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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Gia nhập Thỏa ước La-hay: Một phát triển mới trong hoạt động SHTT của Việt 

Nam 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao Văn kiện gia nhập cho Tổng Giám đốc WIPO Francis 

Gurry. 

(Báo Khoa học và phát triển) Gia nhập Thỏa ước La-hay sẽ giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam dễ dàng đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) ở gần 70 nước 

cũng như các doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng đăng ký và bảo hộ KDCN ở Việt 

Nam. 

Thỏa ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam sau ba tháng tính từ ngày 

30/9/2019, khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh thay 

mặt Chính phủ Việt Nam trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế 

kiểu dáng công nghiệp (Văn kiện Geneva 1999) cho Tổng Giám đốc WIPO Francis 

Gurry tại trụ sở tổ chức này ở Thụy Sĩ. 

Với việc tham gia Văn kiện Geneva 1999, Việt Nam sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ với 

Thỏa ước theo Văn kiện này và không chịu ảnh hưởng từ các Văn kiện còn lại. Ngoài 

ra, Việt Nam có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Liên minh La-

hay quy định chung cho các văn kiện của Thỏa ước. 

Hệ thống La-hay được thiết lập nhằm tạo khả năng đăng ký bảo hộ KDCN tại nhiều 

nước thông qua một đơn đăng ký duy nhất nộp qua Văn phòng quốc tế của WIPO bằng 

một loại tiền thống nhất (đồng franc Thụy Sĩ), giúp cho người nộp đơn dễ dàng thực 

hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bảo hộ, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở 

hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Người nộp đơn không cần phải nộp 

các đơn riêng lẻ tại từng nước mà mình muốn đăng ký bảo hộ, qua đó không những 

tránh được các thủ tục phức tạp, mà còn tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí. 

Theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), lượng đơn đăng ký 

KDCN của các tổ chức, cá nhân nước ngoài giai đoạn gần đây tăng trên từ 15% mỗi 

năm, cụ thể: số đơn năm 2015 tăng 16% so với năm 2014; năm 2016 tăng 20% so với 

năm 2015; năm 2017 tăng 15% so với năm 2016. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn tồn tại 
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các khó khăn về mặt thủ tục và chi phí khiến cho lượng đơn đăng ký bảo hộ KDCN 

của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như của người Việt Nam ra nước ngoài chỉ ở 

mức hạn chế. 

Hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam muốn bảo hộ KDCN của mình ở nước 

ngoài chỉ có một hình thức duy nhất là nộp đơn đăng ký trực tiếp cho các Cơ quan Sở 

hữu trí tuệ (SHTT) của từng quốc gia riêng rẽ, nghĩa là phải làm nhiều đơn khác nhau 

bằng ngôn ngữ và yêu cầu của các nước sở tại, và phải chịu nhiều khoản chi phí, đặc 

biệt là phí thuê luật sư. Các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cũng gặp các khó 

khăn tương tự khi muốn bảo hộ KDCN của mình tại Việt Nam. 

Thực tế đó đòi hỏi Cơ quan quản lý SHTT Việt Nam phải xây dựng các chính sách 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài đăng ký bảo hộ 

KDCN tại Việt Nam, cũng như doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam đăng ký bảo hộ 

KDCN tại nước ngoài, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam 

và các nước. Một trong những chính sách như vậy có thể kể đến là tham gia các điều 

ước quốc tế với nội dung đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục xác lập quyền SHTT. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 43 (AEM 43), tháng 8/2011 tại 

Inđônêxia, các nước ASEAN đã cùng thống nhất Chương trình hành động ASEAN về 

SHTT giai đoạn 2011-2016, trong đó có mục tiêu “gia nhập Thỏa ước La-hay nhằm 

mục đích đơn giản hóa thủ tục xác lập quyền đối với KDCN cho người nộp đơn tại 

khu vực, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN trên thế giới”. 

Theo đó, các nước ASEAN sẽ nỗ lực để hoàn thành việc gia nhập Thỏa ước La-hay 

vào năm 2015. Tuy nhiên, mục tiêu trên đã không thể thực hiện theo lộ trình do một số 

nước ASEAN ưu tiên gia nhập một số điều ước quốc tế khác trước như Nghị định thư 

Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Vì vậy, các nước ASEAN đã nhất trí lùi thời 

hạn gia nhập Thỏa ước La-hay đến năm 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, trong khu 

vực, chỉ có Brunei Darusalam, Campuchia và Singapo đã chính thức gia nhập Thỏa 

ước này. 

Việc gia nhập Thỏa ước La-hay đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp, vừa đảm bảo việc thực hành cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định 

EVFTA, CPTPP cũng như trong khối ASEAN, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh. 

Trong khi chờ sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan, Việt Nam tuyên bố sẽ áp 

dụng trực tiếp các quy định của Thỏa ước cho các đơn đăng ký quốc tế KDCN có chỉ 

định Việt Nam cũng như các đơn có nguồn gốc Việt Nam. Quy trình xử lý đơn KDCN 

ở giai đoạn quốc gia sẽ thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, như các đơn 

đăng ký KDCN nộp theo thể thức quốc gia. 

Giữa bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chủ động hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng và SHTT ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội, việc gia nhập Thỏa ước La-hay là một bước tiến trong việc đơn giản hóa và hài 

hòa hóa thủ tục theo tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy hoạt động đăng ký và bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp. 

Thỏa ước La-hay 

Những nước có thể tham gia Thỏa ước La-hay phải là thành viên của Công ước Paris 

về bảo hộ SHCN hoặc Công ước thành lập Tổ chức SHTT thế giới (WIPO); hoặc các 
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tổ chức liên chính phủ mà ít nhất có một quốc gia thành viên của tổ chức liên chính 

phủ đó là Thành viên của Công ước thành lập WIPO. Các nước tham gia Văn kiện 

1999 và các Văn kiện khác của Thỏa ước La-hay thành lập một liên minh chung gọi là 

Liên minh La-hay. Tính đến nay, Liên minh La-hay có 66 nước thành viên. 

So với các Văn kiện trước đó, Văn kiện năm 1999 nới rộng các quy định của Thỏa ước 

bằng việc cho phép các nước thành viên đưa ra các tuyên bố để lựa chọn cơ chế phù 

hợp với quy định của luật pháp trong nước nhằm thu hút các quốc gia có thủ tục thẩm 

định nội dung, đặc biệt là sự tham gia của các Cơ quan SHTT lớn trên thế giới như 

USPTO (Hoa Kỳ), JPO (Nhật Bản), KIPO (Hàn Quốc),... Hiện tại, cả JPO, KIPO và 

USPTO đều đã tham gia Thỏa ước theo Văn kiện 1999. Cơ quan SHTT của Liên minh 

châu Âu (EUIPO) cũng đã phê chuẩn Văn kiện 1999 vào ngày 01/01/2008. 

Trên cơ sở đánh giá sự tiến bộ và hoàn thiện hơn của Văn kiện 1999 so với các Văn 

kiện khác, Việt Nam đã quyết định phê chuẩn Thỏa ước La-hay theo Văn kiện 1999. 
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Ứng dụng công nghệ cao sản xuất muối tinh cho dược phẩm 

 

(Khoa học phổ thông) - Được tài trợ kinh phí từ một dự án cấp quốc gia, Công ty CP 

muối và thực phẩm Bình Định đã đầu tư dây chuyền chế biến muối cao cấp, hay 

còn gọi là muối tinh tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Dự án có 50 ha ruộng muối, trong đó 5 ha do công ty sản xuất, còn lại dự án hỗ trợ về 

vật tư, kỹ thuật cho diêm dân làm quen với quy trình sản xuất muối trải bạt. 

Lâu nay, diêm dân sản xuất muối theo kiểu truyền thống, tức là cho kết tinh muối trên 

nền đất nện, sản xuất trên ô ruộng diện tích nhỏ (khoảng 500 m2), vừa tốn công lao 

động mà năng suất không cao, khoảng 95 - 100 tấn/ha. Bên cạnh đó, muối có lẫn tạp 

chất nên giá bán thấp. Tùy theo thời điểm giá cao hay thấp, riêng năm nay giá khoảng 

1.000 đ/kg. Trong khi đó sản xuất theo cách trải bạt, năng suất từ 120 - 130 tấn/ha, giá 

bán từ 1.400 - 1.500 đ/kg. Nếu tính ra, sản xuất muối trải bạt lãi hơn cách sản xuất 

muối truyền thống trên 35 triệu đồng/ha (1,5 lần). 

Để có nguyên liệu cho nhà máy này, nước biển được đưa vào ruộng muối 4 ha ở tận xã 

Mỹ Thành, cách đó khoảng hơn 2 km. Ruộng muối được chia ra nhiều ô để lắng cặn, 

loại bớt tạp chất, phơi nắng để nước bốc hơi thành nước biển đậm đặc, có hàm lượng 

muối cao. Sau đó bơm, dẫn về bể chứa của nhà máy. Từ bể này, nước mặn sau xử lý 

được đưa lên các bồn lắng bằng nhựa, composit, sau đó lại tiếp tục xử lý bằng hóa 

chất, lắng lọc rồi cho qua hệ thống xử lý bằng vật liệu nano. Cuối cùng là cho nước 

“nguyên liệu” đã được xử lý không còn tạp chất, vi sinh này vào các khay chứa trong 

nhà kính có diện tích 1.000 m2. Nhờ ánh nắng mặt trời, nhà kính hấp thu nhiệt độ và 

tỏa ra từ 39 - 400C. Từ đó nước các ô chứa trong nhà kính bốc hơi và thoát ra ngoài 

theo các cửa được bố trí hợp lý. Nếu đứng trước cửa hay vào trong nhà kính ta cũng 

cảm nhận được hơi nóng bốc ra như đang trong phòng xông hơi vậy. Tùy thời tiết, 

nắng nhiều hay ít, sau thời gian khoảng 10 - 15 ngày thì muối kết tinh, cho thu hoạch. 

Nếu so với muối sản xuất thủ công truyền thống hay muối trải bạt, muối trong nhà 

kính khá sạch, bởi được bao che kín xung quanh, không có côn trùng, bụi bặm nào 

xâm nhập. 

Muối trong nhà kính sau khi thu hoạch được đưa vào hệ thống thiết bị đặt gần đó xử lý 

để tạo ra muối tinh khiết. Hệ thống thiết bị này là một dây chuyền sản xuất. Từ muối 
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hạt kết tinh trong nhà kính đem xay nhỏ, sấy khô đạt tiêu chuẩn quy định để thành 

muối tinh thành phẩm. 

Loại muối này sẽ được xuất thử nghiệm, sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn quy định, 

sẽ cung cấp cho các công ty dược phẩm, trong đó Công ty CP dược - TTBYT Bình 

Định bao tiêu phần lớn. Ngoài ra, loại muối này còn cung cấp cho các ngành sản xuất 

thực phẩm, mỹ phẩm cao cấp khác. Muối tinh bán ra của công ty cũng bằng giá mua từ 

nước ngoài từ 4,5 - 5 ngàn đồng/kg. 
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Cheo cheo lưng bạc cực quý hiếm được phát hiện ở Việt Nam sau 30 năm biến 

mất 

 

Hai cá thể cheo cheo lưng bạc được camera ghi lại. Ảnh: GWC. 

(Tạp chí khám phá) Có kích thước nhỏ như thỏ nhưng ngoại hình trông như hươu 

nai, cheo cheo lưng bạc là một loài động vật bí ẩn và quý hiếm, vừa được phát hiện 

tại rừng ở Việt Nam sau 30 năm biến mất. 

Các nhà khoa học vừa phát hiện loài cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam sau 

gần 3 thập kỷ biến mất nhờ vào camera quan sát được đặt trong rừng. Phát hiện này 

nhanh chóng gây chấn động trong giới nghiên cứu và được đồng loạt các tờ báo khoa 

học lớn trên thế giới đưa tin. 

Theo đó, cheo cheo lưng bạc hay tên khoa học là Tragulus versicolor được nhìn thấy 

lần cuối vào 25 năm trước bởi một nhóm các nhà nghiên cứu người Việt và Nga. Lúc 

đó, các nhà nghiên cứu đã nhận lại xác của con vật đó từ tay một người thợ săn. 

“Từ lâu rồi cheo cheo đã trở thành loài vật chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng. Việc 

phát hiện ra loài vật này cho thấy chúng vẫn còn sống ở ngoài môi trường, nhìn xa hơn 

đây là dấu hiệu cho biết rằng cheo cheo vẫn chưa tuyệt chủng. Giờ đây, chúng tôi sẽ 

nhanh chóng tìm cách để bảo vệ chúng một cách tốt nhất”, An Nguyen, nhà nghiên 

cứu sinh vật học tại Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Toàn cầu (GWC) cho biết. 

Trước đây, giới khoa học đã liệt kê cheo cheo lưng bạc vào danh sách 25 loài động vật 

có nguy cơ bị biến mất, đây là những loài nằm trong tầm ngắm của những đối tượng 

săn bắn động vật hoang dã trái phép. Các loài trong danh sách này được GWC tích cực 

tìm kiếm nhưng rất ít trong số chúng được tìm thấy. 

Để ghi lại được hình ảnh cheo cheo, các nhà nghiên cứu đã tìm đến người dân địa 

phương và nhân viên kiểm lâm ở Nha Trang để hỏi chi tiết. Sau đó, họ tiến hành lắp 

đặt camera quan sát liên tục trong 5 tháng ở những nơi được người dân cho là đã nhìn 

thấy sự xuất hiện của cheo leo. 

Trong đợt quan sát đầu tiên, nhóm nghiên cứu thu về 275 bức ảnh chụp loài cheo cheo 

lưng bạc. Tiếp theo sau đó, các nhà khoa học tiếp tục lắp đặt 29 camera ở nhiều vị trí 

khác nhau rồi chụp được 1.881 bức ảnh về loại động vật quý hiếm này trong suốt 5 

tháng ròng rã trong năm 2018. 
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Nhóm các nhà nghiên cứu của GWC lắp đặt camera trong rừng để ghi lại hình ảnh 

của loài cheo cheo lưng bạc. Ảnh: GWC. 

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Người dân địa phương đã quan sát và bắt gặp loài vật này 

khá thường xuyên trước đây nên những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được không 

khiến họ bất ngờ. Tuy vậy, đối với cộng đồng khoa học trên khắp thế giới thì đây là 

một khám phá lớn vì đã “làm sống lại” loài vật tưởng chừng như đã tuyệt chủng”. 

Thật vậy, hàng loạt các tờ báo lớn trên thế giới như CNN, The Guardian, National 

Geographic đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện này và đánh giá tầm quan trọng của 

phát hiện. Công bố này như là bằng chứng giúp củng cố thêm về việc tái phát hiện các 

loài động vật biến mất, dù là cách khoảng cả một thế hệ. 

Cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam là loài động vật guốc chẵn thuộc họ cheo 

cheo. Ngoài kích thước nhỏ như một chú thỏ, khuôn mặt và có hai răng nanh giống 

chuột và dáng ngoài trông như hươi nai, thì loài vật này có khối lượng chỉ vào khoảng 

4 kg, không có tuyến lệ, phủ lông mịn màu nâu đỏ, phần ngực kéo dài xuống bụng có 

3 vệt lông khác màu chạy dọc theo thân, cũng như chúng không có sừng dù là con đực 

hay cái. 

 

Sau gần 30 năm, cheo cheo lưng bạc đã được tái phát hiện. Ảnh: GWC. 
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Loài vật này được mô tả lần đầu vào năm 1910 khi các nhà khoa học thời đó thu thập 

được 4 mẫu khảo vật của loài này tại khu vực Nha Trang ngày nay. Mãi đến năm 1990 

mới có ghi chép về cheo cheo lưng bạc khi các nhà khoa học nhận được xác của nó từ 

tay một thợ săn. 

Theo kế hoạch sắp tới, nhóm nghiên cứu của GWC sẽ tiếp tục lắp đặt camera khảo sát 

nhằm phát hiện thêm nhiều cá thể cheo cheo trong tự nhiên, theo dõi tập tính sống của 

loài này cũng như ngăn chặn được những hành vi đe dọa của con người.Hiện nay tình 

trạng săn bắn thú vật hoang dã và xâm lấn rừng của con người đang diễn ra rất dữ dội, 

nhóm nghiên cứu cho biết cần có những động thái kịp thời ngay lập tức trước khi loài 

vật này lại biến mất thêm một lần nữa. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Sử dụng cây xanh thường hiệu quả và ít tốn kém hơn công nghệ giảm ô nhiễm 

không khí 

 

Theo một nghiên cứu mới, trồng cây xanh và cây bụi xung quanh các nhà máy 

thông thường và nhà máy điện có thể là chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí 

hiệu quả hơn lắp đặt các công nghệ xử lý khác. 

Khi các nhà nghiên cứu phân tích tiềm năng của các chiến lược giảm thiểu ô nhiễm 

không khí theo cách tự nhiên và nhờ công nghệ cho hàng chục nguồn ô nhiễm, bao 

gồm các nhà máy, đường bộ, nhà máy điện, công trường khoan dầu khí và các nguồn 

khác, họ đã phát hiện thấy các biện pháp can thiệp tự nhiên chiếm ưu thế hơn khoảng 

75%. 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Environmental Science and 

Technology, cho thấy các biện pháp tự nhiên đã làm giảm ô nhiễm không khí trung 

bình khoảng 27%. 

"Thực tế là theo truyền thống, đặc biệt với tư cách kỹ sư, chúng tôi không nghĩ về thiên 

nhiên, mà chỉ tập trung áp dụng công nghệ vào mọi thứ", Bhasta Bakshi, giáo sư kỹ 

thuật hóa học và phân tử sinh học tại trường Đại học bang Ohio và là trưởng nhóm 

nghiên cứu nói. "Vì thế, chúng ta cần quan sát thiên nhiên, tìm hiểu và tôn trọng thiên 

nhiên. Có những cơ hội đôi bên cùng có lợi nếu chúng ta làm - những cơ hội có thể ít 

tốn kém và tốt cho môi trường hơn". 

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu công khai về ô nhiễm không khí và 

thảm thực vật ở mỗi hạt trong 48 tiểu bang liền kề. Tại mỗi hạt, các nhà nghiên cứu đã 

xem xét thảm thực vật hiện có, bao gồm cả cây, đồng cỏ và cây bụi và tính toán số 

lượng cây cần bổ sung để phục hồi độ che phủ của thảm thực vật bằng mức trung bình 

của hạt. Các nhà khoa học cũng đã tính toán tác động của việc trồng cây bổ sung đến 

mức độ ô nhiễm của hạt, bao gồm nồng độ sunfua dioxit, chất hạt và nitơ dioxit. 

Nhờ khôi phục độ che phủ của thảm thực vật, ô nhiễm không khí có thể giảm trung 

bình 27% trên tất cả các hạt. Trong 75% các hạt, các giải pháp tự nhiên ít tốn kém hơn 

sử dụng công nghệ để đạt được mức giảm ô nhiễm không khí tương tự. 
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Các tác giả nghiên cứu thừa nhận không thể phục hồi thảm thực vật tại một số hạt như 

ở các hạt ở sa mạc hoặc tại các thành phố không có đủ không gian. Vì thế, việc kết hợp 

các giải pháp tự nhiên và công nghệ với nhau là lý tưởng. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/11/06/Trees-often-

better-cheaper-than-technology-at-mitigating-air-pollution/2631573062680/ 
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Phương pháp tái chế bộ lọc hóa học từ chai nhựa thải loại 

 

Ngành sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình tiêu tốn nhiều năng lượng liên tục 

để loại bỏ các tạp chất không mong muốn khỏi chất lỏng. Hiện nay, các nhà khoa 

học đã tìm ra một giải pháp mới nhằm mục đích tiết kiệm phần lớn năng lượng, 

bằng cách sử dụng các bộ lọc được làm từ chai nhựa thải loại. 

Theo các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học & Công nghệ King Abdullah 

(KAUST) của Ả Rập Saudi, khoảng 40% năng lượng tiêu thụ trong các nhà máy hóa 

chất được sử dụng trong các quá trình tinh chế như chưng cất và kết tinh. Thay vào đó, 

màng lọc thông thường không được sử dụng vì chúng bị phân hủy trong môi trường 

dung môi khắc nghiệt. Màng gốm Tougher là một trong những lựa chọn thay thế vì 

chúng bền hơn, tuy nhiên, giá thành của loại màng cao hơn so với các loại khác. 

Với những hạn chế này, các nhà khoa học của KAUST đã nhắm đến loại nhựa 

polyetylen terephthalate (PET) - một loại nhựa nhiệt dẻo, thuộc loại nhựa polyester 

thường được sử dụng phổ biến trong sản xuất các mặt hàng như chai nước sử dụng 

một lần. Không giống như các loại màng lọc được tạo ra từ vật liệu chi phí thấp, PET 

có ưu điểm là “rất bền về mặt cơ học và hóa học", cho phép khả năng chịu đựng cao 

trong quá trình tiếp xúc với các hợp chất khắc nghiệt. 

Nhóm nghiên cứu bắt đầu thử nghiệm bằng cách hòa tan vỏ chai nhựa PET, sau đó, sử 

dụng một loại dung môi để làm cho khối nhựa rắn lại ở dạng màng phẳng. Trong các 

thử nghiệm khác, các nhà khoa học đã bổ sung một loại polymer được gọi là 

polyethylen glycol (PEG) vào vật liệu PET ở các mức nồng độ khác nhau, từ đó, tạo 

thành các lỗ hổng có kích thước và số lượng khác nhau trong các màng. 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi loại bỏ các tạp chất ra khỏi chất lỏng, màng 

PET có chất lượng tốt nhất là màng có đường kính các lỗ đạt từ 35 - 100 nanomet, 

chiếm tới 10% tổng diện tích màng. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng trong tương lai 

không xa, công nghệ mới có thể được điều chỉnh và cải thiện để có thể được sử dụng 

trên quy mô lớn. 

Bài báo về nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Ứng dụng Vật liệu Polymer. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/environment/plastic-bottles-chemical-

filters 
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Phương pháp loại bỏ một trong những độc tính chủ yếu trong nước được sử dụng 

để chiết xuất bitum 

 

Công nghệ mới do các kỹ sư tại trường Đại học Alberta phát triển, có tiềm năng 

làm sạch và khử trùng nước được sử dụng trong sản xuất cát dầu. Quy trình này 

dựa vào ozon hóa và bộ lọc sinh học để loại bỏ các hợp chất hữu cơ khỏi nước ô 

nhiễm. 

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science of the Total Environment, chứng minh 

phương pháp này trước đây được sử dụng để làm sạch nước thải dược phẩm, loại bỏ 

hiệu quả axit naphthenic, được coi là một trong những thành phần độc hại chính của 

nước dùng sản xuất cát dầu. 

Mohamed Gamal El-Din, giáo sư chuyên về xử lý nước thải và là trưởng nhóm nghiên 

cứu cho rằng phương pháp này cũng giúp đẩy nhanh quá trình xử lý mà phải mất hàng 

thập kỷ để tự nhiên hoàn tất quá trình này. 

"Quá trình này thay vì phải mất 10 - 20 năm để diễn ra một cách tự nhiên, thì ozon 

hóa nước ô nhiễm sẽ phân tách các hợp chất hữu cơ thành nguồn năng lượng và thức 

ăn cho vi khuẩn trong bộ lọc sinh học trong vòng vài phút", GS. Gamal El-Din nói. 

Thông thường, phải mất ba lít nước chiết xuất bitum từ các mỏ dầu mới cho ra một 

thùng dầu thô. Sau khi quá trình hoàn tất, nước đã qua sử dụng chứa một số hợp chất 

hữu cơ và kim loại nặng, được lưu trữ trong các bể chứa chất thải. Theo Khung quản 

lý chất thải của chính phủ Alberta đối với cát dầu Athabasca có thể khai thác, gần 1 

nghìn tỷ lít nước thải từ cát dầu đã được lưu trữ trong các bể chứa chất thải vào năm 

2013. 

Sang năm, nhóm nghiên cứu sẽ khởi động dự án thử nghiệm hiệu quả xử lý của công 

nghệ mới. 

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-10-noninvasive-method-

early-stage-liver-disease.html 
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Sử dụng da lợn chứa tế bào sống để điều trị tổn thương bỏng ở người 

 

Thao tác cấy ghép tạm thời một lớp phủ bảo vệ lên vị trí tổn thương trên da bệnh 

nhân bị bỏng nặng là rất quan trọng và cần được thực hiện trong thời gian càng 

sớm càng tốt. Lớp bảo vệ thường là lớp da được lấy từ người đã chết. Tuy nhiên, 

mới đây, các nhà khoa học đã phát triển giải pháp mới trong đó lần đầu tiên họ 

sử dụng lớp da chứa tế bào sống từ lợn được biến đổi gen để cấy ghép cho bệnh 

nhân. 

Đối với trường hợp bệnh nhân bỏng cấp độ hai và độ ba, các chuyên gia y tế sẽ sử 

dụng những mảnh da từ người chết - kỹ thuật này còn được gọi là allogcraft (Việc cấy 

ghép được thực hiện trên hai cá thể cùng loài). Biện pháp này giúp bảo vệ vết thương, 

ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng và sự hao chất lỏng, cùng với các biến chứng nguy 

hiểm có thể dẫn đến tử vong. Khi người nhận đã ở trong tình trạng ổn định, mảnh da 

allograft sẽ được loại bỏ và một phần da từ một phần khác của cơ thể bệnh nhân sẽ 

được được cấy ghép vĩnh viễn vào vị trí tổn thương. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, kỹ thuật allogcraft không được sử dụng thường 

xuyên, đồng thời, chi phí cũng rất tốn kém. Xuất phát từ ý nghĩ đó, các nhà khoa học 

tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) đã phát triển một dòng lợn biến đổi gen 

vào những năm 1990. Những con vật đặc biệt này thiếu một gen thường có ở lợn 

nhưng không có trong cơ thể người, cho phép việc ghép da từ lợn có vẻ ít được thực 

hiện dễ dàng hơn đối với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân. 

Công nghệ mới đã được thương mại hóa dưới dạng ghép mô tế bào sống được gọi là 

Xeno-Skin bởi công ty spinoff XenoTherapeutics. Trong một thử nghiệm lâm sàng gần 

đây, bác sĩ phẫu thuật MGH Jeremy Goverman đã lần đầu tiên áp dụng một trong 

những "xenogcraft" đó trên người nhận. 

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu cố định tại chỗ Xeno-Skin với kích thước 5x5 cm cùng với 

một allograft tiêu chuẩn có kích thước lớn hơn lên vị trí vết bỏng bằng cách sử dụng 

ghim phẫu thuật và băng gạc. 5 ngày sau đó, khi tiến hành gỡ bỏ, nhóm cho biết họ 

không thể phân biệt được hai lớp phủ vì bề ngoài chúng rất giống nhau. Đặc biệt, mức 
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độ hiệu quả trong việc bảo vệ vị trí tổn thương trên da bệnh nhân trong điều kiện được 

gắn tạm thời là tương tự nhau. 

Tiếp đó, các chuyên gia tiến hành ghép vĩnh viễn một mảnh da từ đùi của người nhận 

sau vào vị trí vết thương. Quá trình lành vết thương đang tiến triển theo như dự đoán. 

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng điều quan trọng là họ không phát hiện retrovirus 

nội sinh ở lợn (PERVs) trong cơ thể người nhận vốn trước đây được xem là nguy cơ 

làm hạn chế khả năng cấy ghép mô sống hoặc nội tạng từ lợn sang người. 

Goverman cho biết: "Bước tiến nhỏ chúng tôi thực hiện ngày hôm nay là đại diện cho 

một số lượng lớn nghiên cứu về rất nhiều lĩnh vực kéo dài hàng thập kỷ, trong đó bao 

gồm sinh học cấy ghép, miễn dịch học và kỹ thuật di truyền. Ngoài ra, những tiến bộ 

nhanh chóng trong công nghệ chỉnh sửa gen đã mở ra một con đường mới rộng lớn 

cho khả năng phát triển kỹ thuật cấy ghép da lợn biến đổi gen, đại diện cho chương 

tiếp theo về tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân bị bỏng sâu cần cấy ghép". 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/live-cell-pig-skin-human-burn/ 
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Vật liệu sinh học mới điều trị chấn thương tủy sống 

 

Estrogen polyme hóa được chứng minh có khả năng bảo vệ các tế bào của hệ 

thống thần kinh, cho phép cải thiện điều trị chấn thương cột sống. 

Tổn thương tủy sống gây tê liệt và làm giảm khả năng vận động, không phải lúc nào 

cũng dừng lại ở những chấn thương ban đầu. Có một số liệu pháp để ngăn chặn sự suy 

giảm gia tăng nhưng chưa có cách chữa trị. Các nhà nghiên cứu tại Học viện Bách 

khoa Rensselaer, Hoa Kỳ đã tạo ra một loại vật liệu sinh học mới hứa hẹn cung cấp 

phương pháp điều trị mục tiêu là tủy sống và mô tổn thương, ngăn ngừa tổn thương 

nặng hơn. 

Trong bài báo được công bố ngày 23/10/2019 trên tạp chí Nature Communications, 

nhóm nghiên cứu liên ngành tại Học viện Bách khoa Rensselaer đã đề cập đến 

estrogen - một loại hormone tự nhiên sản sinh trong cơ thể - có thể được polyme hóa 

thành vật liệu sinh học giải phóng chậm và sử dụng cho các tế bào của hệ thần kinh để 

bảo vệ các tế bào đó và thậm chí thúc đẩy khả năng tái sinh. 

Ryan Gilbert, giáo sư kỹ thuật y sinh, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Estrogen 

được biết đến có thể bảo vệ thần kinh. Sau chấn thương tủy sống, tất cả các gốc tự do 

được giải phóng và khiến mức độ chấn thương của người bệnh gia tăng theo thời gian. 

Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn sự lan rộng chấn thương. Chúng tôi đang tìm cách 

điều trị ở giai đoạn cấp tính”. 

Thông qua quan sát các phương pháp bảo vệ tự nhiên, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một 

loại polyme - khi được cấy trực tiếp vào tủy sống - sẽ nhằm vào mô tổn thương và giải 

phóng estrogen như một liệu pháp chữa trị trong khoảng thời gian nhiều năm. Phương 

pháp này chính xác hơn các loại thuốc truyền thống, thường tác động đến toàn bộ hệ 

thống và có thể gây tác dụng phụ cho các cơ quan khác. 

Các phương pháp thông thường bào chế thuốc thành polyme, được gọi là thuốc 

polypro, không lý tưởng cho ứng dụng này, vì thế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một 

phương pháp mới. Họ đã sử dụng phương pháp quang hóa để tổng hợp estrogen thành 

các chuỗi polyme dài, có thể được kéo bằng lực điện thành các sợi cần thiết để cấy dọc 

tủy sống. 
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Để kiểm tra các sợi mới được tổng hợp này, các nhà khoa học đã sử dụng các tế bào hệ 

thần kinh như tế bào thần kinh và tế bào hình sao cho estrogen trùng hợp. Kết quả thử 

nghiệm tại lab cho thấy estrogen không chỉ bảo vệ thần kinh, mà còn có thể thúc đẩy 

quá trình tái tạo. 

“Đây là lần đầu tiên polyestrogen được xử lý thành các sợi có khả năng tăng cường sự 

phát triển của các tế bào thần kinh dọc theo hướng sợi mà không cần thêm các yếu tố 

tăng trưởng”, Palermo nói. 

Phương pháp mới hiện đang được cấp sáng chế và sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tiến 

tới nghiên cứu tiền lâm sàng để xem xét cách các sợi polyme hoạt động trong một hệ 

thống sống. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân chấn 

thương cột sống. Phát hiện mới sẽ thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực phân phối thuốc, 

ngày càng tập trung vào cá nhân hóa và độ chính xác. 

N.P.D (NASATI), theo https://scitechdaily.com/new-biomaterial-developed-that-could-

be-a-treatment-for-spinal-cord-injuries/ 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu nhân giống rong sụn Kappaphycus alvarezii bằng phương pháp nuôi 

cấy mô 

 

Rong Sụn, Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex. Silva là loài kinh tế có hàm 

lượng kappa-carageenan cao hơn so với các loài rong biển khác. Sản phẩm từ 

rong Sụn sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nên nhu cầu thị trường không 

ngừng tăng lên. Nghề trồng rong Sụn đem lại lợi nhuận kinh tế khá lớn cho nhiều 

nước trrên thế giới, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á như Philipin, Inđônêxia và 

Malaixia. Theo thống kê, tổng sản lượng rong Sụn (Kappaphycus spp.) thế giới 

năm 2012 đạt khoảng trên 2 triệu tấn tươi với tổng kim ngạch đạt trên 375 triệu 

USD. 

Tại Việt Nam, rong Sụn được di nhập từ Philipin vào năm 1993 và được nhân giống 

lần đầu tại khu vực Cửa Bé- Nha Trang. Vài năm sau đó, rong Sụn liên tục được di 

giống ra các vùng ven biển khác như Thừa Thiên-Huế (1997-1999), Bình Định, Quảng 

Nam (1996), Bà Rịa-Vũng Tàu (1998), Kiên Giang (1999). Ở miền Bắc, năm 1996-

1997, rong cũng được di giống ra trồng thử nghiệm thành công ở Quảng Ninh-Hải 

Phòng. Rong Sụn khi di giống đã được thử nghiệm trồng ở nhiều mô hình khác nhau 

như trồng trong đầm, đóng cọc, căng dây cố định trên nền đáy ở vùng nước nông, nuôi 

trên dàn phao nổi và nuôi trên bè, trồng trong lồng lưới... 

Việt Nam có tiềm năng lớn để trồng rong Sụn. Qua nghiên cứu, cả nước có khoảng 

7000 nghìn ha mặt nước ở vùng ven biển Nam Trung Bộ có thể phát triển thành vùng 

trồng rong Sụn trọng điểm. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tiễn cho thấy diện tích trồng 

rong Sụn hiện tại chỉ có khoảng 500ha với sản lượng khô hàng năm khoảng trên 1000 

tấn khô. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ rong Sụn phục vụ công nghiệp sản xuất kappa-

carageenan và một số ngành nghề khác ở Việt 2 Nam hiện tại yêu cầu tới khoảng 2000 

tấn khô/ năm, gấp đôi khả năng cung cấp. Do đó, nghề trồng rong Sụn có khả năng 

phát triển thành một nghề sản xuất hàng hóa lớn. Ngoài việc đem lại thu nhập cho ngư 

dân nghèo vùng ven biển, việc phát triển trồng rong Sụn còn giúp giảm thiểu mức độ ô 

nhiễm môi trường do quá trình phú dưỡng thủy vực đồng thời giảm áp lực khai thác 

nguồn lợi thủy sản vốn đang suy giảm mạnh cả về chất và lượng. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thoái trào của nghề trồng rong Sụn là chất 

lượng rong ngày càng giảm. Nguyên nhân dẫn đến tính trạng này là do quá trình nhân 
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giống sinh dưỡng kéo dài trên 20 năm đã vô tình làm giảm sức sống và chất lượng của 

gel trong rong Sụn Việt Nam. Hiện tượng này đã được nhiều nhà khoa học cảnh báo. 

Cũng gặp vấn đề tương tự, tại Ấn Độ, các nhà khoa học Viện nghiên cứu Hóa học 

Biển và Nghề muôi, đứng đầu là tiến sỹ CRK.Reddy đã nghiên cứu thành công công 

nghệ nhân giống rong Sụn bằng nuôi cấy mô năm 2003. Chất lượng rong Sụn nuôi cấy 

mô cho hiệu quả cao hơn rõ rệt so với rong Sụn giống thường và ổn định theo thời 

gian cho dù bị nhân giống theo phương pháp sinh dưỡng. 

Để thúc đẩy nghề trồng rong Sụn nói riêng và rong biển nói chung ở Việt Nam, năm 

2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu nhân giống rong Sụn Kappaphycus alvarezii bằng phương pháp nuôi cấy mô” 

do Thạc sĩ Đào Duy Thu hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Hải sản làm chủ 

nhiệm. Việc nhân giống bằng nuôi cấy mô kỳ vọng sẽ phục tráng lại được chất lượng 

rong giống sau một thời gian dài nhân giống sinh dưỡng và từng bước chủ động được 

khâu lưu giữ, cung cấp giống số lượng lớn cho người dân trồng thương phẩm. 

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Hải sản đã nghiên cứu thành công công nghệ nhân giống 

rong Sụn bằng phương pháp nuôi cấy mô. Sau đây là một số kết quả đạt được của đề 

tài: 

1. Các dòng rong Sụn hiện có ở Việt Nam không khác nhau về chất lượng. Tuy nhiên 

so với trước đây, chất lượng rong Sụn hiện nay đã giảm đi về sinh trưởng và chất 

lượng carrageenan. Việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho nuôi cấy mô nên thực hiện 

ở Cam Ranh và Ninh Thuận trên tất cả các dòng rong hiện có. 

2. Đề tài đã nghiên cứu xây dựng thành công qui trình nhân giống rong Sụn bằng 

phương pháp nuôi cấy mô. Qui trình cho tỷ lệ mẫu hình thành mô sẹo đạt >70%, tỷ lệ 

mô sẹo loại tốt chiếm 40-60%. Mô sẹo tốt sau khi cắt khỏi mẫu và cấy chuyển có thể 

tiếp tục cắt nhỏ để nhân nhanh số lượng mô sẹo. Tỷ lệ tạp nhiễm ở mẫu cấy ≤20% với 

đối tượng chủ yếu là vi khuẩn. Tất cả mô sẹo loại tốt đều tái sinh được thành vi mầm 

sau 10-30 ngày. Vi mầm sau khi chuyển sang môi trường lỏng cho tỷ lệ sống 90% và 

tạo ra tản rong hoàn chỉnh sau 30-45 ngày. Tản rong thích nghi trực tiếp ra ngoài tự 

nhiên đạt kích thước 4-5cm sau 60 ngày với tỷ lệ sống đạt trung bình khoảng 60%. 

3. Rong Sụn nuôi cấy mô được kiểm chứng có tương đồng di truyền cao với rong Sụn 

giống thường (rong Sụn đang trồng hiện nay). Chất lượng rong Sụn giống nuôi cấy mô 

khi tiến hành sinh sản sinh dưỡng không khác biệt giữa bốn thế hệ khác nhau. 

4. Rong Sụn nuôi cấy mô có tốc độ tăng trưởng là 2,47- 2,56%/ngày gấp 1,08-1,12 lần 

so với rong giống thường. Tuy nhiên, hàm lượng carrageenan ở rong Sụn giống nuôi 

cấy mô chiếm từ 45,75-46,75% trọng lượng rong khô sạch với sức đông của 

carrageenan từ ~690-712 g/cm
2
 và độ nhớt từ 130- 135cPs tương đương với rong 

giống thường và đạt tiêu chuẩn làm rong nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. 

5. Đề tài đã tạo ra được khoảng 5 vạn tản rong bằng phương pháp nuôi cấy mô và 

trồng thử nghiệm ở qui mô 01ha. Kết quả sau 45 ngày trồng thu hoạch được 22,6 tấn 

tươi (3.190kg rong Sụn khô). Sản lượng này cao tương 124 đương so với sản lượng 

trồng rong giống thường ở cùng mô hình nhưng thời gian và chi phí đầu tư giảm, 

khẳng định sử dụng rong nuôi cấy mô hiệu quả hơn so với rong giống thường. 
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6. Kết quả của đề tài đã được đăng trên 7 bài báo khoa học công nghệ trong nước, 

đăng ký 01 giải pháp hữu ích và đã đào tạo được 01 thạc sỹ và 01 kỹ sư chuyên ngành 

Công nghệ Sinh học. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15083/2014) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp 

 

Trong bối cảnh bệnh cúm ngày càng diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn thế 

giới trong đó có Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1950/QĐ-BYT 

ngày 06/8/2013 về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển và sử dụng vắc xin cúm, 

giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030” xác định việc sử dụng vắc xin là biện pháp 

hữu hiệu và cấp thiết đem lại hiệu quả cao trong việc dự phòng tích cực và chủ 

động bệnh cúm. Những lợi ích, hiệu quả đầu tư kinh tế, phát triển và bảo vệ sức 

khỏe giống nòi là căn cứ để xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vắc 

xin cúm phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời định hướng ưu tiên triển 

khai sản xuất vắc xin cúm trong trường hợp xảy ra đại dịch, khuyến khích tăng 

cường nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển sản xuất vắc xin cúm mùa, 

phát triển năng lực kiểm định chất lượng và thử nghiệm lâm sàng vắc xin cúm, 

tiến tới đăng ký sản phẩm vắc xin cúm mùa. 

Thực hiện chủ trương của nhà nước và của ngành, IVAC đã chủ động tiếp cận công 

nghệ, tranh thủ các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để nghiên cứu quy 

trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm, hướng đến tự chủ sản xuất vắc xin cúm trong 

nước. Đây là định hướng mang tính chủ động nhằm đảm bảo tính sẵn sàng để ứng phó 

với nguy cơ đại dịch cúm đồng thời tạo ra sản phẩm có tính thương mại để đa dạng 

hóa dòng sản phẩm, phát triển công nghệ và định hướng phát triển bền vững. 

Năm 2007, Sau những thành công trong nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm ở quy mô 

phòng thí nghiệm, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đã được Tổ chức Y tế thế 

giới (TCYTTG) hỗ trợ kinh phí và công nghệ để xây dựng một dây chuyền sản xuất 

vắc xin cúm hiện đại theo công nghệ trên trứng gà có phôi, với quy mô 1,5 - 3,0 triệu 

liều/năm, làm công nghệ nền để sẵn sàng áp dụng sản 2 xuất nhanh khi có các biến thể 

vi rút cúm mới xuất hiện. Năm 2010, IVAC đã thiết lập được quy trình lõi sản xuất vắc 

xin cúm trên trứng gà có phôi và sản xuất thành công các vắc xin cúm toàn hạt vi rút 

dự phòng cho đại dịch như vắc xin cúm A/H1N1, A/H7N9 và A/H5N1trên dây chuyền 

này. Đây là bước phát triển quan trọng hướng tới nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm 

mùa. 

Từ những thành công ban đầu tạo ra vắc xin cúm đại dịch dạng toàn hạt vi rút bất hoạt 

bất hoạt bằng formalin theo công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi ở quy mô công 

nghiệp, IVAC tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc xin cúm mùa dạng mảnh, đa giá với 

phương pháp phá vỡ cấu trúc hạt vi rút bằng triton-X100, sau đó dùng các kỹ thuật 

tinh chế, hấp phụ để thu được kháng nguyên đơn chủng. Năm 2014, IVAC đã nghiên 
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cứu thành công vắc xin cúm mùa 3 chủng dạng mảnh ở quy mô thí nghiệm làm tiền đề 

cho việc phát triển lên quy mô lớn. 

Trên cơ sở đó, ThS. Dương Hữu Thái, Phó Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm 

Y tế (IVAC) cùng các đồng nghiệp đã xây dựng dự án “Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp” với các mục tiêu nhằm sản 

xuất vắc xin cúm mùa đa giá trị (3 hoặc 4 chủng tùy theo khuyến cáo hàng năm của 

WHO), dạng mảnh ở quy mô công nghiệp, công suất 1.000.000 liều/năm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng của WHO sử dụng cho người. 

Từ kết quả nghiên cứu của dự án sản xuất thử nghiệm "Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp", nhóm chuyên gia đã rút ra 

được một số kết luận sau: 

1. Hoàn thiện quy trình tạo chủng sản xuất vắc xin cúm mùa từ chủng gốc, sản xuất 50 

ống chủng mỗi loại đạt tiêu chuẩn chất lượng dùng cho sản xuất. 

Đã xây dựng được quy trình tạo các chủng sản xuất (WSL) vắc xin cúm mùa từ chủng 

gốc do NIBSC cung cấp, được TCYTTG khuyến cáo theo mùa dịch hàng năm ở khu 

vực bắc bán cầu. Quy trình sản xuất chủng WSL được thực hiện bằng cách cấy chuyền 

nhiều đời trên trứng gà SPF có phôi, các giai đoạn của quy trình bao gồm: liều gây 

nhiễm chủng là 0,2 ml, nuôi cấy chủng ở 35 độ C đến 36 độ C trong vòng 48 giờ - 72 

giờ, thu dịch và phân ống 1ml sau đó bảo quản ở -70 độ C đến -80 độ C. Quy trình sản 

xuất chủng được thiết lập phù hợp với khuyến cáo của nhà cung cấp đối với chủng sản 

xuất vắc xin cúm mùa. 

 

Đã xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho chủng sản xuất vắc xin cúm mùa 

gồm 6 tiêu chí được thiết lập cho cho từng chủng cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B 

làm cơ sở cho việc cập nhật chủng sản xuất cúm mùa hàng năm. Tiêu chuẩn chất 

lượng chủng xây dựng dựa trên khuyến cáo của TCYTTG trong WHO-TRS 927, 2005 

và DĐVN IV, tập bổ sung 2015. 

Đã cập nhật và sản xuất được 6 lô chủng WSL vắc xin cúm mùa được khuyến cáo cho 

khu vực bắc bán cầu đạt tiêu chuẩn chất lượng dùng trong sản xuất. Các lô chủng WSL 

được đánh giá chất lượng tại NICVB và đạt các tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết 

lập, đủ số lượng sử dụng trong nghiên cứu. 
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2. Hoàn thiện qui trình sản xuất vắc xin cúm mùa đa giá trị (3 thành phần) dạng mảnh 

bằng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi, số lượng sản phẩm 180.000 đến 

280.000 liều đạt tiêu chuẩn chất lượng TCYTTG. 

Thiết lập được quy trình sản xuất vắc xin cúm mùa dạng mảnh gồm 10 giai đoạn 

chính. Các thông số kỹ thuật chủ yếu được thiết lập riêng cho từng chủng trên cơ sở 

quy trình lõi sản xuất vắc xin cúm theo công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Phát 

triển được công nghệ sản xuất từ quy mô phòng thí nghiệm lên quy mô 100% công 

suất thiết kế đạt tiêu chuẩn khuyến cáo của TCYTTG và DĐVN. 

Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho vắc xin cúm mùa đơn chủng dạng 

mảnh gồm 11 chỉ tiêu. Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cho vắc xin cúm mùa 

thành phẩm gồm 10 chỉ tiêu theo khuyến cáo của TCYTTG trong WHO-TRS 

927(2005) và của Việt Nam quy định trong DĐVN IV (2009 và tập bổ sung 2015). 

Đã sản xuất các vắc xin cúm mùa đơn chủng dạng mảnh sử dụng chủng cúm mùa 

2014-2015, 2016-2017 và 2017-2018 với tổng số tương ứng 180.000 liều vắc xin 

IVACFLU-S dưới dạng nước cốt đơn chủng dạng mảnh và 45.000 141 liều vắc xin 

cúm mùa thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng dùng trong các nghiên cứu tiền lâm 

sàng, thử nghiệm lâm sàng và đăng ký lưu hành Kết quả kiểm định chất lượng và 

nghiên cứu tiền lâm sàng trên các mô hình động vật thí nghiệm cho thấy vắc xin cúm 

IVACFLU- S do IVAC sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng theo khuyến cáo của 

TCYTTG trong WHO-TRS 927(2005) và của Việt Nam quy định trong DĐVN IV 

(2009 và 2015). 

Kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy vắc xin đạt yêu cầu về an toàn, dung nạp 

tốt theo đường tiêm bắp và tạo được đáp ứng miễn dịch tốt trên động vật thí nghiệm 

phù hợp với khuyến cáo của TCYTTG và quy định của Việt Nam. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15118/2018) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 


