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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Công nghệ nuôi tôm hùm thương phẩm trong bể 

 

Mô hình nuôi tôm thương phẩm trong bể xi măng mà Công ty TNHH Thủy sản Đắc 

Lộc triển khai. Ảnh: Đắc Lộc. 

(Báo Khoa học và phát triển) Dù mang lại lợi nhuận kinh tế cao nhưng nghề nuôi 

tôm hùm đang có những tác động tiêu cực đến môi trường biển. Để vừa đảm bảo 

sản lượng vừa bảo vệ môi trường, các nhà nghiên cứu của Công ty TNHH Thủy 

sản Đắc Lộc đã nhận chuyển giao và hoàn thiện công nghệ nuôi tôm hùm thương 

phẩm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Phú Yên. 

Mô hình nuôi tôm hùm trên bờ đầu tiên 

Tháng 5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra dự thảo đề án ‘Phát 

triển sản xuất, xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025’ với mục tiêu, tổng sản lượng tôm 

hùm nuôi đạt 3.000 tấn; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD; từng bước 

hình thành các vùng sản xuất và xuất khẩu tôm hùm trọng điểm. Cùng với sản lượng 

này, vấn đề liên quan đến môi trường cũng được nhấn mạnh như vùng nuôi được kiểm 

soát môi trường, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn lao động. 

Có lẽ, Bộ Nông nghiệp và nông thôn có lý do để đưa ra mục tiêu lớn như vậy, dù ở 

thời điểm hiện tại, sản lượng tôm hùm thương phẩm trên cả nước mới đạt 1.800 

tấn/năm (2019) với hơn 190.000 lồng nuôi (gồm thương phẩm và giống). Lý do này có 

lẽ một phần bắt nguồn từ việc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã triển khai thành 

công mô hình nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa ở Phú 

Yên bằng công nghệ RAS (tuần toàn nước) do Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 

III chuyển giao. Đây là dự án quy mô cấp Nhà nước do Văn phòng Chương trình Quốc 

gia (Bộ KH&CN) đầu tư với mục đích xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, 

nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, phát triển bền 

vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường… 

Cũng cần nói rằng đây là dự án nuôi tôm trên bờ đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. 

Vì sao vậy? Bởi khác với tôm thẻ, tôm sú hay cua, ghẹ… tôm hùm khó nuôi, chỉ sống 

và phát triển được ở vùng biển nước sạch, lưu thông thường xuyên, lồng được đặt 
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chìm xuống nước từ 10-20m để đảm bảo mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Thức ăn 

của tôm hùm phải tươi, từ cá, cua, ốc… Trung bình, để nuôi được 1kg tôm hùm, người 

dân mất khoảng 15 kg thức ăn. 

“Với hàng triệu con tôm hùm thì thử hỏi, có bao nhiêu tấn cua, cá,… đã được rải 

xuống biển và phần không tiêu thụ hết đọng vào các rạn san hô, gây ra ô nhiễm 

nghiêm trọng vùng biển này” – chị Trần Thị Lưu, cán bộ nghiên cứu của công ty 

TNHH Đắc Lộc nói trong tiếc nuối. Bởi vậy, nếu như mấy năm trước, lồng nuôi còn 

đặt gần bờ thì giờ đây, càng lúc lồng càng được đưa ra xa bờ, tìm đến những vùng 

nước sạch mới. Nếu đến một ngày, tất cả những vùng biển đều bị ô nhiễm thì người 

dân có thể nuôi tôm ở đâu và liệu rằng tôm hùm có cơ hội để trở thành sản phẩm xuất 

khẩu đến năm 2025 hay không? 

Khi dự án nuôi tôm hùm thương phẩm trên bờ được triển khai, đã có không ít người 

dân lắc đầu: “Bởi làm sao mà nuôi được trên bờ, làm sao đảm bảo cho nước sạch?, khi 

mà thời gian phát triển của tôm hùm kéo dài từ 12-18 tháng chứ không phải vài ba 

tháng như tôm thẻ hay tôm sú”. 

Nhưng công nghệ RAS (tuần hoàn nước) mà Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III 

nghiên cứu và nội địa hóa đã được triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới. 

Thành công của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc ở quy mô thương phẩm tạo ra một 

hướng đi mới cho nghề nuôi tôm hùm ở Việt Nam giúp kiểm soát được môi trường 

nuôi, kiểm soát dịch bệnh, không bị ảnh hưởng thời tiết, dễ dàng trong quá trình vận 

hành chăm sóc. 

Để tôm hùm phát triển trong môi trường nhân tạo, yếu tố tiên quyết là nước phải sạch, 

nhiệt độ ở mức từ 25-30 độ C, độ mặn 28 – 33%, có dòng chảy lưu thông như ngoài 

biển. Vì vậy, hệ thống được thiết kế thành một vòng tuần hoàn với bể nuôi và bể lọc 

sinh học, đảm bảo nguyên tắc, bể nuôi cao hơn bể lọc. Bể có thể là bể xi măng, 

composite hoặc bể nổi (bạt khung sắt). Các thiết bị phụ trợ đi kèm trong hệ tuần hoàn 

là trống lọc, skimmer… 

Chị Trần Thị Lưu mô tả về quy trình xử lý của RAS: “Nước từ bể nuôi đi qua trống 

lọc, chất bẩn được tách ra còn nước được đẩy sang bể lọc sinh học. Tại đây, các vi sinh 

vật giúp chuyển hóa chất độc hại có thể gây bệnh cho tôm thành các chất không có hại, 

ví dụ như chuyển hóa ammoniac sang NO2, NO3, skimmer có tác dụng tách các 

protein lơ lửng còn lại, …Ở bước cuối cùng, nước sạch được đẩy sang hệ thống làm 

mát và tia UV để diệt khuẩn, đảm bảo các yếu tố về nhiệt độ, và các chỉ tiêu lý hóa 

trước khi quay trở lại bể nuôi”. Với mô hình xử lý tuần hoàn như vậy, nước trong bể 

nuôi được đảm bảo thuận lợi cho tôm hùm phát triển. 

Cơ hội mới cho nghề nuôi tôm hùm 

Sau thời gian nuôi 10 - 12 tháng, tôm hùm xanh có thể đạt cỡ 350 gram/con. Sau 16 - 

18 tháng nuôi tôm hùm bông có thể đạt 700 gram/con. Tỉ lệ sống đạt khoảng 75%. 

Tôm có màu sắc đẹp, năng suất có thể đạt 4-5 kg/m
3
. 

“Kết quả này giúp chúng tôi mạnh dạn khẳng định có thể triển khai việc nuôi tôm hùm 

trong bể trên bờ” – chị Trần Thị Lưu nói. 

Ngoài ra, việc nuôi tôm trong bể giúp người dân có thể chủ động được thời gian nuôi, 

thời điểm bán, năng suất, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. “Nếu như nuôi 

lồng ngoài biển nặng nhọc, chỉ đàn ông mới làm được, do hàng ngày phải lặn sâu 
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xuống nước để kiểm tra, cho ăn, thì với mô hình nuôi trên bờ, ai cũng có thể đảm nhận 

công việc này” – chị Lưu nói thêm. 

Cũng trong mô hình này, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã lần đầu áp dụng loại 

thức ăn công nghiệp dành cho tôm hùm do TS Mai Duy Minh – Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III sản xuất. Thức ăn viên được cho ăn ngày hai lần vào 6-7 giờ và 18-

19 giờ với tỉ lệ cho ăn khoảng 2% trọng lượng thân. Do thức ăn chưa hoàn thiện 100% 

nên mỗi tuần tôm được cho ăn bổ sung hai bữa thức ăn tươi. 

Nhóm nghiên cứu tại Công ty Đắc Lộc cho rằng, thức ăn viên hoàn toàn phù hợp với 

mô hình nuôi trong bể trên bờ, vì dễ dàng quan sát và nắm được mức độ ăn của tôm và 

điều chỉnh cho hợp lý. Trong khi đó, việc đưa thức ăn viên trong môi trường biển tự 

nhiên khó khả thi do thức ăn dễ dàng tan trong nước và lắng xuống khiến tôm hùm 

trong lồng khó tiếp cận hơn so với tôm, cua… được cắt miếng to. Điều này góp phần 

hoàn thiện quy trình nuôi tôm hùm trên bờ. 

Tính đến tới điểm này, dự án nuôi tôm hùm thương phẩm mà Công ty TNHH thủy sản 

Đắc Lộc đã thành công bước đầu. Tuy nhiên về đường dài có thể đưa mô hình này vào 

thực tế và trở thành nghề mới cho người dân Phú Yên và các vùng khác vẫn cần nhiều 

thời gian để thay đổi thói quen, tập quán của người dân, nhất là trong điều kiện, chi phí 

đầu tư ban đầu rất lớn. 

Chị Trần Thị Lưu nói: “Nuôi tôm lồng bè sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn bởi hình 

thức nuôi hiện tại khiến các vùng biển ô nhiễm nghiêm trọng. Có thể 5 – 7 năm tới, 

việc nuôi lồng bè không có hiệu quả và lúc đó việc tất yếu là phải chuyển đổi hình 

thức sang nuôi trong bể mà Đắc Lộc đang triển khai như hiện tại”. 

Quan trọng hơn, khi đã hướng tới mục tiêu xuất khẩu thì việc chủ động hoàn toàn về 

các điều kiện cho sự phát triển của tôm hùm là yêu tố tiên quyết. 

“Chương trình đã tạo ra được một nghề mới: nghề nuôi tôm hùm thương phẩm trong 

bể trên bờ, và dự án này cũng đúng như tên chương trình (đổi mới công nghệ quốc 

gia), xây dựng được công nghệ mới để có thể duy trì và phát triển nghề nuôi tôm hùm, 

là đối tượng có giá trị kinh tế cao” – đại diện của công ty Đắc Lộc hồ hởi nói thêm. 
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Công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo 

 

Mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo. 

(Cesti.gov.vn)Quá trình nuôi trồng được tiến hành theo 4 giai đoạn: nuôi sợi, tạo 

giá thể, nuôi giá thể, thu hoạch. 

Đông trùng hạ thảo là tên gọi của một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi có tên 

khoa học là Cordyceps sinensis với ấu trùng của một loài côn trùng thuộc 

chi Hepoalus. Đây là loại dược liệu quý, có hàm lượng hoạt chất Cordycepin và 

Adenosin cao, có giá trị lớn trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. 

Để đảm bảo nguồn cung, đông trùng hạ thảo được nuôi trồng theo quy trình khép kín 

từ khâu phân lập, lai tạo chủng giống. Sau đó nhân sinh khối, đưa vào nuôi trồng, thu 

hoạch và bảo quản nhằm giữ được chất lượng tốt nhất. Quá trình nuôi trồng được tiến 

hành theo 4 giai đoạn: nuôi sợi, tạo giá thể, nuôi giá thể, thu hoạch. 

Ở giai đoạn 1, các bình thủy tinh sau khi được cấy giống đông trùng hạ thảo sẽ được 

nuôi sợi trong điều kiện không ánh sáng, độ ẩm 75% ở nhiệt độ 25
0
C trong khoảng 

thời gian từ 15-20 ngày cho tới khi sợi đông trùng hạ thảo ăn kín toàn bộ bề mặt môi 

trường. 

Ở giai đoạn 2, các bình được nuôi ở điều kiện chiếu sáng 12 giờ/ngày, với cường độ 

chiếu sáng 1000 Lux, độ ẩm 80% và nhiệt độ 22
0
C. Hàng ngày vào buổi sáng sớm và 

chiều tối tiến hành mở cửa phòng khoảng 30 phút để có sự lưu thông không khí trong 

và ngoài phòng. Sau khoảng 15 ngày trên bề mặt các bình nuôi bắt đầu mọc ra các 

ngọn nấm li ti. 

Ở giai đoạn 3, các bình được nuôi ở chế độ chiếu sáng 12 giờ/ngày với cường độ chiếu 

sáng 700 Lux, độ ẩm 80-85%, nhiệt độ 22
0
C. Hàng ngày vào buổi tối và sáng sớm 

cũng mở cửa phòng khoảng 30 phút. Trong quá trình nuôi thường xuyên kiểm tra theo 

dõi hàng ngày để loại bỏ các bình mốc, nhiễm khuẩn. Sau khoảng 2 tháng trên ngọn 

bắt đầu xuất hiện bào tử (đầu ngọn có màu vàng đậm). 
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Ở giai đoạn 4, khi ngọn có màu vàng đậm hơn phần thân nấm, lúc đó bào tử bắt đầu 

xuất hiện, tiến hành thu hoạch đông trùng hạ thảo. Mở nắp bình, dùng kéo cong cắt 

ngọn xuống sát mặt cơ chất hoặc dùng panh kẹp lấy từng cụm nấm ra. Muốn tận thu 

đợt 2 đối với các bình còn nguồn cơ chất, người nuôi phải thu hoạch trong điều kiện 

vô trùng để tránh nhiễm khuẩn và nấm mốc cho các bình nuôi. Sau khi thu hoạch thì 

dùng nilon bịt kính lại miệng bình tiếp tục đưa vào phòng nuôi để thu hoạch lần 2. 

Chi phí đầu tư cho công nghệ nuôi đông trùng hạ thảo nhân tạo như trên khá rẻ, vì các 

thiết bị phục vụ cho sản xuất nấm như nồi hơi công nghiệp, thiết bị khử trùng, hệ 

thống phun sương, máy điều hòa…được sản xuất trong nước, với giá thành phù hợp. 

Nguồn nguyên liệu sử dụng quá trình nuôi trồng cũng có sẵn và đảm bảo an toàn chất 

lượng sản phẩm. 

Để đảm bảo nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo thành công, phòng nuôi trồng phải 

đảm bảo các điều kiện như vô trùng, có độ sáng và thoáng tự nhiên, có bổ sung hệ 

thống chiếu sáng và giàn giá để đặt bình nuôi. Bên cạnh đó, cần trang bị thêm hệ thống 

phun sương (tự động) tạo độ ẩm cần thiết (70-85%) và hệ thống làm lạnh để giữ nhiệt 

độ ổn định (18-20
0
C). 

Công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo được giới thiệu tại Techmart Công nghệ sinh 

học 2020 do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức vào các 

ngày 5-6/11. 
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Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình nông thôn, miền núi toàn quốc giai 

đoạn 2016-2020 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 

(KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016 – 2025 đã tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản 

xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội (KT-XH) thiết thực trên địa bàn, tạo đà cho 

việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và thúc đẩy phát 

triển KT-XH khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang tại hội nghị sơ 

kết 5 năm thực hiện chương trình nông thôn, miền núi toàn quốc giai đoạn 2016-2020, 

định hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025. 

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Bắc Giang tổ chức từ ngày 12-13/11 tại khu hội nghị tỉnh Bắc Giang. 

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang; Phó Chủ tịch Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính; Phó Vụ trưởng Hội đồng dân tộc 

Quốc hội Triệu Văn Bình; Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp (Ủy ban Dân tộc) Nguyễn Cao 

Thịnh. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Thái Bình, Gia Lai, 

Đồng Tháp, Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo 55 Sở KH&CN của các tỉnh trong toàn quốc; 

các nhà khoa học, cơ quan chuyển giao hỗ trợ ứng dụng công nghệ các dự án thuộc 

chương trình nông thôn miền núi. 

Về phía tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương và đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, TP. 

Chuyển giao hàng nghìn công nghệ mới 

Báo cáo của Bộ KH&CN nêu rõ, vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm hơn 60% 

diện tích tự nhiên, là địa bàn sinh sống chủ yếu của 12,3 triệu người thiểu số, chiếm 

14,27% dân số cả nước. Đây là vùng có vị trí trọng yếu, địa bàn chiến lược, vùng biên 
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cương phên dậu của quốc gia, vùng có tầm quan trọng đặc biệt về KH-XH, ổn định 

chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước. Theo đó, ngày 13/10/2015, Thủ tướng 

Chính phủ ký Quyết định số 1747/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi). 

Qua 5 năm thực hiện Chương trình đã triển khai được 400 dự án trên toàn quốc. Các 

tỉnh đã xây dựng được 1.309 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN; chuyển giao 2.126 

lượt công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển KT-XH 

nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vượt kế hoạch đề ra. Các dự án thuộc 

Chương trình chủ yếu tập trung giải quyết 03 nhóm vấn đề chính: chuyển giao và tiếp 

nhận công nghệ; đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân; ứng dụng công nghệ 

vào thực tế thông qua các mô hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ kỹ thuật và 

đội ngũ cộng tác viên cơ sở, người dân làm chủ và phát triển các công nghệ tiên tiên 

thích hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. 

Thông qua thực hiện dự án đã đào tạo được 1.800 học viên về phương pháp xác định 

nội dung dự án triển khai; phương thức tổ chức quản lý, điều hành thực hiện dự án; 

phương pháp triển khai thực hiện dự án; quản lý tài chính cho các dự án; phương pháp 

duy trì và nhân rộng kết quả của dự án. Tập huấn cho 1.650 học viên về các quy định 

về tài chính, kế toán, hướng dẫn công tác quản lý và tháo gỡ các vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện dự án. Đã đào tạo được 3.520 kỹ thuật viên và tập huấn cho 

78.610 người dân về công nghệ chuyển giao cho các dự án. 

Giai đoạn này, các dự án theo chuỗi liên kết được ưu tiên lựa chọn với kỳ vọng tạo 

hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Trong 

đó ưu tiên xây dựng các mô hình liên kết giữa đơn vị sản xuất với người nông dân và 

với nhà phân phối thành chuỗi giá trị từ khâu đầu vào, sản xuất, sau thu hoạch, chế 

biến đến tiêu thụ sản phẩm. 

Qua 5 năm triển khai, hầu hết các dự án ứng dụng KH&CN đều mang lại hiệu quả 

kinh tế trực tiếp một cách rõ rệt cho đơn vị chủ trì, đồng thời mang lại hiệu quả xã hội, 

tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn miền núi, từng bước góp phần bảo vệ môi 

trường. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết, vùng 

nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số thường được biết đến với 5 cái nhất gồm: 

Có điều kiện khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế - xã hội phát 

triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ nghèo cao 

nhất. 

Giải quyết các vấn đề tồn tại của nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số cần sự 

tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quản 

lý. Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là làm sao đưa nhanh được tiến bộ 

KH&CN, thúc đẩy ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào thực tiễn sản xuất, đời 

sống. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, nông thôn, miền núi và vùng dân tộc 

không thể phát triển và thoát nghèo nếu không hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập vào sự phát triển chung của cả nước, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa, trên cơ sở chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, áp dụng 
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KH&CN, chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi gắn với bảo quản, chế 

biến, bảo hiểm sản xuất và tạo lập thị trường trong nước và xuất khẩu cho các sản 

phẩm hàng hóa. Bởi vậy,  đưa KH&CN vào phát triển sản xuất, đời sống kinh tế cho 

các vùng núi và dân tộc thiểu số góp phần quan trọng ổn định an ninh, chính trị cho 

các địa bàn trọng yếu của quốc gia. 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang khẳng định Chương trình nông thôn 

miền núi đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua, Bộ 

KH&CN đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai thực 

hiện Chương trình Nông thôn miền núi. Thực tế, Chương trình đã được triển khai thực 

hiện qua 3 giai đoạn, bắt đầu kể từ năm 1998. Các dự án thuộc Chương trình Nông 

thôn miền núi có công nghệ tiên tiến, phù hợp, xây dựng được những mô hình ứng 

dụng KH&CN có hiệu quả hướng vào giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội có tầm 

quan trọng đối với địa phương như nâng cao năng suất, chất lượng và đa đạng hóa các 

sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, có tiềm năng về thị trường và phát huy lợi thế của 

từng vùng; hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ 

trợ hình thành các ngành nghề mới nhằm phát huy các lợi thế về ngành nghề truyền 

thống… 

“Tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình trong thời gian tới cần giải quyết các 

vấn đề tồn tại của nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số cần sự tham gia của 

các ngành, các cấp. Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là làm sao đưa 

nhanh được tiến bộ KH&CN, thúc đẩy ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào 

thực tiễn sản xuất, đời sống”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Triển khai các dự án gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương 

Trong những năm qua, KH&CN vào phát triển sản xuất góp phần nâng cao đời sống 

kinh tế cho các vùng núi và dân tộc thiểu số. Tiêu biểu như Bắc Giang giai đoạn 2016-

2020, toàn tỉnh triển khai 11 dự án KH&CN với tổng kinh phí hơn 114 tỷ đồng. Các 

dự án đều chú trọng đến các nội dung chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt, chăn 

nuôi, chế biến, đào tạo tập huấn cho người dân. 
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Trong đó có nhiều dự án hiệu quả như: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN 

sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Yên Dũng” do Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Sinh vật cảnh Hoàng Linh chủ trì thực hiện. Trước khi có dự án, người 

dân chỉ canh tác rau theo mùa vụ, manh mún. Sau khi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, 

năng suất cây trồng tăng 180-220%. Dự án mang lại lợi nhuận cho Công ty khoảng 

350 triệu/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động, thu nhập từ 

9 -15 triệu đồng/tháng và 50 lao động thời vụ. 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định KH&CN có vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng 

định, những năm qua KH&CN có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-

XH của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức cao, bình quân giai đoạn 

2016-2020 ước đạt 13,5%, vượt mục tiêu đề ra và luôn nằm trong các tỉnh đứng đầu cả 

nước. Chất lượng tăng trưởng dần được cải thiện theo hướng bền vững trên cơ sở thu 

hút được nhiều dự án đầu tư sản xuất chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, nhất là ở khu 

vực nông thôn, miền núi. Theo đó, đời sống của người dân khu vực nông thôn, miền 

núi dần được cải thiện, sung túc hơn. 

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là trụ cột, 

nông nghiệp là trụ đỡ vì vậy mong muốn thời gian tới Bộ KH&CN tiếp tục đồng hành, 

hỗ trợ tỉnh Bắc Giang ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực hiện hiệu quả các dự án để 

nhân rộng trong thực tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người 

dân. 

Tại hội nghị, đại diện hộ nông dân tham gia mô hình dự án ứng dụng KH&CN chăn 

nuôi bò thịt tại tỉnh Phú Thọ, ông Đặng Văn Thư, dân tộc Dao chia sẻ: Nhờ có dự án 

từ Chương trình nông thôn, miền núi, gia đình ông đã thoát nghèo, từ hộ cận nghèo lên 

hộ có thu nhập trung bình khá. Khi tham gia dự án, ông được tập huấn nâng cao các 

kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt, theo phương thức “cầm tay chỉ việc”; các 

hộ tham gia dự án được hỗ trợ bò, thức ăn… góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình, 

kinh tế vùng miền. 
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Đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, UBND tỉnh Bắc Giang điều hành thảo luận tại hội 

nghị. 

Bốn nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới 

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, 

Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 

13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phép xử lý tài sản của dự án theo cơ chế 

”chuyển giao không bồi hoàn khi kết thúc nhiệm vụ” nhưng đến nay vẫn chưa ban 

hành được các văn bản thực hiện gây khó khăn cho các đơn vị chủ trì dự án. 

Bên cạnh đó, khó khăn về tài chính hàng năm nhu cầu đề xuất thực hiện dự án của các 

địa phương là khoảng 154 dự án/năm nhưng do nguồn kinh phí từ Ngân sách Sự 

nghiệp Khoa học công nghệ Trung ương bố trí còn hạn chế nên chỉ phê duyệt được 

khoảng 80 dự án/năm. Một số địa phương chưa bố trí được nguồn ngân sách của tỉnh 

hỗ trợ cho các dự án Ủy quyền cho địa phương quản lý theo quy định của Thông tư số 

348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang khẳng 

định: Chương trình nông thôn miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực 

hiện giai đoạn 2016-2025, đến nay đã thực hiện nửa thời gian, nội dung cơ bản đạt 

mục tiêu đề ra đến năm 2020. Tuy nhiên, khối lượng công việc cần thực hiện để hoàn 

thành mục tiêu, nội dung đặt ra đến năm 2025 còn rất lớn. Theo Thứ trưởng Nguyễn 

Hoàng Giang, trong giai đoạn tới Chương trình cần tập trung vào 4 nội dung lớn: 

Thứ nhất, về hoạt động Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, ngành, UBND 

các tỉnh, thành phố, các tổ chức hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ và đặc biệt là 

sự cố gắng nỗ lực của các tổ chức chủ trì dự án, Chương trình đã đạt được những kết 

quả hết sức quan trọng. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, cần phải nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại để 

khắc phục, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thời gian qua. Đó 

là việc hướng dẫn các tổ chức tham gia Chương trình thực hiện các dự án trên các lĩnh 

vực khác nhau như công nghệ chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch, mô hình ứng 

dụng chuyển giao công nghệ gắn với phát triển du lịch sinh thái…. vẫn còn hạn chế. 
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Do vậy, thời gian tới cần có những giải pháp phù hợp hơn trong việc tổ chức lựa chọn 

dự án, lựa chọn công nghệ cho các lĩnh vực phù hợp hơn. 

 
  

 

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại Hội nghị 

Thứ hai, về công tác chuyên môn, Vụ Phát triển KH&CN địa phương chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ KH&CN rà soát, tham mưu cho Bộ KH&CN, cơ 

quan liên quan… bổ sung, chỉnh sửa hành lang pháp lý để thuận lợi cho thực hiện 

Chương trình. Đồng thời, căn cứ mục tiêu, nội dung và các giải pháp thực hiện 

Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1747/QĐ-TTg, 

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết từng năm và cho cả giai đoạn 2021 - 

2025, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sản phẩm Chương trình đã đặt ra. 
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Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ chuyển 

giao công nghệ để triển khai dự án đạt kết quả tốt hơn. 

Thứ ba, các Sở KH&CN bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương giai đoạn tới, trên cơ sở đó chủ 

động tham mưu cho UBND cấp tỉnh đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án phù hợp 

với chủ trương phát triển nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh 

cho sản phẩm hàng hóa của địa phương. Góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh 

nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân. 

Thứ tư, đối với các tổ chức chủ trì dự án, các tổ chức hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

phải phối hợp chặt chẽ, huy động nguồn lực đối ứng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước 

để triển khai thành công các dự án. Đồng thời phải có kế hoạch nhân rộng các mô hình 

của dự án sau khi kết thúc. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà nghiên cứu Úc phát triển công nghệ laser có khả năng kiểm soát nơi sét 

đánh 

 

Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển công nghệ laser có khả năng kiểm soát 

nơi sét đánh xuống mặt đất. Nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà nghiên cứu từ 

Đại học Quốc gia Úc (ANU) và Đại học New South Wales (UNSW) Canberra dẫn 

đầu đã cho biết rằng họ đã đi tiên phong trong công nghệ chùm tia laser có khả 

năng kiểm soát đường đi và hướng của tia sét trước khi nó tấn công. 

Bước đột phá lớn này có khả năng làm giảm nguy cơ cháy rừng thảm khốc ở Úc, nhiều 

vụ cháy rừng gây ra do sét đánh xuống đất ở vùng đất bụi khô. Vladlen Shvedov, đồng 

tác giả của nghiên cứu từ Trường Vật lý của ANU, nói rằng chùm tia laser phản chiếu 

quá trình tương tự như tia sét, tạo ra một đường dẫn phóng điện tới các mục tiêu. 

Ông nói trong một thông cáo truyền thông: “Thí nghiệm mô phỏng các điều kiện khí 

quyển tương tự như điều kiện được tìm thấy trong sét thực”. Nhà nghiên cứu cho biết: 

“Chúng ta có thể hình dung một tương lai nơi công nghệ này có thể tạo ra phóng điện 

từ tia sét đi qua, giúp dẫn đường nó đến các mục tiêu an toàn và giảm nguy cơ hỏa 

hoạn thảm khốc”. 

Các tia laze bằng cách bẫy các vi hạt graphene trong không khí xung quanh, tạo ra các 

điều kiện cần thiết để truyền điện dọc theo đường đi của nó. Andrey Miroshnichenko, 

đồng tác giả từ UNSW Canberra, cho biết ngoài việc ngăn chặn cháy rừng, công nghệ 

này cũng có thể cho phép kiểm soát quy mô vi mô đối với các ứng dụng y tế và sản 

xuất. Ông nói: “Chúng tôi có một sợi chỉ vô hình, một chiếc bút mà chúng tôi có thể 

viết ánh sáng và điều khiển sự phóng điện trong khoảng 1/10 đường kính của sợi tóc 

người. Các ứng dụng y tế của nghiên cứu trên có thể bao gồm dao mổ quang học để 

loại bỏ mô ung thư cho đến các kỹ thuật phẫu thuật không xâm lấn. Chúng tôi thực sự 

đang bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của công nghệ hoàn toàn mới này”. 

P.A.T (NASATI), theo Xinhuanet.com, 
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Chip máy tính hai đầu mới 

 

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm LANES (Laboratory of Nanoscale 

Electronics and Structures) của Trường Đại học Bách khoa Lozanna (Thụy Sĩ) đã 

phát triển một chip máy tính mới, kết hợp hai chức năng tính toán logic và lưu trữ 

dữ liệu vào một đơn vị duy nhất, cho phép tạo ra các thiết bị nhỏ hơn, nhanh hơn và 

tiết kiệm năng lượng hơn. 

Cho đến nay, hiệu suất năng lượng của chip máy tính bị giới hạn bởi kiến trúc Von 

Neumann, với chức năng xử lý và lưu trữ dữ liệu diễn ra ở hai đơn vị riêng biệt nên sẽ 

tốn thời gian và năng lượng đáng kể để dữ liệu di chuyển liên tục giữa hai đơn vị này. 

Bằng cách kết hợp hai đơn vị thành một cấu trúc duy nhất, có thể giảm những tổn thất 

này. 

Đây là công nghệ đầu tiên sử dụng vật liệu 2D cho cấu trúc logic trong bộ nhớ, hoặc 

một cấu trúc duy nhất kết hợp các hoạt động logic với một chức năng bộ nhớ. 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu các đặc tính cụ thể của MoS2 (là vật liệu 2D bao gồm 

một lớp duy nhất có độ dày khoảng ba nguyên tử) từ vài năm trước và nhận thấy nó là 

một chất bán dẫn rất tốt, phù hợp cho các ứng dụng điện tử nên đã sử dụng nó để làm 

chip EPFL. 

Chip EPFL dựa trên các bóng bán dẫn kiểu FGFET, với ưu điểm là chúng có thể giữ 

điện tích trong thời gian dài, thường được dùng trong hệ thống bộ nhớ flash cho máy 

ảnh, điện thoại thông minh và máy tính. Các tính năng độc đáo của MoS2 giúp cho nó 

đặc biệt nhạy cảm với các điện tích được lưu trữ trong FGFET, cho phép các kỹ sư 

LANES phát triển các mạch hoạt động như cả bộ nhớ lưu trữ và có thể lập trình. Bằng 

cách sử dụng MoS2, họ có thể kết hợp nhiều chức năng xử lý vào một mạch duy nhất 

và sau đó tùy biến chúng. Khả năng này giúp các mạch thực hiện hai chức năng tương 

tự như cách hoạt động của não người, nơi các tế bào thần kinh vừa tham gia vào việc 

lưu trữ ký ức vừa thực hiện suy nghĩ, tính toán,…. 

Andras Kis, người đứng đầu LANES cho biết. "Thiết kế mạch của chúng tôi có nhiều 

ưu điểm. Nó có thể giảm tổn thất năng lượng liên quan đến việc truyền dữ liệu giữa 

các bộ nhớ và bộ xử lý, giảm thời gian cần thiết cho các hoạt động tính toán và thu 

nhỏ khoảng không gian cần thiết. Điều này cho phép tạo ra các thiết bị nhỏ nhưng 

mạnh và tiết kiệm năng lượng hơn." 

Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Nature. 

 Diệu Huyền (CESTI) - Theo Techxplore.com 
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Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để thúc đẩy 

nông nghiệp 

 

Trung Quốc đã đưa ra 10 tiến bộ quan trọng nhất của nước này trong khoa học và 

công nghệ nông nghiệp. Đáng chú ý, 5 trong số đó có liên quan đến công nghệ 

chỉnh sửa gen. 

10 tiến bộ của các nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc năm ngoái đã được công bố 

tại Diễn đàn 2020 về Khoa học và Công nghệ cho Phát triển Nông nghiệp và Nông 

thôn ở Trung Quốc. 

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã xác định được một gen trong loài cây teosinte 

(được coi là “tổ tiên hoang dã” của ngô), và sử dụng gen này để biến đổi ngô, tạo cho 

nó một hình dạng nhỏ hơn và nâng cao năng suất ngô ở mật độ cao. 

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã chỉnh sửa 4 gen ở lúa lai và thu được 

những cây có thể nhân giống vô tính thông qua hạt. Điều này có thể giúp tăng năng 

suất lúa lai và thay đổi mô hình nhân giống cây trồng và ngành công nghiệp hạt giống 

trong tương lai, theo một nhà nghiên cứu từ Viện Thông tin Nông nghiệp thuộc Học 

viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng gen CsBRC1 trong dưa chuột ức chế sự 

phân nhánh của chồi bên bằng cách ức chế trực tiếp chất mang auxin và góp phần tích 

lũy auxin cao hơn trong chồi. Phát hiện này cung cấp một phương pháp nhân giống 

cho các giống cây trồng có mức độ phân nhánh chồi khác nhau được trồng trong các 

hệ thống sản xuất dưa chuột khác nhau. 

Công nghệ chỉnh sửa gen cũng được các nhà nghiên cứu sử dụng để thu được tính 

kháng bệnh bạc lá do vi khuẩn phổ rộng ở cây lúa và khám phá sự phân chia giai đoạn 

hiệu quả và chính xác của bộ gen quả lê thành bộ gen đơn bội A và B của nó. 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiết lộ cấu trúc của virus gây bệnh dịch tả 

lợn châu Phi và những tác động đối với sự kết hợp của virus, đặt nền tảng cho sự phát 

triển của vắc xin bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Một nhóm nghiên cứu do Đại học Thanh Hoa dẫn đầu đã ước tính các mô hình không 

gian của lượng nitơ thải vào các vùng nước trên khắp Trung Quốc từ năm 1955 đến 

năm 2014 và xác định ranh giới nitơ cho quốc gia để quản lý hiệu quả chất lượng nước 

địa phương. 
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Các tiến bộ được lựa chọn khác bao gồm các nghiên cứu về độc lực của nấm bệnh 

truyền qua đất, giải trình tự bộ gen của động vật nhai lại quy mô lớn và các gen kháng 

mức độ cao của một loại kháng sinh quan trọng. 

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 
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Thuốc lá điện tử có thể làm thay đổi phản ứng của cơ thể đối với vi-rút 

 

Các nhà nghiên cứu tại UNC-Chapel Hill đã phát hiện ra rằng những người sử 

dụng thuốc lá điện tử đã thay đổi đáng kể phản ứng miễn dịch đối với vi-rút cúm, 

đây là phát hiện đáng lo ngại khi mùa cúm đến gần và dịch COVID-19 tăng trên 

khắp nước Mỹ. 

Thuốc lá điện tử đã bùng nổ phổ biến trên khắp Hoa Kỳ trong thập kỷ qua, ngay cả khi 

việc sử dụng thuốc lá truyền thống giảm. Sự gia tăng đặc biệt rõ rệt trong nhóm dân số 

trẻ. Do đó, các nhà nghiên cứu đang tập trung nhiều hơn vào những nguy cơ tiềm ẩn 

đối với sức khỏe của thuốc lá điện tử. Điều này đặc biệt đúng với đại dịch liên quan 

đến hô hấp đang hoành hành trên toàn cầu. 

Meghan Rebuli đến từ Khoa Nhi của UNC, cho biết: "Có rất nhiều câu hỏi trong lĩnh 

vực này như việc sử dụng thuốc lá điện tử có lợi hay có hại hoặc có vấn đề về COVID 

và chúng tôi thực sự chưa có câu trả lời xác đáng". Nhưng khi so sánh với những 

người không sử dụng, những người hút thuốc lá điện tử cho thấy nhiều thay đổi hơn 

trong gen miễn dịch ở các tế bào hô hấp chống lại vi-rút của họ. Họ cũng cho thấy mức 

độ kháng thể bị ức chế. Ở nhiều người tham gia nghiên cứu, sự thay đổi này thậm chí 

còn rõ ràng hơn ở những người sử dụng thuốc lá điện tử so với những người hút thuốc. 

Rebuli, cho biết: “Nghiên cứu tập trung vào một mô hình cúm, các phát hiện cho thấy 

rằng những người sử dụng thuốc lá điện tử có khả năng dễ bị nhiễm vi-rút đường hô 

hấp như COVID-19 hơn những người không hút thuốc. Chúng tôi không muốn thấy 

bất kỳ sự chặn nào đối với các gen, protein và kháng thể liên quan đến phản ứng miễn 

dịch. Nhưng đó chính xác là những gì đã thấy trong số những người hút cả thuốc lá 

truyền thống và điện tử. Sử dụng thuốc lá điện tử không an toàn hoặc không an toàn 

hơn thuốc lá, đó là một thông điệp thực sự quan trọng. Bạn không nên hít bất kỳ loại 

sản phẩm nào liên quan đến thuốc lá; tất cả đều làm suy giảm phản ứng miễn dịch của 

bạn với vi-rút. Nếu bạn hút thuốc hoặc vape, thì cần phải hết sức cảnh giác về việc sử 

dụng PPE và bảo vệ bản thân khỏi COVID và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, vì 

bạn có thể dễ bị phản ứng bất lợi hơn với những loại vi-rút này”. 

Nghiên cứu của UNC so sánh những người có và không hút thuốc lá, những người sử 

dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi từ 18 đến 40. Các nhà khoa học đã cấy vào tình nguyện 

viên một loại vắc-xin cúm sống, giảm độc lực (gọi là Live, attenuated influenza 
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vaccine, LAIV), là bệnh nhiễm cúm được mô hình hóa cho phép các nhà nghiên cứu 

kiểm tra phản ứng miễn dịch ở mọi đối tượng một cách an toàn. Sau khi so sánh dịch 

mũi và các dấu hiệu sinh học khác của bệnh nhân, nhóm nghiên cứu không phát hiện 

ra số lượng vi-rút trên người, có sự khác biệt giữa ba nhóm trong nghiên cứu. Nhưng 

họ đã phát hiện ra sự giảm biểu hiện của các gen miễn dịch quan trọng để bảo vệ 

chống lại vi-rút cũng như các gen giúp huấn luyện cơ thể để ngăn ngừa tái nhiễm. 

Ilona Jaspers, Giám đốc Trung tâm Y học Môi trường, Bệnh hen suyễn và Sinh học 

phổi của UNC cho biết: “Điều này không tốt chút nào. Chúng tôi muốn thấy mức độ 

tăng lên trong quá trình nhiễm trùng. Đó là cách tự nhiên của cơ thể để bảo vệ. Ở đây 

chúng tôi thấy rằng cả hút thuốc và sử dụng thuốc lá điện tử đều cản trở mức độ gen 

miễn dịch”. Rebuli giải thích thêm: Đây cũng có thể là một tin đáng lo ngại đối với 

hiệu quả của vắc-xin. Những gen này cũng rất quan trọng để giúp hệ thống miễn dịch 

của cơ thể nhận ra một loại vi-rút mà nó đã gặp phải trước đó. Cơ thể của bạn có thể 

nhận ra vi-rút và tạo ra một loại ký ức miễn dịch giúp bạn không bị lây nhiễm tiếp 

theo. Đó là cách hoạt động của vắc-xin. Câu hỏi đặt ra ở đây, nếu đây là vắc-xin hiệu 

quả 90%, liệu nó có hiệu quả tương tự đối với những người sử dụng thuốc lá điện tử 

hay họ sẽ gặp khó khăn khi tạo ra trí nhớ miễn dịch đó? Điều đó vẫn chưa rõ ràng vào 

thời điểm này. Cần có những nghiên cứu sâu hơn để xem xét cụ thể bệnh dịch 

COVID-19. 

Kết quả so sánh người sử dụng thuốc lá điện tử với người hút thuốc và không hút 

thuốc đã được công bố trên tạp chí y khoa American Journal of Respiratory Cell and 

Molecular Biology. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-11-e-cigarettes-

significantly-body-response-viruses.html 
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Kiểm tra thính giác có thể phát hiện chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh 

 

Trong nhiều năm qua, đã có một số nghiên cứu về thính giác và hệ thống giác quan 

của người lớn và trẻ em mắc chứng tự kỷ so với trẻ em hoặc người lớn không mắc. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Miami và Đại học Y Harvard, đã khám phá ra 

những phản ứng đối với bài kiểm tra thính giác tiêu chuẩn được thực hiện cho 

hàng triệu trẻ sơ sinh trên khắp thế giới, và họ đang nghiên cứu cách để phát hiện 

dấu hiệu sớm của chứng tự kỷ; từ khi mới sinh. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Autism Research, với phát hiện có thể cung cấp 

thêm thông tin cho những nghiên cứu bổ sung và mở đường cho các đánh giá để xác 

định tốt hơn ở trẻ sơ sinh có nguy cơ tự kỷ cao bằng cách sử dụng bài kiểm tra thính 

giác tiêu chuẩn. Các nhà khoa học lưu ý rằng những xét nghiệm như vậy được sử dụng 

thường xuyên và rộng rãi để sàng lọc cho trẻ sơ sinh về tình trạng khiếm thính. Bài 

kiểm tra hoạt động bằng cách đo điện thính giác thân não (ABR), đánh giá mức độ 

phản ứng của tai trong và não bộ của em bé với âm thanh. 

Đồng tác giả nghiên cứu- Phó giáo sư Elizabeth Simpson, cho biết: “Chúng tôi cần 

thêm thời gian để thông báo với các bác sĩ lâm sàng về việc sử dụng xét nghiệm ABR 

như một yếu tố xác định chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu tập trung vào việc tìm 

hiểu sự phát triển nhận thức xã hội của trẻ sơ sinh và hứa hẹn mang đến cách thức xét 

nghiệm ABR có thể được sử dụng như một phương pháp để phát hiện chính xác chứng 

tự kỷ khi mới sinh”. 

Tác giả chính của nghiên cứu, Oren Miron, đến từ Trường Y Harvard, cho biết: “Tầm 

quan trọng của việc chẩn đoán sớm chứng tự kỷ trong quá trình phát triển của trẻ sơ 

sinh và trẻ em, khi các biện pháp can thiệp có thể có tác động mạnh nhất. Bất kỳ công 

cụ bổ sung nào có thể làm rõ manh mối chẩn đoán sẽ là vô giá về mặt đó”. 

Đối với nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích bộ dữ liệu lớn về trẻ sơ sinh ở 

Florida được kiểm tra khiếm thính bằng những bài kiểm tra ABR. Thường được tiến 

hành tại khoa sản của bệnh viện, xét nghiệm được thực hiện bản ghi trên máy tính về 

hoạt động thần kinh thính giác của trẻ sơ sinh khi tiếp xúc với âm thanh truyền qua các 

điện cực đặt trên da đầu. Âm thanh thử nghiệm rất nhẹ và có thể được thực hiện khi trẻ 

ngủ. Nhóm nghiên cứu đã phân tích gần 140.000 bản ghi âm thính giác của trẻ sinh ra 

ở Florida và đối sánh dữ liệu với các bản ghi từ Bộ Giáo dục Florida cho thấy trẻ bị 

khuyết tật phát triển. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ sơ sinh sau đó 
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được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ có phản ứng não bộ với âm thanh chậm hơn trong 

các bài kiểm tra ABR. 

Simpson cho biết: “Trong tập dữ liệu chúng tôi sử dụng từ hồ sơ của Bộ Giáo dục về 

trẻ em mắc chứng tự kỷ, chúng tôi đã xem có bao nhiêu trẻ có thể so khớp được từ các 

bài kiểm tra ABR. Và xác định được 321 trẻ em đã được khám sàng lọc ABR khi chúng 

còn là trẻ sơ sinh và sau đó được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ ở độ tuổi mẫu giáo”. 

Với điều tra bổ sung, nhóm nghiên cứu cứu hy vọng sẽ thêm các lớp bổ sung vào sàng 

lọc ABR để bác sĩ có thể sử dụng chúng không chỉ để hiểu rõ hơn về thính giác của trẻ 

sơ sinh và nguy cơ mắc bệnh tự kỷ, mà còn một số vấn đề phát triển tiềm ẩn khác như 

khả năng nói, khiếm khuyết ngôn ngữ và Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Điều đó có 

thể phát sinh sau này. 

Simpson nói thêm: “Chúng tôi biết rối loạn phổ tự kỷ có liên quan đến cách trẻ xử lý 

âm thanh, vì vậy ngay cả khi thính giác của trẻ bình thường, nó vẫn có thể được xử lý 

theo cách khác. Với sự hiểu biết tốt hơn về cách xét nghiệm ABR có thể được sử dụng 

để xác định những trẻ có nguy cơ”.  

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-11-autism-

newborns.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày cho các tỉnh phía Bắc 

 

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu cây trồng nói riêng đang là mục tiêu to 

lớn của quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. DO vậy để chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng thành công thì trước hết phải có những bộ giống lúa mới cực ngắn ngày chống 

chịu sâu bệnh tốt hoặc né tránh thiên tai, thích ứng rộng với nhiều vùng sản xuất để 

phục vụ yêu cầu thâm canh tăng vụ. 

Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và sản xuất không chỉ ở 

khắp nơi trên thế giới mà còn tác động trực tiếp đến Việt Nam. Hạn hán, lụt lội bất 

thường tại nhiều vùng là những biểu hiện của biến đổi khí hậu, đã gây ra những thiệt 

hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp nói riêng và đời sống nói chung. Rét đậm và 

rét muộn ở các tỉnh phía Bắc đang xảy ra trầm trọng hơn nên cần có giống ngắn ngày 

để gieo muộn tránh mạ bị chết rét. 

Bên cạnh đố, lũ cuốn cũng tàn phá hàng ngàn ha lúa ở miền Trung khi đang đỏ đuôi. 

Có nhiều giải pháp để thích ứng và sống chung với lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Trong sản xuất nông nghiệp thì sử dụng giống lúa cực ngắn để chạy lũ là một giải 

pháp hiệu quả nhất. 

Như vậy, để có hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực của toàn vùng, sử 

dụng đất lúa một cách có hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời thích ứng với biến đổi khí 

hậu thì vai trò của cây lúa có năng suất cao, cực ngắn ngày càng trở nên hết sức cấp 

thiết. 

Vì những nhu cầu trên mà đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày cho 

các tỉnh phía Bắc” được thực hiện do nhóm nghiên cứu, bao gồm Cơ quan chủ trì là 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và Chủ nhiệm đề tài là TS. Hà Văn Nhân với 

mục tiêu: Chọn tạo và phát triển được giống lúa cực ngắn (80-90 ngày trong vụ mùa), 

năng suất cao, chống chịu khá đối với một số sâu bệnh hại chính, chất lượng khá, thích 

hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, né tránh thiên tai tại các tỉnh phía Bắc. 

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

1. Đã thu thập thêm được 100 dòng, giống mới. Đồng thời đã đánh giá, duy trì chọn 

lọc những nguồn vật liệu mới này và trên 1.500 nguồn vật liệu kế thừa. 
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2. Đã tạo ra được nguồn vật liệu phân ly rất phong phú để phục vụ cho quá trình chọn 

tạo giống lúa mới thông quá các phương pháp khác nhau (phương pháp lai hữu tính, 

phương pháp xử lý đột biến,…) Bước đầu xác định dược có thể ứng dụng đột biến (khi 

xử lý đột biến bằng nguồn C060 nên xử lý ở nồng độ 40Krad và xử lý hạt khô sẽ tạo ra 

được nhiều dạng phân ly) và lai để tạo ra giống lúa cực ngắn. 

3. Đã chọn lọc, đánh giá các đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu sâu bệnh 

hại chính bằng phương pháp nhân tạo và phân tích một số chi tiêu chất lượng của các 

dòng, giống có triển vọng này theo đúng như kế hoạch được phê duyệt. 

4. Đưa vào thí nghiệm so sánh các dòng giống có triển vọng từ 8-12 dòng, giống mỗi 

năm và đã chọn, đánh giá được 05 dòng có triển vọng, ngắn ngày, năng suất khá để 

gửi khảo nghiệm VCU. 

5. Đã khảo nghiệm tác giả và khảo nghiệm VCU và khảo nghiệm sản xuất thử các 

dòng, giống. 

Trong quá trình khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm sản xuất đã xác định 02 giống N25, 

N26 đáp ứng được theo mục tiêu của đề tài. Năng suất trung bình của giống N25 đạt từ 

60-65 tạ/ha; chất lượng gạo khá, kháng vừa với bệnh đạo ôn, thời gian sinh trưởng cực 

ngắn (trong vụ xuân 115-120 ngày; vụ mùa 90-92 ngày; 95-90 ngày trong vụ hè thu 

khi cấy và 80-85 ngày khi gieo thẳng) ngắn hơn Khang dân ít nhất từ 10-15 ngày. 

Giống N26 năng suất trung bình đạt 58-60 tạ/ha; chất lượng gạo khá, kháng cao với 

bệnh bạc lá, kháng vừa với rầy nâu, thời gian sinh trưởng ngắn (trong vụ xuân 115-120 

ngày; vụ mùa 90-95 ngày, vụ hè thu 85-90 ngày); N25 đã được công nhận giống mới 

N26 đã được công nhận sản xuất thử. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15797/2019) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

 



24 

 

Nghiên cứu và đánh giá lượng phát thải CO2 ở TP. Hồ Chí Minh, đề xuất giải 

pháp xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon 

 

Việt Nam là nước đang phát triển với tốc độ phát triển công nghiệp, hiện đại hóa 

nhanh đặc biệt ở các thành phố lớn. Vấn đề môi trường cụ thể là lượng phát thải 

CO2 do các hoạt động sản xuất, công nghiệp, sinh hoạt và giao thông đi lại của con 

người đang dần biến các thành phố lớn trở thành thành phố công nghiệp với lượng 

phát thải Cacbon từ trung bình đến cao đang là một bài toán cần được xem xét, đánh 

giá một cách nghiêm túc và hiệu quả. Là thành phố lớn thứ 2 của của Việt Nam (2095 

km
2
), thành phố đông dân nhất Việt Nam với 10 triệu người, có tốc độ tăng trưởng 

12%/năm đồng thời có đóng góp ngân sách nhà nước cao nhất (29% vào năm 2013) 

nhưng TP. Hồ Chí Minh đang quá tải về dân số, môi trường. Tuy nhiên, hiện nay hầu 

hết các nghiên cứu về việc tính toán lượng phát thải CO2 tại Việt Nam nói chung và 

TP. Hồ Chí Minh nói riêng chủ yếu là hình thức kiểm kê khí nhà kính bằng việc dựa 

vào số liệu thống kê và hệ số phát thải để tính lượng CO2 phát thải từ các nguồn có 

lượng phát thải CO2 cao tập trung vào một số ngành như năng lượng, công nghiệp và 

sử dụng sản phẩm, nông nghiệp, lưu giữ thải bỏ chất thải. Các kết quả tính toán có ý 

nghĩa trong việc kiểm kê khí nhà kính, tuy nhiên sự phân bố lượng phát thải CO2 theo 

yếu tố không gian, địa lý của từng khu vực hay xếp loại mức độ phát thải theo các 

phân lớp địa lý dưới tác động của môi trường thì chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam 

tiến hành. Ngoài ra, việc kiểm kê và tính toán khí nhà kính CO2 chủ yếu tính từ các 

nguồn phát thải điển hình từ việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch nhưng chưa 

có nghiên cứu nào nghiên cứu đến nguồn hấp thu CO2, một trong những yếu tố làm 

giảm đáng kể khí nhà kính mà các nước trên thế giới áp dụng. Việc trồng cây xanh tạo 

môi trường xanh, hấp thu lượng khí CO2 là một trong những giải pháp rất hiệu quả. 

Quan trọng hơn cả, từ việc tính toán lượng phát thải theo khu vực địa lý, không gian 
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tạm gọi theo cơ chế “CO2 mapping” có ý nghĩa rất quan trọng vì ngoài việc kiểm kê 

được lượng khí nhà kính CO2 còn cho những nhà nghiên cứu chính sách có thể đề xuất 

được chiến lược kế hoạch cắt giảm hiệu quả khả thi cụ thể dựa trên các vị trí địa lý 

phát thải đặc biệt đối với các vị trí địa lý, khu vực quan trọng đến sự phát triển kinh tế 

của cả nước và có xu hướng phát triển rất nhanh như các thành phố lớn Hà Nội, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Vì vậy, dựa trên những thực trạng trên, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện nghiên 

cứu: “Nghiên cứu và đánh giá lượng phát thải CO2 ở TP.HCM, đề xuất giải pháp 

xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon” do Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Tp.HCM cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn 

Xuân Trường thực hiện với mong muốn tính toán đánh giá được lượng phát thải 

CO2 từ các nguồn phát thải và lượng hấp thu CO2 từ đó ứng dụng công nghệ GIS trong 

việc xây dựng bản đồ hiện trạng phát thải và hấp thu khí CO2 từ các nguồn phát thải và 

hấp thu điển hình tại TP.HCM và đề xuất các giải pháp giảm phát thải CO2 để xây 

dựng mô hình thành phố phát thải thấp cacbon. Ngoài ra kết quả đạt được của đề tài sẽ 

đưa ra mô hình tính toán lượng phát thải CO2 chung cho TP. HCM, từ đó có thể mở 

rộng tính toán mô hình này cho một số khu vực tương tự ở các thành phố khác. 

Đề tài “Nghiên cứu và đánh giá lượng phát thải CO2 ở TP.HCM, đề xuất giải pháp 

xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon” đã được nghiên cứu thành công nhằm 

đưa ra đánh giá được lượng phát thải CO2 từ các nguồn phát thải và lượng hấp thu 

CO2 từ đó ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng bản đồ hiện trạng phát thải và 

hấp thu khí CO2 từ các nguồn phát thải và hấp thu điển hình tại TP.HCM và đề xuất 

các giải pháp giảm phát thải CO2 để xây dựng mô hình thành phố phát thải thấp 

cacbon. 

Đề tài đã tính toán được tổng lượng phát thải CO2 từ 3 nguồn và hấp thu từ 1 nguồn 

cây xanh cho 24 quận huyện ở TP.HCM. Kết quả tính toán đã xây dựng được 4 bản đồ 

hấp thu và phát thải khí CO2 và 1 bản đồ tổng phát thải và hấp thu CO2 cho cả TP. 

HCM. Kết quả bản đồ có thể chia thành 4 khu vực rõ rệt. Hai khu vực có lượng phát 

thải âm có màu từ đỏ sang hồng nhạt với lượng phát thải dao động trong khoảng 14 tấn 

CO2/năm đến 136 tấn CO2/năm và tập trung vào các khu vực Quận trung tâm TP. 

HCM và các quận có tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng mật độ cây xanh, 

thảm thực vật khá thấp nhưng các hoạt động giao thông, mật độ dân số rất cao, điều 

này dẫn đến lượng tổng phát thải CO2 khá cao. Kết quả này phù hợp với tình hình 

KTXH và các đặc điểm địa lý của các khu vực cũng như đặc điểm của nước đang phát 

triển như Việt Nam. 

Hai khu vực còn lại có tổng lượng phát thải và hấp thu CO2 là dương là một kết quả 

khả quan nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào các huyện ngoại thành Củ chi, Cần giờ, 

Huyện Hóc môn, Huyện Bình Chánh, huyện Nhà bè. Trong đó hai huyện Củ Chi và 

Cần Giờ có lượng hấp thu CO2 cao nhất đạt đến 3 triệu tấn CO2/năm. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15813/2019) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 


