
1 

 

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

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

BẢN TIN CHỌN LỌC SỐ 20-2019 (21/5/2019 –26/5/2019) 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

  

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Năm 2030: Việt Nam đặt mục tiêu chi cho R&D trên 1,5% 

GDP 

SOLAR-D: Nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời 

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, 

sáng tạo ở Việt Nam 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà khoa học tăng cường khả năng thu giữ cacbon của 

khung kim loại hữu cơ 

Hiểu rõ về mối quan hệ giữa san hô và tảo có thể giúp ngăn 

chặn hiện tượng tẩy trắng san hô   

Thế hệ pin mới đầy hứa hẹn để lưu trữ năng lượng sạch 

Bổ sung PUFAs omega-3 và vitamin A làm giảm tác động 

tiêu cực đến sức khỏe của căng thẳng 

Bệnh cảm lạnh gây ra cơn hen ở trẻ em 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu các quy định quản lý bức xạ điện từ trường của 

các thiết bị điện gia dụng trên thế giới và đề xuất áp dụng 

tại Việt Nam 

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh 

bột cao bằng chỉ thị phân tử cho các tỉnh phía Bắc    

 

2 

2 

 

3 

5 

 

9 

9 

 

11 

 

13 

15 

 

17 

19 

19 

 

 

23 

 



2 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Năm 2030: Việt Nam đặt mục tiêu chi cho R&D trên 1,5% GDP 

 

R&D tại Sao Thái Dương, một doanh nghiệp đầu tư nhiều cho nghiên cứu phát triển. 

Ảnh: BN. 

(Khoa học và Phát triển) Trong Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 681/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt có nêu rõ các mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa 

học, nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp, khuyến khích sáng 

chế phát minh, tăng cường mức chi cho nghiên cứu triển khai. 

Để đạt được các mục tiêu này, việc chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ so với GDP sẽ tăng theo các mốc thời gian: 0,8 đến 1% năm 2020, trên 1,2% đến 

năm 2025 và trên 1,5% đến năm 2030. 

Tương ứng với các mốc mục tiêu này, số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trên một triệu dân sẽ là 800 người năm 2020, trên 1000 người năm 

2025 và trên 1200 người năm 2030. Bộ KH&CN là cơ quan chủ trì thực hiện các mục 

tiêu này. 

Bên cạnh các mục tiêu khoa học, trong Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững Việt Nam đến năm 2030 còn có 16 mục tiêu khác như: Chấm dứt mọi hình thức 

nghèo ở mọi nơi; Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường 

phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công 

bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; Đảm bảo 

tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục. Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và 

việc làm tốt cho tất cả mọi người; Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; Ứng phó 

kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; Đảm bảo chia sẻ công bằng lợi ích 

từ việc sử dụng các nguồn gene và tăng cường hợp lý các nguồn gene theo công ước 

quốc tế… Cần có sự tham gia của khoa học và giáo dục trong quá trình triển khai các 

nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu này. 
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SOLAR-D: Nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời 

 

Bên trong nhà sấy chuối 

(cesti.gov.vn)Với tính đa dụng cao, nhà sấy Solar-D đã được lắp đặt để phơi sấy 

nhiều chủng loại nông sản cụ thể như nấm (linh chi, bào ngư), thảo dược (chùm 

ngây, đinh lăng), trái cây (chuối, hồng, thơm), rau củ; phơi sấy cá mực một nắng, 

làm tôm, ruốc khô. 

Trong ngành chế biến lương thực – thực phẩm nói chung và xử lý, bảo quản nông sản 

nói riêng, sấy là công đoạn rất quan trọng để đảm bảo chất lượng thực phẩm khi loại 

bỏ được đến 90-95% hàm lượng nước trong sản phẩm, hạn chế vi khuẩn gây quá trình 

phân hủy, giải quyết vấn đề nông sản tồn đọng sau thu hoạch, giúp nâng cao giá trị 

nông sản. 

Khi để năng lượng bức xạ của ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua một vật trong suốt 

như kính hay tấm polyester đi đến một vật màu đen, do tính phản xạ ánh sáng kém của 

màu tối, nên không thể phản chiếu ngược lại được, bởi thế, vật màu đen trở thành một 

loại “bẫy nhiệt” hấp thu bức xạ năng lượng mặt trời để chuyển thành nhiệt năng. Đây 

là hiệu ứng làm cơ sở để chế tạo các loại bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, 

chế tạo các thiết bị sấy từ đơn giản đến phức tạp tùy vào mục đích nhằm phục vụ cho 

phơi sấy các loại nông sản. 

Sử dụng nguyên lý hiệu ứng nhà kính và đối lưu tự nhiên của dòng khí để làm khô sản 

phẩm, Công ty Cổ phần Máy nông nghiệp Santavi đã thiết kế thành công nhà sấy 

Solar-D có kết cấu dạng vòm parabol, trang bị tấm lợp thu nhiệt Polycacbonate, có khả 

năng hấp thụ nhiệt đồng thời giữ nhiệt tốt hơn ở bên trong nhà sấy. Nhờ đó, nhiệt độ 

bên trong nhà sấy cao gấp rưỡi môi trường bên ngoài vào thời điểm ban ngày, hầu như 

không tiêu hao điện năng, giúp giảm chi phí sản xuất. Đối với nhu cầu sấy liên tục, cơ 

sở sản xuất có thể tích hợp thêm hệ thống bơm nhiệt để duy trì nhiệt độ phòng sấy và 

duy trì độ ẩm bên trong nhà sấy vào ban đêm và những ngày mưa. 

Là vật liệu có thời hạn bảo hành đến 10 năm, tấm lợp thu nhiệt Polycacbonate (hay 

còn gọi tấm Poly Twinlite) do Impack (Indonesia) sản xuất được phủ 1 lớp chống tia 

UV giúp hấp thụ và giữ nhiệt tốt. Tấm lợp thu nhiệt này có khả năng chịu lực cao, chịu 
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được sức va đập mạnh gấp 200 lần so với kính thường, 20 lần so với kính cường lực 

và gấp 8 lần so với tấm nhựa mica. 

  

Lắp đặt nhà sấy nông sản Solar-D 

Tùy theo trọng lượng từng mẻ sấy, cơ sở sản xuất có thể lắp đặt loại nhà sấy Solar-D 

có kích cỡ phù hợp, chẳng hạn như cỡ nhỏ 5x4m cho mẻ 100-150 kg, cỡ vừa 5x10 cho 

mẻ 250-400 kg, cỡ lớn 5x15 cho mẻ 350-600 kg. Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất cũng có 

thể lắp đặt chuỗi nhà sấy liền kề tùy theo nhu cầu. 

  

Chuỗi nhà sấy lắp đặt liền kề 

So với những phương pháp sấy thông thường, công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời 

tận dụng được nguồn nhiệt sạch từ năng lượng mặt trời như nhà sấy Solar-D ứng dụng 

không hao tốn nhiều điện năng, trong quá trình sấy cách ly thực phẩm hoàn toàn với 

các yếu tố môi trường ngoài (mưa, bụi, côn trùng…), đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phù hợp dùng để sản xuất thực phẩm, nông sản mà không phương thức nào có 

thể sánh được.   

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí phơi sấy nông sản phù hợp cho những địa phương có 

số giờ nắng cao trong ngày, nhà sấy Solar-D còn là giải pháp tiên tiến góp phần phát 

triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
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Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam 

(Chinhphu.vn) Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Cổng TTĐT 

Chính phủ xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc về định hướng, giải pháp tạo đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển 

khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo tại Việt Nam. 

Sự phát triển của các học thuyết kinh tế và thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên 

thế giới thời gian qua cho thấy các mô hình tăng trưởng tân cổ điển nhấn mạnh vai trò 

của tích lũy vốn và lao động đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên luôn có giới hạn và nhân loại đang đứng trước sự khan hiếm tài nguyên nghiêm 

trọng. Nếu chúng ta vẫn trông chờ vào nguồn tài nguyên hữu hạn đó thì tăng trưởng sẽ 

sớm cạn kiệt, tăng trưởng sẽ đi đến trạng thái dừng và thậm chí suy giảm. Mô hình 

tăng trưởng nội sinh (được trao giải Nobel Kinh tế năm 2018) chứng minh rằng, công 

nghệ là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Chính công nghệ cùng với nguồn 

nhân lực phù hợp (có khả năng sáng tạo, sử dụng và kiểm soát công nghệ mới) là yếu 

tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta đột phá vượt qua 

trạng thái dừng, thoát bẫy thu nhập trung bình. 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây giảm dần phụ thuộc vào khai 

thác tài nguyên, xuất khẩu thô và mở rộng tín dụng. Chất lượng tăng trưởng được cải 

thiện rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Đóng góp của năng suất các 

nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 

43,3% trong giai đoạn 03 năm 2016-2018; giai đoạn 2016-2020 ước đạt 43,5%. Tính 

chung 10 năm 2011-2020 vượt mục tiêu chiến lược đề ra (35%). Tốc độ tăng năng suất 

lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 4,3%/năm, giai đoạn 2016-2018 đã tăng 

lên 5,8%/năm. Đặc biệt năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ luạt trong 10 

năm, đạt trên 7% nhưng  tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới 14% so với mức 17 -18% 

của các năm trước đó. Những số liệu này cho thấy nền kinh tế của chúng ta đang có sự 

chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị. Có thể 

khẳng định rằng khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quan 

trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam những năm gần đây liên tục 

tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2017 tăng 12 bậc, 

năm 2018 tăng tiếp 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia, trong đó, nhóm chỉ số về tri thức – 

công nghệ của Việt Nam có thứ hạng rất cao, thứ 28). Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả 

Đổi mới sáng tạo năm 2018, Việt Nam đã đạt kết quả trong việc tiếp cận với kiến thức 

khoa học, công nghệ của thế giới và hòa nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo điều 

kiện cho việc trao đổi tri thức hiệu quả. Một số tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã rất 

quan tâm đầu tư cho khoa học – công nghệ (KHCN), đổi mới, sáng tạo; và đã đạt được 

kết quả tương xứng. Điều này khẳng định tăng trưởng cao và tăng trưởng bao trùm vừa 

qua có đóng góp rất quan trọng của nhân tố khoa học công nghệ và cố gắng lớn lao của 

mỗi người Việt Nam chúng ta. 

Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào thực tiễn và khó khăn, vướng mắc để thấy rằng phát 

triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất 

cập. 

Trước hết là, nhận thức của các cấp, các ngành và các địa phương về vai trò của khoa 

học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo còn chưa đầy đủ, toàn diện. Hành lang pháp lý và 
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cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho ứng dụng phát 

triển khoa học công nghệ; 

Khoa học – công nghệ chưa thực sự là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã 

hội, cho tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội. Trình độ 

Khoa học – công nghệ quốc gia nhìn chung còn khoảng cách so với nhóm đầu khu vực 

Đông Nam Á. Năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo của chúng ta còn 

hạn chế và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia còn non trẻ, manh mún. Vẫn còn ít hoạt 

động Nghiên cứu và Phát triển (R&D) trong khu vực doanh nghiệp. Các trường đại 

học thiên về đào tạo hơn nghiên cứu; nếu có nghiên cứu thì tính ứng dụng không cao; 

rất thiếu sự kết nối hiệu quả giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực kinh 

doanh, dịch vụ công. Chúng ta cũng chưa thực sự có những chính sách tốt, cơ chế tốt, 

hoặc đặt ra những bài toán hay, đúng tầm để kích thích sáng tạo và sự cống hiến của 

đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia đối với phát triển kinh tế - xã hội nước nhà. 

Trong những năm gần đây, kinh phí  đầu tư cho khoa học - công nghệ của Việt Nam 

gia tăng đều qua các năm, tuy nhiên, tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ trên GDP 

chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Diễn đàn Kinh tế thế giới 

cũng đánh giá: Việt Nam đang tụt hậu về mức độ sẵn sàng công nghệ, về đổi mới sáng 

tạo và về năng suất lao động so với một số nước ở Châu Á như: Trung Quốc, Ấn Độ, 

Thái Lan, Malaysia và Singapore. 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, chi tiêu cho nghiên cứu phát triển cả khu vực 

Nhà nước và tư nhân của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP, khá thấp so với 

bình quân của thế giới là 2,23% GDP (Thái Lan 0,78%; Singapore 2,2%; Malaysia 

1,3%, Trung Quốc 2,1% GDP). Nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học và công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong cái hố năng suất thấp, giá trị gia 

tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình. Do vậy, cả Nhà nước và và khu vực tư nhân cần 

nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học và công nghệ và ưu tiên chi 

cho khoa học và công nghệ  một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn; đồng thời, chú 

trọng tính thiết thực, hiệu quả, không làm theo phong trào, ứng dụng thấp, gây lãng 

phí. 

Các doanh nghiệp cũng cần hiểu rằng đầu tư cho nghiên cứu & phát triển là một trong 

những phương pháp tốt nhất để đạt được hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh và có thể 

giành được vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta cần tìm ra điểm kích 

hoạt khuyến khích doanh nghiệp hăng hái đầu tư cho nghiên cứu & phát triển, chứ 

không chỉ kêu gọi bằng lời nói. 

Việt Nam kiên định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, coi đây là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo 

động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Phấn đấu đến những năm 2030, 

Việt Nam hướng tới một xã hội thịnh vượng, thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao; 

đến 2045 trở thành một quốc gia phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được 

mục tiêu này, chúng ta cần có một chiến lược phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế. Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, 

khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ nhất là  trong một số 

ngành, lĩnh vực mới có tiềm năng, thế mạnh. Cần phải xác định khoa học, công nghệ 

và đổi mới, sáng tạo phải là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước; 
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là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế - xã 

hội. Phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa nhà nước và xã hội trong phát triển khoa 

học và công nghệ, kết hợp tốt hơn giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển khoa học - 

công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào 

tăng trưởng đạt trên 50%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng ít nhất 6,5-

7,0/năm. 

Các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo phát 

triển khoa học & công nghệ, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế, chính sách, 

với những cơ chế đặc thù, cạnh tranh để tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao 

năng lực nghiên cứu và phát triển. Tập trung hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo 

quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo của người dân, 

gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, dịch vụ công 

nhằm kiến tạo và tích lũy tài sản trí tuệ, tạo ra nguồn nhiên liệu mới cho tăng trưởng 

kinh tế nhanh, bao trùm và bền vững. 

Theo đó, ngành Khoa học và Công nghệ cần phối hợp các bộ, ngành, tổ chức liên quan 

tham mưu, đề xuất giải pháp, tập trung vào 5 vấn đề lớn sau đây: 

Một là, đề xuất chính sách mang tính đột phá để khuyến khích và thúc đẩy đổi mới, 

sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công; nhất là hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ công. Tập trung 

nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. 

Hai là, phát huy vai trò và tạo cơ chế phù hợp để các trường đại học, viện nghiên cứu 

có thể tăng cường nền tảng vốn con người cho đổi mới, sáng tạo; nhất là gắn liền các 

hoạt động nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu doanh nghiệp và nền kinh tế. Cần tạo ra 

một nguồn lực con người có trình độ và tính sáng tạo cao. 

Ba là, thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Thúc đẩy 

vai trò then chốt, lan tỏa của các trung tâm trí tuệ, trung tâm đổi mới, sáng tạo đối với 

sự phát triển thông minh và bền vững ở các tỉnh, thành phố của Việt Nam. 

Bốn là, xây dựng năng lực quản trị nhà nước đối với hệ thống đổi mới, sáng tạo, và 

phát huy công nghệ; hoàn thiện thể chế cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng, 

phát triển công nghệ. 

Năm là, Tái cấu trúc các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chuỗi giá 

trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Tập trung phát triển sản phẩm quốc gia dựa vào 

công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm 

mới, giá trị gia tăng cao, nhất là lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như: nông nghiệp, 

công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, công nghệ thông tin,...v.v. 

Để thực hiện 5 vấn đề trọng tâm trên, ngành Khoa học và Công nghệ cần lưu ý một số 

nội dung cụ thể. Đó là: 

* Cần xây dựng khuôn khổ cho việc đo lường và đánh giá hiệu quả của nền kinh tế số, 

của hoạt động của các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở có hoạt động khoa 

học công nghệ. Ngành thống kê nghiên cứu phương thức đo lường và thống kê hiệu 

quả hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động đổi mới sáng tạo theo các chuẩn 

mực quốc tế để có thể so sánh. Gắn các chương trình tài trợ nghiên cứu của Nhà nước 

với việc ứng dụng thực tế và thương mại hóa sản phẩm để tránh nghiên cứu rồi cất vào 
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tủ, dành một phần ngân sách để chi cho các dự án, đề tài được đưa ra ứng dụng trong 

thực tế. 

* Cần nghiên cứu thành lập ngân hàng dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

* Xây dựng chính sách nhằm thu hút và cộng tác với các chuyên gia giỏi ở trong và 

ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Chú ý 

đặc biệt những giải pháp không theo khuôn mẫu; chúng ta muốn thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo thì bản thân chính sách, cơ chế cũng phải thoáng, mở, và sáng tạo.   

* Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham 

gia nhiều hơn vào các hoạt động đổi mới sáng tạo. Thử nghiệm mô hình “Nhà nước sở 

hữu, tư nhân vận hành”. Chuyển từ mô hình sử dụng ngân sách nhà nước sang đồng tài 

trợ, tiến đến tự chủ tài chính, nhà nước đặt hàng đối với các cơ sở nghiên cứu, các cơ 

sở Khoa học và Công nghệ và đổi mới, sáng tạo. 

* Ngành Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thiện Chỉ thị về việc thúc đẩy hấp thụ, 

phát triển công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo 

để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bao gồm việc 

phát huy quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; khuyến khích 

hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm xã hội để đầu tư cho nghiên cứu phá triển và 

thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo; đề án hoàn thiện thể chế để thu thút nguồn 

lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh 

nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Chiến 

lược sở hữu trí tuệ quốc gia. 

Ngành Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò điều phối, nâng cao hiệu quả công 

tác giữa các bộ, ngành và các cấp trong phát triển và ứng dụng kết quả khoa học và 

công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; nhằm khai thác lợi thế, chia sẻ kinh nghiệm và tận dụng các 

thành tựu Khoa học và Công nghệ tiên tiến, cũng như chủ động nắm rõ các xu thế 

Khoa học và Công nghệ trên thế giới để có phương án vận dụng hiệu quả vào Việt 

Nam. 

Mỗi bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cần cần có những hành động cụ thể, 

thiết thực thúc đẩy sáng kiến cải tiến, đổi mới sáng tạo, coi việc sử dụng hiệu quả 

Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một đột phá phát triển nhanh và bền 

vững đất nước. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà khoa học tăng cường khả năng thu giữ cacbon của khung kim loại hữu 

cơ 

 

Cấu trúc của MOF-5 hay IRMOF-1 

Khung kim loại hữu cơ (Metal-organic frameworks, MOF) là các hợp chất kim 

loại có cấu trúc mạng với các lỗ kích thước nano. Các lỗ này khá hiệu quả trong 

việc lọc nhiều loại hóa chất ra khỏi dung dịch nước, bao gồm kim loại nặng, 

hydro và thậm chí là vàng. 

Nhưng khung kim loại hữu cơ hay MOF cho đến nay tách khí lại kém hiệu quả. Các 

nhà khoa học Thụy Sĩ đã tìm cách làm cho mạng lưới khung kinh loại hữu cơ trở nên 

cứng hơn, giúp vật liệu thu giữ và tách các phân tử khí. Theo cách nhất định, khung 

kim loại hữu cơ bẫy khá tốt các phân tử. 

Kumar Varoon Agrawal, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, cho 

biết: "Cấu trúc lưới tinh thể linh hoạt của khung kim loại hữu cơ hấp thụ các phân tử 

khí có kích thước thậm chí lớn hơn các khe lỗ, gây khó khăn cho việc thực hiện tách 

bằng màng một cách hiệu quả". 

Để làm cho các mạng lưới của khung kim loại hữu cơ trở nên trong suốt, các nhà khoa 

học đã áp dụng kỹ thuật mới được gọi là "xử lý nhiệt nhanh sau tổng hợp". Trong 

phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã cho khung kim loại hữu cơ phổ biến có tên là 

ZIF-8 tiếp xúc với mức nhiệt 360 độ C chỉ trong vài giây. Việc xử lý này đã giúp tăng 

cường các liên kết hóa học của khung hữu cơ kim loại và làm cứng cấu trúc mạng của 

vật liệu. 

Sau xử lý, khung kim loại hữu cơ đã được chứng minh có thể cải thiện khả năng thu 

giữ cacbon. Các nhà khoa học hy vọng vật liệu mới sẽ được sử dụng để ngăn CO2 thải 

ra trong các cơ sở công nghiệp xâm nhập vào khí quyển. Nhưng công nghệ mới có 

nhiều ứng dụng tách khí. 
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"Xử lý nhiệt nhanh là một kỹ thuật dễ dàng và linh hoạt để cải thiện đáng kể hiệu suất 

tách khí của màng MOF", Agrawal nói. "Thông qua làm cứng mạng tinh thể, chúng tôi 

có thể triển khai một số phương thức tách khí hiệu quả". 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Advanced Materials. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/05/16/Sellectists-

boost-the-carbon-capturing-abilities-of-metal- Waste-frameworks / 5521558028710  
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Hiểu rõ về mối quan hệ giữa san hô và tảo có thể giúp ngăn chặn hiện tượng tẩy 

trắng san hô 

 

Để bảo vệ các rạn san hô, các nhà khoa học cho rằng việc nâng cao nhận thức về 

mối quan hệ giữa san hô và tảo là cần thiết. Trong các sự kiện tẩy trắng san hô, 

áp lực môi trường đã phá vỡ mối quan hệ cộng sinh giữa san hô và tảo. 

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Trends in Ecology and 

Evolution, các nhà khoa học cho rằng hầu hết các nghiên cứu về hiện tượng tẩy trắng 

san hô đều tập trung hoàn toàn vào san hô và nên tăng cường tập trung vào loài tảo 

sống trong bộ khung san hô. 

"Người ta biết rất ít về các cơ chế phân tử làm nền tảng cho mối quan hệ cộng sinh 

của chúng - làm thế nào chúng ta có thể hiểu được sự phá vỡ nếu chúng ta không hiểu 

mối quan hệ ngay từ đầu?" Cheong Xin Chan, nhà nghiên cứu tại trường Đại học 

Queensland và Viện Khoa học sinh học phân tử nói. 

Nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu lý do tảo rời bỏ san hô khi nhiệt độ tăng và nồng độ 

axit trong nước biển tăng. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng quan tâm đến nguyên nhân 

vì sao một số loại tảo và rạn san hô nơi tảo sinh sống có khả năng phục hồi tốt hơn 

những loài khác. 

Loài tảo kết hợp với san hô có tên là dinoflagellate, một nhóm thực vật phù du. Tảo có 

được nơi trú ẩn từ san hô, trong khi san hô chiếm lấy một phần năng lượng mà tảo khai 

thác từ ánh nắng mặt trời thông qua quá trình quang hợp. 

"Họ tảo này rất đa dạng", Chan nói. "Một số độc hại, gây ra hiện tượng tảo độc nở 

hoa được gọi là “thủy triều đỏ”, trong khi số khác cung cấp khả năng phát quang sinh 

học hoặc sinh trưởng trong băng biển và nhiều loài sống tự do". 

Để tìm hiểu rõ hơn về các thực vật phù du này, nhóm nghiên cứu đang lập trình tự bộ 

gen của các loài tảo này và tìm kiếm các gen quyết định các đặc trưng như khả năng 
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phục hồi và thích nghi. Nhưng việc tìm ra cách làm sáng tỏ và nghiên cứu bộ gen của 

tảo là một thách thức. 

Raul González-Pech, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Không có gì là đơn giản với 

những loài tảo này vì chúng có một số bộ gen kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng thấy. 

Trong một tế bào ở người, ADN được tổ chức thành 23 cặp nhiễm sắc thể nhưng ADN 

của các tế bào tảo này được kết hợp chặt chẽ đến mức chúng tôi vẫn không biết chính 

xác chúng có bao nhiêu nhiễm sắc thể". 

Nhóm nghiên cứu đã giải trình tự bộ gen của chín loài tảo chỉ trong bốn năm và hiện 

đang cố gắng so sánh bộ gen của các loài tảo thích sống trong san hô với bộ gen của 

các loài tảo sống tách biệt. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/05/13/Better-

understanding-of-coral-algae-relationship-could-help-prevent-

bleaching/5241557756832/ 
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Thế hệ pin mới đầy hứa hẹn để lưu trữ năng lượng sạch 

 

Các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra một loại pin kali-oxy hiệu quả hơn, đáng tin 

cậy hơn, một bước tiến tới một giải pháp tiềm năng để lưu trữ năng lượng trên 

lưới điện của quốc gia và pin được sử dụng lâu hơn trong điện thoại di động và 

máy tính xách tay. 

Các nguồn năng lượng tái tạo không phát ra carbon dioxide, vì vậy chúng không góp 

phần vào sự nóng lên toàn cầu - nhưng chúng chỉ cung cấp năng lượng khi mặt trời 

chiếu sáng hoặc gió thổi. Để chúng trở thành nguồn năng lượng đáng tin cậy cho mạng 

lưới năng lượng của một khu vực, cần có một cách để lưu trữ năng lượng dư thừa được 

thu thập từ ánh nắng mặt trời và gió. 

Các công ty, nhà khoa học và chính phủ trên khắp thế giới đang nghiên cứu các giải 

pháp lưu trữ, từ pin lithium-ion - phiên bản lớn hơn pin của nhiều loại xe điện - cho 

đến pin khổng lồ có kích thước của một cửa hàng lớn được làm bằng vanadi kim loại. 

Pin kali-oxy là một giải pháp thay thế tiềm năng cho việc lưu trữ năng lượng kể từ khi 

chúng được phát minh vào năm 2013. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ bang Ohio, 

dẫn đầu bởi giáo sư hóa học Yiying Wu, đã chỉ ra rằng pin có thể hiệu quả hơn pin 

lithium-oxy trong khi lưu trữ đồng thời khoảng gấp đôi năng lượng như pin lithium-

ion hiện có. Nhưng pin kali-oxy chưa được sử dụng rộng rãi để lưu trữ năng lượng bởi 

vì, cho đến nay, chúng vẫn chưa thể sạc lại đủ thời gian để có hiệu quả về chi phí. 

Khi các đội cố gắng tạo ra một pin kali-oxy có thể là một giải pháp lưu trữ khả thi, họ 

tiếp tục gặp một rào cản: Pin xuống cấp với mỗi lần sạc, không bao giờ kéo dài quá 

năm hoặc 10 chu kỳ sạc - mốc đủ xa để tạo ra pin có hiệu quả về mặt chi phí để lưu trữ 

năng lượng. Sự xuống cấp đó đã xảy ra do oxy len lỏi vào cực dương của pin - nơi cho 

phép các electron sạc thiết bị, có thể là điện thoại di động hoặc lưới điện. Oxy đã làm 

cho cực dương bị phá vỡ, khiến cho pin không còn có thể cung cấp điện tích. 



14 

 

Paul Gilmore, một ứng cử viên tiến sĩ trong phòng thí nghiệm của Sundaresan, bắt đầu 

kết hợp các polyme vào cực âm để xem liệu có thể bảo vệ cực dương khỏi oxy hay 

không. Nếu làm được điều đó, pin kali-oxy sẽ tồn tại lâu hơn. Kết quả là nhóm nghiên 

cứu nhận ra rằng chìa khóa chính là cách đưa oxy vào pin - cần thiết để nó hoạt động - 

mà không cho phép oxy thấm vào cực dương. 

Thiết kế này hoạt động hơi giống phổi của con người: Không khí đi vào pin thông qua 

lớp carbon sợi, sau đó gặp lớp thứ hai hơi xốp và cuối cùng kết thúc ở lớp thứ ba, hầu 

như không xốp. Lớp thứ ba đó, được làm từ polymer dẫn, cho phép các ion kali di 

chuyển khắp cực âm, nhưng hạn chế oxy phân tử đi vào cực dương. Thiết kế này giúp 

pin có thể được sạc ít nhất 125 lần - mang lại cho pin kali-oxy có tuổi thọ gấp 12 lần 

tuổi thọ trước đây với các chất điện phân giá rẻ. 

Phát hiện này cho thấy tính khả thi trong việc sản xuất pin ở quy mô lớn nhằm mục 

đích lưu trữ điện sinh hoạt.  

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190513155656.htm 
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Bổ sung PUFAs omega-3 và vitamin A làm giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe 

của căng thẳng 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Ý, Brazil và Ireland đã phát hiện ra rằng 

việc cho chuột tiếp xúc với môi trường gây ra căng thẳng, sau đó thêm liều lượng 

axit béo omega-3, sẽ làm giảm những căng thẳng về tinh thần và thể chất thường 

xảy ra trong những trường hợp như vậy. Nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu 

của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tiếp xúc với căng thẳng khi lớn lên có thể dẫn đến 

nhiều tác động xấu đến sức khỏe lâu dài như vấn đề về trí nhớ, trầm cảm, nguy cơ 

nghiện và lo lắng nói chung. Nó cũng có thể dẫn đến sự thay đổi nồng độ vi khuẩn 

đường ruột. Trong nỗ lực mới này, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc bổ sung 

chế độ ăn cho chuột non bị căng thẳng bằng axit béo omega-3 và vitamin A có thể làm 

giảm hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe thường thấy ở những con chuột này. 

Để tìm hiểu thêm về ảnh hưởng sức khỏe của căng thẳng đối với chuột, các nhà nghiên 

cứu đã tạo ra môi trường căng thẳng cho một nhóm chuột thử nghiệm - những con 

chuột này từng bị cô lập nhiều lần và di chuyển nơi ở mà chúng không hề biết. Các xét 

nghiệm máu và hành vi cho thấy những con chuột thực sự đã cảm thấy căng thẳng và 

do đó phải chịu những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài. 

Kết quả cho thấy những con chuột được nhận axit béo omega-3 và vitamin A đạt điểm 

tương đương với những con chuột chưa trưởng thành không tiếp xúc với môi trường 

căng thẳng trong bài kiểm tra trí nhớ và cảm xúc; xét nghiệm vật lý, bao gồm cả mức 

độ vi khuẩn đường ruột. Các nhà nghiên cứu báo cáo thêm rằng họ không tìm thấy dấu 

hiệu nào của tác động sức khỏe bất lợi lâu dài thường liên quan đến phơi nhiễm ở tuổi 

vị thành niên với môi trường căng thẳng. 

Để kết luận, các nhà nghiên cứu cho rằng bổ sung chế độ ăn uống dường như là một 

cách để tránh hậu quả tiêu cực về sức khỏe thường thấy ở chuột liên quan đến việc lớn 

lên trong một môi trường căng thẳng. Họ lưu ý rằng vẫn chưa có bằng chứng nào 
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giống với con người, nhưng gợi ý rằng các nguồn axit béo omega-3 có sẵn trong cá 

mập, cũng như vitamin A. 

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-04-juvenile-rats-extra-

omega-pufas.html 
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Bệnh cảm lạnh gây ra cơn hen ở trẻ em 

 

Nhiễm trùng đường hô hấp trên vẫn là một trong những tác nhân phổ biến nhất 

của cơn hen suyễn ở trẻ em, nhưng không phải cảm lạnh nào cũng dẫn đến các 

triệu chứng nguy hiểm, ngay cả ở trẻ em bị hen suyễn nặng. Những lý do cho điều 

này hầu như không được giải đáp trong nhiều thập kỷ, nhưng một nghiên cứu 

mới thuộc Đại học Wisconsin - Hoa Kỳ đã mang đến những nhìn sâu sắc về sự 

khác biệt của cảm lạnh dẫn đến cơn hen suyễn. 

Các nhà nghiên cứu của Hiệp hội hen suyễn do UW dẫn đầu đã thu thập dữ liệu và 

phân tích mạng ở quy mô hệ thống để xác định những thay đổi đặc trưng trong biểu 

hiện gen, mức độ gen đóng hoặc mở dẫn đến bệnh hen suyễn ở trẻ em. Phát hiện của 

họ đã được công bố trên tạp chí Nature Immunology.  

Tiến sĩ Daniel Jackson, trưởng nhóm điều tra nghiên cứu, cho biết: "Xác định những 

hướng mà phân tử khiến cảm lạnh thông thường tiến triển thành các cơn hen suyễn sẽ 

không chỉ cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về những điều kiện có thể đe dọa đến tính 

mạng, mà còn giúp chúng ta tạo ra chiến lược phòng ngừa và điều trị tốt hơn, nhắm 

mục tiêu và hiệu quả hơn so với những gì hiện có”. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp 

một nền tảng mới để điều tra, trong bối cảnh lâm sàng, những cơ chế phát triển cơn 

hen suyễn và cũng là bàn đạp cho nghiên cứu trong tương lai, cuối cùng là giúp hàng 

triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.  

Trong nghiên cứu, có 208 trẻ em mắc bệnh hen suyễn nghiêm trọng tại 9 địa điểm 

thuộc Hoa Kỳ. Ở độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, được chăm sóc hen dựa trên hướng dẫn của 

Viện Sức khỏe Quốc gia. Trong thời gian 6 tháng, trẻ sẽ sử dụng một ứng dụng di 

động để ghi lại các triệu chứng cảm lạnh và hen suyễn. Trong vòng 3 ngày kể từ khi 

xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh, trẻ đến phòng khám để kiểm tra thể chất và lấy 

mẫu nước rửa mũi và mẫu máu. Sau đó trở lại để thăm khám lần thứ 2, sau 4 đến 6 

ngày sau khi bắt đầu cảm lạnh. 

Trong quá trình nghiên cứu, 106 trẻ em đã trải qua các triệu chứng cảm lạnh tổng cộng 

154 lần, trong đó 47 trẻ dẫn đến cơn hen suyễn cần điều trị bằng corticosteroid đường 

uống. Các nhà nghiên cứu đã phân tích và so sánh việc rửa mũi từ mỗi đứa trẻ. Nhìn 
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chung, nghiên cứu cho thấy cảm lạnh dẫn đến cơn hen suyễn cho thấy sự thay đổi về 

mức độ biểu hiện gen trong 6 "mô-đun" gen hoặc các họ gen tương tác để tạo ra các 

chức năng sinh học cụ thể. 

Các mô-đun gen này chủ yếu liên quan đến việc duy trì chức năng của biểu mô lớp lớp 

ngoài cùng- lớp lót mỏng của đường hô hấp và với phản ứng của các tế bào miễn dịch 

tiếp xúc gần với biểu mô. Điều trị sự tấn công bằng corticosteroid đường uống làm 

giảm mức độ biểu hiện gen ở một số mô-đun này xuống mức tương đương với những 

trẻ không bị hen suyễn.  

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu chia 47 trường hợp triệu chứng cảm lạnh dẫn đến cơn hen 

suyễn thành hai nhóm: trong đó 33 trẻ được phát hiện có virut gây cảm lạnh trọng 

nước mũi và 14 trường hợp không mắc phải. Việc trẻ bị cảm lạnh mà không có virut là 

do nguyên nhân khác như: ô nhiễm, chất kích thích hoặc dị ứng. Bằng cách so sánh hai 

nhóm, các tác giả đã xác định những thay đổi phân tử khác biệt xảy ra trong các cơn 

hen xảy ra mà không bị nhiễm virut.  

Cụ thể, họ đã tìm thấy sự biểu hiện gen tăng của kallikrein, enzyme chịu trách nhiệm 

sản xuất các phân tử kinin, đáng chú ý là bradykinin, làm thu hẹp đường thở trong hen 

suyễn và làm giãn mạch máu. Thuốc nhắm mục tiêu kallikrein hoặc bradykinin có thể 

có tiềm năng điều trị các cơn hen suyễn với kích hoạt không do virut. Những loại 

thuốc như vậy đã được phát triển để điều trị phù mạch di truyền, một rối loạn hiếm gặp 

với các đợt sưng nặng tái phát. 

Nghiên cứu cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố nguy cơ mắc hen suyễn. Các 

mẫu biểu hiện gen đặc biệt có trong các mẫu từ trước khi các triệu chứng cảm lạnh 

phát triển có liên quan đến nguy cơ lên cơn hen cao hơn. 

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-04-colds-asthma-

children.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu các quy định quản lý bức xạ điện từ trường của các thiết bị điện gia 

dụng trên thế giới và đề xuất áp dụng tại Việt Nam 

 

Tương thích điện từ (EMC) là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ 

thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh 

hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó. EMC còn là 

khái niệm cho phép các thiết bị (điện, điện tử,…) khác nhau hoạt động mà không 

có sự can thiệp lẫn nhau (nhiễu điện từ) khi chúng hoạt động ở gần nhau, đồng 

thời không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trong thực tế, khi hoạt động các 

thiết bị hoặc hệ thống thường gây ra các nhiễu điện từ (EMI), và vì vậy cần có các 

tiêu chuẩn (biện pháp) để đảm bảo các thiết bị hoặc hệ thống gây ra nhiễu điện từ 

trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Với nhận thức và đòi hỏi ngày càng cao, các tổ chức và các quốc gia trên thế giới đã 

xây dựng và áp dụng các quy định (tiêu chuẩn) quản lý bức xạ điện từ trường. Trên cơ 

sở những hiểu biết đó, nhóm nghiên cứu do ThS. Lê Mạnh Hùng, Viện Nghiên cứu 

Điện tử, Tin học, Tự động hóa, đề xuất nhiệm vụ: “Nghiên cứu các quy định quản lý 

bức xạ điện từ trường của các thiết bị điện gia dụng trên thế giới và đề xuất áp dụng 

tại Việt Nam”. 

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

sau:  

1. Về điều tra hiện trạng sử dụng và đề xuất lựa chọn thiết bị điện gia dụng để đánh 

giá”, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành các công việc bao gồm:  

(1) Tổng hợp phương pháp điều tra xã hội học, trên cơ sở đó lựa chọn phương pháp 

điều tra phù hợp khi thực hiện chuyên đề gồm: Khảo sát danh mục các thiết bị điện 

hiện có trên thị trường: điều tra bằng trò chuyện, ghi âm và ghi chép lại; Điều tra hiện 

trạng sử dụng thiết bị điện: sử dụng phương pháp điều tra trắc nghiệm thông qua phiếu 

điều tra (trực tiếp và qua email); Tình hình sản xuất thiết bị điện gia dụng: điều tra 

bằng trò chuyện, ghi âm và ghi chép lại; Tình hình nhập khẩu thiết bị điện gia dụng: 

thông qua khảo sát thu thập số liệu.  
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(2) Nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát và đưa ra danh mục bao gồm 51 thiết bị điện gia 

dụng đang được bán và sử dụng trên thị trường Việt Nam.  

- Danh mục thiết bị trên 50% các hộ gia đình sở hữu, là các thiết bị gia dụng. Trong đó 

lò vi sóng chiếm tới 76% các gia đình sở hữu trong tổng số 436 gia đình đã phản hồi 

phiếu điều tra.  

- Thiết bị mà người sử dụng quan tâm nhất về ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh 

hưởng đến thiết bị điện gia dụng khác là lò vi sóng với tỷ lệ là 94,08%. Rất nhiều các 

thiết bị điện gia dụng khác người sử dụng không quan tâm đến ảnh hưởng bức xạ điện 

từ đến sức khỏe.  

- Tần suất sử dụng các thiết bị điện gia dụng trong gia đình: Đa số các thiết bị điện gia 

dụng được sử dụng thường xuyên trong gia đình (20/51 thiết bị sử dụng thường xuyên 

với tỷ lệ 100%, 26/51 thiết bị sử dụng thường xuyên với tỷ lệ > 50%); Có rất ít các 

thiết bị sử dụng theo mùa (3/51 thiết bị sử dụng theo mùa với tỷ lệ 100%, 5/51 thiết bị 

sử dụng theo mùa với tỷ lệ > 50%); Các thiết bị sử dụng thỉnh thoảng (7/51 thiết bị sử 

dụng thỉnh thoảng với tỷ lệ 100%); Nếu chia theo tỷ lệ về tần suất sử dụng (thường 

xuyên, thỉnh thoảng, theo mùa) của toàn bộ danh mục các thiết bị điện gia dụng trong 

gia đình thì sử dụng thường xuyên chiếm 57%, theo mùa 9% và thỉnh thoảng 34%; Lò 

vi sóng có tần suất sử dụng thường xuyên chiếm 96,06%. 

2. Về tìm hiểu các tiêu chuẩn về quản lý bức xạ điện từ trường của một số quốc gia 

trên thế giới”, nhóm tác giả đã tiến hành các nội dung sau:  

(1) Tiêu chuẩn quốc tế về tương thích điện từ: trong đó đề cập đến tiêu chuẩn của Ủy 

ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)/Ủy ban đặc biệt về nhiễu vô tuyến điện quốc tế 

(CISPR); 

(2) Tiêu chuẩn của một số quốc gia về tương thích điện từ bao gồm: tiêu chuẩn của 

Nghị viện và Hội đồng châu Âu (EN xxxx), tiêu chuẩn Úc (AS/NZS xxxx), tiêu chuẩn 

Nhật Bản, tiêu chuẩn Ca-na-đa (ICES-xxx) 

Tiêu chuẩn sản phẩm liên quan đến quản lý bức xạ điện từ trường đã tìm hiểu, hầu hết 

là tiêu chuẩn cho họ sản phẩm. Vì vậy, trên cơ sở nội dung của chuyên đề, cùng với 

việc tìm hiểu các tiêu chuẩn đã ban hành trong nước là căn cứ để nhóm thực hiện lựa 

chọn sản phẩm cụ thể cho việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quản lý bức xạ điện từ 

trường đối với thiết bị điện gia dụng tại Việt Nam.  

3. Về “tìm hiểu đánh giả ảnh hưởng bức xạ điện từ trường nói chung và của các thiết 

bị điện gia dụng nói riêng”. Có thể phân loại ảnh hưởng làm 2 loại sau:  

(1) Ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe con người  

Số lượng các nghiên cứu điều tra tiềm năng sinh học, không nhiệt ảnh hưởng của 

trường THz là nhỏ, nhưng đã tăng trong những năm gần đây, do có sẵn các nguồn và 

thiết bị đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các nghiên cứu khoa học về tác động sức 

khỏe tiềm ẩn từ tiếp xúc lâu dài. Các nghiên cứu in vivo chỉ ra những ảnh hưởng có 

ích đối với các thành phần nội mạch của vi tuần hoàn ở chuột dưới áp lực cố định, 

nhưng không đề cập đến độc tính cấp tính và mãn tính hoặc sự hình thành ung thư. 

Các nghiên cứu in vitro trên các tế bào động vật có vú khác nhau rất nhiều trong các 

điều kiện chiếu xạ. Các nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của việc phơi nhiễm chưa 

được nhân rộng trong các phòng thí nghiệm độc lập. Một số cơ chế lý thuyết đã được 
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đề xuất nhưng rất khó chấp nhận, vì không có bằng chứng thực nghiệm kết luận. Ngoài 

ra, việc giám sát các nhóm tiếp xúc đối với những thay đổi, rối loạn da và mắt sẽ rất có 

ích. Kể từ khi thông qua ý kiến năm 2001, nghiên cứu sâu rộng đã được tiến hành về 

các tác động sức khỏe có thể xảy ra của tiếp xúc với các trường RF cường độ thấp. 

Nghiên cứu này đã điều tra nhiều tác động có thể và bao gồm nghiên cứu dịch tễ học, 

in vivo và in vitro. Bằng chứng dịch tễ học tổng thể cho thấy rằng việc sử dụng điện 

thoại di động dưới 10 năm không gây bất kỳ nguy cơ tăng u não hoặc u thanh quản. Để 

sử dụng lâu hơn, dữ liệu không nhiều, vì chỉ một số nghiên cứu gần đây có số lượng 

lớn người sử dụng lâu dài. Vì vậy, bất kỳ kết luận nào đều không chắc chắn và chỉ là 

dự kiến. Tuy nhiên, từ các số liệu sẵn có, dường như không có nguy cơ tăng lên đối 

với khối u não ở người sử dụng lâu dài, ngoại trừ u thanh quản, trong đó có một số 

bằng chứng hạn chế về mối liên quan yếu. Các nghiên cứu sẵn có cho thấy những triệu 

chứng tự báo cáo không tương quan với mức độ phơi nhiễm cấp tính với các trường 

RF, nhưng số lượng các nghiên cứu hạn chế không cho phép đưa ra kết luận chắc 

chắn. Các nghiên cứu hiện có về các hiệu ứng thần kinh và các phản ứng sinh sản đã 

không chỉ ra bất kỳ nguy cơ sức khỏe nào ở mức độ phơi nhiễm dưới các hướng dẫn. 

Các nghiên cứu về ung thư ở động vật không cung cấp bằng chứng cho thấy bức xạ RF 

có thể gây ung thư, tăng cường tác động của các chất gây ung thư đã biết, hoặc đẩy 

nhanh sự phát triển của các khối u được cấy ghép. Tuy nhiên, những kết quả gần đây 

cho thấy tác động của gen cần được hiểu rõ hơn. Vì vậy, không có ảnh hưởng sức khỏe 

được chứng minh một cách nhất quán ở mức độ phơi nhiễm dưới hướng dẫn tiếp xúc 

hiện tại cho công chúng. Tuy nhiên, dữ liệu về phơi nhiễm lâu dài và khối u trong sọ 

vẫn còn thưa thớt và đặc biệt đối với u thanh quản một số dữ liệu chỉ ra rằng có thể kết 

hợp với trường RF từ điện thoại di động. Đối với các bệnh ngoài ung thư, có rất ít số 

liệu dịch tễ. Một điểm đáng chú ý là sử dụng điện thoại di động của trẻ em. Mặc dù 

không có bằng chứng cụ thể nào tồn tại nhưng vẫn có một mối quan tâm chung là trẻ 

em và thanh thiếu niên có thể nhạy cảm hơn với phơi nhiễm trên trường RF so với 

người lớn. Trẻ em, có lẽ sẽ có mức độ phơi nhiễm tích lũy cao hơn so với người lớn 

ngày nay. Đến nay chưa có nghiên cứu dịch tễ học về trẻ em. Sự phát triển rất nhanh 

của kỹ thuật và các nguồn tiếp xúc RF ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, có một 

sự thiếu hiểu biết “cơ học” về các ảnh hưởng bên dưới hướng dẫn, đó là thông tin về 

tiếp xúc RF riêng lẻ và sự tổng hợp tương đối của các nguồn khác nhau đối với phơi 

nhiễm tổng thể. Việc đánh giá và đánh giá đúng đắn các tác động sức khoẻ có thể xảy 

ra từ việc tiếp xúc với các trường IF là rất cần thiết bởi vì con người tiếp xúc với các 

trường đó ngày càng tăng lên.  

(2) Ảnh hưởng tới các thiết bị/hệ thống khác: Bức xạ điện từ trường ra môi trường 

xung quanh - có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử nhạy cảm trong vùng lân cận 

của các nguồn EMI. Các thiết bị điện tử nhạy cảm càng ở gần với nguồn EMI thì mức 

công suất bức xạ càng cao, và càng nằm trong dải tần bị ảnh hưởng thì khả năng mà 

EMI sẽ gây ra vấn đề về nhiễu điện từ. Trong trường hợp ảnh hưởng của EMI lên các 

hệ thống điện tử nhạy cảm, nó có thể gây chập, cháy và đoản mạch trong các thiết bị 

này. Ảnh hưởng của Xung Điện từ Cường độ Cao (HEMP) - các nguồn điện từ cường 

độ cao có thể phá hủy hoàn toàn chức năng của một thiết bị điện - điện tử. Sự biến 

dạng chất lượng nguồn điện xảy ra trên hệ thống điện lưới có thể ảnh hưởng đến hoạt 

động bình thường của thiết bị mà nó cấp điện. Những vấn đề như sự tăng vọt dòng 

điện có khả năng phá hủy các mạch điện tử giao diện hoặc có thể gây nên tình trạng 

chập các mạch điện tử. Các trang thiết bị y tế bao gồm các hệ thống theo dõi/chuẩn 
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đoán bệnh nhân rất nhạy cảm với tác động của EMI, vì những tín hiệu từ cơ thể người 

mà các thiết bị này theo dõi rất nhỏ, có thể chỉ là µV và µA. Các thiết bị nhạy cảm với 

EMI là máy trợ thính, hệ thống không dây theo dõi bệnh nhân, hệ thống chụp cộng 

hưởng từ, máy trợ tim, bơm thuốc, và các thiết bị chẩn đoán di động, …  

4. Về “xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quản lý bức xạ điện từ trường đối với thiết bị điện 

gia dụng tại Việt Nam”. 

Từ các nội dung nêu trên, nhóm thực hiện đề tài lựa chọn lò vi sóng là đối tượng để 

xây dựng dự thảo tiêu chuẩn. Qua tìm hiểu, nhóm nghiên cứu được biết hầu hết các 

quốc gia trên thế giới khi xây dựng tiêu chuẩn đều tham chiếu dựa trên tiêu chuẩn của 

các tổ chức liên quan trên thế giới. Các tiêu chuẩn quản lý bức xạ điện từ trường nói 

riêng hay tiêu chuẩn về tương thích điện từ trường EMC nói chung đều được xây dựng 

dựa trên tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), đặc biệt trong đó là 

IEC/CISPR (Ủy ban đặc biệt về nhiễu vô tuyến điện Quốc tế). Vì vậy, khi xây dựng dự 

thảo tiêu chuẩn quản lý bức xạ điện từ trường đối với thiết bị điện gia dụng tại Việt 

Nam, nhóm thực hiện đề tài đã tham chiếu đến các tiêu chuẩn của các quốc gia/tổ chức 

trên thế giới. Theo hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn CISPR (bản phát hành 2016) của Ủy 

ban đặc biệt về nhiễu vô tuyến điện Quốc tế, thì việc quản lý bức xạ đối với lò vi sóng 

sử dụng tiêu chuẩn CISPR-11. Lò vi sóng theo phân loại thuộc đối tượng nhóm 2, cấp 

B. Vì vậy, dự thảo tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên tham chiếu tiêu chuẩn CISPR-

11 cho đối tượng lò vi sóng. Để có thể áp dụng dự thảo tiêu chuẩn, căn cứ theo thông 

tư số 21/2007/TTBKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, thì dự thảo tiêu chuẩn trước 

khi được công bố và áp dụng phải qua các trình tự thực hiện: (1) Lấy ý kiến và hoàn 

chỉnh dự thảo; (2) Thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn; (3) Công bố tiêu chuẩn; (5) 

Thông báo, xuất bản và phát hành, phổ biến tiêu chuẩn. Vì vậy, nhóm thực hiện đề tài 

đề xuất lộ trình áp dụng dự thảo tiêu chuẩn tháng 1/2019.  

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14746/2018) 

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

P.T.T (NASATI) 
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Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao bằng chỉ thị 

phân tử cho các tỉnh phía Bắc 

 

Bộ giống khoai lang trong sản xuất của ta hiện nay có năng suất thấp, chất lượng 

chưa cao, hiệu quả sản xuất còn thấp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến diện 

tích và sản lượng khoai lang bị giảm sút trong thời gian vừa qua. Để sản xuất 

khoai lang phát triển theo hướng hàng hoá và đạt hiệu quả kinh tế cao; hiện cần 

có những giống khoai lang chất lượng cao với một số chỉ tiêu chính như: hàm 

lượng chất khô trên 25%, tinh bột trên 22% và năng suất củ đạt trên 20 tấn/ha. 

Hàm lượng tinh bột trong củ được nâng lên sẽ góp phần tăng năng suất tinh bột 

củ trên đơn vị diện tích và thời gian sản xuất, vì vậy góp phần nâng cao hiêu quả 

đầu tư trong sản xuất khoai lang.  

Phương pháp chọn tạo giống khoai lang ở nước ta hiện vẫn chủ yếu là phương pháp lai 

tạo truyền thống, nên việc tạo ra giống khoai lang mang các tính trạng mong muốn là 

rất khó và mất nhiều thời gian. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là chỉ thị 

phân tử, trong chọn giống cây trồng hiện nay đã được thực hiện trên nhiều loại cây 

trồng và đã mang lại hiệu quả, chọn được chính xác kiểu gen qui định tính trạng mong 

muốn, tiết kiệm được thời gian và chi phí. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng chỉ 

thị phân tử liên kết với gen/QTLs qui định các tính trạng quan tâm đối với cây khoai 

lang là một vấn đề còn khá mới mẻ. So với các cây trồng khác như lúa, lúa mỳ, cà 

phê… thì những nghiên cứu về chỉ thị phân tử đối với cây khoai lang còn ít. Bên cạnh 

đó, khoai lang là cây đa bội, số lượng nhiễm sắc thể lớn, tự bất thụ cao, rất khó tạo 

dòng thuần do vậy việc xác định và định vị kiểu gen/QTLs qui định tính trạng quan 

tâm nào đó là khó hơn nhiều so với các cây tự thụ và có bộ nhiễm sắc thể đơn giản. 
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Việc xác định chỉ thị hay một nhóm chỉ thị đồng đẳng để nhận dạng ADN (ADN 

riboxom hoặc ADN lục lạp) của một dòng khoai lang mang những đặc điểm cụ thể nào 

đó là điều có thể làm được. Tuy độ chính xác của loại chỉ thị này không cao như 

những chỉ thị được xác định trên các dòng thuần tự phối, nhưng vẫn có khả năng sử 

dụng để phân biệt, lựa chọn được những cá thể hoặc dòng khoai lang mang những đặc 

điểm mong muốn. Để giải quyết một số vấn đề đang tồn tại trong sản xuất và chọn tạo 

giống khoai lang ở các tỉnh phía Bắc, Nhóm nghiên cứu do TS. Ngô Doãn Đảm, Viện 

Cây lương thực và Cây thực phẩm đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống 

khoai lang có hàm lượng tinh bột cao bằng chỉ thị phân tử cho các tỉnh phía Bắc”. 

Các kết quả chính đã đạt được của đề tài như sau:  

1. Đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ cho công tác lai tạo và chọn lọc các dòng 

khoai lang mới theo mục tiêu: Đã đánh giá sơ bộ 122 mẫu dòng giống khoai lang vật 

liệu, đánh giá chi tiết kiểu hình của 100 dòng giống, đánh giá đa dạng di truyền và xác 

định mối quan hệ di truyền của tập đoàn giống khoai lang vật liệu. Trên cơ sở đó, đã 

chọn được 43 dòng giống khoai lang để làm nguồn giống bố mẹ cho lai tạo tổ hợp lai 

mới.  

2. Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống khoai lang có hàm lượng tinh 

bột cao: Sử dụng 60 chỉ thị SSR để phân tích đa hình và nghiên cứu mối tương quan 

giữa chỉ thị SSR và tính trạng tinh bột của tập đoàn dòng giống khoai lang có hàm 

lượng tinh bột từ thấp đến cao, đã xác định được 3 chỉ thị có mối tương quan khá chặt 

với tính trạng hàm lượng tinh bột: chỉ thị ITSSR15 là 83,64%; chỉ thị ITSSR8 là 

77,2%; chỉ thị IbY47 là 71,0% và 1 chỉ thị có mối tương quan với tính trạng hàm 

lượng tinh bột ở mức trung bình (chỉ thị IbE29 là 52,9%).  

3. Lai tạo và chọn lọc các dòng khoai lang mới theo mục tiêu: Đã tiến hành lai tạo 58 

tổ hợp lai xác định, thu được 8.455 hạt lai phục vụ chọn giống khoai lang có năng suất 

cao >25 tấn/ha và hàm lượng tinh bột củ >22%. Đã gieo trồng và đánh giá sơ bộ kiểu 

hình 7.919 dòng khoai lang thực sinh (đời C0). Đã sử dụng 4 chỉ thị liên quan đến tính 

trạng hàm lượng tinh bột cao trong củ để sàng lọc 914 dòng khoai lang ưu tú đời C0, 

đã phát hiện được 116/914 dòng có gen liên kết với 1 hoặc 2 trong 4 chỉ thị phân tử 

nghiên cứu. Tiếp tục chọn lọc kiểu hình đời C1 và C2 với 116 dòng, so sánh chính qui 

các dòng ưu tú nhất, đã chọn được 11 dòng khoai lang triển vọng có mang gen liên 

quan đến tính trạng hàm lượng tinh bột củ cao, đạt năng suất củ từ 25,1 đến 27,7 

tấn/ha, vượt 58,9 đến 77,3% năng suất của giống đối chứng Hoàng Long (15,8 tấn/ha); 

hàm lượng tinh bột củ đạt từ 22,2% đến 23,8% và cao hơn so với giống đối chứng 

(20,7%).  

4. Kết quả khảo nghiệm sinh thái các dòng giống triển vọng tại 4 tỉnh phía Bắc trong 3 

vụ (đông 2014, xuân 2015 và đông 2015); đã chọn được 2 giống khoai lang đáp ứng 

được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mục tiêu đề tài đặt ra. Giống khoai lang VC6 có 

nguồn gốc từ tổ hợp lai VA1 x CIP68 được lai tạo năm 2012; trong đó giống mẹ VA1 

là giống năng suất cao và giống bố CIP68 có hàm lượng tinh bột củ cao. Giống VC6 

mang số mã dòng 190, đã được xác định có gen liên quan đến tính trạng hàm lượng 

tinh bột củ cao; được nhận dạng bằng 2 chỉ thị ITSSR15 và IbE29. Giống VC6 có 

TGST vụ xuân 130 – 140 ngày, vụ đông 110 - 115 ngày, dạng thân nửa đứng, dạng lá 

hình tim, lá non màu tím, vỏ củ màu đỏ, ruột củ màu trắng ngà; củ luộc rất bở. Năng 

suất củ đạt 25,8 - 26,8 tấn/ha (vượt 58,3 đến 62,1% so với giống đối chứng Hoàng 
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Long); hàm lượng tinh bột củ đạt 22,23%; năng suất tinh bột củ đạt 5,8 đến 5,9 tấn/ha 

(vượt 72,6% giống đối chứng). Giống khoai lang VC7 có nguồn gốc từ tổ hợp lai 

194555.7/KLC19, được lai tạo năm 2012; mang số mã dòng 70, đã được xác định có 

gen liên quan đến tính trạng hàm lượng tinh bột cao trong củ; được nhận dạng bằng chỉ 

thị IbY47. Giống VC7 có TGST vụ xuân 130 - 140 ngày, vụ đông 110 - 115 ngày, 

dạng thân nửa đứng, dạng lá hình tim, vỏ củ màu đỏ, ruột củ màu vàng nhạt; củ luộc 

rất bở. Năng suất đạt 25,1 - 25,4 tấn/ha (vượt 52,0 đến 55,8% năng suất giống đối 

chứng); hàm lượng tinh bột củ đạt 22,7%; năng suất tinh bột củ đạt 5,7 đến 5,8 tấn/ha 

(vượt 68,6% giống đối chứng).  

5. Biện pháp kỹ thuật: Đã tiến hành nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho giống VC6, sơ 

bộ kết luận trong điều kiện vụ đông, nên trồng giống khoai lang VC6 ở mật độ 33.000 

dây/ha và bón với mức 10 tấn phân chuồng cộng với 80 kg N + 40 kg P205 + 120 kg 

K20 cho 1 hecta.  

6. Qui trình: Đã xây dựng được qui trình ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống 

khoai lang có hàm lượng tinh bột cao, được Hội đồng KHCN cấp cơ sở thông qua. Qui 

trình đã và đang được sử dụng trong chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột 

cao tại Viện CLT - CTP.  

Nhóm nghiên cứu đề nghị Bộ NN-PTNT cho đề tài triển khai giai đoạn 2 để phát triển 

các dòng khoai lang triển vọng từ nguồn vật liệu đã tạo và phát triển 2 giống khoai 

lang VC6 và VC7 có năng suất củ và hàm lượng tinh bột củ cao ra sản xuất.  

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14752/2018) 

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