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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Đẩy mạnh triển khai toàn diện các nội dung của Đề án 844 

 

Toàn cảnh Hội thảo 

(http://dean844.most.gov.vn/) Chiều 04/9, tại Hà Nội, Văn phòng Đề án 844 phối 

hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(KH&CN), Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia tổ chức Hội thảo “Định 

hướng triển khai nhiệm vụ Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025”. 

Chương trình có sự tham gia của gần 50 đơn vị đã, đang và sẽ triển khai các nhiệm vụ 

thuộc Đề án 844 các năm.  

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác triển khai các nhiệm 

vụ trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

đến năm 2025” (Đề án 844), đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các đơn vị triển khai 

nhiệm vụ Đề án 844 và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

Tại Hội thảo, ông Phạm Dũng Nam – Giám đốc Văn phòng Đề án 844 đã giới thiệu 

tổng quan và định hướng triển khai Đề án 844 giai đoạn 2019 – 2025. Theo đó, mục 

tiêu của Đề án 844 nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình 

hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa 

trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống 

pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia tại địa chỉ startup.gov.vn. 

Ông Phạm Dũng Nam cho biết thêm, đến năm 2025, mục tiêu của Đề án hỗ trợ phát 

triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có 600 dự án phát triển thành 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi 

được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng 

giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn tới, Đề án 844 sẽ tập trung đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng 

huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Gia tăng về số lượng các 

chương trình thúc đẩy kinh doanh chất lượng, từ đó nâng cao khả năng gọi vốn của 

startup; Hỗ trợ startup phát triển thị trường, liên kết với các trường đại học, tập đoàn, 

doanh nghiệp lớn; Đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho startup 
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thông qua mạng lưới chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đẩy 

mạnh hoạt động kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế. 

Đặc biệt, tại Hội thảo ông Lê Văn Nam, Cán bộ Văn phòng Đề án 844 đã giới thiệu 

Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844. Theo 

đó, Thông tư quy định về nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật 

phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể, nhà nước hỗ trợ một phần 

kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy 

kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ phải đáp ứng các 

điều kiện quy định của Bộ KH&CN về cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ 

chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Đơn vị phải lập và quản lý dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, tổng dự toán kinh phí hỗ 

trợ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật không vượt quá 30% tổng mức kinh phí thực hiện 

của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Ông Phạm Dũng Nam – Giám đốc Văn phòng Đề án 844 đã giới thiệu tổng quan và 

định hướng triển khai Đề án 844 giai đoạn 2019 – 2025 

Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp 

KH&CN, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

KH&CN, tối đa không quá 80.000.000 đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp. Nội dung các 

hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ KH&CN. 

Đối với nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, Thông tư quy định cụ thể như sau: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng 

chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư 

cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của 

Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thông tư quy định, hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng 
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tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, 

làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ và tham gia các khóa huấn luyện tập trung 

ngắn hạn ở nước ngoài. Trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia 

hoặc quốc tế. 

Thời gian hỗ trợ, tối đa không quá 01 năm/doanh nghiệp; Số lượng doanh nghiệp được 

hỗ trợ, tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm. 

Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn 

luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công 

nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 

đồng/doanh nghiệp. 

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí 

sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 10 

doanh nghiệp/năm. 

Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh 

doanh uy tín ở nước ngoài (tối đa không quá 02 người/doanh nghiệp được cử đi tham 

gia các khóa huấn luyện). Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 10 

doanh nghiệp/năm. 

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thêm về kinh nghiệm xây dựng 

chương trình thúc đẩy kinh doanh của Vietnam Silicon Valley; cách thức tổ chức 01 

khóa đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả; các thức xây dựng hoạt động truyền 

thông thuộc Đề án 844. Đặc biệt, đại diện Văn phòng Đề án 844, Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp KH&CN, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã 

giải đáp những vướng mắc mà các đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai nhiệm 

vụ.  

Buổi Hội thảo hướng tới nâng cao hiệu quả công tác triển khai các nhiệm vụ trong 

khuôn khổ Đề án 844 thời gian tới, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các đơn vị triển 

khai nhiệm vụ và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước.  
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Ba trường đại học Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng thế giới của THE 

 

Thứ hạng các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng THE. Ảnh: Times Higher 

Education. 

(Báo Khoa học và phát triển)Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội 

và Đại học Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên vào bảng xếp hạng thế giới (World 

University Rankings 2020) do tạp chí Times Higher Education (THE) của Anh công 

bố vào ngày 11/9. 

Cụ thể, trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở vị trí 

xếp hạng 801 – 1.000. Trong khi đó, Đại học Quốc gia TP.HCM nằm trong nhóm 

1.000+. 

Bảng xếp hạng năm nay có quy mô lớn nhất, bao gồm 1.396 trường đại học được chọn 

từ 1.820 cơ sở giáo dục thuộc 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm ngoái, bảng xếp 

hạng chỉ có 1.258 trường đại học. 

Cùng với Việt Nam, các quốc gia như Brunei, Cuba, Malta, Montenegro, Puerto Rico 

cũng lần đầu tiên có trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới THE 

World University Rankings. 

Đây là năm thứ tư liên tiếp Đại học Oxford (Anh) đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi 

Đại học Cambridge (Anh) rơi xuống vị trí thứ ba và Viện Công nghệ California (Mỹ) 

tăng ba bậc lên vị trí thứ hai. 

Các trường còn lại trong top 10 lần lượt là Đại học Stanford, Viện Công nghệ 

Massachusetts, Đại học Princeton, Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Chicago 

(Mỹ) và Imperial College London (Anh). 

Tại khu vực châu Á, các trường đứng đầu là Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 23 thế giới), 

Đại học Bắc Kinh (xếp thứ 24) và Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 25). 

THE World University Rankings là một trong ba bảng xếp hạng được tham khảo nhiều 

nhất thế giới cùng với bảng xếp hạng QS World University Rankings và Academic 

Ranking of World Universities (ARWU). 
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THE công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS, bắt đầu từ năm 

2004. Năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS (tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds 

của Anh), và ký thỏa thuận với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu 

để xếp hạng. 

THE xếp hạng các trường đại học dựa trên 13 chỉ số riêng biệt thuộc năm nhóm tiêu 

chí như sau: giảng dạy (chiếm 30% tổng số điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), 

quốc tế hóa (7,5%) và nguồn thu từ chuyển giao công nghệ và tri thức cho doanh 

nghiệp (2,5%). 

Trong số ba trường đại Việt Nam học lọt vào bảng xếp hạng của THE, Đại học Quốc 

gia Hà Nội đứng đầu ở các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc 

tế. Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số trích dẫn khoa học cao nhất. Đại học Quốc gia 

TP.HCM đứng đầu về chỉ số nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp hay hiệu quả 

chuyển giao tri thức. 

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là hai đại 

diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới 

trong bảng xếp hạng World University Rankings 2020 của tổ chức giáo dục QS. 
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Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới, ứng dụng công nghệ 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: Lĩnh vực cơ khí - tự động hóa có nhiều thành 

tựu đáng ghi nhận 

(http://truyenthongkhoahoc.vn) Sau gần 7 năm thực hiện, các Chương trình khoa 

học và công nghệ (KH&CN) quốc gia đã đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực, 

đặc biệt là cơ khí – tự động hóa. Nhờ đó, năng lực công nghệ của doanh nghiệp 

được nâng lên đáng kể: doanh nghiệp trong nước đã làm chủ công nghệ thiết kế, 

sản xuất các thiết bị siêu trường, siêu trọng, động cơ, phụ tùng ô tô; sản xuất robot 

nhiều bậc tự do; sản xuất thiết bị phụ trợ cho các hãng cơ khí, điện tử hàng đầu thế 

giới… cũng như hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên hoàn thiện, thương mại 

hóa các kết quả sáng tạo của mình; mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh 

nghiệp và xã hội. 

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng về kết quả, tác động của 

các nhiệm vụ trong các Chương trình KH&CN quốc gia đối với lĩnh vực cơ khí – tự 

động hóa được Bộ KH&CN triển khai từ năm 2013. Thông tin được đưa ra tại Hội 

thảo "Nâng cao năng lực công nghệ và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí 

- tự động hóa thông qua các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia" do Văn 

phòng các Chương trình KH&CN quốc gia tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 04/9/2019. 

Hội thảo có sự tham dự của TS. Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN; GS.Hoàng 

Văn Phong – Chủ nhiệm Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia; TS. Đỗ Hữu Hào 

– Chủ nhiệm Chương trình Sản phẩm quốc gia; một số nhà khoa học, nhà quản lý và 

doanh nghiệp,… 

Nhiều cơ hội phát triển từ chính sách hỗ trợ 

Với việc phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực 

cơ khí – tự động hóa có vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển đất nước. Theo số 

liệu từ Tổng cục thống kê, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng GDP của Việt 

Nam đạt 6,76%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, đóng góp từ công nghiệp 

và xây dựng chiếm 51,8 % - cao nhất trong các ngành trọng điểm của Việt Nam. Trong 

10 năm qua, ngành công nghiệp nói chung và cơ khí - tự động hóa nói riêng được coi 

là xương sống của nền kinh tế. Hiện Việt Nam có hơn 25.000 doanh nghiệp trong lĩnh 
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vực cơ khí chế tạo, trong đó có khoảng 1/3 doanh nghiệp nội địa, xuất khẩu đạt gần 20 

tỷ USD mỗi năm. 

Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực này. Trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020, chế tạo máy - tự 

động hóa là một trong bốn hướng công nghệ ưu tiên, bên cạnh công nghệ thông tin và 

truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ môi trường. 

Từ cuối năm 2010 – 2011, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt và giao Bộ KH&CN chủ 

trì triển khai các Chương trình KH&CN quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm 

quốc gia; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; Chương trình đổi mới 

công nghệ quốc gia; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 

KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 

592); Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương, đa phương về KH&CN; Chương 

trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài.  

 

Toàn cảnh Hội thảo 

Trong các Chương trình nói trên, các nội dung hỗ trợ đối với lĩnh vực cơ khí – tự động 

hóa được nêu trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như với Chương trình quốc gia phát triển 

công nghệ cao, trong danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển có 15/58 

công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí – tự động hóa. 

Cùng với đó, trong các Chương trình cũng có nhiều nội dung hỗ trợ từ Ngân sách Nhà 

nước như: hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát 

triển và tạo ra công nghệ; tối đa 50% kinh phí đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, 

dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

quốc gia; tối đa 100% kinh phí đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực 

đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án; hỗ trợ hoạt động thương mại hóa sản phẩm và 

phát triển thị trường, hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ về tín 

dụng, ưu đãi một số loại thuế; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, 

nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích,… 

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, các chính sách nói trên đã tạo không ít cơ hội 

để họ có thể tận dụng mọi nguồn lực của mình và phát triển các sản phẩm hàng hóa 

thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh 

tranh về tính mới, chất lượng và giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực đổi mới, 

làm chủ công nghệ. 
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Doanh nghiệp làm chủ được nhiều công nghệ 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, với định hướng lấy doanh nghiệp là 

trung tâm, các nhiệm vụ của Chương trình được triển khai từ cuối năm 2013 và đến 

nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cơ khí - 

tự động hóa. Năng lực công nghệ của doanh nghiệp được nâng lên đáng kể: doanh 

nghiệp trong nước đã làm chủ công nghệ thiết kế, sản xuất các thiết bị siêu trường, 

siêu trọng, động cơ, phụ tùng ô tô; sản xuất robot nhiều bậc tự do; sản xuất thiết bị 

phụ trợ cho các hãng cơ khí, điện tử hàng đầu thế giới như LG, Samsung, NEC… cũng 

như hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên hoàn thiện, thương mại hóa các kết quả 

sáng tạo của mình; mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và cho toàn xã 

hội. 

Chia sẻ về các kết quả nổi bật trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, ông Nguyễn Sĩ 

Đăng – Phó Giám đốc Văn phòng Các chương trình KH&CN quốc gia cho biết, có thể 

kể đến Dự án “Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà 

thép nhẹ tiền chế” thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao do Công ty 

TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt chủ trì thực hiện. Doanh nghiệp đã sản xuất được 

các dây chuyền sản xuất linh hoạt nhà thép nhẹ tiền chế cho nhà dân dụng và nhà công 

nghiệp; chuyển giao được một số dây chuyền cho các đối tác trong và ngoài nước như 

Úc, Bờ Biển Ngà, Đài Loan (Trung Quốc), giúp doanh thu của doanh nghiệp tăng hơn 

20%. 

Hoặc với việc triển khai Dự án “Hoàn thiện công nghệ chế tạo robot phục vụ đào 

tạo”, Công ty TNHH Robot Việt Nam đã làm chủ được công nghệ chế tạo robot tay 

máy 5 bậc tự do phục vụ đào tạo và chế tạo được 9 robot, 7 module, thiết kế 35 bài 

giảng để đào tạo về kỹ thuật chế tạo robot trong các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật. 

Sản phẩm robot của nhiệm vụ có chất lượng tương đương với các sản phẩm nước 

ngoài đang có trên thị trường và giảm được ~60% giá thành sản phẩm. Đặc biệt, đến 

nay đơn vị chủ trì đã chuyển giao được 6 robot cho các trường đại học, cao đẳng kỹ 

thuật trong nước và được đánh giá rất tốt. 

 

Sản phẩm cổng trục bốc xếp vật liệu cho tổ hợp Nhà máy Điện đạm Cà Mau do Công 

ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam – VINALIFT thiết kế, chế tạo 
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Trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Dự án “Nghiên cứu đổi mới công 

nghệ chế tạo một số sản phẩm điển hình từ hợp kim nhôm và hợp kim kẽm nhằm nâng 

cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước, tham gia thị trường quốc tế” đã giúp 

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên đổi mới và hoàn thiện chuỗi 

công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình từ hợp kim kẽm, hợp kim nhôm nhằm nâng 

cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng tới thị trường quốc tế; Dự án “Nghiên cứu 

hoàn thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo một số bộ phận của các loại cầu trục, 

cổng trục cảng biển” đã giúp Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam – 

VINALIFT làm chủ chủ được quy trình thiết kế, chế tạo cần trục cảng và cụm xe hàng, 

chân di chuyển của các loại cầu trục, cổng trục để nâng cao chất lượng, sản lượng 

nhằm tham gia chuỗi cung toàn cầu về thiết bị nâng hạ và phục vụ nhu cầu đầu tư phát 

triển cảng biển trong nước. 

Cùng với đó, thông qua Dự án “Nghiên cứu đổi mới công nghệ thiết kế và chế tạo dây 

chuyền sản xuất cáp điện” thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Công ty 

TNHH Công nghiệp Quang Nam đã chế tạo thành công hệ thống thiết bị sản xuất dây 

cáp điện, chất lượng tương đương của Hàn Quốc, Châu Âu, giá thành bằng 50% nhập 

khẩu, giúp các doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện của Việt Nam có điều kiện đầu tư 

đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất;... 

Tại Hội thảo, ngoài việc đánh giá kết quả triển khai các chương trình quốc gia trong 

lĩnh vực cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2011 – 2020, nhìn lại những thành tựu, hạn chế 

những năm qua, các đại biểu tham dự cũng dành nhiều thời gian trao đổi về định 

hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2021 – 2030. Ý 

kiến của các đại biểu có vai trò quan trọng, góp phần phục vụ việc tái cơ cấu các 

Chương trình KH&CN quốc gia trong giai đoạn mới Bộ KH&CN đang tiến hành. 

.  

. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Phương pháp mới đo tốc độ di chuyển của nước 

 

Khi hóa chất tràn ra môi trường, việc dự báo phạm vi lan tràn của sự cố này là 

điều quan trọng. Với người nông dân, khi tưới cây, họ sẽ cần phải biết tốc độ 

nước chảy qua đất và được hấp thụ bởi rễ cây. Trong cả hai trường hợp đều cần 

tìm hiểu cấu trúc lỗ và lưu lượng nước. 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học California, Đại học Northridge và Đại học North 

Carolina đã đưa ra một phương pháp mới để đo cấu trúc lỗ và lưu lượng nước. Qua đó, 

các nhà khoa học có thể xác định chính xác hơn tốc độ di chuyển của nước, chất ô 

nhiễm, chất dinh dưỡng và các chất lỏng khác trong đất. Nghiên cứu đã được công bố 

trên tạp chí Water Resources Research. 

"Điều này sẽ mở ra một hướng hoàn toàn mới giúp chúng tôi sử dụng tài nguyên hiệu 

quả và hiểu rõ hơn về dòng chảy của nước, chất ô nhiễm và chất dinh dưỡng", phó 

giáo sư Majdi Abou Najm, đồng tác giả nghiên cứu nói. 

Một trong những phương trình quan trọng nhất trong thủy văn là định luật Darcy, từ 

lâu đã được sử dụng để mô tả dòng chảy của chất lỏng thông qua môi trường xốp như 

đá và đất. Nhưng phương trình đó giả định một kích thước phù hợp với tất cả các ước 

tính về kích thước lỗ rỗng, khi trên thực tế phức tạp hơn. 

PGS. Abou Najm cho rằng: "Mô hình của chúng tôi xác định được nền tảng trung gian 

giữa thực tế có vô số kích thước lỗ rỗng với mô hình hiện tại với các lỗ kích thước 

trung bình”. 

Mô hình mới đã được thử nghiệm cho bốn loại cát, có thêm lợi ích nữa là tương đối rẻ 

và có thể sử dụng cho nhiều môi trường khác nhau. Theo nghiên cứu, hầu hết các 

phương pháp đo kích thước lỗ rỗng đều yêu cầu thu thập các mẫu có kích thước hạn 

chế để phân tích trong phòng thí nghiệm. Phương pháp mới đưa ra cách tiếp cận đơn 

giản, rẻ tiền để đo trực tiếp nhiều kích cỡ lỗ rỗng trong lĩnh vực này nhờ có những mặt 

hàng thông dụng như chất làm đặc súp hoặc phụ gia thực phẩm. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190829150831.htm, 

 

 



12 

 

Chân giả có thể tạo ra từ nhựa thải 

 

Hiện tại vấn đề rác thải nhựa là nỗi lo lớn, các nhà nghiên cứu đến từ Anh đang 

nỗ lực để tận dụng nguồn tài nguyên vứt đi này. Họ sẽ sử dụng rác được thu thập 

để làm đồ nội thất văn phòng, tạo ra loa di động bằng nhựa không thể tái chế,… 

Bổ sung mới nhất vào danh sách sử dụng chai nhựa bỏ đi là tạo ra những ổ mỏm 

cụt cho chân tay giả (prosthetic socket). 

Tiến sĩ Kandan từ Đại học De Montfort Leicester phát hiện ra rằng nếu xử lý chất thải 

chai nước bằng nhựa, vật liệu thu được có thể được kéo thành sợi polyester sau đó có 

thể được nung nóng và đúc thành các ổ mỏm cụt cho chân tay giả. Trong đó những thứ 

như vậy đang có thể có giá khoảng 5.000 bảng Anh (tương đương 6.000 USD) với 

những chiếc có chất lượng cao, những thứ được làm từ rác thải nhựa có thể được sản 

xuất với giá chỉ 10 bảng Anh (12 USD). 

Khi làm việc với các chuyên gia của Viện Công nghệ Quốc gia Malaviya ở Ấn Độ - 

Tiến sĩ Kandan cho biết: "Có rất nhiều người ở các nước đang phát triển, những 

người thực sự được hưởng lợi từ chân tay giả chất lượng nhưng họ lại không có khả 

năng để chi trả. Mục đích của dự án này là xác định các vật liệu rẻ hơn mà chúng tôi 

có thể sử dụng để giúp đỡ những người này”. 

Sau đó bác sĩ Kandan đã đến Ấn Độ để thử chúng trên bệnh nhân bị cắt cụt chân trên 

đầu gối và bị cắt cụt chân dưới đầu gối. Cả hai bệnh nhân đều thực sự ấn tượng, họ nói 

rằng chân giả rất nhẹ và dễ đi lại, cho phép không khí lưu chuyển đến phần còn lại của 

chân họ, lý tưởng cho khí hậu nóng ở Ấn Độ. 

Giai đoạn tiếp theo của dự án là thử nghiệm thiết kế trên những nhóm bệnh nhân rộng 

hơn và ở nhiều quốc gia khác nhau, tác giả nghiên cứu hi vọng rằng dự án này sẽ là 

một công cụ thay đổi cho những người bị chụt chân hoặc tay. Nghiên cứu này sẽ giúp 

khôi phục tính di động cho hàng triệu người ở các nước thu nhập thấp và trung bình và 

chắc chắn sẽ có tác động tích cực lớn đến sức khỏe và phúc lợi công cộng. 

N.T.T (NASATI), theo https://newatlas.com/kandan-plastic-bottles-prosthetic-

sockets/61148/, 



13 

 

Miếng dán da mới có thể nhanh chóng cung cấp vắc xin và thuốc ung thư nhưng 

không gây đau 

 

Ung thư hắc tố là dạng ung thư da gây chết người đang gia tăng ở Hoa Kỳ trong 

30 năm qua. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, gần 100.000 trường hợp ung thư hắc tố 

mới được chẩn đoán mỗi năm và 20 người Mỹ tử vong mỗi ngày vì căn bệnh này. 

Giờ đây, các nhà nghiên cứu Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã tạo ra một 

miếng dán da có tác dụng nhanh, cung cấp thuốc hiệu quả để tấn công các tế bào 

ung thư. Thiết bị đã được thử nghiệm trên chuột và mẫu da người, là bước tiến 

trong việc phát triển loại vắc-xin điều trị ung thư hắc tố và có nhiều ứng dụng 

rộng rãi cho các loại vắc-xin khác. 

Yanpu He, nghiên cứu sinh và là đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: “Miến dán có lớp 

phủ hóa chất lạ và phương thức hoạt động cho phép sử dụng và tách nó khỏi da chỉ 

trong một phút trong khi vẫn cung cấp liều thuốc điều trị. Miếng dán của chúng tôi 

gây phản ứng kháng thể mạnh mẽ ở chuột sống và hứa hẹn mở ra phản ứng miễn dịch 

mạnh trên da người”. 

Thuốc mỡ bôi tại chỗ có thể truyền thuốc vào da, nhưng chỉ có thể thâm nhập một 

khoảng cách nhỏ. Dù ống tiêm là phương thức phân phối thuốc hiệu quả, nhưng có thể 

gây đau. Ống tiêm cũng có thể tạo cho bệnh nhân cảm giác khó chịu, nên họ không 

tuân thủ liệu pháp điều trị. 

Miếng dán vi kim, được tạo nên nhờ phương pháp phủ từng lớp (LbL), là cách dễ 

dàng, không đau để quản lý việc điều trị. Với quy trình LbL, các nhà nghiên cứu đã 

phủ lên bề mặt các phân tử tích điện dương và âm xen kẽ nhau. Để màng thuốc hình 

thành trên bề mặt của miếng dán, mọi lớp liền kề phải được thu hút mạnh mẽ với nhau 

và cả với vi kim. 

TS. Paula T. Hammond cùng các cộng sự tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã 

nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế loại polyme đáp ứng 

pH mới với hai phần. “Phần đầu chứa các nhóm amin tích điện dương với độ pH như 

mức khi chúng tôi tạo ra vi kim, nhưng nó trở thành trung tính ở độ pH của da”, theo 

ông He. “Phần thứ hai chứa các nhóm axit cacboxylic không có điện tích khi vi kim 

được tạo ra, nhưng sẽ tích điện âm khi miếng dán được áp lên da, do đó có sự thay đổi 
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tổng thể về điện tích từ dương sang âm”. Dù cần có các lớp dính âm - dương - âm để 

tạo nên màng LbL, nhưng miếng dán mới nhanh chóng chuyển sang đẩy lùi các lớp 

âm-âm-âm khi được áp lên da. Sau khi các vi kim xuyên qua da và cấy màng thuốc 

LbL dưới da, thuốc nhanh chóng phân tán khỏi miếng dán. 

Sử dụng ovalbumin từ gà như một kháng nguyên mẫu, nhóm nghiên cứu đã tiêm cho 

chuột miếng dán và so sánh kết quả giữa tiêm bắp và tiêm dưới da. Phương pháp điều 

trị bằng vi kim tạo ra kháng thể gấp 9 lần tiêm bắp (ví dụ được sử dụng để tiêm phòng 

cúm) và 160 lần mức kháng thể so với tiêm dưới da (ví dụ được sử dụng cho vắc-xin 

sởi). Các nhà khoa học cũng nhận thấy kích hoạt miễn dịch hiệu quả trong các mẫu 

phẫu thuật của da người. 

Để sản xuất vắc-xin ung thư hắc tố, các nhà nghiên cứu đã phát triển một kháng 

nguyên bao gồm chỉ dấu thường xuyên bị biểu hiện quá mức bởi các tế bào ung thư 

hắc tố, cũng như chất bổ trợ, phát ra tín hiệu nguy hiểm chung cho hệ miễn dịch và 

tăng cường phản ứng của nó. Sau đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm các cách sắp 

xếp màng vi kim LbL khác nhau của kháng nguyên và tá dược trong các tế bào miễn 

dịch có nguồn gốc từ chuột. Từ những thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã xác định 

cấu trúc vi kim LbL tối ưu xuất hiện để kích hoạt các tế bào miễn dịch trực tiếp có trên 

da. Ở chuột sống, các tế bào này lần lượt di chuyển đến hệ bạch huyết và thu hút các tế 

bào miễn dịch khác để tấn công khối ung thư hắc tố. Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ 

thử nghiệm miếng dán trên khối ung thư hắc tố ở chuột. 

N.P.D (NASATI), theo https://scitechdaily.com/new-skin-patch-could-quickly-and-

painlessly-deliver-vaccines-and-cancer-medications/, 
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Vi khuẩn sử dụng chất tẩy trắng để gây viêm phổi 

 

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Umeå và Đại học Stockholm (Thụy 

Điển), vi khuẩn sử dụng hydro peroxit để làm suy yếu hệ miễn dịch và gây viêm 

phổi. Hydro peroxit còn được biết đến là chất tẩy trắng răng hoặc tóc, cũng như 

được dùng làm chất tẩy vết bẩn để làm sạch bề mặt và khử trùng vết thương. 

Nhóm nghiên cứu do ông Nelson Gekara dẫn đầu, chủ yếu tập trung nghiên cứu 

Streptococcus pneumoniae. Vi khuẩn này, thường được gọi là phế cầu khuẩn, là vi 

khuẩn phổ biến nhất gây viêm phổi nhưng cũng có thể gây viêm màng não hoặc nhiễm 

trùng huyết nặng. Ngoài ra, Streptococcus pneumoniae có thể mở đường cho các vi 

khuẩn khác tấn công, nên trở thành một trong những vi khuẩn nguy hiểm nhất trên thế 

giới. Bên cạnh đó, vi khuẩn này còn xuất hiện ở đường hô hấp trên của nhiều người 

với vai trò là một phần của hệ vi khuẩn bình thường mà không làm cho những người 

đó bị bệnh hoặc thậm chí họ không biết đến nó. Vì thế, điều quan trọng là phải hiểu 

cách phế cầu khuẩn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể. 

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ vi khuẩn xâm nhập nào là sống yên ổn trong cơ thể 

người mà không gây phản ứng viêm mạnh có thể dẫn đến loại bỏ vi khuẩn hoặc gây 

hại cho chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phế cầu khuẩn và các vi 

khuẩn khác làm được điều này bằng cách nhằm vào một thành phần quan trọng của hệ 

miễn dịch là inflammasome. Inflammasome là các phức hợp protein, khi nhận ra các 

phân tử lạ, như được tìm thấy trong các vi khuẩn hoặc tế bào bị tổn thương, sẽ khởi 

động phản ứng tiêu diệt vi khuẩn và làm sạch các tế bào bị bệnh. Các nhà nghiên cứu 

đã phát hiện ra rằng các vi khuẩn như pneumococci giải phóng khối lượng lớn hydro 

peroxit, gây bất hoạt các inflammasome và làm suy yếu hệ miễn dịch. 

Trong các mô hình chuột, nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy vi khuẩn bị điều khiển đã 

sản sinh ít hydro peroxit nên không thể làm bất hoạt inflammasome và do đó đã tạo ra 

một phản ứng viêm nhanh hơn giúp loại bỏ vi khuẩn khỏi phổi chuột một cách hiệu 

quả. Kết quả tiêm cho chuột một loại enzyme đặc biệt là catalase phá vỡ hydro peroxit, 

người ta có thể làm tăng các triệu chứng viêm, dẫn đến việc loại bỏ phế cầu phổi ra 

khỏi phổi nhanh hơn. 

Ông Saskia Erttmann, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Phản ứng viêm thường có ý 

nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, đối với cơ thể, viêm là một quá trình quan trọng để hệ miễn 
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dịch chống lại vi khuẩn tấn công. Hầu hết các vi khuẩn sản xuất hydro peroxit với 

nhiều mức độ khác nhau. Các nghiên cứu của chúng tôi chứng minh hydro peroxit là 

chất ức chế của thành phần quan trọng trong bộ máy gây viêm cho thấy, cơ chế mà 

chúng tôi đã phát hiện là chiến lược phổ biến mà nhiều vi khuẩn sử dụng để phát triển 

mạnh trong cơ thể con người". 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190902181617.htm, 
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Mạch máu có thể biến thành các hạt giống như xương 

 

Nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Arlington đã phát hiện ra rằng những mạch 

máu trong tủy xương có thể dần dần chuyển thành xương. Phó giáo sư Rhonda 

Prisby - chuyên nghiên cứu về sự vận động ở Đại học Nursing and Health 

Innovation, cho biết: Việc kiểm tra những mạch máu này dẫn đến các phát hiện 

về những hạt được hình thành như xương trong tuần hoàn ngoại vi. Những phát 

này được công bố trên tạp chí Microcirculation và cho thấy các hạt hóa thạch có 

thể góp phần gây ra các bệnh như vôi hóa mạch máu, đau tim, đột quỵ và cung 

cấp máu không đủ cho các chi. 

Bằng cách kiểm tra hình ảnh dường như không liên quan và liên kết đến các chi tiết 

của chúng với nhau, tôi đã có thể tạo ra sự hiện diện của các hạt giống như xương 

trong máu. Trên thực tế, một số hạt bị hóa thạch đủ lớn để làm tắc nghẽn mạch máu 

nhỏ nhất trong cây mạch máu. Hiện tại, có khoảng 610.000 người chết mỗi năm do 

ảnh hưởng của bệnh tim, khiến nó trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho cả 

nam và nữ ở Hoa Kỳ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật. 

Prisby, giải thích: Vôi hóa mạch máu là một đặc điểm phổ biến và yếu tố nguy cơ đối 

với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Những hạt giống như xương này có khả năng nguy 

hiểm hơn vì các cạnh sắc nhọn của chúng. Một số hạt bị hóa xương có đầu và cạnh sắc 

nhọn có thể làm hỏng niêm mạc mạch máu. Những tổn thương này dẫn đến xơ vữa 

động mạch (tích tụ mảng bám), có thể hạn chế lưu lượng máu theo thời gian. 

Việc phát hiện ra các hạt giống như xương này có thể giúp các bác sĩ phát hiện và điều 

trị các tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng. Khi tìm kiếm nguyên nhân liên 

quan đến vôi hóa mạch máu, đau tim hoặc đột quỵ, có lẽ chúng ta nên xem xét liệu và 

các hạt hóa thạch đóng góp vào những bệnh này như thế nào. 

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-08-scientists-evidence-

blood-vessels-bone-like.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Bước đầu nghiên cứu nhân giống cây Riềng ấm (Alpinia zerumbet.) 

 

Cây Riềng ấm (Alpinia zerumbet) thuộc họ gừng (Zingiberaceae) là loài cây lâu 

năm, phát triển rộng rãi ở vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới, được trồng phổ biến ở 

một số quốc gia vùng Đông Á. Cây cao 2-3 m, rễ to, mập. Lá có phiến to, dài 25 - 

70 cm, rộng 6 - 10 m, cuống dài 2 - 5 mm, mép cao 1,2 cm. Cụm hoa ở ngọn, rủ 

xuống, dài 20 - 40 cm, trục đầy lông, lá bắc cong dài 20-30 mm làm thành bao 

trắng, chóp; đài cao 2cm; cánh hoa 2,5cm, môi dài 3,5cm, vàng có sọc đỏ; nhị dài 

khoảng 25mm; bầu vàng, đầy lông. Quả to, đường kính 2cm, đỏ, có lông. 

Từ nhiều thế kỷ qua, Riềng ấm được người dân ở các nước như Brasil, Trung Quốc, 

Inđônêxia, Philipin, Thái Lan,…, sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian như điều trị 

vết loét, đau nhức cơ, tăng huyết áp, tim mạch… 

Với thành phần chủ yếu là khoảng trên 20 polyphenol có hoạt tính sinh học cao như 

axit chlorogenic, axit ferulic, quercetin, epicatechin, catechin, và kaempferol... Một số 

nghiên cứu cho thấy cây Riềng ấm có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim mạch và một số 

bệnh mãn tính, kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon miệng. Ngoài ra một số loại 

polyphenol còn có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng chống nhiễm khuẩn. 

Lá Riềng ấm lên men có chứa một hàm lượng lớn Quercetin (29mg/100g). Quercetin 

cũng có tác dụng chống viêm bằng cách ức chế quá trình cyclooxygenase và 

lipoxygenase giúp ngăn chặn việc sản sinh các chất trung gian gây viêm. Quercetin 

cũng có ảnh hưởng đến các nguyên bào xương qua NF-kappaB giúp phát triển xương 

tối đa. 

Với đặc tính chứa nhiều thành phần các chất có hoạt tính sinh học có giá trị, cây riềng 

ấm được xem là một loại thần dược ở Nhật Bản. Tuy nhiên với yêu cầu điều kiện sinh 

thái của cây riềng ấm thì ở Nhật Bản chỉ có đảo Okinawa là thích hợp cho cây riềng 

ấm phát triển. Trong khi điều kiện thời tiết khí hậu ở Việt Nam rất thích hợp với yêu 

cầu sinh thái của cây Riềng ấm, vì vậy có thể phát triển vùng nguyên liệu để xuất khẩu 

và chế biến thành các sản phẩm dinh dưỡng. Nhưng hiện 2 nay ở Việt Nam chưa có 

nghiên cứu nào để trồng cây riềng ấm cũng như nhân giống để tạo vùng nguyên liệu 

cũng như nghiên cứu xây dựng công nghệ để sản xuất các thực phẩm chức năng, dược 
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phẩm từ cây riềng ấm. Xuất phát từ những vấn đề như vậy, năm 2017, Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Vùng đã giao Phòng Thí nghiệm triển khai thực hiện đề tài “Bước 

đầu nghiên cứu nhân giống cây riềng ấm (Alpinia zerumbet) tại Việt Nam” nhằm 

bước đầu nghiên cứu nhân giống cây Riềng ấm trong điều kiện khí hậu tại miền Bắc 

nước ta, từng bước phát triển vùng nguyên liệu cho việc chế biến một số thực phẩm 

chức năng để nâng cao sức khỏe con người và hướng tới xuất khẩu sang Nhật Bản. 

Dự án “Bước đầu nghiên cứu nhân giống cây riềng ấm (Alpinia zerumbet. Pers) tại 

Việt Nam” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng làm cơ quan chủ trì được thực hiện 

bởi ThS. Đoàn Văn Tú và đồng nghiệp với các mục tiêu chính sau: 

* Tạo nguồn giống cây riềng ấm ở Việt Nam 

* Xây dựng được kỹ thuật nhân giống và chăm sóc giống cây riềng ấm 

Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả đáng chú ý sau đây: 

1/ Đề tài đã bước đầu nhân trồng được cây riềng ấm tại Việt Nam với số lượng cây 

trồng từ hạt là 1.000 cây con. Cây nhân trồng từ nhánh củ là 38 khóm cây. Trung bình 

mỗi khóm có từ 2-3 nhánh. 

2/ Qua theo dõi nghiên cứu đề tài đã xác định được để hạt giống riềng ấm nảy mầm, 

xử lý bằng ngâm hạt với dung dịch GA3, nồng độ 10ppm cho kết quả nảy mầm tốt 

nhất. Thời gian ngâm hạt trong dung dịch là 6 giờ ngâm và ở khoảng nhiệt độ ngâm 

thích hợp từ 38- 42
0
C. Thời gian ủ nảy mầm hạt sau ngâm là 18 ngày. 

3/ Với các giá thể gieo hạt, đất phù sa có tỷ lệ cát cao cây riềng ấm có khả năng phát 

triển tốt, tỷ lệ sống đạt > 85%. Trong 03 giá thể trồng cây con thì giá thể GT1 cho tỷ lệ 

sống và các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển đồng đều và cao nhất. 

4/ Nhân giống từ nhánh củ khi xử lý với dung dịch GA3 nồng độ 10ppm trước khi ủ 

ươm cho tỷ lệ mọc chồi đạt 100%. Thời gian nảy mầm từ nhánh củ sau khi ủ trung 

bình là 19 ngày. Sinh trưởng phát triển của mầm và rễ cây giống riềng ấm nhân từ 

nhánh củ nhanh hơn trên cây con ươm từ hạt sau 04 tháng trồng, cây cao trung bình 

0,4 - 0,45m và cây phân nhánh từ củ gốc bắt đầu sau 6-8 tháng. 

Tuy nhiên, do điều kiện đề tài nghiên cứu cây riềng ấm trong thời gian chưa nhiều nên 

các nghiên cứu thí nghiệm mới ở phạm vi phòng thí nghiệm được theo dõi cụ thể. Các 

chỉ tiêu theo dõi trên thực nghiệm vườn ươm do chưa có số lượng cây giống lớn nên 

chưa thể bố trí thí nghiệm diện rộng và trên thực tế trồng cây riềng ấm trên đất trong 

điều kiện tự nhiên là chưa theo dõi được chi tiết. Các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát 

triển cây riềng ấm đến giai đoạn thu hoạch lá nguyên liệu hoặc chu kỳ ra hóa kết quả 

chưa được nghiên cứu. Để nghiên cứu được hoàn thiện cần được tiếp tục nghiên cứu 

thêm các điều kiện sinh trưởng phát triển của cây, năng suất thu hoạch và trên điều 

kiện trồng ngoài tự nhiên nhằm đảm bảo được tính chính các toàn diện đối với giống 

cây riềng ấm ở các giai đoạn sinh trưởng phát triển. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15036) tại Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Hợp tác nghiên cứu quốc tế về virut cúm và trực khuẩn lao Mycobacterium 

tuberculosis 

 

Virut cúm được chia làm 3 loại A, B và C trong đó virut cúm A có độc lực và khả 

năng biến chủng cao nhất, chính điều này chúng thường gây nên các đại dịch lớn 

trên thế giới. Từ năm 1918 đại dịch cúm do virut cúm A/ H1N1 gây chết 40 triệu 

người, năm 1957 virut cúm A/H2N2 gây chêt từ 1-1,5 triệu người, năm 1968 virut 

H3N2 gây chết khoảng 750 nghìn người. Virut cúm A/H5N1 xuất hiện đầu tiên tại 

Hồng Kông năm 1997 gây nhiễm cho 18 người, trong đó có 6 người tử vong, bệnh 

có liên quan chặt chẽ với dịch cúm gia cầm. Tại Việt Nam từ tháng 12/2003 đến 

nay đã xuất hiện những đợt dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1) trên 64 tỉnh trong 

cả nước tiêu huỷ hàng trăm triệu con gia cầm. Dịch trên người xảy ra ở nhiều 

tỉnh thành phố với 93 trường hợp mắc bệnh và 42 trường hợp tử vong. Năm 

2009, một đợt đại dịch mới lại xuất hiện với chủng H1N1 swine, chúng có tốc độ 

lây lan nhanh chóng trong cộng đồng trên toàn thế giới. 

Bệnh nhiễm virut cúm A/H1N1 là bệnh cấp tính đường hô hấp với biểu hiện sốt, đau 

đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Ho thường nặng và kéo dài. Có thể kèm 

theo các triệu chứng đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, ỉa chảy), đặc biệt ở trẻ em. Thông 

thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Ở trẻ em và người lớn 

tuổi, người mắc bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc 

người có suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm tai, viêm phế 

quản, viêm phổi, viêm não có thể dẫn đến tử vong. 

Các nghiên cứu ở mức độ in vitro, in vivo với virut cúm A/H1N1, H5N1 được thực 

hiện ở nhiều công trình trên thế giới trong việc tìm hiều về cơ chế tác động cũng như 

vai trò của chúng tác động lên con người đồng thời tìm ra vaccine hay các loại thuốc 

biệt dược trong phòng chống bệnh cúm. Các nghiên cứu trong nước chủ yếu là các 

nghiên cứu chẩn đoán căn nguyên virut và xác định các dưới nhóm (subtype) bên cạnh 

đó các nghiên cứu về kháng nguyên bề mặt … Tuy nhiên, các nghiên cứu ở 40 nước ta 

vẫn chưa nhiều đặc biệt ở mức độ in vitro với biểu hiện của trật tự của các 

cytokine/chemokine trong tế bào khi có gây nhiễm với virut cúm A/H1N1. Tìm hiểu 

về cơ chế biểu hiện các cytokine/chemokine trong tế bào sẽ xây dựng được bức tranh 

hoàn thiện về sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể khi có sự xâm nhập của virut cúm 

A/H1N1 từ đó làm nền tảng cơ bản trong việc phát triển các loại biệt dược có tác dụng 

chống lại độc lực của virut và loại virut khỏi cơ thể giúp cứu sống người bệnh. Bệnh 

viện Nhi Trung ương là một đơn vị có áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán sinh học phân 
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tử trong xác định các căn nguyên gây bệnh về mặt lâm sàng bên cạnh đó vẫn tiến hành 

các nghiên cứu để phục vụ lâm sàng, việc đưa các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong 

bệnh viện sẽ làm tiền đề phát triển các nghiên cứu sâu hơn trong thử nghiệm lâm sàng. 

Điều này sẽ mang lại hiệu quả trong điều trị đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ 

và học viên nghiên cứu. Bên cạnh bệnh do virus cúm gây ra, bệnh lao là một bệnh 

truyền nhiễm, không chỉ tác động đến sức khỏe cộng đồng mà còn có ảnh hưởng đến 

sự phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân gây bệnh lao là vi khuẩn Mycobacterium 

tuberculosis. Vi khuẩn lao chủ yếu gây bệnh ở phổi (80 – 85%), lây truyền từ người 

này sang người kia qua đường hô hấp. Việt Nam là một trong 22 nước có gánh nặng 

lao cao. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012, Việt Nam có tổng số hơn 

100.000 bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị trong năm 2011, trong đó 72% là lao 

phổi AFB (+), nghĩa là phát hiện được trực khuẩn lao trong đờm. Bản thân trực khuẩn 

lao Mycobacterium tuberculosis là một yếu tố quan trọng gây nên hình thái bệnh; 

chúng bao gồm nhiều chủng khác nhau, có chủng lại phân nhóm nhỏ hơn thành các 

dưới nhóm (hoặc dưới chủng). Các nghiên cứu cho thấy một số nhóm/dưới nhóm trực 

khuẩn lao có thể làm thay đổi đáp ứng điều trị trước mắt hoặc lâu dài, thể hiện bằng tỷ 

lệ thất bại trong điều trị hoặc tái phát sau khi kết thúc điều trị. Trực khuẩn lao cũng có 

mối liên quan chặt chẽ với kháng thuốc; một số chủng trực khuẩn nhất định có khả 

năng kháng thuốc cao, kể cả kháng đơn thuốc hoặc kháng đa thuốc [53]. Đặc tính này 

41 thậm chí có thể khác nhau tuỳ theo từng dưới nhóm của cùng một chủng trực khuẩn 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

Bệnh viện phổi Đà Nẵng là bệnh viện chuyên ngành lao tại khu vực miền Trung Việt 

Nam, chịu trách nhiệm triển khai công tác phòng chống lao theo Chương trình Chống 

lao Quốc gia trên toàn thành phố bao gồm 6 quận nội thành và 1 huyện ngoại thành. 

Bệnh viện chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến cho 13 tỉnh ở khu vực miền Trung từ Quảng 

Bình tới Tây Nguyên, và cũng là một trong các điểm được Chương trình Chống lao 

Quốc gia đưa vào mạng lưới quản lý và điều trị lao đa kháng thuốc mới triển khai 

những năm gần đây; và chịu trách nhiệm cho các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Tại khu vực TP. Đà Nẵng, hiện chưa có nghiên cứu 

chính thức nào về sự phân bố các chủng trực khuẩn lao, cũng như các đặc điểm khác 

của trực khuẩn như tính kháng thuốc, mối liên quan với các yếu tố về lâm sàng và dịch 

tễ học của bệnh nhân. Đặc biệt, do hạn chế về nguồn lực nên các kỹ thuật tiên tiến 

hoặc chuyên sâu chưa được áp dụng cho nghiên cứu. 
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Do đó, TS. Phùng Thị Bích Thuỷ, Trưởng khoa Nghiên cứu sinh học phân tử các 

bệnh truyền nhiễm cùng cộng sự đã tiến hành nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về Khoa học 

và Công nghệ theo Nghị định Thư với Nhật Bản và Philipin “Hợp tác nghiên cứu 

quốc tế về virus cúm và trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis”. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào những nội dung sau: 

• Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phân lập gen NS1 của virus cúm A/H1N1 gây 

nhiễm trên dòng tế bào biểu mô phế nang A549 của người dưới mức độ in vitro, so 

sánh với Nhật Bản và Philipin. 

• Tìm hiểu cơ chế biểu hiện theo trật tự của các cytokine và chemokine trong quá trình 

gây nhiễm của virut cúm A/H1N1 lên tế bào biêu mô phế nang A459 của người. 

• Xác định các nhóm/dưới nhóm trực khuẩn lao đang lưu hành ở TP. Đà Nẵng bằng kỹ 

thuật sinh học phân tử và các đặc điểm của chúng bao gồm cả tính kháng thuốc, so 

sánh với Nhật Bản và Philipin. 

Sau gần 3 năm thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật, bao gồm: 

- Đề tài đã thực hiện được kỹ thuật RT-PCR trong việc phân lập được gen NS1 của 

virus cúm A/H1N1pdm09 và giải trình tự thành công gen NS1 có kích thước 890bp 

tương đồng với trình tự NS1 của Đài Loan (Taiwan), New Caledonia (Pháp), 

Canterbery (Anh), Wellington, so sánh với phía Nhật bản không khác nhau. Nghiên 

cứu đã thực hiện tạo plasmid pCMV-myc NS1 để gây nhiễm vào tế bào A549 để thực 

hiện thí nghiệm ở mức độ invitro. 

- Tìm hiểu được biểu hiện của các cytokine và chemokine dưới mức độ invitro khi gây 

nhiễm plasmid pCMV-myc NS1 vào tế bào A549, biểu hiện cytokine và chemokine ở 

mức độ biểu hiện gen của các cytokine và chemokine như IL-6, IL-8, IFN-α, IFN-β, 

IFN-γ, Rantes, MCP-1 ở nhóm tế bào gây nhiễm với plasmid NS1 cao hơn so với 

nhóm tế bào không nhiễm sau 2 ngày và 4 ngày. Kết quả định lượng nồng độ của các 

cytokine và cytokine IL-6, IL-8, MCP1, Rantes MIP-1β cao hơn trong 2 ngày và 4 

ngày đối với tế bào A549 đã gây nhiễm với plasmid NS1. 

- Trong nghiên cứu, xác định các nhóm và dưới nhóm trực khuẩn lao đang lưu hành tại 

thành phố Đà Nẵng bằng kỹ thuật sinh học phân tử cho thấy, vi khuẩn lao nhóm EAI là 

lưu hành phổ biến nhất, sau đó đến nhóm Beijing. Kết quả này có khác so với nghiên 

cứu ở Nhật Bản là nhóm Beijing chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở Philipin, sự phân bố lại có 

chiều hướng giống với nghiên cứu của chúng tôi, khi chủng gặp nhiều nhất là thuộc 

nhóm EAI. Tuy nhiên, lại là chủng EAI đặc hiệu cho Philipin. Các chủng vi khuẩn lao 

thuộc nhóm Beijing bao gồm cả Beijing cổ và hiện đại có liên quan có ý nghĩa thống 

kê tình trạng kháng thuốc, nhưng chủ yếu là với kháng SM và kháng bất kỳ thuốc nào 

trong 4 thuốc hàng một (trừ PZA). 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15041) tại Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 


