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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Hội thảo Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

 

(NASATI) Ngày 20/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Đẩy mạnh hoạt động 

truyền thông về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) do 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Bộ KH&CN tổ chức. 

Hội thảo được tổ chức nhằm nêu bật các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động 

KH,CN&ĐMST và những kết quả nổi bật của hoạt động ĐMST thông qua nghiên cứu 

KH&CN tại Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò của truyền thông KH,CN&ĐMST 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ 

thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này thời gian tới. 

Thông qua truyền thông, giúp công chúng và các cơ quan quản lý có thêm nhiều thông 

tin chân xác hơn về KH&CN, phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Nhiều 

thông tin KH&CN đã được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thành công của công 

cuộc đổi mới. Đặc biệt, thông tin về khoa học tự nhiên cũng góp phần tạo luận cứ cho 

việc xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở cho quá 

trình tiếp thu và làm chủ công nghệ mới. Qua thông tin khoa học đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông, nhiều ngành KH&CN gắn bó hơn với sản xuất và đời sống, 

trong đó, nhiều thành tựu KH&CN mới đã được ứng dụng, góp phần rất quan trọng 

vào việc nâng cao nǎng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành sản xuất nông 

nghiêp, y tế, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, xây dựng, nǎng lượng, dầu khí, 

hành tiêu dùng, hàng xuất khẩu..., xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh. 

Truyền thông KH&CN giúp các nhà hoạch định chủ trương, chính sách đưa ra những 

mục tiêu và giải pháp phát triển phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi. Đồng 

thời, góp phần giảm thiểu chi phí về thời gian và tiền bạc cho quá trình hoạch định chủ 

trương, chính sách. Thông tin khoa học tạo điều kiện mở rộng dân chủ, tạo sự đồng 

thuận trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá khách quan tác động chính 

sách. Để xây dựng một chính sách tốt, các nhà hoạch định chính sách cũng cần phân 

tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực của từng phương án chính sách đối 
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với các đối tượng chịu tác động của chính sách, đồng thời dự báo, so sánh lợi ích, chi 

phí của các phương án chính sách nhằm cung cấp cơ sở để lựa chọn phương án chính 

sách tối ưu. 

Theo ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN, trong quá trình phát triển truyền thông khoa học và công nghệ hiện 

nay, bên cạnh 5 lực lượng chính làm khoa học ở Việt Nam (gồm nhà khoa học tại viện 

nghiên cứu, trường đại học- nhà khoa học trong doanh nghiệp - cán bộ hoạch định 

chính sách về KH&CN - nhà khoa học ở nước ngoài- người dân đam mê nghiên cứu 

khoa học (nhà khoa học “chân đất”), không thể không kể đến đóng góp quan trọng của 

những nhà báo, các cơ quan truyền thông về khoa học và công nghệ. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động truyền thông về KH,CN&ĐMST trong bối cảnh công nghiệp 4.0. 

Theo đó, để truyền thông đúng, trúng và đạt hiệu quả, khi tiếp cận thông tin, các phóng 

viên, nhà báo cần có hiểu biết chuyên sâu về KH,CN&ĐMST để chuyển tải những nội 

dung vốn khô khan trở thành vấn đề dễ hiểu, hấp dẫn với độc giả; cần tăng cường công 

tác đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông giỏi cả chuyên môn và nghiệp vụ báo chí; có 

kinh phí đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên về KH&CN, đào tạo nghiệp vụ truyền 

thông cho cán bộ khoa học, thậm chí có cả những khóa đào tạo trong nước và nước 

ngoài; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở truyền thông chuyên nghiệp. 

Cơ quan quản lý KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí 

xây dựng những chương trình, hoạt động thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. 

Khi nhận thức của toàn xã hội về KH,CN&ĐMST thay đổi, đặc biệt nhấn mạnh vai trò 

của KH,CN&ĐMST thực sự là một trong những yếu tố quyết định của quá trình phát 

triển đất nước, nhất là trong bối cảnh cách mạng 4.0 hiện nay. 

Các cơ quan báo chí cần chú trọng và tăng cường các hoạt động truyền thông 

KH,CN&ĐMST trên tất cả các kênh: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, tăng 

cường mạng lưới các websites về thông tin KH&CN. Các đài phát thanh, truyền hình 

Trung ương nên có các kênh khoa học hấp dẫn phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày… 

Cần xây dựng các trung tâm truyền thông để các nhà khoa học giao lưu, trao đổi học 

thuật, tập huấn về công tác truyền thông, chủ động kết nối với giới truyền thông. 
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Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Công bố quốc tế tăng 15% mỗi năm trong 5 năm 

liên tiếp 

 

GS Châu Văn Minh tổng kết tình hình công tác năm 2019 của VAST. Ảnh: KH&PT 

(Báo Khoa học và phát triển) Trong năm 2019, Viện Hàn lâm KH&CN (VAST) đã 

công bố 1.178 công trình trên các tạp chí quốc tế, trong đó công bố thuộc danh mục 

SCI/SCI – E là 888 bài, tăng 20,8% so với năm 2018, bài báo đăng ở các tạp chí có 

chỉ số ảnh hưởng trên 3.0 chiếm 23.7% và bài báo trong các tạp chí xếp hạng Q1 

của Scimago là 40.4%. 

Đó là những thông tin được GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST đưa ra tại Hội 

nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

Trong đó, có nhiều đóng góp nhất vẫn là các viện thành viên trực thuộc VAST có đội 

ngũ nghiên cứu mạnh và truyền thống công bố quốc tế từ nhiều năm nay như Viện 

Sinh thái và tài nguyên sinh vật (118 bài SCI/ SCI-E), Viện Khoa học vật liệu (83 bài), 

Viện Toán học (67 bài), Viện Vật lý (61 bài)... 

Tuy có tỉ lệ tăng cao nhưng 2019 không phải là năm tăng “đột biến” về số lượng công 

bố quốc tế của VAST, mà theo GS Châu Văn Minh đã 5 năm nay, trung bình VAST có 

số lượng công bố quốc tế tăng 15% mỗi năm. Nhiều đơn vị thành viên của VAST nay 

đã tập trung chuyển dịch sang nâng cao chất lượng công bố quốc tế và tập trung công 

bố trên các tạp chí chất lượng, chỉ số ảnh hưởng cao. Đơn cử như Viện Toán học đã tự 

lập ra một danh mục các tạp chí uy tín riêng, chọn lọc và tổng hợp từ danh mục của 

Quỹ Nafosted và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, như GS Phùng Hồ Hải (Viện 

trưởng Viện Toán học) cho biết “không thể chỉ tập trung nhiều vào số lượng, phải có 

chất lượng thì mới có sự phát triển lâu dài được”. 

Bên cạnh các hướng nghiên cứu cơ bản, VAST cũng đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 

và có 52 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong năm 2019, một số viện 

như Viện Khoa học vật liệu, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học Vật liệu ứng 

dụng... thường chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, người dân. 
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GS Phùng Hồ Hải cùng GS Phạm Hoàng Hiệp (phải) là những nhà khoa học có công 

bố chất lượng của Viện Toán học. GS Phạm Hoàng Hiệp cũng là nhà khoa học đầu 

tiên Việt Nam đoạt giải thưởng Ramanujan 2019. 

Tuy nhiên, nhìn nhận lại các kết quả đã đạt được, GS Châu Văn Minh cho rằng VAST 

vẫn chưa có những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội, tương xứng với tầm 

vóc của Viện. Đây sẽ là mục tiêu mà VAST cần thực hiện được trong thời gian tới. 
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Năng lượng Việt Nam nhìn từ EOR19 

 
Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2019 đưa ra nhiều triển vọng cho Việt 

Nam khi phát triển năng lượng tái tạo. Nguồn: EVN 

(Tạp chí Tia sáng) Trong bài toán đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng 

của Việt Nam, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? 

Để trả lời một phần câu hỏi này, Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2019 

(EOR19) do Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) phối hợp với Cục 

Năng lượng (Đan Mạch) xây dựng - một phần trong khuôn khổ Chương trình hợp tác 

đối tác năng lượng Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2017-2020 do chính phủ Đan 

Mạch tài trợ - công bố vào đầu tháng 11/2019 đã đưa ra gợi ý về những kịch bản năng 

lượng và khuyến nghị chính sách đối với cơ cấu năng lượng Việt Nam đến năm 2050 

được coi như một kênh tham khảo hữu ích. EOR19 đã đưa ra một viễn cảnh về tương 

lai năng lượng Việt Nam, chủ yếu dựa vào các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng 

xanh vốn đang ngày một thịnh hành và phổ biến trên thế giới như điện gió, điện Mặt 

trời, điện sinh khối… - một trong những yếu tố quan trọng để các quốc gia có thể thực 

hiện cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu.  

Tuy nhiên, một tương lai dựa vào những nguồn năng lượng tái tạo này có đủ an toàn 

và đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam? 

Những kịch bản năng lượng xanh hấp dẫn 

Nhóm chuyên gia thực hiện EOR19 đã đề xuất năm kịch bản mà họ cho rằng có thể 

“minh họa những lộ trình phát triển khác nhau cho hệ thống năng lượng của Việt 

Nam” vào năm 2030 và năm 2050. Đó là những kịch bản tập trung vào hai vấn đề 

chính là năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng: 1. Không đạt được các mục tiêu 

về năng lượng tái tạo, không hạn chế nguồn nhiệt điện than và không áp dụng các công 

nghệ tiết kiệm năng lượng ở phía tiêu dùng; 2. Có mục tiêu năng lượng tái tạo cho 

ngành điện và không áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng ở phía tiêu dùng; 3. 

Không xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới, thực chất là bổ sung cho kịch bản 2 về 

mục tiêu năng lượng tái tạo, hạn chế đầu tư các nhà máy điện than mới bắt đầu từ năm 

2025, mặc dù công suất nhiệt điện than trong nước vẫn được giữ nguyên; 4. Tiết kiệm 

năng lượng là sự bổ sung cho kịch bản 2 về mục tiêu năng lượng tái tạo, cho phép đầu 

tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng với tỷ lệ áp dụng 50% ở phía tiêu dùng vào 

năm 2030 và 100% vào năm 2050; 5. Kết hợp các kịch bản trên, trong đó có phát triển 
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năng lượng tái tạo, hạn chế nhiệt điện than từ năm 2025 và áp dụng các công nghệ tiết 

kiệm năng lượng với tỷ lệ cao. 

Sau khi tính toán các chi phí hệ thống năng lượng (bao gồm chi phí đầu tư tính theo 

năm, chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và bảo dưỡng), nhóm tác giả nhận thấy có 

một số hiệu quả hứa hẹn mà các kịch bản đem lại như “mặc dù chi phí hệ thống sẽ 

tăng lên khi hạn chế đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện than mới, nhưng việc tập trung 

vào đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng sẽ làm giảm đáng kể chi phí tăng thêm” (Kịch bản 

5); phát thải CO2 thấp nhất trong kịch bản 5; kịch bản 3 đến năm 2030 sẽ đạt tỷ trọng 

năng lượng tái tạo cao nhất vào năm 2030 nhưng về dài hạn thì kịch bản 5 sẽ đạt tỷ 

trọng này cao nhất; nhập khẩu nhiên liệu thấp nhất với kịch bản 5. 

Do vậy, nhóm chuyên gia đã nhận xét, các kịch bản đều có thể đáp ứng mục tiêu năng 

lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện lớn và nhỏ) cho ngành điện trong Chiến lược phát 

triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trừ kịch 

bản 1), tuy nhiên đối với mục tiêu tiết kiệm năng lượng thì kịch bản 4 không đáp ứng 

được mục tiêu đề ra vào năm 2050. 

 
Một nhà máy điện gió ở Việt Nam. Nguồn: baodauthau.vn 

Kết hợp các chi phí hệ thống năng lượng với các tác động khí hậu, nhập khẩu nhiên 

liệu, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu…, các chuyên gia đi đến kết luận, 

“việc kết hợp các nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, đồng 

thời hạn chế đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện than mới giúp đạt được các kết quả tốt 

nhất”. Họ đưa ra con số tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng có thể 

tăng lên trên 20% vào năm 2050 nếu Việt Nam thực hiện các giải pháp hạn chế nhà 

máy nhiệt điện than mới. Do nhìn nhận các công nghệ và các biện pháp tiết kiệm năng 

lượng chỉ đem lại một tác động hạn chế đối với tăng cường tỷ trọng năng lượng tái tạo, 

họ cho rằng việc hạn chế các nhà máy nhiệt điện than như thực hiện trong kịch bản 3 

và kịch bản 4 mới tạo ra cơ hội lớn cho phát triển năng lượng tái tạo. 

Giải pháp nào khả thi?  

Trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, những nơi dành nhiều đầu tư cho 

R&D về năng lượng tái tạo, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng 

lượng cũng như có lượng phát thải khí thải nhà kính cao, việc xác định cơ cấu điện 
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năng dài hạn luôn được các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia năng lượng 

quan tâm. Dù ưu tiên vào phát triển năng lượng tái tạo vấn đề phát triển năng lượng tái 

tạo và vai trò của nó trong cơ cấu điện năng của một quốc gia vẫn là gây nhiều tranh 

cãi. Và trên thực tế, dù theo đuổi năng lượng tái tạo thì những quốc gia này vẫn phụ 

thuộc vào năng lượng từ các nhà máy nhiệt điện than, hay nói cách khác, nhiệt điện 

than là phần quan trọng trong nguồn phụ tải nền do hoạt động ổn định và chi phí thấp.  

Do đó, trong các kế hoạch dài hạn của các quốc gia tiên tiến này, họ vẫn xác định một 

cơ cấu năng lượng hỗn hợp với đầy đủ các thành phần năng lượng, từ năng lượng 

truyền thống như điện than, thủy điện, khí hóa lỏng đến năng lượng mới như hạt nhân, 

điện gió, điện Mặt trời, sinh khối…, trong đó tùy theo đặc điểm của từng quốc gia mà 

xác định các nguồn phụ tải nền, phụ tải trung gian và phụ tải đỉnh.  

Tại sao năng lượng tái tạo vẫn chưa được xác định là nguồn cung năng lượng chính? 

Theo nhận định của Burton Richter, nhà vật lý Mỹ từng đoạt giải Nobel về phát hiện ra 

hạt J/ψ meson, vấn đề của năng lượng tái tạo không chỉ ở sự phụ thuộc vào điều kiện 

tự nhiên như ai cũng biết (ví dụ gió thổi, mặt trời chiếu sáng) mà còn là “sự gia tăng về 

quy mô không đủ nhanh để đạt tới mức giá rẻ và thực tế trước những yêu cầu của nền 

kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng”. Ngay cả Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế 

(IRENA) cũng từng thừa nhận trong một báo cáo năm 2015 là “năng lượng tái tạo cần 

phải tăng quy mô ít nhất gấp sáu lần hiện nay để thế giới bắt đầu đáp ứng được các 

mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đề ra”.  

Trong xu thế chung ấy, một kịch bản phụ thuộc vào năng lượng tái tạo và “đoạn tuyệt” 

với nhiệt điện than chưa thật sự phù hợp với Việt Nam, dù cho các kịch bản của 

EOR19 cũng đưa ra triển vọng đầy hứa hẹn: “nếu không xây dựng các nhà máy nhiệt 

điện than mới sau năm 2025, tỷ trọng của điện Mặt trời và điện gió sẽ cao hơn trong cơ 

cấu nguồn điện (tương ứng là 22% và 40% vào năm 2030 và 2050), và tỷ trọng năng 

lượng tái tạo sẽ đạt 50% vào năm 2050”. Tuy nhiên, dù lạc quan mấy thì các chuyên 

gia EOR19 cũng phải thừa nhận trong báo cáo của mình, “mặc dù các kịch bản trên cơ 

sở mô hình hóa cho thấy những lợi ích trong đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh tại 

Việt Nam, vẫn cần có thêm các phân tích, sự cân nhắc kỹ cũng như xác định ưu tiên 

của các nhà hoạch chính sách để có thể xác định được một lộ trình phát triển năng 

lượng khuyến nghị cho Việt Nam”.  

Giải pháp khả thi cho bài toán năng lượng Việt Nam là gì? Khi chưa tìm được một 

nguồn cung năng lượng xanh và bền vững như mong muốn thì có thể thấy một phần 

giải pháp đó ở ngay trong các kịch bản mà EOR19 đưa ra, đó là tiết kiệm năng lượng ở 

phía người tiêu dùng. Theo tính toán của ROR19, việc tiết kiệm năng lượng sẽ làm 

giảm tổng chi phí hệ thống năng lượng ngay từ năm 2030, trong đó mức giảm về chi 

phí nhiên liệu và nhu cầu điện năng thậm chí có thể cao hơn so với mức tăng chi phí 

đầu tư trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng. Hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm 

năng lượng được định lượng một cách rõ ràng: ngay cả trong trường hợp áp dụng các 

công nghệ tiết kiệm năng lượng như thay thế các công nghệ cũ, tiêu tốn nhiều năng 

lượng, nhiên liệu hay phát thải lớn đòi hỏi những suất đầu tư “lên đến 7 tỷ USD vào 

năm 2030 và 16 tỷ USD vào năm 2050 thì Việt Nam vẫn có thể tiết kiệm được một 

lượng lớn chi phí nhiên liệu và đầu tư trong ngành điện, qua đó dẫn tới tổng chi phí hệ 

thống hằng năm giảm 8,9% năm 2030 và 10,6% năm 2050”, các chuyên gia EOR19 

lưu ý.  
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Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận định của các chuyên gia Việt Nam. Ví dụ 

theo ông Chu Bá Thi, chuyên viên năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Diễn đàn 

năng lượng Việt Nam: Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát 

triển bền vững vào tháng 8/2019, “chi phí xã hội bỏ ra để tiết kiệm một đơn vị điện 

năng chỉ bằng 1/3, 1/4 so với chi phí sản xuất ra một đơn vị điện năng mới”. Còn ở góc 

độ của một nhà quản lý và tư vấn chính sách, ông Đỗ Hữu Hào, chủ tịch Hội KH&CN 

Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả (Bộ Công thương) đưa ra một con số 

ấn tượng, nếu nâng tỷ lệ tiết kiệm năng lượng lên đến mức 10% thay vì khoảng 6% 

như hiện nay thì mỗi năm, mức năng lượng Việt Nam tiết kiệm được sẽ tương đương 

công suất của một nhà máy điện tầm trung. 

Với nhận thức này mà tiết kiệm năng lượng là vấn đề mà Việt Nam theo đuổi nhiều 

năm qua với một loạt chính sách, chương trình quốc gia, tuy nhiên khâu thực thi chưa 

thật sự hiệu quả ở các lĩnh vực được nhìn nhận là tiêu thụ nhiều điện năng nhất như 

công nghiệp (chiếm 55%), chiếu sáng, sinh hoạt (32%) – số liệu báo cáo năm 2018 của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dù nhận thức được hiệu quả của tiết kiệm năng lượng 

nhưng theo chia sẻ của ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng 

và Phát triển bền vững (Bộ Công thương) thì “các doanh nghiệp chưa thực sự quan 

tâm về lợi ích công nghệ mang lại, đặc biệt với những lĩnh vực ngành nghề mà chi phí 

năng lượng trên giá thành sản phẩm thấp”.  

Đối với những doanh nghiệp mong muốn đổi mới công nghệ bằng giải pháp vay vốn 

ngân hàng thì “gặp phải nhiều bất cập và rào cản trong cơ chế tài chính. Chi phí đầu tư 

ban đầu cho các dự án đều ở mức cao nên nhiều ngân hàng coi rủi ro trong lĩnh vực 

này lớn, hầu hết các đề xuất vay đều dựa vào tài sản đảm bảo nhưng xếp hạng tài sản 

của nhiều doanh nghiệp ngành thép tương đối thấp trong khi năng lực đánh giá, thẩm 

định công nghệ trong các dự án cho vay của các ngân hàng rất yếu”, ông Chu Bá Thi 

nêu thực trạng mà ông thấy trong quá trình khảo sát đánh giá thực trạng và đề ra giải 

pháp về chính sách tiết kiệm năng lượng giữa Worldbank và Bộ Công thương.  

EOR19 cũng nhận ra vấn đề này và đề xuất, “các giải pháp tiết kiệm năng lượng tham 

vọng cần được ưu tiên hàng đầu trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia 8”. Do chỉ 

khoanh vùng ở phạm vi công nghệ nên EOR19 không đề xuất những giải pháp chính 

sách về tài chính mà tập trung vào những vấn đề như các tiêu chuẩn hiệu suất năng 

lượng tối thiểu (các thiết bị trong tòa nhà, điều hòa không khí), dán nhãn năng lượng 

bắt buộc cho các thiết bị sử dụng năng lượng; đầu tư mới vào các nhà máy nhiệt điện 

đồng phát trong công nghiệp 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Hàn gắn lớp ozon giúp làm chậm tình trạng nóng lên toàn cầu 

 

Lỗ hổng trong tầng ozon vẫn chưa biến mất, nhưng đã dần thu hẹp trong vài 

thập kỷ qua, chủ yếu nhờ vào Nghị định thư Montreal được thông qua vào năm 

1987, giúp loại bỏ việc sử dụng chlorofluorocarbon làm thủng tầng ozon trên thế 

giới. 

Nghiên cứu mới cho thấy Nghị định thư Montreal cũng giúp làm chậm tình trạng nóng 

lên toàn cầu. Chlorofluorocarbon, một nhóm hóa chất phá hủy tầng ozon, cũng là khí 

nhà kính. 

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, các 

nhà khoa học đã tính toán mức độ ấm lên đã được ngăn chặn bằng cách làm chậm quá 

trình giải phóng CFC vào khí quyển Trái đất. Phân tích cho thấy vào giữa thế kỷ này, 

Trái đất sẽ mát hơn ít nhất 1 độ C so với khi chưa có Nghị định thư Montreal. 

Rishav Gidel, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng: "Về khối lượng, CFC mạnh gấp hàng 

nghìn lần CO2, do đó, Nghị định thư Montreal không chỉ cứu tầng ozon mà còn giảm 

đáng kể nóng lên toàn cầu. Đáng chú ý, Nghị định thư đã có tác động lớn hơn nhiều 

đến nóng lên toàn cầu so với Thỏa thuận Kyoto được thiết kế đặc biệt để giảm khí nhà 

kính". 

Ban đầu, các nhà khoa học không cố gắng đo lường hiệu quả làm mát của Nghị định 

thư Montreal. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu đo lường tác động của thỏa thuận quốc 

tế và sau đó là mức giảm phát thải CFC đến sự lưu thông khí quyển quanh Nam Cực. 

Các mô hình mà họ xây dựng để định lượng động lực khí hậu và hóa học khí quyển 

khi có và không có Nghị định thư Montreal cho thấy sự khác biệt đáng ngạc nhiên về 

nhiệt độ trung bình toàn cầu. Cam kết cắt giảm phát thải CFC đã giúp một số nơi tránh 

tình trạng nóng lên toàn cầu so với những nơi khác. Ví dụ, các mô hình giả định ước 

tính thận trọng về mức tăng 3% phát thải CFC hàng năm khi không có Nghị định thư, 

cho thấy Nam Cực sẽ tránh nóng thêm 3 độ C vào giữa thế kỷ này. Nghiên cứu mới 

nhất cũng cho thấy băng biển Bắc Cực đã ít hơn mức hiện nay nếu không có Nghị định 

thư Montreal. 

Đương nhiên, tiến bộ đạt được nhờ có Nghị định thư Montreal không phải được duy trì 

mãi mãi. Năm ngoái, các nhà khoa học quan sát thấy lượng khí thải CFC gia tăng ở 
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châu Á. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng sản xuất và sử dụng CFC vẫn tiếp 

diễn tại Trung Quốc và ngành công nghiệp bọt xốp của nước này. 

Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy việc sử dụng nhiều 

dichloromethane, chất thay thế phổ biến cho CFC, cũng có thể làm suy yếu sự phục 

hồi của tầng ozon. Dù hóa chất phá hủy ozone có thời gian tồn tại ngắn hơn nhiều so 

với chlorofluorocarbon, nhưng việc sử dụng nó vẫn chưa được kiểm soát. 

P.K.L (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/12/06/Healing-the-

ozone-layer-helped-slow-global-warming/5071575659118/? 
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Lớp phủ dẫn điện trong suốt bảo vệ pin mặt trời hiện đại và màn hình cảm ứng 

 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã cải tiến vật liệu 

phủ dẫn điện trong suốt để tăng gấp 10 lần độ dẫn điện của vật liệu. Khi được kết 

hợp vào pin mặt trời hiệu suất cao, vật liệu này đã làm tăng hiệu suất và độ ổn 

định của pin. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science Advances. 

"Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra vật liệu dẫn điện trong suốt", GS. Karen Glory, 

đồng tác giả nghiên cứu giải thích, “sẽ có ích trong nhiều ứng dụng, bao gồm màn 

hình cảm ứng và pin mặt trời". Vật liệu thông dụng nhất hiện nay dùng cho nhiều mục 

đích được gọi là oxit titan indi (ITO), nhưng vật liệu đó khá giòn và có thể bị nứt sau 

một thời gian sử dụng. 

Nhóm nghiên cứu đã cải tiến phiên bản dẻo của vật liệu dẫn điện trong suốt cách đây 

hai năm, nhưng vật liệu này vẫn không phù hợp với sự kết hợp giữa độ trong suốt 

quang học cao và độ dẫn điện của ITO. Vật liệu mới tốt hơn gấp 10 lần so với phiên 

bản trước. 

Độ trong suốt và độ dẫn điện kết hợp được đo bằng đơn vị Siemens trên mỗi centimet. 

ITO dao động từ 6.000 đến 10.000 và mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra vật liệu có thể 

đạt được giá trị ít nhất là 35. Vật liệu trước đây đã được chứng minh đạt giá trị 50 và 

vật liệu mới có hiệu quả cao, hiện đạt mức 3.000. Nhóm vẫn đang nghiên cứu cải tiến 

để tăng hiệu quả hơn nữa. 

Vật liệu dẻo hiệu suất cao, loại polyme hữu cơ được gọi là PEDOT, được lắng đọng 

trong một lớp siêu mỏng chỉ dày vài nanomet thông qua quá trình lắng đọng hơi hóa 

học oxy hóa (oCVD). Quá trình này tạo ra một lớp, trong đó cấu trúc của các tinh thể 

nhỏ tạo thành polyme, được sắp xếp hoàn hảo theo chiều ngang, mang lại cho vật liệu 

độ dẫn cao. Ngoài ra, phương pháp oCVD có thể giảm khoảng cách xếp chồng giữa 

các chuỗi polyme trong các mầm tinh thể, giúp tăng độ dẫn điện. 

Để chứng minh tính hữu dụng tiềm năng của vật liệu, nhóm nghiên cứu đã kết hợp một 

lớp PEDOT được liên kết chặt chẽ vào pin mặt trời làm từ perovskite. Các loại pin này 

được coi là sự thay thế triển vọng cho silicon vì hiệu suất cao và dễ sản xuất, nhưng 

thiếu độ bền là trở ngại lớn. Với PEDOT mới được điều chỉnh bằng oCVD, hiệu suất 

của pin perovskite đã cải tiến và độ ổn định của nó tăng gấp đôi. 

Trong các thử nghiệm ban đầu, lớp oCVD đã được sử dụng cho các chất nền có đường 

kính 6 inch, nhưng quy trình này có thể được áp dụng trực tiếp cho quy trình sản xuất 

công nghiệp quy mô lớn. Heydari Gharahcheshmeh, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: 
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“Lớp oCVD hiện dễ thích ứng trên quy mô công nghiệp". Lý do là vì lớp phủ có thể 

được xử lý ở 140 độ C, thấp hơn nhiều so với vật liệu thay thế cần có. 

oCVD PEDOT cho phép lắng đọng trực tiếp lên đế nhựa như yêu cầu của pin mặt trời 

và màn hình dẻo. Trái lại, để tạo ra nhiều vật liệu dẫn điện trong suốt khác đòi hỏi phải 

lắng đọng ban đầu trên loại chất nền khác chắc chắn, tiếp theo là các quá trình phức 

tạp để tách lớp và chuyển nó thành nhựa. 

Vì vật liệu được tạo ra bởi quá trình lắng đọng hơi khô, nên các lớp mỏng có thể bám 

theo thậm chí cả các đường viền của bề mặt, phủ đều chúng có ích cho một số ứng 

dụng. Ví dụ, nó có thể được phủ lên vải và phủ từng sợi nhưng vải vẫn thông thoáng. 

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để chứng minh tính ổn định của nó 

trong thời gian dài và trong nhiều điều kiện khác nhau. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191122155128.htm 
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Vi khuẩn giúp tạo ra đường thấp calo 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Tufts đã đưa ra một quy trình mới có 

tiềm năng sản xuất thương mại loại đường thấp calo và có chỉ số đường huyết 

thấp. 

Trong báo cáo nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Communications, 

các tác giả đã mô tả quy trình sản xuất đường bằng cách sử dụng vi khuẩn như các lò 

phản ứng sinh học nhỏ bao bọc enzyme và chất phản ứng. Hiệu suất đạt được lên đến 

85%. Dù cần có nhiều bước nữa để đưa quy trình từ phòng thí nghiệm đến sản xuất 

thương mại, nhưng mức hiệu suất cao này có triển vọng triển khai sản xuất trên quy 

mô lớn và đưa loại đường tagatose ra thị trường. Đường tagatose đã được Cơ quan 

Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử dụng làm phụ gia thực phẩm. 

Enzym được lựa chọn để tạo ra tagatose từ galactose được gọi là L-arabinose 

isomerase (LAI). Tuy nhiên, galactose không phải là mục tiêu chính của enzyme, do 

đó, tốc độ và công suất của phản ứng với galactose ít tối ưu. Bản thân enzyme không 

ổn định và phản ứng chỉ được thúc đẩy cho đến khi khoảng 39% đường được chuyển 

thành tagatose ở mức 37 độ C và chỉ tối đa 16% ở 50 độ C, trước khi enzyme suy 

giảm. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm cách khắc phục hạn chế đó thông qua sản xuất sinh học sử 

dụng Lactobacillus plantarum, loại vi khuẩn an toàn thực phẩm để tạo ra khối lượng 

lớn enzyme LAI và giữ cho nó an toàn và ổn định trong giới hạn của thành tế bào vi 

khuẩn. 

Kết quả cho thấy khi biểu hiện trong L. plantarum, enzyme tiếp tục chuyển đổi 

galactose thành tagatose và đẩy năng suất lên 47% ở mức 37 độ C. Nhưng giờ enzyme 

LAI đã ổn định trong tế bào, nên có thể tăng năng suất lên 83% ở mức nhiệt trên 50 độ 

C mà không bị suy giảm đáng kể và sản xuất tagatose với tốc độ nhanh hơn nhiều. 

Để xác định khả năng thúc đẩy phản ứng mạnh hơn, các nhà khoa học đã kiểm tra 

những yếu tố gây trở ngại. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy việc 

vận chuyển nguyên liệu ban đầu (galactose) vào tế bào là yếu tố hạn chế. Để giải quyết 

vấn đề đó, nhóm nghiên cứu đã xử lý vi khuẩn bằng nồng độ chất tẩy rửa rất thấp. 

Galactose có thể xâm nhập và đi ra khỏi tế bào, cho phép enzyme chuyển đổi galactose 

thành tagatose với tốc độ nhanh hơn, giảm hai giờ so với thời gian cần để đạt năng suất 

85% ở mức 50 độ C. 
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Dù cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định triển vọng nhân rộng quy trình cho các ứng 

dụng thương mại, nhưng sản xuất sinh học có tiềm năng cải thiện năng suất và tác 

động đến thị trường thay thế chất tạo ngọt, ước tính trị giá 7,2 tỷ USD vào năm 2018. 

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh nhiều enzyme khác có thể được hưởng lợi từ việc 

sử dụng vi khuẩn như các lò phản ứng hóa học nhỏ để làm tăng tính ổn định của 

enzyme cho các phản ứng ở nhiệt độ cao và cải thiện tỷ lệ và năng suất chuyển đổi và 

tổng hợp. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-11-bacteria-low-calorie-sugar.html, 
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Nghiên cứu nhấn mạnh sự biến đổi protein trong các bệnh thoái hóa thần kinh 

 

Một nghiên cứu mới của Đại học Toronto đã làm sáng tỏ cách thức các chủng 

protein khác nhau trong não của những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh thoái 

hóa thần kinh tiến triển như Parkinson, cho thấy sự cần thiết phải dùng thuốc 

đặc hiệu cho bệnh nhân. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature 

Neuroscience, có ý nghĩa quan trọng đối với bệnh nhân mắc chứng thoái hóa thần 

kinh tiến triển và các nhà nghiên cứu đang cố gắng phát triển các loại thuốc để 

giúp họ. 

Nhà điều tra Joel Watts tại Trung tâm nghiên cứu Tanzania, cho biết: Điều này rất rõ 

ràng trong các bệnh thoái hóa thần kinh. Tôi nghĩ rằng nó cũng thực sự có khái niệm 

về thuốc dành riêng cho bệnh nhân có thể cần thiết. Nghiên cứu này cũng cho thấy một 

cách làm thế nào có thể được thực hiện. Nghiên cứu đã xem xét hành vi của các chủng 

protein khác nhau được gọi là alpha-synuclein trong não chuột. Alpha-synuclein là dấu 

hiệu bệnh lý chính của bệnh Parkinson, và liệu các chủng protein khác nhau có thể dẫn 

đến biểu hiện của các bệnh khác nhau hay không. 

Các nhà khoa học đã tạo ra hai chủng alpha-synuclein và có cấu trúc khác nhau trong 

ống nghiệm ở trên chuột. Cấu trúc khác nhau của chủng nhân tạo dẫn đến kết quả khác 

nhau. Chúng gây ra hai loại bệnh hoàn toàn khác nhau. Chuột mất nhiều thời gian để 

biểu hiện triệu chứng của bệnh. Dấu hiệu bệnh lý của bệnh này là những tập hợp 

protein được tìm thấy ở các vùng não khác nhau. 

Nghiên cứu mới nhất cho thấy, không giống như bệnh prion, bệnh thoái hóa thần kinh 

như Parkinson hay Alzheimer không phải là bệnh truyền nhiễm. Các bệnh Prion không 

giống nhau. Đôi khi chúng có thể lây truyền từ động vật sang người và trong một số 

trường hợp hiếm gặp là người sang người. Có nhiều giống khác nhau và chúng gây ra 

bởi các chủng prion khác nhau. Điều tương tự cũng xảy ra trong các bệnh thoái hóa 

thần kinh. Thay vì thay đổi vi-rút DNA, có những thay đổi về cấu trúc của các tập hợp 

protein này. Những cụm protein này là bệnh lý và được tìm thấy trong não của những 

người mắc bệnh như Parkinson và Alzheimer. Cuối cùng, mục tiêu nghiên cứu của 

Watts là phát triển các mô hình thử nghiệm cho các loại thuốc phản ánh tốt hơn sự 

phức tạp và tính biến đổi của con người. 

Watts nói: "Không phải tất cả các bệnh đều giống nhau và có sự biến đổi và điều này 

có thể được giải thích bằng cách có các chủng alpha-synuclein khác nhau. Chúng tôi 

có thể cần xem xét thuốc dành riêng cho bệnh nhân khi thiết kế các liệu pháp hoặc thử 
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nghiệm lâm sàng để phân loại bệnh nhân tốt hơn thành các nhóm dựa trên loại chủng 

mà họ có”. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-12-highlights-protein-

variability-neurodegenerative-diseases.html, 
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Cơ chế hàn gắn xương mới có nhiều ứng dụng điều trị tiềm năng 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Y Baylor (Mỹ) đã đưa ra cơ chế mới góp 

phần duy trì và sửa chữa xương ở người trưởng thành. Cơ chế này mở ra khả 

năng phát triển các chiến lược trị liệu để cải thiện quá trình lành xương. 

"Quá trình sửa chữa xương ở người trưởng thành phụ thuộc vào việc kích hoạt các tế 

bào gốc của xương, vẫn chưa được xác định rõ”, TS. Dongsu Park, đồng tác giả 

nghiên cứu cho biết. "Các tế bào gốc của xương có trong cả tủy xương và lớp màng 

ngoài, lớp mô bên ngoài bao bọc xương. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng hai 

quần thể tế bào gốc này, dù có chung nhiều đặc điểm, nhưng cũng có các chức năng 

độc đáo và cơ chế điều tiết cụ thể". 

Trong số hai quần thể tế bào đó, các tế bào gốc màng đáy ít được biết đến nhất. Chúng 

bao gồm một quần thể tế bào không đồng nhất góp phần làm dày xương, tạo hình và 

sửa chữa xương gãy, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể phân biệt được nhiều loại 

tế bào gốc để nghiên cứu cách điều chỉnh các chức năng khác nhau của chúng. 

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã đưa ra phương pháp xác định các quần thể 

phụ của tế bào gốc màng đáy, xác định vai trò của chúng trong sửa chữa xương gãy 

trong mô hình chuột sống cũng như các yếu tố cụ thể điều chỉnh khả năng di chuyển 

và phát triển của chúng trong điều kiện sinh lý. 

Tế bào gốc màng đáy - yếu tố chính đóng góp cho quá trình lành xương 

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những dấu hiệu cụ thể đặc trưng cho các tế bào gốc 

màng đáy trong mô hình chuột. Các dấu hiệu này đã xác định một tập hợp tế bào gốc 

khác biệt góp phần tái tạo xương trưởng thành suốt đời. 

TS. Park cho biết: "Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng các tế bào gốc màng đáy phản 

ứng với chấn thương cơ học bằng cách tham gia vào quá trình hàn gắn xương. Chúng 

đóng vai trò rất quan trọng trong việc hàn gắn xương gãy ở chuột trưởng thành và 

điều thú vị là chúng góp phần tái tạo xương tốt hơn tế bào gốc tủy xương". 

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng tế bào gốc màng đáy cũng phản ứng 

với các phân tử gây viêm được gọi là chemokine, thường được sản sinh trong quá trình 

chấn thương xương. Đặc biệt, chúng đã phản ứng với chemokine CCL5. 

Tế bào gốc màng đáy có các thụ thể (các phân tử trên bề mặt tế bào) liên kết với CCL5 

truyền tín hiệu đến các tế bào để di chuyển về phía xương bị tổn thương và sửa chữa 
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xương. Xóa gen CCL5 trong mô hình chuột dẫn đến khiếm khuyết rõ rệt trong quá 

trình sửa chữa xương hoặc quá trình hàn gắn xương bị trì hoãn. Khi các nhà nghiên 

cứu cung cấp CCL5 cho chuột bị thiếu CCL5, quá trình lành xương được đẩy nhanh. 

Các phát hiện nghiên cứu mở ra nhiều ứng dụng điều trị tiềm năng. Ví dụ, ở những 

người mắc bệnh tiểu đường hoặc loãng xương trong đó quá trình lành xương chậm, có 

thể dẫn đến các biến chứng khác do di động hạn chế, giúp đẩy nhanh quá trình lành 

xương sẽ làm giảm thời gian nằm viện và cải thiện khả năng tiên lượng. 

P.K.L (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191209161325.htm 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu khả năng thấm của lớp bảo vệ chứa Bentonite dùng trong bãi chôn 

nông chất thải phóng xạ 

 

Theo kinh nghiệm thế giới, chất thải phóng xạ (CTPX) hoạt độ thấp và trung 

bình thường được chôn nông ở độ sâu trong lòng đất khoảng 0-20m, sau đó được 

lấp phủ bằng các lớp đất sét hoặc bentonite là những vật liệu không thấm nước. 

Mục tiêu của việc chôn nông CTPX có hoạt độ thấp và trung bình là tiến hành 

lưu giữ và quản lý CTPX trong điều kiện kỹ thuật cần thiết sao cho liều chiếu xạ 

do chất thải phát ra tác động vào con người cũng như động, thực vật xung quanh 

ở mức cho phép trong khoảng thời gian quản lý kỹ thuật dài 300 năm (tương 

đương thời gian 10 chu kỳ bán hủy của các đồng vị phóng xạ chủ yếu có trong 

CTPX), đảm bảo CTPX phân rã gần hết, không còn nguy hiểm cho con người và 

môi sinh. Địa điểm thích hợp để chôn cất nông CTPX có hoạt độ thấp cần có các 

điều kiện tự nhiên và xã hội phù hợp (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất và 

địa chất thủy văn, dân cư...) sao cho chất thải phóng xạ khi được đem chôn cất sẽ 

hoàn toàn bị cách ly khỏi con người và môi trường trong suốt thời gian lưu giữ. 

Trên thế giới hiện tại có hàng trăm cơ sở chôn cất chất thải phóng xạ hoạt độ thấp và 

trung bình đã được lựa chọn và đi vào hoạt động. Đa phần trong đó sử dụng hình thức 

chôn nông (single near sueface facilty-SNFS và Engineered near surface facility-

ENFS) chỉ cách bề mặt từ 0 đến 20m. Lượng CTPX của hai loại này trên toàn thế giới 

là khoảng 30 triệu m
3
, trong đó 24 triệu m

3
 đã được chôn lấp và khoảng 6 triệu m3 

đang được lưu giữ. Như vậy, nghĩa là khoảng 75% CTPX phát sinh từ khi bắt đầu 

ngành công nghiệp hạt nhân thế giới đã được chôn lấp. Phần lớn chất thải phóng xạ 

mức thấp đã được gửi ngay tới các cơ sở chôn lấp sau khi đóng gói để quản lý lâu dài. 

Hầu hết CTPX mức trung bình hiện đang được lưu giữ tại các cơ sở chuyên biệt để 

chờ trong khi các hầm chôn lấp địa chất đang được phát triển. Thụy Điển đang phát 

triển các cơ sở chôn lấp địa chất với kế hoạch đưa vào hoạt động khoảng năm 2025. 

Tại Mỹ, hầm chôn lấp địa chất sâu đã vận hành từ năm 1999. Hiện nay, khoảng 30 

nước (ví dụ như Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Phần Lan) đã có các hầm chôn lấp chất thải 

mức thấp. 

Bentonit là một loại khoáng sét cực mịn, có tính keo cao, trương phồng mạnh trong 

nước, được phát hiện vào năm 1848 bởi Wilbur C.Knight người Mĩ. Tên của nó được 
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đặt theo tên của thành phố Fort Benton thuộc tiểu bang Wyoming, Hoa Kì, nơi đầu 

tiên phát hiện ra Bentonit. Nhờ những thuộc tính ưu việt được phát hiện. Bentonit ngày 

được ứng dụng ngày càng nhiều vào đời sống, sản xuất, nhất là trong xây dựng, khai 

thác mỏ, sản xuất thực phẩm, các ứng dụng trong nông nghiệp. 

Hiện nay, ở Việt Nam ngành công nghiệp hạt nhân mới đang ở giai đoạn đầu nên các 

quy định trong nghành hạt nhân vẫn đang ở giai đoạn tham khảo và hoàn thiện. Với 

vật liệu chống thấm chứa bentonite được nghiên cứu trong đề tài để làm lớp đệm trong 

bãi chôn chất thải phóng xạ mức thấp và rất thấp, thì ở Việt Nam chưa có các quy định 

cụ thể để áp dụng. Do đó, nhóm nghiên cứu do TS. Lưu Cao Nguyên - Trung tâm Xử 

lý CTPX&MT - Viện Công nghệ Xạ hiếm đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Nghiên cứu khả năng thấm của lớp bảo vệ chứa Bentonite dùng trong bãi chôn 

nông chất thải phóng xạ” nhằm nghiên cứu và xây dựng thí nghiệm được lựa chọn 

trên cơ sở khoa học để đánh giá được sự dịch chuyển của nhân phóng xạ Urani trong 

dung dịch chất thải hoạt độ thấp qua lớp bảo vệ chứa bentonite và đưa ra một số quy 

định của Việt Nam về thí nghiệm độ thấm của vật liệu đất nhưng ở trên các bãi chôn 

chất thải sinh hoạt, và chống thấm cho đê điều để tham khảo và đưa ra được mô hình 

thí nghiệm phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. 

Qua một thời gian triển khai, nhóm nghiên cứu thu được các kết quả như sau: 

- Đã xây dựng được báo cáo tổng quan, giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của IAEA 

và những bài học kinh nghiệm về chính sách quản lý CTPX của các nước trên thế giới, 

cơ sở khoa học, các mô hình nghiên cứu và các cơ sở chôn nông CTPX hoạt độ thấp 

và rất thấp trên thế giới. 

- Đã xây dựng mô hình thí nghiệm nghiên cứu sự thấm của các nguyên tố urani qua 

các lớp vật liệu được tạo nên từ hỗn hợp đất/bentonit với các tỷ lệ % khác nhau, tương 

ứng là 75/25; 50/50; 25/75, được nén ép ở máy nén áp lực CARVER (USA), đến áp 

lực 1,5 tấn, và đạt tới tỷ trọng d=2,7g/ cm
3
. 

- Đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự thấm của các nguyên tố urani qua các lớp vật 

liệu nêu trên với các khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Các số liệu thu được 

ban đầu cho thấy: vận tốc thấm của urani qua lớp vật liệu nghiên cứu nằm trong 

khoảng 3,85. 10-10 - 5,14.1010 m/s. 

- Căn cứ vào khả năng ngăn cản sự di chuyển của nguyên tố urani qua lớp vật liệu 

nghiên cứu, căn cứ vào tính khả thi về kinh tế, đề tài đã đề xuất chọn loại vật liệu M1 

(với tỉ lệ Đ/B = 75/25) làm vật liệu chống thấm dùng trong bãi chôn nông CTPX hoạt 

độ thấp và rất thấp. 

Do thời gian nghiên cứu sự thấm của urani qua lớp vật liệu còn quá ngắn, các số liệu 

thu được mới chỉ giúp đưa ra được đánh giá định hướng nên để có được các số liệu tin 

cậy và chính xác cần có những nghiên cứu chuyên sâu và tiến hành trong khoảng thời 

gian dài hơn. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14783/2018) 

tại Cục Thông tin KHCN Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 
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Tuyển chọn và khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm lên cây cao su, sử 

dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 

 

Cây cao su - Hevea brasiliensis là cây công nghiệp lâu năm có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam. Việc trồng cao su ở Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là một 

cam kết nông nghiệp quan trọng. Cây cao su đòi hỏi dinh dưỡng đủ để có thể tăng 

trưởng và duy trì năng suất tốt. Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời kỳ chưa 

trưởng thành của cây cao su có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng phân bón 

tối ưu. Cũng trên cây cao su trưởng thành, việc sử dụng phân bón có thể cải thiện 

năng suất mủ lên tới 15-30%. 

Trong những năm gần đây, nhiều chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ tự nhiên 

sống nội sinh trong rễ, thân, lá của những cây không thuộc cây họ đậu (ví dụ: lúa, mía, 

bắp, cọ, dứa v.v…) đã và đang được nghiên cứu phân lập tuyển chọn và ứng dụng. Tại 

Việt Nam, từ trước đến nay canh tác cây cao su chủ yếu phụ thuộc vào phân bón đạm 

vô cơ. Tuy nhiên việc lạm dụng phân đạm vô cơ không những làm cây cao su dễ mẫn 

cảm với dịch hại, giảm năng suất, giảm hiệu quả kinh tế còn còn gây nên tình trạng ô 

nhiễm môi trường. Chính vì vậy, nghiên cứu và ứng dụng các chủng vi khuẩn có khả 

năng cố định nitơ sẽ góp phần đáng kể cho việc giảm chi phí đầu tư và giảm ô nhiễm 

môi trường trong canh tác cây cao su. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, cùng với ưu thế của một cơ quan sở hữu các thiết bị 

chuyên ngành và có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị 15N 

để nghiên cứu mối quan hệ giữa đất - phân bón - cây trồng, đề tài: “Tuyển chọn và 

khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm lên cây cao su, sử dụng kỹ thuật 

đánh dấu đồng vị 15” do ThS. Đoàn Phạm Ngọc Ngà, hiện đang công tác tại Trung 

tâm Hạt nhân TP.HCM cùng các đồng nghiệp thực hiện sẽ kết hợp sự chính xác của kỹ 

thuật đánh dấu đồng vị 15N với phương pháp canh tác truyền thống nhằm cung cấp cơ 

sở khoa học cho việc tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định nitơ tiềm năng kích thích 

sự tăng trưởng của cây cao su giai đoạn vườn ươm đồng thời góp phần tạo nên cơ sở 

liệu cho việc xây dựng chế độ phân bón (urê và vi khuẩn cố định đạm) thực sự hiệu 

quả cho cây cao su giai đoạn vườn ươm. Mục tiêu của đề tài là nhằm tuyển chọn chủng 

vi khuẩn cố định đạm nội sinh, chuyển vi khuẩn cố định đạm vào cây cao su và đánh 
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giá ảnh hưởng của chúng đối với hiệu quả sử dụng phân urê bằng kỹ thuật đánh dấu 

động vị 15N. 

Sau đây là một số kết quả nổi bật mà đề tài thu được: 

- Tất cả 16 dòng vi khuẩn nội sinh phân lập từ mẫu rễ cây cao su thu từ Bình Phước, 

Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh thuộc nhóm vi khuẩn Gram âm, phần lớn có dạng 

hình que và di động; 

- Tất cả 16 dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng tổng hợp NH4 + trong đó, ở 

2 ngày nuôi cấy có 9/16 dòng đạt hàm lượng NH4 + từ 0,6 - 1,71 mg/L; 

- Tất cả 16 dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng có hoạt tính khử C2H2 hay 

hoạt tính nitrogenase trong đó 5/16 dòng đạt từ 0,056 - 0,749 µmol/m L khí/24 giờ; 

- Qua kết quả nghiên cứu và sàng lọc, đề tài chọn được 4 dòng VKNS có triển vọng có 

khả năng tổng hợp NH4 + và có hoạt tính nitrogenase cao gồm: Enterobacter asburiae, 

Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei. 

- Ở mức bón 2,27g urê, Bacillus safensis và Rhizobium freirei là 2 dòng có %N HTKK 

cao nhất đạt 31,67 - 32,78% tương ứng hàm lượng N HTKK đạt 11,50 kgN/ha và 12 

kgN/ha. Ở mức bón 4,55g urê Stenotrophomonas maltophilia và Enterobacter asburiae 

có %N HTKK cao nhất đạt 31,72 - 36,19% tương ứng hàm lượng N HTKK đạt 12,86 

kgN/ha và 15,56 kgN/ha. Mức bón từ 6,82 - 9,1g urê giảm mạnh %N HTKK ở tất cả 4 

dòng. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15108/2018) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 


