h ti   ạ h ả h 

h ở g  ế    trê  3  g  i tr ở g thà h ở H a  ỳ. Tì h trạ g  ày g y    g thẳ g 

 h  h  thố g ti   ạ h, về   u dài    thể g p phầ  g y ra suy ti ,  ột quỵ và suy 

thậ . Vi   Y tế Quố  gia  NIH  khuyế   ghị  hữ g  g  i  ị huyết  p  a   ê  

kiể  s  t tì h trạ g  ày  ằ g    h    uố g  à h  ạ h, tập thể dụ , kh  g hút 

thuố  và duy trì      ặ g khỏe  ạ h. Tr ớ    y        hữ g  ghiê   ứu về  6 

  ại thự  phẩ   ề xuất    thể  ải thi   sứ  khỏe ti   ạ h. Cù g với    g  ải 

xa h, rau  i a,  ậu và   , quả  ọ g  ũ g    thể  à  giả     h ti , d  

p  yphe     hố g  xy h a  ủa  hú g. 

Nghiên cứu mới này tập trung vào tác dụng của quả việt quất đối với bệnh tim mạch 

và phát hiện ra rằng anthocyanin - chất phytochemical mang lại màu sắc cho quả việt 

quất - làm trung gian cho những tác dụng có lợi mà loại quả này mang lại cho hệ thống 

tim mạch. 

Tác giả chính của nghiên cứu là Tiến s  Ana Rodriguez-Mateos đến t  Vương quốc 

Anh, cô đã cùng đồng nghiệp tuyển dụng 40 người tham gia nghiên cứu có sức khỏe 

tốt và chia ngẫu nhiên họ thành hai nhóm: Nhóm 1 nhận được một thức uống hàng 

ngày bao gồm 200 gram  g  quả việt quất và nhóm 2 nhận được một loại nước uống 

kiểm soát. Để kiểm tra tác động của quả việt quất, các nhà nghiên cứu đã lấy áp lực 

máu của người tham gia và đo độ giãn trung gian d ng chảy  FMD  của các động 

mạch cánh tay của họ. FMD là một chỉ số tiêu chuẩn v  nguy cơ tim mạch; nó đo động 

mạch cánh tay m  rộng bao nhiêu khi máu chảy với tốc độ cao hơn. 

Trong phần thứ hai của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã so sánh việc uống quả việt 

quất với uống anthocyanin tinh khiết ho c kiểm soát đồ uống có nồng độ chất xơ, 

khoáng chất ho c vitamin tương đương với những quả trong quả việt quất. Các nhà 

khoa học nhận thấy tác dụng có lợi của đồ uống việt quất chỉ 2 giờ sau khi những 

người tham gia đã tiêu thụ ch ng. Các anthocyanin tinh khiết đã cải thiện chức năng 

nội mô phụ thuộc vào li u   người khỏe mạnh, được đo bằng FMD. Lớp nội mạc là 

một loại màng bên trong tim và mạch máu. Nó chứa các tế bào nội mô gi p kiểm soát 

sự giãn n  và co thắt của các động mạch. Các tế bào nội mô cũng gi p kiểm soát huyết 

áp và đóng vai tr  chính trong quá trình đông máu. Sau một tháng dùng 200g quả việt 
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quất mỗi ngày, trung bình huyết áp của người tham gia đã giảm 5mm thủy ngân  mm 

Hg . Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng sự giảm như vậy thường thu được bằng thuốc. 

Nhóm nghiên cứu kết luận: "Kết quả của chúng tôi xác định các chất chuyển hóa 

anthocyanin là chất trung gian chính của hoạt động sinh học mạch máu của quả việt 

quất và thay đổi chương trình gen của tế bào". 

N.T.T (NASATI), theo https://www.medicalnewstoday.com/articles/324526.php,  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

   h gi   hất   ợ g ti h trù g     hẽ   õ   họ  Psa   per a waigie sis 

 Cuvier và Va e  ie  es,  8 8  th  g qua th i  iể  thu  ẫu, tiê  h r   e và 

 ả  quả   ạ h 

 

U ND tỉ h  h  h Hòa vừa phê duy t quy h ạ h ph t triể   gà h Thủy sả   ủa 

tỉ h  ế       0 5    tí h  ế       0 0. The    ,  gà h Thủy sả  tr  g  hữ g 

    tới vẫ   à  gà h ki h tế  ũi  họ   ủa tỉ h  h  h Hòa.  ặ   i t với  hiế  

  ợ  “h ớ g ra  iể   ớ ”,  ghề  u i hải sả   à  ột tr  g  hữ g  ĩ h vự   a g 

dà h   ợ   hiều sự qua  t  . Vi   ph t triể  sả  xuất     giố g      ối t ợ g 

    iể     gi  trị ki h tế  h      hẽ   õ   họ   à  ột tr  g  hữ g   ớ   i 

thiết thự   hằ  g p phầ  thự  hi    hiế    ợ  ph t triể   gà h thủy sả   hu g 

 ủa tỉ h  hà. 

 ề giá trị kinh tế: cá chẽm mõm nhọn hiện đang là đối tượng hải đ c sản. Giá cá chẽm 

mõm nhọn thương phẩm trên thị trường dao động t  230.000 đến 260.000đ/kg thuộc 

loại có giá trị cao so với các đối tượng cá biển khác như cá dìa  90.000 - 140.000 

đ/kg , cá chẽm  40.000 - 60.000 đ/kg , cá bớp  60.000 - 80.000 đ/kg . Tuy có giá 

thương phẩm thấp hơn cá m   100.000 - 400.000 đ/kg tùy loài  nhưng cá chẽm mõm 

nhọn có ưu điểm là có thể tiêu thụ dưới dạng sống hay đông lạnh đ u được và thị 

trường tiêu thụ không chỉ nước ngoài mà nhu cầu nội địa luôn luôn cao. 

 ề nhu cầu con giống: Nhu cầu con giống cá chẽm mõm nhọn luôn luôn cao cho các 

hộ nuôi. Tuy nhu cầu con giống rất lớn nhưng các hộ nuôi cá chẽm mõm nhọn hiện 

nay đ u phụ thuộc vào nguồn giống khai thác tự nhiên, chỉ xuất hiện vài ngày trong 

năm   những khu vực nhất định nên không thể thỏa mãn nhu cầu con giống. Hơn nữa 

con giống khai thác tự nhiên khi đưa vào nuôi thương phẩm thường có hiện tượng chết 

hàng loạt trong thời gian nuôi ban đầu. 

Sản xuất giống nhân tạo cá chẽm mõm nhọn tại chỗ, chủ động con giống có chất lượng 

đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm sẽ góp phần th c đẩy ngh  nuôi cá biển   Khánh 

H a nói riêng và   Việt Nam nói chung, đa dạng hóa đối tượng nuôi và nâng cao hiệu 

quả kinh tế cho người nuôi. Một trong những yếu tố quyết định con giống có chất 

lượng cao đó là chất lượng tinh trùng đưa vào sinh sản nhân tạo phải cao. Có rất nhi u 

yếu tố ảnh hư ng đến chất lượng tinh trùng cá đó là: thời điểm thu mẫu khác nhau 

trong mùa vụ sinh sản, nhiệt độ, dinh dưỡng, sốc, tiêm hormone, tạp nhiễm tinh dịch 

và bảo quản lạnh tinh trùng trong tủ lạnh và trong nitơ lỏng. Trong khuôn khổ của đ  
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tài này chủ nhiệm đ  tài chỉ nghiên cứu ba yếu tố ảnh hư ng lên chất lượng tinh trùng 

cá chẽm mõm nhọn đó là  1  thời đi m thu mẫu tinh dịch khác nhau,  2  loại, li u 

lượng và thời gian tiêm hormone, và  3  bảo quản lạnh tinh trùng. 

Tại Trường Đại học Nha Trang, để chuẩn bị nghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng 

cá chẽm mõm nhọn, các thiết bị và máy móc hiện đại đã được trang bị t  đ  tài trước 

đó do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2011 để nghiên cứu 

một số đ c tính và bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn. Kế th a kết quả đ  tài 

trước, nhóm tác giả do nhà nghiên cứu Lê Minh Hoàng đứng đầu muốn tiếp tục phát 

triển nghiên cứu sâu hơn và sử dụng cả sinh học phân tử vào để nghiên cứu cho ra kết 

quả chính xác hơn. Chính vì vậy, nhóm đã tiến hành đ  tài: “           ất l     t    

trù        ẽ   õ        s    per   w    e s s   uv er v  V le   e  es  1828  

t     qu  t      ể  t u   u  t      r   e v      qu   l   ”. Dựa vào kinh 

nghiệm nghiên cứu một số đ c tính và bảo quản tinh trùng một số loài cá biển  cá 

chẽm mõm nhọn, cá m  cọp…  của chính nhóm nghiên cứu đ  tài này và tham khảo 

có chọn lọc, bổ sung kiến thức t  kết quả nghiên cứu nước ngoài thông qua các mối 

quan hệ quốc tế đã có, nhóm hy vọng sẽ thành công trong việc đánh giá chất lượng 

tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua thời điểm thu mẫu khác nhau trong mùa vụ 

sinh sản, tiêm hormone và bảo quản lạnh tinh trùng.  

Sau đây là một số kết quả nổi bật của dự án: 

Nội dung 1: Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua thời điểm 

thu mẫu khác nhau 

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy, đ c tính lý học   đầu, giữa và cuối mùa vụ lần lượt 

là: Thể tích  ml/cá đực : 0,7±0,2; 1,35±0,18; 1,3±,14; mật độ  x109tb/ml : 28,1±1,46; 

30,46±1,97; 30±4,31; độ quánh  % :73±7,68; 86,25±3,19; 85,5±3,59; phần trăm tt 

hoạt lực  % : 92,3±3,8; 91,5±3,28; 90,8±4,38; số lượng tt  x109 tb/cá đực : 18,6±5,99; 

41,15±7,52; 38,6±7,95; thời gian tt hoạt lực  s : 240±25; 227±5; 230±13; pH: 

7,9±0,23; 7,67±0,18; 7,8±0,25; độ m n  ppt : 24,8±1,68; 26,55±1,43; 29,8±1,85. Đ c 

tính hóa học với thành phần hóa học trong dịch tương tại thời điểm thu mẫu đầu, giữa 

và cuối mùa vụ lần lượt là:Na+ mmol/l : 154,66±1,34; 134,8±6,08; 166,7±7,9; 

K+ mmol/l : 17,01±0,95; 15,1±0,77; 17,2±0,97; Cl¬ mmol/l : 113,64±1,12; 

110,8±2,19; 114,2±1,76; Mg2+  mmol/l : 6,64±0,71; 6,4±0,63; 6,7±0,79 ; Ca2+ 

 mmol/l : 13,62±1,25; 12,8±1,15; 13,1±1,43; Tổng số protein  g/l : 1,17±0,23; 

1,1±0,22; 1,3±0,26; NDTT  mOsm/kg : 345,49±8,83; 335±7,82; 351,5±6,46.: nồng độ 

thẩm thấu và protein tổng số lại cho kết quả   cuối mùa vụ sinh sản là cao nhất với 

351,5± 6,46 mOsm/kg và 1,3±0,26 g/l. 

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hư ng đến hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn 

trong nghiên cứu này chỉ rõ, với những giá trị   các yếu tố sau thì hoạt lực tinh trùng là 

tối ưu cho t ng mùa vụ sinh sản: Tỷ lệ pha loãng 1:100   giữa mùa vụ và 1:150  tinh 

dịch: nước biển nhân tạo    đầu và cuối mùa vụ; pH=8 và nhiệt độ 300C cho cả 3 mùa 

vụ; NDTT 400mOsm/kg trong chính giữa mùa vụ và NDTT 450mOsm/kg trong đầu 

và cuối mùa vụ; Ca2+=0,1M   đầu và giữa mùa vụ, Ca2+=0,15M   vuối mùa vụ; 

Mg2+=0,1M   cả 3 mùa vụ; K+ =0,6M   đầu và giữa mùa vụ, K+=0,65   cuối mùa 

vụ; Na+ =0,55M   đầu mùa vụ, Na+=0,6   giữa mùa vụ và Ca2+=0,65   cuối mùa vụ. 

Nội dung 2: Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua loại, li u 

lượng và thời gian tiêm hormone khác nhau 
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- Ảnh hư ng của hormone kích thích sinh sản đến đăc tính lý hóa của tinh dịch cá 

chẽm mõm nhọn  

HCG với li u lượng 1000 IU/kg tại thời điểm sau 48h tiêm hormone làm tăng đáng kể 

thể tích tinh dịch và tổng số lượng tinh trùng trên cá thể đực. 

- Ảnh hư ng của hormone kích thích sinh sản lên đ c tính sinh hóa của tinh dịch cá 

chẽm mõm nhọn 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy có sự ảnh hư ng không đáng kể của loại, li u lượng, 

thời gian sau khi tiêm các loại hormone kích thích sinh sản lên đ c tính sinh hóa dịch 

tương cá chẽm mõm nhọn đực. 

- Ảnh hư ng của hormone kích thích sinh sản lên hoạt lực của tinh trùng cá chẽm 

mõm nhọn  

Ở nghiên cứu này, hormone tốt nhất để làm tăng đáng kể phần trăm hoạt lực, vận tốc 

và thời gian hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn là HCG với li u lượng 1000 IU/kg 

tại thời điểm sau 48h tiêm hormone. 

- Ảnh hư ng của hormone kích thích sinh sản lên cấu tr c tinh trùng cá chẽm mõm 

nhọn 

Kết quả nghiên cứu này cho thấycó sự ảnh hư ng không đáng kể của loại, li u lượng, 

thời gian sau khi tiêm các loại hormone kích thích sinh sản lên hình thái tinh trùng cá 

chẽm mõm nhọn đực. 

Nội dung 3: Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua bảo quản 

tinh trùng trong tủ lạnh 

Các thông số lý học của tinh dịch cá chẽm mõm nhọn thu được tại các thời điểm giữa 

vụ sinh sản cho kết quả tốt nhất cụ thể: thể tích tinh dịch  1,43 ml/cá đực , mật độ tinh 

trùng  30,3 x 109 tb/ml , độ quánh  86,67% , hoạt lực  91,67% , vận tốc  140 µm/s , 

thời gian hoạt lực  225,67 s . 

Hoạt lực và vận tốc tinh trùng tốt nhất khi pha loãng với tỷ lệ 1:3 và duy trì thời gian 

sống lên đến ngày thứ 27 đối với tinh trùng thu   đầu và giữa vụ sinh sản. Trong khi 

đó,   tỷ lệ pha loãng 1:7 tinh trùng chỉ sống đến ngày thứ 9. Đối với tinh trùng   cuối 

vụ sinh sản, tỷ lệ pha loãng 1:5 cho kết quả tốt nhất với thời gian sống kéo dài đến 

ngày thứ 27 và thấp nhất   tỷ lệ 1:7. 

Việc bổ sung kháng sinh Gentamycin   nồng độ 200ppm cho kết quả tốt nhất đối với 

tinh trùng thu   đầu và giữa vụ sinh sản và kéo dài thời gian sống của tinh trùng lên 36 

ngày và thấp nhất là 30 ngày với nồng độ 300ppm Gentamycin. Trong khi đó, tinh 

trùng thu   cuối vụ sinh sản cho kết quả tốt nhất khi bổ sung 300ppm Gentamycin 

cũng với thời gian sống là 36 ngày và thấp nhất   nồng độ 100ppm. 

Nội dung 4: Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua bảo quản 

tinh trùng trong nitơ lỏng. 

Tinh trùng cá chẽm mõm nhọn bảo quản   tỷ lệ 1:3 cho hoạt lực và vận tốc cao nhất 

 84,89±1,21% và 137,22±1,12 µm/s  và thấp nhất   tỷ lệ 1:10  52,00±1,57% và 

135,56±1,79 µm/s). 

Hoạt lực và vận tốc tinh trùng là cao nhất khi bảo quản trong ASP (84,89±1,21% và 

137,22±1,12 µm/s  và thấp nhất trong RSW  34,78±2,20% và 105,56±2,03 µm/s . 
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DMSO   nồng độ 10% là chất chống đông thích hợp cho bảo quản tinh trùng cá chẽm 

mõm nhọn với kết quả hoạt lực và vận tốc tốt nhất 84,89±1,21% và 137,22±1,12 µm/s. 

Trong khi đó, tinh trùng bảo quản trong Methanol   nồng độ 20% cho kết quả thấp 

nhất 8,78±1,02% và 69,44±2,12 m/s. 

Hoạt lực và vận tốc tinh trùng cá chẽm mõm nhọn quan sát được khi bảo quản theo 

quy trình 2 bước là cao nhất  84,89±1,21% và 137,22±1,12 µm/s  và thấp nhất   quy 

trình làm lạnh trực tiếp  7,44±0,82% và 71,78±2,67µm/s . 

Tỷ lệ th  tinh và tỷ lệ nở sau khi bảo quản thu được: 

+ Sau 1 tuần: tỷ lệ thụ tinh: 66,93 ± 0,93% và tỷ lệ n : 44,16 ± 1,47% 

+ Sau 1 tháng: tỷ lệ thụ tinh: 65,40±1,11% và tỷ lệ n : 43,88±1,54% 

+ Sau 1 năm: tỷ lệ thụ tinh 65,13 ± 1,31% và tỷ lệ thụ tinh 43,24 ± 1,41% 

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá là một trong những khâu quan trọng trong sản xuất 

giống nhân tạo. Tuy nhiên, để có nguồn giống chất lượng cao không những ch  trọng 

đến chất lượng tinh trùng mà c n ch  ý quan tâm đến chất lượng trứng. 

Thành công của dự án này gi p cung cấp nguồn tinh trùng sẵn có và ngân hàng bảo 

quản tinh trùng loài cá này có chất lượng cao phục vụ cho sinh sản nhân tạo loài cá 

này không những tại Khánh H a mà c n cho toàn quốc. Mục tiêu của đ  tài là đánh giá 

chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone 

và bảo quản lạnh tinh trùng. 

 ó thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14013) tại   c Thông tin 

khoa học và công nghệ quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Sả  xuất thử  ghi     giố g  ía  ới  88-92 và K88- 00 tại  ột số tỉ h vù g 

   g  ằ g s  g Cửu L  g 

 

Ph t triể   ía     g  à  ột tr  g  hữ g  gà h  ghề phứ  tạp,  a g tí h x  hội 

rất  ớ ,     ị  hi phối  ởi  hiều thà h phầ  tr  g       Nhà   ớ ,        g ty t  

 h  , th ơ g   i và    g d   tr  g  ía.  ặ   i t  à     u    ị ả h h ở g, t   

 ộ g rất  ớ  từ thị tr   g     g  ủa thế giới. Tr  g  hữ g     qua,   y  ía    

trải qua  hữ g giai   ạ  th  g trầ ,  à  ả h h ở g  ế   uộ  số g  ủa  g  i 

   g d  , gi   ả  u    ấp  ê h. Mặt kh  , sả  xuất  ía th   g     hu  ầu    g 

 a   ộ g phổ th  g  ớ , tr  g khi     ự    ợ g  a   ộ g    g th    ị thu hút  ởi 

các công ty   ớ   g ài  ê  thiếu hụt  hiều, gi   h      g t  g  a ,   y  à  ột 

tr  g  hữ g yếu tố g p phầ   ẩy gi  thà h t  g,    g thu h ạ h  hiế   0 – 25% 

gi        tấ   ía   ộ NN&PTNT,  0 6 . Ng ài ra,   y  ía   ợ  tr  g trê  di   

tí h  a h  ú ,  hỏ  ẻ,  ịa hì h phứ  tạp,  ê  vi    p dụ g  ơ giới h a sẽ kh  

kh   hơ  rất  hiều. 

Ngoài những yếu tố khách quan và chủ quan thì hiện nay sản xuất mía đường tại Đồng 

bằng sông Cửu Long cũng như một số vùng trong cả nước vẫn c n tồn tại nhi u bất 

cập, việc tiếp cận giống mía mới và tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật, các yếu tố mới trong 

quy trình canh tác mía c n rất yếu, triển khai c n chậm và không chịu đầu tư. Để kéo 

dài thời gian khai thác của một giống trong sản xuất thì việc tổ chức sản xuất và nhân 

giống luôn giữ một vai tr  đ c biệt quan trọng, khi trồng hom giống khỏe, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng hom giống tốt, không bị sâu bệnh hại, sức sống mạnh hơn, đ c biệt 

thời gian mọc mầm sẽ nhanh hơn khi ch ng ta sử dụng hom giống t  mía nguyên liệu 

 vì phải trải qua những giai đoạn chuyển hóa  mía mới mọc mầm trong thời gian này 

rủi ro xảy ra rất lớn  t  các yếu tố dưới m t đất và hạn hán,…  và đây cũng là một 

trong những nguyên nhân làm mùa vụ trồng mía ngày càng muộn. M t khác, đất trồng 

mía trong vùng gần như là đất chua  độ pH thấp, đa số dưới 4,5 , làm ảnh hư ng rất 

lớn đến việc hấp thu phân bón của bộ rễ, dẫn đến hiệu quả sử dụng phân bón không 

cao, mức chi phí đầu vào lớn, dẫn đến hiệu quả của sản xuất thấp, làm ảnh hư ng đến 

sức cạnh tranh của cây mía với các loại cây trồng có giá trị kinh tế khác.  

Ngoài ra, cũng như các loại cây trồng khác, việc cung cấp dinh dưỡng t  trước tới nay 

  các vùng mi n nói chung chủ yếu là yếu tố đa lượng, yếu tố trung và vi lượng gần 
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như chưa được quan tâm lưu ý tới, do vậy làm ảnh hư ng lớn đến khả năng sinh 

trư ng, phát triển và khả năng chống chịu của cây, không phát huy hết được ti m năng 

vốn có của vùng cũng như của các giống trong sản xuất. Tuy nhiên, để gi p người 

trồng mía nâng cao được hiệu quả sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh của cây mía với 

các loại cây trồng khác, cũng như đối m t với các yếu tố v  biến đổi khí hậu thì quy 

trình canh tác mía phải không ng ng được cải thiện sao cho phù hợp với yêu cầu của 

thực tiễn và phù hợp với đ c điểm của các giống trong sản xuất để phát huy ưu điểm 

và hạn chế nhược điểm của giống, tăng cường khả năng sử dụng phân bón, nâng cao 

hiệu quả sản xuất. 

Xuất phát t  những khó khăn trên và trước yêu cầu cấp thiết của sản xuất, để góp phần 

bổ sung giống mía mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của cây 

mía,           ị        đến t  Viện Nghiên cứu Mía Đường cùng các đồng nghiệp 

thực hiện dự án “    xuất t          2        í       88-92 và K88-200 t     t 

s  tỉ   vù    ồ    ằ   s      u     ”. 

Sau một thời gian tiến hành nghiên cứu nghiêm túc và khoa học, đề tài đã thu được 

một số kết quả như sau: 

- Kết quả đánh giá t  các thử nghiệm v  hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình 

thâm canh mía nguyên liệu trên giống K88-92 và K88-200 cho thấy các yếu tố cần 

hoàn thiện đ u thể hiện được các ưu điểm vượt trội so với công thức đối chứng.  

- Mô hình sản xuất thử nhân giống có năng suất, t  94 đến 110 tấn/ha/vụ, lãi thuần thu 

được trên 50 triệu đồng/ha và vượt mô hình đối chứng trên 20 triệu đồng/ha, giá thành 

giảm t  43 đến 128 ngàn đồng/tấn mía giống.  

- Mô hình sản xuất thử thâm canh có năng suất trên 125 tấn/ha/vụ, vượt đối chứng 11 

đến 23%, năng suất quy 10 CCS đạt trên 146 tấn/ha/vụ vượt mô hình đối chứng 15 đến 

24%, lãi thuần vượt t  14 đến 30 triệu đồng/ha, giá thành giảm t  47 đến 140 ngàn 

đồng/tấn mía 10 CCS. 

- Các tiến bộ kỹ thuật được hoàn thiện dễ áp dụng trên diện rộng, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, tiết kiệm chi phí sản xuất, không bị lãng phí, cải tạo đất và sản xuất theo 

hướng b n vững. 

 ó thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14303) tại   c Thông tin 

khoa học và công nghệ quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

   


