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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Gieo hạt trồng rau bằng máy 

 

(Báo Khoa học phổ thông) Thay vì gieo hạt bằng tay, sử dụng máy gieo hạt trong sản 

xuất rau VietGAP, giúp tiết kiệm 71 lao động/ha, chi phí sản xuất giảm tới 30%, lợi 

nhuận tăng từ 50 đến 130 triệu đồng/ha. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất cây trồng chủ lực của TP.HCM, 

Trung tâm khuyến nông TP.HCM triển khai mô hình “Cơ giới hóa gieo hạt bằng máy” 

tại một số huyện ngoại thành của TP.HCM. Tại huyện Củ Chi, mô hình triển khai trên 

diện tích 1 ha, sử dụng máy gieo hạt ASM 03 (gieo hạt trên khay) và máy gieo hạt tự 

hành (robot gieo hạt). Các máy gieo hạt này có ưu điểm là năng suất đạt cao, xuống 

giống kịp thời vụ, khoảng cách gieo hạt đều nhau, giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, 

không bị tình trạng hạt gieo quá dày hoặc quá cách xa nhau, độ sâu vừa phải, đảm bảo 

khi gieo hạt xuống đất không bị quá sâu, góp phần tăng năng suất thu hoạch của vụ 

mùa, từ đó, giúp tiết kiệm từ 0,1 - 0,2 kg hạt giống/ha. Máy gieo hạt trên khay phù hợp 

với mô hình có diện tích trên 20 ha, còn máy gieo hạt tự hành phù hợp với hộ gia đình. 

Giá trị của 2 máy này gần tương đương nhau (47 triệu và 57 triệu đồng), tuổi thọ sử 

dụng khoảng 5 năm. 

Gieo hạt bằng máy trong sản xuất rau VietGAP mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với 

gieo hạt bằng tay. Cụ thể, đối với gieo hạt bằng máy trên khay tiết kiệm được 35,5 

ngày làm việc và 71 lao động trên 1 ha, năng suất gieo hạt tăng 27 lần, rút ngắn thời 

gian thu hoạch từ 35 ngày/vụ xuống còn 25 ngày/vụ, nhờ đó, tăng thêm được 4 vụ 

trồng rau trong năm (từ 10 vụ lên 14 vụ). Còn máy gieo hạt tự hành, gieo hạt xong 

không phải tốn thêm công cấy và chỉ chăm sóc chờ thu hoạch nên cho lợi nhuận 133,2 

triệu đồng/ha, gấp 2,5 lần máy gieo hạt trên khay. Đáng kể nhất, cả 2 máy đều giúp 

tăng năng suất gieo hạt lên 25 - 27 lần và giảm trên 30% chi phí sản xuất cây con so 

với việc gieo hạt bằng tay, tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, góp phần nâng 
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cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông hộ - ông Dương Văn Minh, trưởng trạm 

khuyến nông huyện Củ Chi cho biết như trên. 

 

Anh Trần Văn Khẩn, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cho biết: “Tôi 

cùng với một hộ khác, tham gia mô hình từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, được hỗ 

trợ 50% kinh phí mua máy và được hướng dẫn kỹ thuật gieo hạt. Quá trình tham gia 

tôi nhận thấy sử dụng máy gieo hạt tự hành cho lợi nhuận gấp nhiều lần gieo bằng tay. 

Tuy nhiên, với diện tích nhỏ hơn 1 ha, việc sử dụng máy sẽ không chạy được hết công 

suất, gây lãng phí lớn. Nếu có sự liên kết trong sản xuất thì mô hình này còn cho hiệu 

quả lớn hơn nhiều”. 
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Việt Nam cần tăng tỉ lệ chi cho R&D 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại buổi lễ công bố GII 2019 ở 

New Delhi, Ấn Độ. 

(Báo Khoa học và phát triển) Ngày 26/7/2019, tại hội thảo trực tuyến giới thiệu báo 

cáo Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) năm 2019 và kết quả của Việt Nam, có ý kiến cho 

rằng để thay đổi về chất của hoạt động đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần có mức đầu 

tư thích đáng cho khoa học, nâng cao tỷ lệ chi cho R&D gấp ba lần hiện nay. 

Hội thảo này do Bộ KH&CN phối hợp với Phái đoàn thường trực Việt Nam ở Liên 

Hợp Quốc cùng một số tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ tổ chức. 

Đứng đầu nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp 

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Chỉ số GII - bộ công cụ 

đánh giá năng lực ĐMST của các quốc gia và các nền kinh tế, đã được WIPO liên tục 

hoàn thiện qua các năm và hiện là hệ quy chiếu toàn diện nhất để đánh giá năng lực 

đổi mới sáng tạo. Năm 2019, Chỉ số GII với 21 nhóm chỉ số và 80 tiểu chỉ số vẫn được 

chia thành 7 trụ cột chính với 5 trụ cột đầu vào là Thể chế vĩ mô, Nguồn nhân lực và 

nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Thị trường và Môi trường kinh doanh và 2 trụ cột đầu ra là 

Sản phẩm tri thức và công nghệ, Sản phẩm sáng tạo. 

Theo báo cáo vừa được tổ chức WIPO công bố, Chỉ số GII năm 2019 của Việt Nam 

tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, lên vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế được xếp 

hạng so với năm 2018. Thứ hạng này đã cải thiện 17 bậc so với xếp hạng năm 2016 và 

đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp. 

Quan trọng hơn, Việt Nam có sư  tiến bộ ở cả nhóm chỉ số đầu vào (tăng 2 bậc so với 

năm 2018) và đầu ra (tăng 4 bậc so với năm 2018), cũng như có điểm số cao trong cả 7 

trụ cột, đều cao hơn mức trung bình. 

Kết quả chỉ số GII năm 2019 là minh chứng quan trọng cho kết quả chỉ đạo quyết liệt, 

toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực 

của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp đồng 

bộ, thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. 
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Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 

Một số chỉ số có cải thiện đáng chú ý so với năm 2018 là: Trình độ phát triển của thị 

trường tăng 3 bậc; Tín dụng tăng 4 bậc; Tăng năng suất lao động tăng 3 bậc. Và đặc 

biệt là hai chỉ số liên quan đến đầu vào và đầu ra của khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đã có những bước nhảy vọt, cụ thể là: chỉ số Tổng chi cho nghiên cứu và phát 

triển tăng 5 bậc; và chỉ số Sản phẩm dựa trên tri thức và công nghệ tăng 8 bậc. Những 

chỉ số này thể hiện sự chỉ đạo và những giải pháp của Chính phủ trong việc đảm bảo 

kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, cùng các giải pháp tập trung vào thu 

hút các nguồn lực của xã hội cho khoa học và công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp 

chuyển giao, hấp thụ và phát triển công nghệ, góp phần tăng năng suất lao động và sức 

cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, kh ng định sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ đang đi rất đúng hướng, tạo ra những kết quả rất thiết thực, cụ 

thể. Kết quả chỉ số GII năm 2019 cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều chỉ tiêu Chính 

phủ đặt ra đến năm 2021. 

Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry đánh giá cao thứ hạng 42 của Việt Nam trong 

bảng xếp hạng, coi đây là kết quả tốt, đáng khích lệ trong bảng xếp hạng toàn cầu, đặc 

biệt trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp, cũng như trong khu vực 

ASEAN. 

Từ góc độ người quan sát các hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nhiều năm, ông 

Sacha Wunsch –Vincent, chuyên gia cao cấp của WIPO, cho rằng, xu hướng tăng dần 

về thứ hạng Chỉ số GII qua các năm đã kh ng định sự cam kết của Chính phủ Việt 

Nam trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. “Khi đi tới nhiều quốc gia trên thế giới để 

giới thiệu về Chỉ số GII, tôi hay lấy Việt Nam như một ví dụ bởi ít nơi nào có được sự 

quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia 

như Việt Nam”, ông nói. 

Việc gia tăng thứ hạng thể hiện rất rõ ở các chỉ số liên quan đến đầu vào và đầu ra của 

đổi mới sáng tạo, đặc biệt ở các chỉ số quan trọng như tổng chi cho nghiên cứu và phát 

triển, sản phẩm dựa trên tri thức và công nghệ. Điều này cũng phản ánh thực tế diễn ra 

tại Việt Nam trong hai năm 2018, 2019 khi bắt đầu xuất hiện xu hướng gia tăng đầu tư 

cho R&D ở các tập đoàn tư nhân và nhà nước như VinGroup, CMC, Trường Hải, 

Phenikaa, Dầu khí Việt Nam...; đồng thời, các hoạt động nghiên cứu trong trường đại 

học cũng được đẩy mạnh theo xu thế công bố quốc tế đi kèm với các sản phẩm đổi 

mới sáng tạo khác như các công nghệ có thể chuyển giao, các bằng phát minh, sáng 

chế. Một trong những kết quả bước đầu là trong năm 2019, lần đầu tiên hai trường đại 
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học của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM lọt top 

1000 đại học thế giới. 

Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình 

Trước những chuyển biến này ở Việt Nam, Đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái 

đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và 

các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - nhận định, đây là một phần từ sự hỗ trợ, hợp tác 

hiệu quả của WIPO dành cho Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và việc 

cải thiện vị thế của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo nói riêng 

thông qua các hoạt động/dự án hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Tuy nhiên, để 

phát huy tiềm năng sáng tạo, Việt Nam cần có chính sách khuyến khích, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo, bao gồm cả chính sách đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Tương đồng với nhận định này, ông Sacha Wunsch – Vincent cho rằng, Việt Nam cần 

tiếp tục thực thi hiệu quả nhiều chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo hơn nữa. 

Với kinh nghiệm của mình, ông nhận thấy, trong số những kết quả của Việt Nam thể 

hiện qua 7 trụ cột đầu vào và đầu ra thì chỉ có hai trụ cột tri thức công nghệ và trình độ 

phát triển của thị trường thực sự tốt. Chính vì vậy, Việt Nam cần có được những chính 

sách và cách thức đầu tư cho đổi mới sáng tạo thực chất hơn để các hoạt động này đủ 

sức tạo ra chuyển biến về chất hơn về lượng. Những chính sách này có thể thể hiện ở 

việc tăng cường cho đầu tư R&D, gia tăng hàm lượng nội địa hóa trong xuất khẩu 

công nghệ cao cũng như đóng góp và giá trị gia tăng xuất khẩu công nghệ cao. 

 

Đại sứ Dương Chí Dũng và ông Sacha Wunsch – Vincent tham dự Hội thảo trực tuyến 

tại đầu cầu Geneva, Thụy Sĩ. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần chú ý cải thiện kết quả ở những trụ cột về cơ sở hạ 

tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trình độ kinh doanh… 

Không chỉ có tác động đem lại những thứ hạng mới trên bảng xếp hạng toàn cầu, đổi 

mới sáng tạo còn là một trong những yếu tố mang tính mấu chốt để Việt Nam vượt qua 

được bẫy thu nhập trung bình. Ông Sacha Wunsch – Vincent đưa ra khuyến nghị, Việt 

Nam cần chuyển dịch chậm từ phương pháp truyền thống để tăng trưởng; thúc đẩy các 

chính sách để thu hút thêm đầu tư từ nước ngoài để nâng cao năng lực trong nước; 

tăng cường hợp tác công tư, đưa liên kết này thành động lực cho tăng trưởng và 

ĐMST; giữ vững đà tăng trưởng về chất lượng của các hoạt động nghiên cứu và đào 
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tạo nâng cao; tiếp tục tích hợp và áp dụng các kế hoạch/chiến lược sở hữu trí tuệ đáp 

ứng nhu cầu và chính sách trong nước. 

Những thay đổi về mặt chính sách này cần được thể hiện một cách thiết thực thông qua 

quan điểm đầu tư cho R&D nói chung. “Hiện nay tỉ lệ chi cho nghiên cứu và triển khai 

so với GDP của Việt Nam chỉ là 0.5%, trong khi thông thường để thay đổi về chất của 

đổi mới sáng tạo thì mức đầu tư này phải gấp ba lần, ở mức 1.5%, từ đó mới có thể có 

những đột phá về kết quả đầu ra như số lượng đăng kí sáng chế và các tài sản trí tuệ 

khác góp phần nâng cao chất lượng của đổi mới sáng tạo”, ông Sacha Wunsch – 

Vincent nêu. Tuy nhiên, Việt Nam không nên dàn trải các nguồn lực đầu tư mà “nên 

lựa chọn 3 đến 4 ngành hoặc lĩnh vực cụ thể, có nhiều khả năng tác động đến kinh tế 

xã hội như biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp… để tập trung các chính sách, nguồn 

lực đầu tư vào các hoạt động, nhiệm vụ”, ông gợi ý. 
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Tháng 1 năm 2020 sẽ khởi công Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội 

 

Toàn cảnh buổi tiếp 

Thông tin trên được đưa ra trong buổi tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp 

Samsung Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê (KH&CN) Chu Ngọc 

Anh tại trụ sở Bộ KH&CN diễn ra chiều ngày 24/7/2019. 

Tại buổi tiếp, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã báo 

cáo nhanh với Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tình hình hoạt động kinh doanh của Samsung 

tại Việt Nam trong 6 tháng qua và đặc biệt là kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển (SVMC) của Samsung tại Việt Nam.  

Theo đó, dự án xây dựng tòa nhà dành cho hoạt động R&D sẽ có quy mô đầu tư 

khoảng 220 triệu USD với tổng diện tích 11.603m2 , diện tích sàn là 80.744m2 với 

quy mô tòa nhà gồm 16 tầng nổi, 3 tầng hầm. Samsung hy vọng, khi tòa nhà được đưa 

vào vận hành sẽ thu hút khoảng 3000 người làm việc tại đây. Dự kiến, công trình sẽ 

khởi công vào tháng 1 năm 2020 tại Tây Hồ Tây, Hà Nội và khánh thành vào năm 

2022. 

Ông Choi Joo Ho cũng cho biết, hiện Trung tâm R&D (SVMC) tại Hà Nội (hiện trụ sở 

đi thuê) đang hoạt động một cách có hiệu quả cũng như mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, 

đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên môn nhằm chuyển giao công nghệ và nâng quy mô nhân 

lực lên 2.600 người vào năm 2020 và 3.000 người năm 2022. Định hướng hoạt động 

của Trung tâm SVMC sẽ trở thành Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng lớn nhất của 

Samsung tại khu vực Đông Nam Á. Trung tâm sẽ trở thành “đầu tàu” hướng đến 

nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, đặc 

biệt các công nghệ đang là xu hướng của thế giới như Al, BigData… 

Lắng nghe và bày tỏ sự ủng hộ về kế hoạch xây dựng Trung tâm SVMC, Bộ trưởng 

trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao việc Tập đoàn Samsung đạt được kết quả kinh 

doanh tốt nhờ xác định rõ cạnh tranh bằng công nghệ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng 

đánh giá cao hoạt động của Trung tâm SVMC tại Hà Nội thời gian qua như việc hợp 

tác với 9 trường đại học hàng đầu Việt Nam xây dựng, tài trợ và vận hành 10 phòng 

Lab, tài trợ các Hội thảo khoa học, các khóa học hoặc các giải thưởng cho các cuộc thi 

nghiên cứu khoa học cũng như tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học….; Chương trình 

học bổng tài năng Samsung (50 triệu/người cho tổng 360 sinh viên năm cuối các 

ngành công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2020) của các trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Bưu chính viễn thông 
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(PTIT), Đại học Công nghiệp, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện 

Kỹ thuật Mật mã, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái 

Nguyên; Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC năm 2018 và 

một số các cuộc thi khác…  

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp 

Samsung Việt Nam 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với định hướng và mục tiêu mà Samsung đề ra 

đối với Trung tâm SVMC, đây sẽ là nơi hỗ trợ, đào tạo tốt cho nguồn nhân lực công 

nghệ cao của Việt Nam. Kết thúc buổi tiếp, môt lần nữa, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh gửi 

lời chúc mừng đến bước chuyển mới của Samsung thông qua việc thúc đẩy sự ra đời 

của Trung tâmm SVMC. “Bộ KH&CN cam kết luôn ủng hộ, đồng hành cùng Samsung 

trong các công việc cụ thể”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Màng thế hệ mới thu giữ cacbon 

 

Khí nhà kính CO2 từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch vẫn chủ yếu được thải 

vào khí quyển, làm tăng tác động của nóng lên toàn cầu. Thu giữ CO2 có thể được 

sử dụng để giảm tình trạng này: kỹ thuật hóa học loại bỏ CO2 ra khỏi khí thải và 

ngăn CO2 bay vào khí quyển. Sau đó, có thể tái chế hoặc lưu trữ CO2 thu được 

dưới dạng khí hoặc lỏng trong quy trình cô lập. 

Cacbon có thể được thu giữ bằng "màng hiệu suất cao", là các bộ lọc polyme đặc biệt 

có thể loại bỏ CO2 từ hỗn hợp khí như các khí thoát ra từ ống khói nhà máy. Loại 

màng này thân thiện với môi trường, không sản sinh chất thải, tăng cường các quá 

trình hóa học và có thể được sử dụng theo hình thức phi tập trung. Trên thực tế, màng 

hiệu suất cao hiện được coi là một trong những con đường giảm khí thải CO2 có hiệu 

quả năng lượng. 

Nhóm nghiên cứu tại trường Kỹ thuật liên bang thụy Sỹ (EPFL) do Kumar Varoon 

Agrawal dẫn đầu, hiện đã tạo ra được loại màng hiệu suất cao mới đáp ứng được mục 

tiêu thu giữ cacbon sau khi đốt cháy. Loại màng này dựa vào graphene một lớp với lớp 

chọn lọc mỏng hơn 20nm và dễ điều chỉnh về mặt hóa học, nghĩa là có thể mở đường 

để tạo ra màng hiệu suất cao thế hệ mới cho một số khâu phân tách quan trọng. 

Các màng hiện có cần phải đạt được hơn 1.000 đơn vị thẩm thấu khí (GPU) và có "hệ 

số tách CO2/N2" trên 20 - thước đo khả năng thu giữ cacbon của màng. Loại màng mới 

đạt 6.180 GPU với hệ số tách là 22,5, gấp 6 lần loại màng cũ. GPU đã tăng lên đến 

11.790 khi các nhà khoa học kết hợp độ xốp của graphene tối ưu, kích thước lỗ và các 

nhóm chức năng (các nhóm hóa học phản ứng với CO2), trong khi các màng khác 

được tạo ra có hệ số tách lên tới 57,2. 

Agrawal cho rằng: "Chức năng hóa các chuỗi polyme chọn lọc CO2 trên graphene lỗ 

nano cho phép chúng ta chế tạo màng chọn lọc CO2, dày cỡ nanomet. Bản chất hai 

chiều của màng này làm tăng đáng kể độ thẩm thấu CO2, làm cho màng hấp dẫn hơn 

đối với việc thu giữ cacbon". 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190726094634.htm, 
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Hệ thống máy tính lấy cảm hứng từ não làm sáng tỏ những điều đáng ngạc nhiên 

về cách hình ảnh tác động đến cảm xúc 

 

Một hệ thống máy tính có thể phân biệt chỉ trong vài mili giây một bộ phim hài 

lãng mạn và một bộ phim kinh dị. 

Công nghệ học máy đang trở nên thực sự phát triển hơn bao giờ hết trong việc nhận ra 

nội dung của hình ảnh - giải mã nó là loại đối tượng nào, và các nhà khoa học đặt ra 

câu hỏi liệu công nghệ này có thể làm điều tương tự với cảm xúc không? Câu trả lời là 

có. 

Một phần cải tiến của công nghệ học máy trong nghiên cứu hình ảnh não người đã 

được công bố, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ứng dụng "mạng lưới thần 

kinh" - hệ thống máy tính được mô phỏng theo não người - cho nghiên cứu về cảm 

xúc. 

Nó cũng làm sáng tỏ một cách mới, khác biệt về cách thức và nơi hình ảnh được thể 

hiện trong não người, cho thấy rằng những gì chúng ta nhìn thấy - thậm chí ngắn gọn - 

có thể có tác động lớn hơn, nhanh hơn đến cảm xúc của chúng ta so với chúng ta 

tưởng. 

Rất nhiều người cho rằng con người đánh giá môi trường của họ theo một cách nhất 

định và cảm xúc tuân theo các hệ thống não cụ thể, như hệ thống limbic. Nhưng các 

nhà khoa học thấy rằng vỏ não thị giác cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá 

trình xử lý và nhận thức về cảm xúc. 

Sự ra đời của EMONET 

Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu bắt đầu với một mạng lưới thần kinh hiện 

có, được gọi là AlexNet, cho phép các máy tính nhận ra các đối tượng. Sử dụng nghiên 

cứu trước đó đã xác định các phản ứng cảm xúc khuôn mẫu đối với hình ảnh, các nhà 

nghiên cứu đã điều chỉnh lại mạng để dự đoán cảm giác của một người khi họ nhìn 

thấy một hình ảnh nhất định. 

Sau đó, một mạng mới được ra đời với cái tên là EmoNet, 25.000 hình ảnh từ ảnh 

khiêu dâm đến cảnh thiên nhiên và yêu cầu nó phân loại chúng thành 20 loại như tham 

ái, ham muốn tình dục, kinh dị, kinh ngạc và bất ngờ. 

EmoNet có thể phân loại chính xác và nhất quán 11 loại cảm xúc. Nhưng nó phân loại 

tốt hơn khi nhận ra một số hơn những người khác. Ch ng hạn, nó đã xác định những 

bức ảnh gợi lên sự thèm muốn hoặc ham muốn tình dục với độ chính xác hơn 95%. 
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Nhưng nó đã có gặp khó khăn hơn với những cảm xúc nhiều sắc thái như bối rối, sợ 

hãi và bất ngờ. 

Ngay cả một màu đơn giản cũng gợi ra một dự đoán về một cảm xúc: Khi EmoNet 

nhìn thấy một màn hình đen, nó nhận định là cảm giác lo lắng. Màu đỏ gợi cảm giác 

thèm ăn. Chó con gợi lên niềm vui. Nếu có hai người trong số họ, nó đã chọn sự lãng 

mạn. EmoNet cũng có thể đánh giá cường độ của hình ảnh một cách đáng tin cậy, xác 

định không chỉ cảm xúc mà nó có thể bất hợp pháp mà còn có thể mạnh đến mức nào. 

Khi các nhà nghiên cứu cho xem các đoạn phim ngắn của EmoNet và yêu cầu nó phân 

loại chúng thành những bộ phim hài lãng mạn, phim hành động hay phim kinh dị, nó 

đã phân loại đúng 3/4 thời gian. 

Những gì bạn xem chính là cách bạn cảm nhận 

Để tiếp tục kiểm tra và tinh chỉnh EmoNet, các nhà nghiên cứu sau đó đã đưa vào 18 

đối tượng người. 

Khi một máy chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) đo hoạt động của não, chúng 

được chiếu 4 giây với 112 hình ảnh. EmoNet đã nhìn thấy những bức ảnh tương tự, về 

cơ bản là chủ đề thứ 19. 

Khi hoạt động trong mạng lưới thần kinh được so sánh với hoạt động trong bộ não của 

các đối tượng, các mô hình khớp với nhau. 

Các nhà khoa học đã tìm thấy sự tương ứng giữa các mô hình hoạt động của não ở 

thùy chẩm và các đơn vị trong EmoNet, mã hóa cho những cảm xúc cụ thể. Điều này 

có nghĩa là EmoNet đã học cách thể hiện cảm xúc theo cách hợp lý về mặt sinh học, 

mặc dù các nhà khoa học không huấn luyện rõ ràng về nó. 

Hình ảnh não bộ cũng mang lại một số phát hiện đáng ngạc nhiên. Ngay cả một hình 

ảnh cơ bản, ngắn gọn - một vật thể hoặc khuôn mặt - cũng có thể kích hoạt hoạt động 

liên quan đến cảm xúc trong vỏ thị giác của não. Và các loại cảm xúc khác nhau thắp 

sáng các vùng khác nhau. 

Điều này cho thấy cảm xúc không chỉ là những tiện ích bổ sung xảy ra sau đó trong 

các khu vực khác nhau của não bộ. Bộ não của chúng ta đang nhận ra chúng, phân loại 

chúng và trả lời chúng từ rất sớm. 

Cuối cùng, các nhà khoa học nói rằng, các mạng thần kinh như EmoNet có thể được sử 

dụng trong các công nghệ để giúp mọi người sàng lọc kỹ thuật số hình ảnh tiêu cực 

hoặc tìm ra những hình ảnh tích cực. Nó cũng có thể được áp dụng để cải thiện tương 

tác giữa người với máy tính và giúp thúc đẩy nghiên cứu cảm xúc. 

Những gì bạn nhìn thấy và những gì xung quanh bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn 

trong đời sống tình cảm của bạn. 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190726104516.htm 
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Lớp gỉ sét siêu mỏng sản xuất điện từ nước chảy 

 

Theo một nghiên cứu mới của Viện Công nghệ California (Caltech) và trường Đại 

học Northwestern, các màng gỉ sét (sắt oxit) mỏng có thể sản xuất điện khi nước 

mặn chảy qua. Đây là phương pháp sản xuất điện hoàn toàn mới và có thể được 

sử dụng để phát triển các phương thức mới sản xuất điện theo hướng bền vững. 

Tương tác giữa hợp chất kim loại và nước mặn thường tạo ra điện, nhưng đây là kết 

quả của phản ứng hóa học, trong đó một hoặc nhiều hợp chất được chuyển đổi thành 

hợp chất mới. Các phản ứng đó đang diễn ra bên trong pin. Tuy nhiên, hiện tượng do 

Tom Miller, giáo sư hóa học tại Caltech và Franz Geiger, giáo sư hóa học tại trường 

Đại học Northwestern lại không liên quan đến các phản ứng hóa học, mà là sự chuyển 

đổi động năng của dòng chảy nước mặn thành điện. 

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng điện động học, đã được quan sát thấy trước đây 

trong các màng graphene mỏng - các tấm nguyên tử cacbon được sắp xếp trong mạng 

tinh thể lục giác và mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiệu suất chuyển đổi động năng thành 

điện đạt khoảng 30%. Trong khi đó, các tấm pin mặt trời tốt nhất chỉ khoảng 20%. Tuy 

nhiên, rất khó để chế tạo màng graphene và mở rộng quy mô sử dụng. Màng oxit sắt 

mới tương đối dễ sản xuất và có thể mở rộng đến kích thước lớn hơn. 

Mặc dù gỉ sét sẽ tự hình thành trên hợp kim sắt, nhưng nhóm nghiên cứu cần đảm bảo 

sự hình thành của nó trong một lớp mỏng chắc chắn. Trong nghiên cứu, các nhà khoa 

học đã sử dụng quy trình lắng đọng hơi vật lý (PVD), biến vật liệu rắn thông thường, 

trong trường hợp này là oxit sắt, thành hơi ngưng tụ trên bề mặt mong muốn. PVD đã 

cho phép tạo nên lớp oxit sắt dày 10 nanomet, mỏng hơn khoảng 10 nghìn lần sợi tóc 

người. Khi lấy sắt tráng gỉ và cho dung dịch nước mặn có nồng độ khác nhau chảy trên 

đó, nhóm nghiên cứu đã thấy sự xuất hiện của vài chục milivol và vài microamp trên 

mỗi cm2 gỉ sét. 

"Như vậy, các bề mặt có diện tích 10m
2
/bề mặt sẽ tạo ra vài kilowatt điện mỗi giờ, đủ 

cho cho một hộ gia đình bình thường ở Hoa Kỳ sử dụng", GS. Miller nói. "Tất nhiên, 

trước mắt, loại màng mới có triển vọng cho các ứng dụng tiêu tốn ít năng lượng như 

cho các thiết bị công suất thấp dùng ở vùng sâu, vùng xa". 

Cơ chế sản xuất điện rất phức tạp, liên quan đến sự hấp thụ và khử hấp thụ ion, nhưng 

về cơ bản là như sau: Các ion trong nước mặn hút các điện tử trong sắt nằm bên dưới 

lớp gỉ sét. Khi nước mặn chảy, các ion đó cũng di chuyển và nhờ lực hấp dẫn đó, 

chúng kéo các điện tử theo và tạo ra dòng điện. Theo GS. Miller, hiệu ứng này có ích 
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trong các điều kiện cụ thể khi có các dung dịch muối chuyển động như trong đại 

dương hoặc cơ thể con người. 

GS. Miller cho rằng: "Ví dụ, năng lượng thủy triều hoặc những thứ nhấp nhô ở đại 

dương như phao, có thể được sử dụng để chuyển đổi điện năng một cách thụ động. 

Trong cơ thể của bạn, nước muối chảy trong tĩnh mạch theo các xung định kỳ và có 

thể được dùng để sản xuất điện cấp cho mô cấy”. 

Nghiên cứu đã được công bố trên Kỷ yếu của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ 

vào ngày 29/7/2019. 

N.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-07-ultra-thin-layers-rust-

electricity.html, 
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Đảm bảo lương thực cho 11 tỷ người và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền 

nhiễm 

 

Trong vòng 80 năm tới, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt mốc 11 tỷ, tạo ra sự gia 

tăng nhu cầu lương thực toàn cầu - và đưa ra một thách thức không thể tránh 

khỏi đối với sản xuất và phân phối thực phẩm. 

Một nghiên cứu về sự gia tăng dân số và nhu cầu lương thực của mọi người sẽ làm 

phát sinh bệnh truyền nhiễm ở người, một kịch bản mà các tác giả của nghiên cứu coi 

là "hai trong số các sinh thái và sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm nhất trong những 

thách thức của thế kỷ 21". 

Nếu chúng ta bắt đầu khám phá việc tăng dân số và nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến 

những căn bệnh của con người như thế nào, chúng ta có thể chuẩn bị và giảm thiểu 

những tác động này. Chúng ta cần lường trước một số vấn đề có thể phát sinh từ sự 

bùng nổ dân số của con người ở các nước đang phát triển. 

Theo bài báo, khu vực tăng dân số nhanh nhất dự kiến vào năm 2100 sẽ xảy ra ở các 

nước đang phát triển nơi gặp phải những thách thức đáng kể về kiểm soát dịch bệnh, 

giám sát và tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, một số ước tính cho thấy bệnh truyền 

nhiễm chiếm 75% các ca tử vong ở các nước đang phát triển ở các vùng nhiệt đới. Mỗi 

năm tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 48 triệu người bị nhiễm trùng thực phẩm và các 

bệnh do thực phẩm có liên quan đến thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang phát triển 

- nơi thiếu vệ sinh và an toàn thực phẩm. Trong số đó, 128.000 người phải nhập viện 

và khoảng 3.000 người mỗi năm chết vì nhiễm trùng thực phẩm. 

Khi dân số thế giới tăng lên, tình trạng của các nền kinh tế nông thôn, sử dụng hóa 

chất nông nghiệp và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong số các yếu tố khác, sẵn 

sàng góp phần vào sự bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Có nhiều ví dụ hiện đại trong 

đó sự tiếp xúc cao của con người với động vật trang trại hoặc hoang dã có thể là 

nguyên nhân gây ra các bệnh mới ở người đã trở thành đại dịch toàn cầu, như cúm gia 

cầm và cúm lợn và bệnh bò điên. 

Thông qua nghiên cứu đó, các nhà khoa học đã thấy tận mắt cách thức canh tác có thể 

ảnh hưởng đến bệnh tật vì ốc sên phát triển mạnh trong vùng nước có tảo và phát triển 

mạnh ở những khu vực có dòng chảy nông nghiệp có chứa phân bón. Những kẻ săn 

mồi chính của ốc sên là những con tôm di cư đến cửa sông để sinh sản, nhưng những 

cửa sông này thường trở nên không thể tiếp cận được do các đập được xây dựng để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu của đất trồng trọt. 
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Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp tiềm năng cho các thách thức khác 

nhau, ch ng hạn như cải thiện vệ sinh để chống lại việc lạm dụng kháng sinh để thúc 

đẩy sự phát triển của các đàn gia súc. Họ cũng đề nghị nông dân bổ sung sự biến đổi di 

truyền cho cây trồng và động vật của họ để giảm dịch bệnh gây ra một phần do độc 

canh và quá nhiều động vật có liên quan chặt chẽ sống trong các khu vực gần nhau. 

Các giải pháp khác bao gồm tăng cường giáo dục và hiểu biết về sức khỏe, đã được 

ghi nhận là một yếu tố chính trong việc giảm các bệnh lây nhiễm. Các nhà nghiên cứu 

cũng đề nghị đầu tư vào các mô hình toán học dự đoán tích hợp các mối liên hệ giữa 

thực hành nông nghiệp và các bệnh truyền nhiễm. Những mô hình này có thể dự báo 

rủi ro trên các quy mô không gian để tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa và 

giảm thiểu. 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190702184601.htm, 
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Mối quan hệ giữa đồ uống có đường và ung thư 

 

Mặc dù cần phải có sự giải thích thận trọng, những phát hiện đã làm tăng thêm 

bằng chứng cho thấy việc hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường, cùng với các hạn 

chế về thuế và tiếp thị, có thể góp phần làm giảm các trường hợp ung thư. 

Việc tiêu thụ đồ uống có đường đã tăng lên trên toàn thế giới trong vài thập kỷ qua và 

có liên quan thuyết phục đến nguy cơ béo phì, do đó được công nhận là yếu tố nguy cơ 

mạnh đối với nhiều bệnh ung thư. Nhưng nghiên cứu về đồ uống có đường và nguy cơ 

ung thư vẫn còn hạn chế. 

Vì vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Pháp đã đánh giá mối liên quan 

giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường (đồ uống có đường và nước ép trái cây 100%), đồ 

uống có vị ngọt (ít đường) và nguy cơ ung thư nói chung, cũng như ung thư vú, tuyến 

tiền liệt và ung thư ruột (đại trực tràng). 

Phát hiện của họ dựa trên 101.257 người Pháp khỏe mạnh (21% nam; 79% nữ) với độ 

tuổi trung bình 42 tuổi tại thời điểm đưa vào nghiên cứu đoàn hệ NutriNet-Santé. 

Những người tham gia đã hoàn thành ít nhất hai bảng câu hỏi về chế độ ăn kiêng được 

xác nhận trực tuyến trong 24 giờ, được thiết kế để đo lượng tiêu thụ thông thường của 

3.300 mặt hàng thực phẩm và đồ uống khác nhau và được theo dõi trong tối đa 9 năm 

(2009-2018). 

Tiêu thụ hàng ngày đồ uống có đường (đồ uống có đường và 100% nước ép trái cây) 

và đồ uống có vị ngọt nhân tạo (ít đường) đã được tính toán và các trường hợp ung thư 

đầu tiên được báo cáo bởi những người tham gia đã được xác nhận bởi hồ sơ y tế và 

liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế. 

Một số yếu tố nguy cơ nổi tiếng đối với bệnh ung thư, như tuổi tác, giới tính, trình độ 

học vấn, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, tình trạng hút thuốc và mức độ hoạt động 

thể chất, đã được tính đến. 

Tiêu thụ trung bình hàng ngày của đồ uống có đường ở nam nhiều hơn ở nữ (tương 

ứng 90,3 mL v 74,6 mL). Trong thời gian theo dõi 2.193 trường hợp ung thư đầu tiên 

được chẩn đoán và xác nhận (693 bệnh ung thư vú, 291 bệnh ung thư tuyến tiền liệt và 

166 bệnh ung thư đại trực tràng). Tuổi trung bình khi chẩn đoán ung thư là 59 tuổi. 

Kết quả cho thấy mức tiêu thụ đồ uống có đường tăng 100 ml mỗi ngày có liên quan 

đến nguy cơ ung thư tổng thể tăng 18% và nguy cơ ung thư vú tăng 22%. Khi nhóm đồ 
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uống có đường được chia thành nước ép trái cây và đồ uống có đường khác, việc tiêu 

thụ cả hai loại đồ uống có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn. Không có mối liên 

quan nào được tìm thấy đối với ung thư tuyến tiền liệt và đại trực tràng, nhưng số 

trường hợp bị hạn chế hơn đối với các vị trí ung thư này. 

Ngược lại, việc tiêu thụ đồ uống có vị ngọt nhân tạo không liên quan đến nguy cơ ung 

thư, nhưng các tác giả cảnh báo rằng cần thận trọng trong việc diễn giải phát hiện này 

do mức tiêu thụ tương đối thấp trong mẫu này. 

Giải thích có thể cho những kết quả này bao gồm tác dụng của đường có trong đồ uống 

có đường đối với chất béo nội tạng (được lưu trữ xung quanh các cơ quan quan trọng 

như gan và tuyến tụy), lượng đường trong máu và các dấu hiệu viêm, tất cả đều có liên 

quan đến tăng nguy cơ ung thư. 

Các hợp chất hóa học khác, ch ng hạn như chất phụ gia trong một số loại soda cũng có 

thể đóng một vai trò. 

Đây là một nghiên cứu quan sát, vì vậy không thể thiết lập nguyên nhân và các tác giả 

nói rằng họ không thể loại trừ một số phân loại sai của đồ uống hoặc đảm bảo phát 

hiện mọi trường hợp ung thư mới. 

Tuy nhiên, mẫu nghiên cứu rất lớn và họ có thể điều chỉnh cho một loạt các yếu tố có 

ảnh hưởng tiềm năng. Hơn nữa, kết quả hầu như không thay đổi sau khi thử nghiệm 

thêm, cho thấy những phát hiện này chịu được sự giám sát. 

Những kết quả này cần nhân rộng trong các nghiên cứu quy mô lớn khác, các tác giả 

cho biết. 

"Những dữ liệu này hỗ trợ sự liên quan của các khuyến nghị dinh dưỡng hiện có để 

hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường, bao gồm 100% nước ép trái cây, cũng như các 

hành động chính sách, như hạn chế thuế và tiếp thị nhắm vào đồ uống có đường, có 

khả năng góp phần giảm tỷ lệ mắc ung thư". 

P.T.T (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190710193917. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nhũ tương Nano Diclofenac dùng 

trong nhãn khoa 

 

Để cải thiện sinh khả dụng của diclofenac khi dùng cho mắt và tiếp cận dạng bào 

chế thuốc mới theo công nghệ nano, trong thời gian từ năm 2013 đến 2014, nhóm 

nghiên cứu tại Trường Đại học Dược Hà Nội do TS. Nguyễn Trần Linh dẫn đầu, 

đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nhũ tương 

Nano Diclofenac dùng trong nhãn khoa”. Đề tài nhằm thực hiện những mục tiêu 

sau: Xây dựng công thức và quy trình bào chế nhũ tương nano nhỏ mắt 

diclofenac 0,1%; Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và đánh giá độ ổn định của nhũ 

tương nano nhỏ mắt diclofenac 0,1%; và Đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm 

trên thỏ thí nghiệm. 

Từ kết quả thực nghiệm, đề tài đã rút ra một số kết luận sau:  

1. Bào chế nhũ tương nano diclofenac 

Lần đầu tiên acid diclofenac được sử dụng làm hoạt chất chính trong công thức nhũ 

tương nano (NTN) nhỏ mắt. NTN diclofenac 0,1% đã được tiến hành bào chế theo các 

quy trình nhũ hóa sử dụng thiết bị siêu âm, thiết bị siêu âm kết hợp với đồng nhất hóa 

(ĐNH) áp suất cao, thiết bị phân cắt tốc độ cao. Một số yếu tố công thức, kỹ thuật bào 

chế ảnh hưởng tới đặc tính vật lý và khả năng GP in vitro của NTN đã được khảo sát. 

Loại và lượng thành phần pha dầu, chất diện hoạt, chất đồng diện hoạt đều có ảnh 

hưởng tới khả năng giải phóng dược chất in vitro của chế phẩm. Trong các hệ đệm đã 

nghiên cứu thì hệ đệm borat cho thế zeta có giá trị tuyệt đối cao, tạo sự ổn định cho hệ. 

NTN có thành phần pha dầu là Isopropyl myristat (IPM) cho thấy sự đồng nhất và ổn 

định khi qua các thiết bị bào chế khác nhau. Quy trình bào chế bằng kỹ thuật siêu âm 

cho thấy sự phù hợp khi sử dụng ở quy mô phòng thí nghiệm. Các mẫu NTN được 

hình thành ổn định đều có kích thước giọt trung bình (KTG TB) nhỏ hơn 300 nm, chỉ 

số đa phân tán PdI ~ 0,3, giá trị tuyệt đối của thế zeta lớn hơn 30 mV và tỉ lệ DC được 

nhũ hóa lớn hơn 90%. 

2. Nâng quy mô, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ ổn định 
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Công thức và quy trình bào chế nhũ tương nano nhỏ mắt diclofenac bằng thiết bị siêu 

âm ở quy mô 1000 ml đã được xây dựng. Kết quả cho thấy quy trình có tính lặp lại 

trong cùng điều kiện nghiên cứu. Tiêu chuẩn chất lượng của NTN nhỏ mắt diclofenac 

cũng đã sơ bộ xác định được với 11 chỉ tiêu (tính chất, giới hạn cho phép về thể tích, 

định tính, định lượng, phần trăm giải phóng dược chất, KTG nhũ tương, thế zeta, độ 

nhớt, pH, độ vô khuẩn, tỉ lệ dược chất nhũ hóa). Nhũ tương nano nhỏ mắt sau khi tiến 

hành nghiên cứu độ ổn định trong 6 tháng cho thấy nên được bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8 

độ C. 

3. Đánh giá sinh khả dụng, thiết lập tương quan in vitro - in vivo 

Việc đánh giá sinh khả dụng (SKD) của thuốc nghiên cứu trên mắt thỏ đã chứng minh 

NTN diclofenac có khả năng kéo dài thời gian lưu thuốc trước giác mạc và làm tăng 

thấm dược chất qua giác mạc nên cải thiện SKD của chế phẩm hơn so với dạng dung 

dịch đối chiếu. NTN nhỏ mắt diclofenac sau khi đánh giá SKD in vitro, SKD in vivo 

đã bước đầu thiết lập được tương quan in vitro - in vivo với các điều kiện thử giải 

phóng in vitro là môi trường đệm phosphat pH 5,8, thiết bị bình Franz, màng thẩm 

tích, tốc độ khuấy 400 vòng/phút và động học giải phóng tuân theo mô hình Weibull. 

Môi trường đệm phosphat pH 5,8 được tiến hành lựa chọn để làm môi trường giải 

phóng khi xây dựng Tiêu chuẩn cơ cở cho chế phẩm NTN nhỏ mắt diclofenac. 

Các kết quả bước đầu nghiên cứu NTN diclofenac đã góp phần cho sự phát triển học 

thuật chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc và làm tiền đề cho những 

nghiên cứu tiếp theo. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14609/2017) 

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

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - 

áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa 

 
Năm 2016: 1:VQR1.1; 2: VQR1.2; 3: VQR1.3; 5: VQR2.1; 6: VQR2.2; 7: VQR2.3; 

4,8: marker M12 chứa các đoạn gene 16S rRNA của các chủng đã được định danh 

Dioxin là các chất không mong muốn, sinh ra từ các quá trình sản xuất công 

nghiệp có sự liên quan đến chlorine. Tuy nhiên, dioxin ở Việt Nam chủ yếu là bắt 

nguồn từ thành phần độc hại trong chất da cam mà Mỹ đã sử dụng trong chiến 

tranh ở miền Nam, Việt Nam. Khoảng 2,6 triệu ha, chiếm 15,2% diện tích toàn 

miền Nam Việt Nam, đã bị phun rải khoảng 95 triệu kg các chất diệt cỏ (Văn 

phòng Ban chỉ đạo 33, 2013). Ước tính có khoảng 170 kg TCDD, là chất độc nhất 

trong nhóm các chất dioxin, đã được phun rải, trong khi đó Stellman và cs. (2003) 

con số đó là khoảng 366 kg TCDD. Dioxin là tên chung để chỉ một nhóm hàng 

trăm các hợp chất hoá học có chung cấu trúc hoá học nhất định, thuộc nhóm 

polychlorinated dibenzo para dioxin (PCDDs) và polychlorinated dibenzofurans 

(PCDFs). Trong 210 đồng phân của hai nhóm này, có 17 chất đồng loại độc với 

các nguyên tử clo tại vị trí 2, 3, 7 và 8. Chất 2,3,7,8-TCDD được xem là độc nhất 

và được Tổ chức quốc tế nghiên cứu về ung thư (IARC) thuộc WHO xếp vào 

những chất gây ung thư nhóm 1 (Fiedler, 2003; WHO, 2007). Như vậy, sự tồn lưu 

dioxin trong môi trường đã và đang gây ra những tổn thương lâu dài cho hàng 

triệu người dân Việt Nam, ảnh hưởng tới sức khỏe của người bị phơi nhiễm, gây 

ra các loại bệnh như: ung thư, suy giảm miễn dịch, tai biến sinh sản, dị tật bẩm 

sinh v.v., và còn ảnh hưởng tới cả thế hệ sau (Văn phòng Ban chỉ đạo 33, 2013). 
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Với các đặc điểm đặc biệt như như đã nêu trên, ngoài ra, với vùng quyển rễ rộng lớn, 

nơi đây là điều kiện sống lý tưởng cho các VSV (VSV) và nấm, có thể tạo lên sự kết 

hợp thuận lợi, tối ưu cho quá trình phân huỷ các chất hoá học/dioxin thành các chất 

không độc. Trên các cơ sở đó, Đề tài “Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất 

độc hóa học/dioxin của cỏ vetiver-Áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa” do Cơ 

quan chủ trì đề tài Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản cùng phối hợp với Chủ 

nhiệm đề tài Ngô Thị Thúy Hườngđể thực hiện.  

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 

1. Cỏ vetiver giống monto có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên đất nghèo dinh 

dưỡng và bị ô nhiễm, các chất độc hóa học và dioxin ở nồng độ vừa và nhẹ.  

2. Số liệu quan trắc sinh trưởng cỏ cho thấy thời kỳ phát triển cực thịnh của cỏ là 8 

tháng sau trồng, ở thời điểm này chiều cao thân cỏ có thể đạt tới 2,5 m, số nhánh đạt 

đến trên 30 nhánh sau 6 tháng trồng và cỏ nở hoa đồng loạt. Sau đó cỏ vetiver bước 

vào giai đoạn thoái trào phát triển, là chu kỳ sinh học bình thường của giống cỏ này 

trên các môi trường đất bình thường khác. Điều này cũng chứng tỏ cỏ cỏ thể phát triển 

ổn định và bình thường trên đất ô nhiễm các chất độc hóa học và dioxin ở mức độ vừa 

và nhẹ và như vậy có khả năng chống lan tỏa dioxin.  

3. Kết quả phân tích các mẫu sinh phẩm cho thấy, cỏ vetiver có thể hấp thụ dioxin, 2,4 

D, 2,4,5 T và As vào trong bộ rễ khổng lồ của nó và có sự di chuyển của chất độc 

dioxin từ rễ lên chồi. Mức độ hấp thụ các chất độc này bởi cỏ vetiver chịu ảnh hưởng 

nhiều từ các yếu tố tự nhiên như chu kỳ sinh trưởng, điều kiện chăm sóc, điều kiện khí 

hậu, thời tiết, v.v… Lượng dioxin hấp thụ vào bộ rễ có thể sẽ được phân giải hoặc 

chuyển hóa thành các chất ít độc hơn.  

4. VSV tổng số trong các lô trồng cỏ có xu hướng cao hơn lô không trồng cỏ, đặc biệt 

là lô có bổ sung thêm chế phẩm DECOM1.  

5. Thành phần các loài cũng như tính đa dạng của VSV cũng khác nhau giữa các lô thí 

nghiệm và một lần nữa lô có bón chế phẩm DECOM1 có mặt các VSV mà không có 

xuất hiện ở các lô khác.  

6. Các chất độc hóa học như 2,4 D; 2,4,5 T, As và đặc biệt là dioxin có xu hướng giảm 

theo thời gian. Cụ thể là ở lô trồng cỏ có bón chế phẩm DECOM1 giảm tới 38% 

(tương đương khoảng 702 pg TEQ) và lô 2 không bón chế phẩm giảm 24% (tương 

đương khoảng 735 pg TEQ) sau một năm.  

Như vậy có thể kh ng định rằng cỏ vetiver có khả năng chống lan tỏa và làm giảm nhẹ 

ô nhiễm dioxin trong đất vùng ô nhiễm ở mức độ vừa và nhẹ một cách có hiệu quả, cả 

về mặt môi trường và kinh tế. Kết quả này mở ra một triển vọng về khả năng xử lý ô 

nhiễm dioxin bằng công nghệ đơn giản, chi phí thấp và thân thiện với môi trường tại 

sân bay Biên Hòa, Đồng Nai nói riêng và các điểm ô nhiễm dioxin tại Việt Nam nói 

chung. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 13841/2016) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

 


