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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Chương trình hành động của Bộ KH&CN 2020: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh.  

(Chất lượng Việt Nam – Vietq.vn) Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được Bộ 

KH&CN đưa vào Chương trình hành động năm 2020. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh mới đây đã ký ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01) và Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020 (Nghị quyết 02). 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 02, Bộ KH&CN tập trung vào các nhiệm vụ và giải 

pháp trọng yếu, trong đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 

tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa 

gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; Tiếp 

tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Cụ thể: 

Nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo 

Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thành lập các trung tâm nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, định 

hướng phát triển, mở rộng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam. 

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để bảo đảm lấy doanh nghiệp làm trung 

tâm của phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng và triển khai 

các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, đổi 

mới công nghệ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu công nghệ, nhất là công nghệ đã 

qua sử dụng, khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao. 
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Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia, kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, ưu tiên 

kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo có điều kiện thuận lợi thâm nhập thị trường. 

Thực thi có hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng cán bộ KH&CN từ các 

nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín 

ở nước ngoài. 

Phát triển thị trường KH&CN, phát triển thị trường các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng 

thành tựu KH&CN tiên tiến, kinh tế chia sẻ, kinh tế số... theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới. 

Tái cơ cấu các Chương trình KH&CN Quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm 

trung tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nghiên 

cứu cơ bản, tăng cường hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV phục vụ 

thiết thực quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nâng cao tiềm lực KH&CN, tập trung triển khai các hướng nghiên cứu, phát triển 

công nghệ mới, nhất là các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; xây dựng Chiến lược trí tuệ nhân tạo của quốc gia; xây dựng danh mục công 

nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo điều kiện thuận lợi, có 

cơ chế chính sách đột phá để thu hút các dự án công nghệ cao. Tiếp tục triển khai 

mạnh mẽ, toàn diện Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa". 

Đẩy mạnh xây dựng CSDL Quốc gia về KH&CN phục vụ công khai, minh bạch thông 

tin về hoạt động KH&CN; tăng cường công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo 

phục vụ thiết thực công tác quản lý và hoạch định chính sách; phát triển nguồn tin 

KH&CN. 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế 

và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, xác lập, quản lý 

và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp. 

Tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với khu vực và quốc tế; phối 

hợp với Tổ chức năng suất châu Á xây dựng Kế hoạch tổng thể quốc gia về năng suất 

hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo; thành lập Trung tâm xuất sắc về đổi 

mới sáng tạo thúc đẩy năng suất 

Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. 

Tăng cường xã hội hóa đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh 

nghiệp. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và 

cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ 

khu vực doanh nghiệp, phát huy Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và quỹ phát triển 

KH&CN của doanh nghiệp để hỗ trợ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. 

Tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, có 

tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; các ngành chế biến, chế tạo; các ngành công 

nghiệp hỗ trợ. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo 

hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và 

thị trường. 
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Khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ trong toàn xã hội, khuyến khích mọi hình thức sáng 

tạo, tôn vinh khoa học, tôn vinh sáng tạo. Quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo 

chiều sâu trên cơ sở tăng cường ứng dụng KH&CN. 

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 

Tuyên truyền, cung cấp thông tin về hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; kết quả đánh 

giá năng lực đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo theo các bộ chỉ số của quốc 

tế. 

 
Năm 2020, Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, 

đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp.  

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII) của Tổ chức Sở 

hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo đánh 

giá Mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số thành 

phần để cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo xếp hạng của WIPO và WEF. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện 

kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi. Cập nhật và công bố, công 

khai các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018, 2019; công khai bảng so sánh 

các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa; hoàn thành trong tháng 

01/2020. Với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc 

công bố công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng 

kiểm tra chuyên ngành. Trong quý I năm 2020 công bố công khai, đầy đủ trên Trang 

thông tin điện tử của Bộ về danh mục mã HS tương ứng kèm theo bảng so sánh danh 

mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm. 
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Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg 

ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc 

đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra 

chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai 

đoạn 2018-2020. 

Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định 

tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện 

thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 

công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát, đề xuất dịch vụ công tích hợp 

lên Cổng dịch vụ công quốc gia, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp trong năm 2020. 

Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Bộ KH&CN còn tập trung vào các khía 

cạnh sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 

KH&CN và đổi mới sáng tạo; Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 

đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền 

vững; 

- Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ hiệu quả nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

và hội nhập quốc tế; 

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, thống kê và truyền thông; tăng cường công tác phối 

hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể. 
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Hệ thống tưới ngầm tự động cho cây trồng 

 
Sơ đồ hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động. Ảnh: Nhóm nghiên cứu  

(Cục Sở hữu trí tuệ) Hệ thống tưới ngầm gồm các ống dẫn nước và các đầu xả tưới 

được đặt ngầm dưới lòng đất đến từng gốc cây có thể giúp kéo dài tuổi thọ của các 

đường ống, lượng nước tưới đều phía dưới sẽ giúp cho rễ cây hấp thụ tốt hơn lượng 

nước và phân bón, không gây ô nhiễm môi trường phía trên mặt đất cũng như 

không làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác phía trên. 

Ngày nay, nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt tăng mạnh cùng với biến đổi khí 

hậu ngày càng rõ rệt và khó lường đã gây sức ép thiếu nước rất lớn cho sản xuất nông 

nghiệp. Trước bối cảnh đó, các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội đã đề xuất hệ thống tưới nước tự động nhằm tiết 

kiệm nguồn nước tưới và phân bón mà vẫn tăng năng suất cây trồng. 

Nước giúp cây trồng sinh trưởng, thực hiện các quá trình quang hợp, trao đổi chất, 

đóng vai trò quan trọng không thể thay thế với sự phát triển của cây trồng, tuy nhiên 

vấn đề đặt ra là lượng nước tưới cho cây bao nhiêu là vừa đủ? 

Các hệ thống cung cấp nước cho cây trồng hiện nay khá đa dạng tùy thuộc vào từng 

mô hình và từng loại cây. Chẳng hạn, những thửa ruộng trồng lúa thường được áp 

dụng hệ thống kênh mương và bờ ruộng để điều tiết nước mặt ruộng. Phương pháp này 

đáp ứng được nhu cầu tưới cho diện tích canh tác lớn, giảm được nhiều chi phí cho hạ 

tầng cơ sở, nhưng nhìn chung chỉ thích hợp với quy mô lớn và các loại cây bán cạn 

hoặc ngập nước, và thực tế đang gặp rất nhiều khó khăn khi tốn kém một lượng nước 

rất lớn do thất thoát trên đường dẫn cũng như do bốc hơi nước. 

Đối với những thảm thực vật hoặc vườn hoa cây cảnh, người chăm sóc thường sử dụng 

phương pháp tưới phun mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng tạo độ ẩm 

và làm mát cây, lượng nước tưới được phân bố khá đồng đều, kích thích sinh trưởng 

và có thể tiết kiệm khoảng 30-35% so với phương pháp tưới nước vào rãnh. Tuy 

nhiên, kinh phí đầu tư cho phương pháp này khá cao, nước dễ bị bốc hơi trong quá 

trình phun, mặt đất được làm ẩm làm cho cỏ dại dễ phát triển và đất sẽ bị nén chặt. 

Nước đọng lại trên lá có thể gây cản trở quá trình quang hợp, trao đổi chất, với các loại 
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cây lá, tưới phun rất dễ làm bụi bám vào gây khó khăn khi sử dụng. Đặc biệt trong 

những ngày nắng, nước đọng trên lá sẽ làm lá cây bị héo. Ngoài ra, chất lượng tưới 

phun mưa còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết như vận tốc hay hướng gió. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, nhiều hệ thống tưới nước thông minh đã được 

nghiên cứu và ứng dụng. Tuy nhiên, những hệ thống đó vẫn tồn tại nhiều nhược điểm, 

chẳng hạn như việc lượng nước cây cần, thời gian sinh trưởng, thu hoạch cho mỗi loại 

cây là không giống nhau vì thế hệ thống sẽ gặp khó khăn trong quá trình phân phối 

nước sao cho hợp lý với từng loại cây; hoặc hệ thống cung cấp nước tưới nổi trên mặt 

đất gây ảnh hưởng đến việc canh tác và độ bền của ống, đồng thời việc thấm nước từ 

bề mặt đến rễ cây vẫn gây ra thất thoát một lượng nước nhất định mà cây trồng không 

hấp thụ được. 

 
Cách thức cung cấp nước cho cây trồng hiện nay khá đa dạng tùy thuộc vào từng mô 

hình và từng loại cây. Ảnh: Q.Nhiên 

Với mong muốn khắc phục những nhược điểm trên, TS Lê Quang Thảo, giảng viên 

khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cùng các cộng sự đã tiến 

hành nghiên cứu để tìm ra một giải pháp kết hợp ứng dụng những công nghệ mới phục 

vụ việc tưới nước ngầm trực tiếp đến khu vực rễ cây, đồng thời kết hợp bón phân vào 

nước tưới một cách tự động nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới, giảm sức lao động và 

quá trình bón phân cho cây trồng. 

Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động theo giải pháp này có thể tính toán 

chính xác lượng nước bốc hơi khỏi mặt đất và lượng nước trong đất xem có đủ để duy 

trì cho cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển hay không, các thông tin này được 

truyền về khối xử lý trung tâm (xem hình 2, vị trí số 10) để điều khiển công suất các 

bộ phận cung cấp, điều tiết nước tưới đồng thời bổ sung phân bón theo các thời kì sinh 

trưởng khác nhau của cây một cách tự động hoàn toàn hoặc người dùng có thể can 

thiệp thủ công bằng tay. 

Bộ phận cung cấp nước gồm bộ điều khiển tự động để điều khiển máy bơm bơm nước 

lên bể chứa nước có tích hợp cảm biến phát hiện mức nước đảm bảo cho nước dự trữ ở 

mức độ phù hợp nhất; đi kèm theo là bộ cung cấp nguồn điện bao gồm nguồn năng 

lượng từ tấm pin năng lượng mặt trời, pin dự phòng và điện lưới, bộ kiểm soát năng 

lượng pin dự phòng và chuyển đổi nguồn điện. 
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TS Lê Quang Thảo cũng nhận thấy các ống dẫn nước và các đầu xả tưới được đặt 

ngầm dưới lòng đất đến từng gốc cây có thể giúp kéo dài tuổi thọ của các đường ống, 

lượng nước tưới đều phía dưới sẽ giúp cho rễ cây hấp thụ tốt hơn lượng nước và phân 

bón, không gây ô nhiễm môi trường phía trên mặt đất cũng như không làm ảnh hưởng 

đến quá trình canh tác phía trên. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm ra một hướng đi mới: kết hợp bổ sung phân bón 

vào nước tưới giúp cây hấp thụ nhanh hơn, tránh lãng phí và không gây ô nhiễm so với 

bón trên mặt đất, đồng thời tiết kiệm sức lao động. Bộ điều khiển bón phân gồm bình 

trộn có cảm biến phát hiện phân bón (vị trí số 20) để chứa phân bón bổ sung vào nước 

tưới, bộ điều khiển van điện xả nước vào bình trộn phân bón (vị trí số 18) để hòa tan 

phân bón vào nước tưới; trước khi dung dịch phân bón đi vào bộ hòa tan dung dịch 

phân bón và nước tưới (vị trí số 21) sẽ được màng lọc giữ lại rác và lá cây nhằm hạn 

chế việc gây tắc ống dẫn nước chính, nước tưới có phân bón sẽ được dẫn đến các ống 

thứ cấp (vị trí số 9) đưa đến các ống dẫn quanh gốc cây (vị trí số 7); và các đầu xả nhỏ 

giọt ngầm dưới lòng đất (vị trí số 8). 

Hiện nay, hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động theo giải pháp hữu ích có thể 

được ứng dụng để chăm sóc cây ở các địa hình khác nhau: cỏ ở sân đá bóng; các vùng 

đất dốc, ruộng bậc thang; tưới cây công cộng ở các thành phố; phun thuốc diệt cỏ cho 

các nông trường trồng cây ăn quả… 

Nghiên cứu này khởi động từ năm 2017 và đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 

và Công nghệ) cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2-0002107 công bố ngày 

25/9/2019. 
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Khử mùi dầu thực vật bằng hơi nước 

 

Thiết bị khử mùi dầu quy mô pilot Ảnh: AOTA 

(Báo Khoa học và phát triển) Công ty Cố phần Quốc tế AOTA đã nghiên cứu và thử 

nghiệm công nghệ khử mùi của dầu thực vật bằng tác nhân vật lý để mở rộng ứng 

dụng dầu vào sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm. 

Theo TS Lưu Xuân Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế AOTA, Việt Nam có 

thế mạnh về dầu thực vật với nhiều loại dầu có trữ lượng lớn như dầu dừa, dầu sachi, 

dầu hạt xoan Ấn Độ.... Các loại dầu thực vật được ứng dụng nhiều trong mỹ phẩm và 

thực phẩm. Tuy nhiên, chúng thường có chung nhược điểm là nặng mùi đặc trưng của 

thực vật, thậm chí, một số dầu có độ nhớt cao, tạo cảm giác khó chịu cho người dùng. 

Trước thực tế đó, nhóm nghiên cứu của Công ty AOTA đã nghiên cứu công nghệ khử 

mùi dầu bằng tác nhân vật lý thông qua việc sử dụng hơi. Dầu chưa qua xử lý được 

chưng cất lôi cuốn hơi nước ở nhiệt độ 95oC và áp suất 70mmHg. Thời gian khử mùi 

khoảng 17 giờ, với hiệu suất thu hồi trên 95%. Kết quả dầu được khử mùi gần như 

hoàn toàn, giảm được một phần độ nhớt. 

Theo phương pháp này, tính chất và các thành phần hoạt tính của dầu vẫn được giữ 

nguyên. Ngoài ra, dầu sau khi khử mùi, dễ tạo nhũ hóa hơn. TS Cường cho biết, sử 

dụng hơi nước là phương pháp an toàn và giữ được các thành phần của dầu thực vật. 

Ngoài dầu dừa, nhóm nghiên cứu còn thử nghiệm khử mùi dầu mu u với kết quả mùi 

của loại dầu này cũng giảm đáng kể. 
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Phương pháp khử dầu thực vật 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Silica giúp cây trồng sống sót trong điều kiện hạn hán 

 

Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ làm tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và thời gian 

hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới, một hiện tượng có thể làm giảm đáng kể năng 

suất cây trồng. 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Bayreuth và Trung tâm nghiên cứu cảnh quan 

nông nghiệp Leibniz ở Đức đã tìm ra cách tăng cường khả năng cung cấp nước cho 

cây trồng. Phát hiện nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports, có thể 

giúp cây trồng chống lại tác động của hạn hán. 

Nghiên cứu đã chứng minh ngay cả một lượng nhỏ silica vô định hình cũng làm tăng 

theo cấp số nhân khả năng đất hút nước cho cây trồng đang cần nước. "Ngay cả khi tỷ 

lệ silica vô định hình trong đất chỉ tăng 1% trọng lượng, thì lượng nước có sẵn trong 

đất tăng đến 40% hoặc thậm chí nhiều hơn", Jörg Schaller, chuyên gia địa chất hóa 

học nói. 

Silica vô định hình là một dạng của silic dioxit. Khi được bổ sung vào đất, các phân tử 

tạo thành gel có thể tích trữ khối lượng lớn nước. Các nghiên cứu trước đây cho thấy 

các phương thức nông nghiệp truyền thống đã làm giảm lượng silica trong đất một 

cách ổn định, khiến cây trồng thậm chí dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu và 

điều kiện khô hạn khắc nghiệt. 

Nghiên cứu mới cho thấy việc bổ sung dưỡng chất cho đất thường xuyên bằng cách sử 

dụng silica vô định hình, có thể giúp đất dự trữ nhiều nước hơn và giúp cây trồng tồn 

tại trong những đợt hạn hán kéo dài, đặc biệt là ở những khu vực có nguồn nước khan 

hiếm. 

Ông Schaller cho rằng: "Nghiên cứu mới của chúng tôi là cách để giảm thiểu rủi ro 

này. Quản lý đất nên được điều chỉnh để tăng trữ lượng silica vô định hình trong đất. 

Hơn nữa, silica vô định hình nhân tạo có tính chất hóa học tương tự như silica sinh 

học, nên được sử dụng để cải tạo đất. Cải tạo đất bằng silica giữ vai trò quan trọng 

đóng góp cho an ninh lương thực toàn cầu trong tương lai". 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/02/12/Silica-can-

help-crops-survive-drought/2171581525731/?sl=3 
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Phương pháp mới phát hiện oxy trên các ngoại hành tinh 

 

Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã đưa ra một phương pháp mới để phát hiện oxy 

trong khí quyển của các ngoại hành tinh có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm sự 

sống. 

Dấu hiệu có thể của sự sống hay tín hiệu sinh học là sự hiện diện của oxy trong bầu 

khí quyển của ngoại hành tinh. Oxy được tạo ra bởi sự sống trên Trái đất khi các sinh 

vật như thực vật, tảo và vi khuẩn lam sử dụng quang hợp để chuyển đổi ánh nắng mặt 

trời thành năng lượng hóa học. 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học California, Riverside đã phát triển kỹ thuật mới 

sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA để phát hiện tín hiệu 

mạnh mà các phân tử oxy tạo ra khi chúng va chạm với nhau. Tín hiệu này có thể giúp 

các nhà khoa học phân biệt giữa các hành tinh có sự sống với các hành tinh không có 

sự sống. 

Vì các ngoại hành tinh quay quanh quỹ đạo của các ngôi sao khác ngoài mặt trời, cho 

đến nay ở rất xa, nên các nhà khoa học không thể tìm kiếm dấu hiệu sự sống bằng cách 

thăm quan những thế giới xa xôi này. Thay vào đó, họ phải sử dụng kính viễn vọng 

hiện đại như Webb để xem xét những gì có bên trong bầu khí quyển của ngoại hành 

tinh. 

"Trước nghiên cứu này, oxy ở mức tương tự như trên Trái đất được cho là không thể 

phát hiện được bằng Webb", Thomas Fauchez tại Trung tâm bay không gian Goddard 

thuộc NASA và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết. "Tín hiệu oxy này được biết 

đến từ các nghiên cứu khí quyển Trái đất đầu những năm 1980 nhưng chưa bao giờ 

được đề cập cho nghiên cứu về ngoại hành tinh". 

"Oxy là một trong những phân tử thú vị nhất cần được phát hiện vì có liên quan đến sự 

sống, nhưng chúng ta không biết liệu sự sống có phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra 

oxy trong khí quyển hay không", Edward Schwieterman, đồng tác giả nghiên cứu nói. 

"Kỹ thuật này sẽ cho phép chúng ta tìm thấy oxy trong các hành tinh có sự sống và 

không có sự sống". 

Khi các phân tử oxy va chạm với nhau, chúng ngăn các phần của phổ ánh sáng hồng 

ngoại mà kính viễn vọng có thể nhìn thấy. Khi kiểm tra các mẫu trong ánh sáng đó, 

các nhà khoa học có thể xác định thành phần của bầu khí quyển hành tinh. 
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Schwieterman đã giúp nhóm nghiên cứu của NASA tính toán lượng ánh sáng sẽ bị 

chặn bởi những va chạm oxy này. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng oxy cũng có thể khiến một ngoại hành tinh tưởng như 

có sự sống khi thực tế không có, vì oxy có thể tích tụ trong bầu khí quyển của hành 

tinh mà không có bất kỳ hoạt động sống nào. 

Nếu một ngoại hành tinh quá gần ngôi sao chủ của nó hoặc nhận quá nhiều ánh sáng 

của ngôi sao, bầu khí quyển sẽ rất ấm và bão hòa hơi nước từ các đại dương bốc hơi. 

Khối lượng nước này sau đó có thể bị phá vỡ bởi bức xạ cực tím mạnh tạo thành hydro 

và oxy nguyên tử. Hydro là nguyên tử nhẹ, thoát ra ngoài không gian rất dễ dàng để lại 

oxy. 

Theo thời gian, quá trình này có thể khiến toàn bộ đại dương bị biến mất trong khi tích 

tụ tạo nên bầu khí quyển dày đặc oxy - thậm chí nhiều hơn những gì có thể được tạo ra 

bởi sự sống. Vì vậy, lượng oxy dồi dào trong bầu khí quyển của ngoại hành tinh có thể 

không nhất thiết là sự sống phong phú mà thay vào đó thể hiện lịch sử mất nước. Tuy 

nhiên, Schwieterman cảnh báo, các nhà thiên văn học vẫn chưa chắc chắn quá trình 

này có thể lan rộng ra sao trên các ngoại hành tinh. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200106121945.htm, 
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Chế tạo pin lithium-lưu huỳnh hiệu quả nhất thế giới 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Monash đã phát triển được pin lithium-

lưu huỳnh hiệu quả nhất thế giới, có khả năng cung cấp năng lượng cho điện 

thoại thông minh trong 5 ngày liên tục. Mẫu pin đã được chế tạo ở Đức và sẽ 

được thử nghiệm trên cả ôtô và lưới điện mặt trời ở Úc vào năm 2020. 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Monash đang trên đà thương mại hóa pin 

lithium-lưu huỳnh (Li-S) hiệu quả nhất thế giới, vượt trội hơn các loại pin hiện có trên 

thị trường gấp 4 lần và cung cấp năng lượng cho Úc và các thị trường toàn cầu khác 

trong tương lai. 

TS. Mahdokht Shaibani, trưởng nhóm nghiên cứu cùng phối hợp với các cộng sự khác 

để chế tạo pin Li-S dung lượng cực cao, có hiệu suất cao hơn và ít tác động đến môi 

trường so với các sản phẩm pin lithium-ion hiện có. 

Các nhà nghiên cứu đã được cấp bằng sáng chế (PCT/AU 2019/051239) cho quy trình 

sản xuất của họ và các mẫu pin này đã được chế tạo thành công bởi các đối tác 

NC&PT Đức, Viện Nghiên cứu Vật liệu và Công nghệ chùm tia Fraunhofer. Một số 

nhà sản xuất pin lithium lớn nhất thế giới ở Trung Quốc và châu Âu quan tâm đến việc 

mở rộng quy mô sản xuất với thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra tại Úc vào đầu năm 

2020. 

GS. Mainak Majumder cho rằng đây là bước đột phá cho ngành công nghiệp Úc và có 

thể thay đổi cách thức sản xuất điện thoại, xe hơi, máy tính và lưới điện mặt trời trong 

tương lai. "Chế tạo và sản xuất thành công pin Li-S dùng cho ô tô và lưới điện sẽ 

chiếm một phần quan trọng hơn trong chuỗi giá trị lithium ước tính 213 tỷ đô la của 

Úc và sẽ cách mạng hóa thị trường xe hơi Úc, cũng như cung cấp cho tất cả người dân 

Úc một thị trường năng lượng sạch và đáng tin cậy hơn”, GS. Majumder nói. 

Nhờ sử dụng các vật liệu tương tự trong pin lithium-ion thông thường, các nhà nghiên 

cứu đã cấu hình lại thiết kế của cực âm lưu huỳnh để chúng có thể chịu được tải trọng 

cao hơn mà không làm giảm công suất hoặc hiệu suất tổng thể. 

Lấy cảm hứng từ kiến trúc cầu nối độc đáo lần đầu tiên được ghi nhận trong quá trình 

xử lý bột giặt vào những năm 1970, nhóm nghiên cứu đã thiết kế ra phương pháp tạo 

liên kết giữa các hạt để điều chỉnh ứng suất và mang lại mức độ ổn định chưa từng 

thấy trong bất kỳ loại pin nào. Theo PSG. Matthew Hill, đồng tác giả nghiên cứu, hiệu 
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suất hấp dẫn, cùng với chi phí sản xuất thấp hơn, nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào, 

dễ xử lý và giảm tác động môi trường khiến thiết kế pin mới này phù hợp cho các ứng 

dụng trong thế giới thực trong tương lai. 

N.P.D (NASATI), theo https://scitechdaily.com/worlds-most-efficient-lithium-sulfur-

battery-developed-powers-smartphone-for-5-days 
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Các biến thể di truyền làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer 

 

Một nghiên cứu DNA trên 10.000 người của các nhà khoa học ở Đại học London 

(UCL) và Đại học Queen Mary đã xác định được một nhóm biến thể gen xuất 

hiện để bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer. Các phát hiện, được công bố trên 

Annals of Human Genetic, cho thấy các biến thể gen xuất hiện tự nhiên này làm 

giảm chức năng của các protein được gọi là tyrosine phosphatase, được biết là 

làm suy yếu hoạt động của con đường truyền tín hiệu tế bào được gọi là 

PI3K/Akt/GSK-3β. Con đường này rất quan trọng cho sự sống của tế bào. 

Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu trước đây trên chuột nhắt và chuột cống, ở đó 

đề xuất ức chế chức năng của các protein này có thể bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer, 

nhưng đây là lần đầu tiên một tác dụng như vậy được chứng minh ở người. Các nhà 

khoa học tin rằng con đường truyền tín hiệu PI3K/Akt/GSK-3β có thể là mục tiêu 

chính của thuốc điều trị và các phát hiện cũng củng cố bằng chứng cho thấy các gen 

khác có thể liên quan đến việc tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. 

Tác giả nghiên cứu Giáo sư David Curtis (Viện di truyền học UCL) cho biết: "Những 

kết quả này khá đáng khích lệ. Có vẻ như khi các biến thể di truyền tự nhiên làm giảm 

hoạt động của tyrosine phosphatase thì điều này làm cho bệnh Alzheimer ít có khả 

năng phát triển, cho thấy các loại thuốc có tác dụng tương tự cũng có thể bảo vệ”. 

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích DNA từ 10.000 người: một nửa 

mắc bệnh Alzheimer và một nửa không có. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 

tất cả các biến thể trình tự DNA trong hơn 15.000 gen, bao gồm hơn một triệu biến thể 

riêng lẻ, để xác định các gen trong đó các biến thể gây hại phổ biến hơn ở những người 

có hoặc không mắc bệnh Alzheimer. 

Họ phát hiện ra rằng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn ở những người có các 

biến thể gây hại trong một loại gen cụ thể, mã hóa cho tyrosine phosphatase. Nhóm 

nghiên cứu cho biết những phát hiện cho thấy các loại thuốc có tác dụng tương tự cũng 

có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Giáo sư Curtis chỉ ra rằng đã có một số 

loại thuốc tác dụng với tyrosine phosphatase nhưng chúng chưa được thử nghiệm 

trong các thử nghiệm lâm sàng. 

Giáo sư Curtis giải thích: "Đây là một thử nghiệm tự nhiên ở những người giúp chúng 

tôi hiểu bệnh Alzheimer phát triển như thế nào: vì một số người có các biến thể di 

truyền này và một số thì không, chúng tôi có thể thấy rằng tác động của việc có các 

biến thể đặc biệt là giảm khả năng phát triển bệnh Alzheimer". Có một điều nhất quán 
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trong kết quả của chúng tôi rằng hoạt động của con đường truyền tín hiệu 

PI3K/Akt/GSK-3β là bảo vệ, điều này hoàn toàn phù hợp với những phát hiện từ các 

nghiên cứu trên động vật. Nếu có các biến thể di truyền làm hỏng gen của protein 

PI3K, thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sẽ tăng lên. 

Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng gợi ý cho thấy một gen mà trước đây không biết 

có ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, được gọi là C1R. Gen này được biết 

là ảnh hưởng đến hội chứng Ehlers-Danlos nha chu, một bệnh liên quan đến viêm 

nướu mãn tính. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy rằng nhiễm trùng nướu có thể 

làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, vì vậy Giáo sư Curtis suy đoán có thể có một 

cơ chế theo đó các biến thể di truyền ở C1R dẫn đến một mức độ nào đó của bệnh 

nướu răng, từ đó dẫn đến bệnh Alzheimer. 

Nghiên cứu này dựa trên một nghiên cứu lớn năm 2019 có sự tham gia của các nhà 

nghiên cứu ở Đại học London đã xác định năm gen nguy cơ mới mắc bệnh Alzheimer, 

thêm vào hồ sơ nghiên cứu hàng đầu thế giới về chứng mất trí nhớ và di truyền học 

của Đại học London. 

Giáo sư Curtis nói: "Việc tìm kiếm các biến thể DNA làm thay đổi nguy cơ mắc bệnh 

Alzheimer là hữu ích vì nó có thể giúp chúng tôi phát triển các loại thuốc nhắm vào 

cùng loại protein. Đồng thời, các nhà nghiên cứu tại UCL và trên toàn cầu đang tìm 

cách phát hiện các giai đoạn sớm nhất của bệnh Alzheimer, trước khi nó gây ra bất kỳ 

vấn đề nào. Khi sự tìm kiếm của chúng tôi được cải thiện, có thể có cơ hội can thiệp 

bằng các phương pháp điều trị để ngăn ngừa bệnh tiến triển”. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-02-genetic-variants-

alzheimer-disease.html, 
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Các nghiên cứu cho thấy con đường mới để đảo ngược bệnh tiểu đường tuýp 2 và 

xơ gan 

 

Trong một cặp nghiên cứu liên quan, các nhà nghiên cứu của Đại học Yale đã tìm 

ra cách đẩy lùi bệnh tiểu đường tuýp 2 và xơ gan ở chuột và chỉ ra các quá trình 

cơ bản được bảo tồn ở người. 

Trong nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ quan trọng 

giữa cách cơ thể phản ứng với bệnh tiểu đường lúc đói và bệnh tiểu đường tuýp 2. 

Nhịn ăn "bật" một quá trình trong cơ thể trong đó hai loại protein đặc biệt là TET3 và 

HNF4α tăng trong gan, thúc đẩy sản xuất glucose trong máu. Trong bệnh tiểu đường 

tuýp 2, "công tắc" này không tắt khi kết thúc nhịn ăn, giống như ở người không mắc 

bệnh tiểu đường. 

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nếu họ có thể "hạ gục" mức độ của hai loại 

protein này, họ có thể ngăn chặn bệnh tiểu đường phát triển. Họ đã tiêm cho chuột 

bằng vật liệu di truyền được gọi là RNA can thiệp nhỏ (siRNA) được đóng gói bên 

trong các virus nhắm vào TET3 hoặc HNF4β. Họ phát hiện ra rằng đường huyết và 

insulin đã giảm đáng kể khi bị bệnh tiểu đường ngăn chặn hiệu quả bệnh tiểu đường. 

Nhóm nghiên cứu đã xem xét cách TET3 đóng góp vào sự phát triển của xơ hóa ở gan 

và phát hiện ra rằng protein có liên quan đến xơ hóa ở nhiều cấp độ. Hầu như tất cả các 

xơ hóa, bất kể các cơ quan liên quan, bắt đầu từ tín hiệu protein bất thường. 

Dali - Nhà khoa học nghiên cứu về di truyền học cho biết: Cô và các đồng nghiệp đã 

phát hiện ra rằng TET3 đóng vai trò trong con đường truyền tín hiệu xơ hóa ở ba địa 

điểm khác nhau và hoạt động như một bộ điều chỉnh quan trọng trong sự phát triển của 

xơ hóa. Điều này có nghĩa là có khả năng phát triển các loại thuốc ức chế TET3 để làm 

chậm hoặc đảo ngược xơ hóa. 

Cả hai bệnh đều mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh xơ gan và các cơ quan khác, bệnh 

này rất phổ biến, nhưng có ít lựa chọn điều trị. Khoảng 28 triệu người ở Hoa Kỳ mắc 

bệnh tiểu đường loại 2, đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, một tình trạng có 

thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác, bao gồm bệnh tim, đột quỵ và suy thận. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng một số loại thuốc, chẳng hạn như metformin, hiện có 

sẵn để kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường. Nhưng chúng có 
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một loạt các tác dụng phụ khó chịu và bệnh nhân có thể phát triển đề kháng với các 

loại thuốc này. Và có rất ít cứu trợ y tế cho những người bị xơ hóa. 

Phó giáo sư Xuchen Zhang - đồng tác giả về nghiên cứu xơ hóa cho biết. "Hiện tại, 

không có thuốc hiệu quả để điều trị xơ hóa. Huang đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế 

liên quan đến những khám phá của cô với sự hỗ trợ của Văn phòng Nghiên cứu Hợp 

tác Yale”. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-02-path-reversing-type-

diabetes-liver.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Giám sát biến động môi trường và chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh vùng nuôi tôm 

nước lợ, tôm hùm tập trung tại các tỉnh Nam Trung bộ 

 

Tôm nuôi nước lợ và tôm hùm nuôi lồng là hai trong số các đối tượng nuôi 

chính chủ lực đặc h u của nghề nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ven biển Nam 

Trung Bộ đã và đang mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa đói giảm ngh o, cải 

thiện đời sống vật chất cho người dân nơi đây. Bởi do hiệu quả kinh tế cao mang 

lại mà nhiều người dân đã không ngần ngại đầu tư mở rộng số lồng b  nuôi, diện 

tích ao nuôi tôm nước lợ, ch ng hạn tại Phú Yên số lồng nuôi tôm hùm thương 

phẩm năm 2005 là 17.500 lồng đến năm 2016 là 2 .745 lồng nuôi. 

Kết quả của việc phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản nhiều, cùng với công tác quản 

lý nguồn giống, thức ăn và các loại hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản chưa 

thật sự tốt đã và đang là nguyên nhân xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 

vùng nuôi và dịch bệnh thường xuyên trên các đối tượng nuôi thủy sản hiện nay như: 

bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm nuôi nước 

lợ; bệnh sữa trên tôm hùm nuôi lồng. Đối với bệnh sữa trên tôm hùm, dù đã xác định 

được tác nhân gây bệnh (do vi khuẩn ký sinh nội bào Rickettsia) (Đỗ Thị Hòa và cộng 

sự, 2009) và đã xây dựng phát đồ điều trị (Nguyễn Hữu Dũng và cộng sự, 2007), tuy 

nhiên việc khống chế hoàn toàn tác nhân gây bệnh trong điều kiện nuôi  mở” như hiện 

nay là rất khó. Do vậy, bệnh sữa vẫn còn thường xuyên xuất hiện ở các vùng nuôi và 

gây thiệt hại kinh tế lớn cho người nuôi. Kết quả quan trắc và giám sát môi trường 

vùng nuôi năm 2016 (Võ Văn Nha, 2016) cho thấy, nhiều chỉ tiêu môi trường có biến 

động nằm trong giới hạn, nhưng có một số chỉ tiêu biến động lớn và có thời điểm vượt 

giới hạn cho phép như NH4
+
, TSS, PO4

3-
,… hay độ mặn ở các ao nuôi tôm nước lợ 

giảm thấp vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2016 (dưới 6 ). 

Kết quả phân tích mẫu tôm hùm bệnh sữa cho thấy 44,0% tôm hùm thương phẩm và 

12,2% tôm hùm giống nhiễm vi khuẩn nội bào Rickettsia-like, là tác nhân gây bệnh 

sữa ở tôm hùm; 86,9% mẫu tôm hùm bệnh sữa nhiễm Vibrio trong máu, trong đó 

77,5% mẫu tôm hùm bệnh sữa nhiễm Vibrio alginolyticus. Kết quả phân tích mẫu tôm 

thẻ chân trắng bị bệnh ở các vùng giám sát cũng đã cho thấy có 13,54 % mẫu tôm 
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dương tính với virut đốm trắng (WSSV) khi phân tích bằng phương pháp PCR, và 

36,46% mẫu nhiễm Vibrio parahaemolyticus tác nhân gây hoại tử gan tụy cấp tính 

(AHPND). Ngoài ra, khi quan trắc, giám sát bệnh vùng nuôi tôm nước lợ ở các tỉnh 

Nam Trung Bộ năm 2016 còn bắt gặp bệnh gầy còi (EHP), làm tôm nuôi chậm lớn. Từ 

kết quả giám sát năm 2016 cho thấy, việc gia tăng mật độ nuôi, ô nhiễm nguồn nước 

cùng với ảnh hưởng tiêu cực từ biến động bất thường của thời tiết đã làm biến động 

môi trường và phát sinh dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi trong khu vực. 

Xuất phát từ thực tế trên, PGS.TS. Võ Văn Nha, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 

sản III cùng các đồng nghiệp đã tiến hành thực hiện đề tài  Giám sát biến động môi 

trường và ch  đạo, phòng trừ d ch bệnh vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập 

trung tại các t nh Nam Trung Bộ”. 

Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã thu được một số kết quả quan trọng như sau: 

Kết quả quan trắc các yếu tố môi trường khu vực nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ và 

nuôi tôm hùm lồng tập trung năm 2017 

Kết quả quan trắc các yếu tố môi trường vùng nuôi tôm hùm lồng tập trung năm 2017 

Hầu hết các thông số môi trường nước ở 12 đợt quan trắc như: pH, độ mặn, TSS, NH3, 

NO2-N và COD vùng nuôi tôm hùm tại Phú Yên, Khánh Hòa duy trì ở mức thích hợp 

cho nuôi tôm hùm. Ngoại trừ giá trị phosphate (PO4
3-

 ), oxy hòa tan (DO) và số lượng 

Vibrio tổng số trong nước ở một số thời điểm, đặc biệt từ tháng 5-6/2017 nằm ngoài 

giới hạn thích hợp của tôm hùm nuôi lồng, nhất là các vùng ở tỉnh Phú Yên. Giá trị 

PO4
3-

 cao cục bộ ở một số điểm thu mẫu ở Phú Yên (hệ số ô nhiễm 1,10-1,23) vào 

tháng 5/2017. Phần nhiều (85/108 mẫu, chiếm 78,7% ở Phú Yên) các mẫu nước có 

hàm lượng oxy hòa tan (DO) trong nước chưa thích hợp cho nuôi tôm hùm lồng. Đặc 

biệt, hàm lượng oxy hòa tan trong nước bị suy kiệt vào cuối tháng 5/2017 ở Xuân 

Phương (0,88-2,12 mg/l) và Xuân Yên (2,04-4,20 mg/l). 

Trầm tích tại các thủy vực nuôi hùm có mức tích lũy chất hữu cơ dao động từ 2,88-

5,16%, sulfua dao động từ 5,82-16,10 mg/kg. Mức độ tích lũy ô nhiễm trầm tích tại 

các thủy vực nuôi tôm hùm ở Phú Yên cao hơn ở Khánh Hòa. 

Chất lượng môi trường nước tại các vùng nuôi tôm hùm ở Phú Yên và Khánh Hòa 

được đánh giá dựa theo bảng phân loại chỉ số CCME-WQI, sắp từ thấp đến cao theo 

thứ tự như sau: Xuân Yên, Xuân Phương, Xuân Thành, Đầm Môn, Xuân Tự và Vũng 

Ngán. 

Kết quả quan trắc các yếu tố môi trường khu vực nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ 

năm 2017 

Hầu hết các thông số môi trường nước (pH, NH3, nhiệt độ, NO2, DO, H2S, Pb, Cd, Hg 

và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc cacbarmate) tại các vùng nuôi tôm nước lợ nằm 

trong khoảng thích hợp cho nuôi tôm nước lợ. Riêng giá trị độ mặn ở vùng nước cấp ở 

Vinh Quang và Đông Điền (Bình Định) bị ngọt hóa từ cuối tháng 3/2017-10/2017, tại 

Tân Thủy (Khánh Hòa) vào cuối tháng 5/2017. Hàm lượng COD và mật độ vi khuẩn 

Vibrio đạt cao ở một số thời điểm quan trắc trong năm 2017 như tại Vinh Quang, 

Đông Điền (tháng 4/2017, 8/2017, 10/2017); Hòa Hiệp Nam (tháng 6-8/2017, 

10/2017); Xuân Đông, Tân Thủy (tháng 7-8/2017). Ngoài ra, đã phát hiện V. 

parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trong vùng nước cấp tại Đông Điền 

(Bình Định) và Tân Thủy (Khánh Hòa) vào tháng 5-6/2017. 
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Chất lượng môi trường nước tại các vùng nuôi tôm nước lợ ở Bình Định, Phú Yên và 

Khánh Hòa được đánh giá dựa theo bảng phân loại chỉ số CCMEWQI, sắp từ thấp đến 

cao theo thứ tự như sau: Vinh Quang, Đông Điền, Tân Thủy, An Ninh Đông, Xuân 

Đông, Hòa Hiệp Nam. 

Kết quả giám sát chủ động bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 

(AHPND), bệnh còi EHP ở tôm nước lợ và bệnh sữa ở tôm hùm nuôi lồng; theo dõi 

hội chứng rụng chân ở tôm hùm nuôi lồng tại một số vùng quan trắc năm 2017 

Kết quả giám sát chủ động bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 

(AHPND), bệnh còi EHP ở tôm nước lợ 

- Đã giám sát và chưa phát hiện tôm nuôi nhiễm bệnh đốm trắng (WSSV) và hoại tử 

gan tụy cấp tính (AHPND), nhưng phát hiện bệnh EHP trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại 

Tam Ích (Khánh Hòa) trong thời gian năm 2017. 

- Hầu hết các thông số môi trường nước (nhiệt độ, pH, NH3, nhiệt độ, NO2, DO, H2S, 

TSS) tại các ao nuôi tôm nước lợ được giám sát ở Đông Điền (Bình Định) và Tân 

Thủy (Khánh Hòa) đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho tôm nuôi, ngoại trừ giá trị độ 

mặn, COD và mật số Vibrio tổng số trong nước ao chưa thích hợp vào một số thời 

điểm nhất định, cụ thể: Ở các ao nuôi tại Bình Định giá trị độ mặn thấp (4 ), hàm 

lượng COD trong ao dao động từ 3,36 – 26,64 mg/l, trung bình 9,55 mg/l, có 23/80 

mẫu (chiếm 28,8%) vượt ngưỡng và xảy ra vào tháng 4/2017, 5/2017 và tháng 9/2017, 

10/2017; mật độ vi khuẩn Vibiro trong nước ao dao động từ <10- 1,4x104 cfu/ml, có 

4/80 mẫu (chiếm 5,0%) vượt ngưỡng giá trị cho phép, đồng thời không phát hiện vi 

khuẩn Vibrio parahaemolyticus (gây hội chứng gan tụy cấp) trong nước ao nuôi. Ở các 

ao nuôi tại Khánh Hòa, hàm lượng COD trong ao dao động từ 4,28 – 37,60 mg/l, trung 

bình 14,50 mg/l, đạt cao vào các tháng 5, 6/2017 và 9, 10/2017. 

Kết quả giám sát chủ động bệnh sữa ở tôm hùm nuôi lồng; theo dõi hội chứng rụng 

chân ở tôm hùm nuôi lồng tại một số vùng quan trắc năm 2017 

Tôm hùm nuôi ở vùng giám sát bị nhiễm vi khuẩn Rickettsia- like trong máu chiếm 

51,4% (111/216 mẫu); nhiễm Vibrio trong gan tụy với mật độ cao (2,6 x 102 cfu/g đến 

5,8 x 106 cfu/g), chiếm 95,8% (207/216), trong đó, có 109/216 mẫu (chiếm 49,1%) 

nhiễm Vibrio alginolyticus. Đã theo dõi hội chứng rụng chân ở tôm hùm nuôi lồng tại 

một số vùng quan trắc cho thấy có 24/108 mẫu tôm hùm (chiếm 22,2%) nhiễm Vibrio 

alginolyticus, 1/108 (chiếm 0,1%) mẫu có sự hiện diện của nấm Fusarium sp. và không 

phát hiện mẫu nhiễm vi khuẩn Rickettsia- like và ký sinh trùng trong máu. 

Kết quả quan trắc, giám sát đột xuất các yếu tố môi trường và bệnh trên tôm nước lợ 

và tôm hùm năm 2017 

- Đã thực hiện 05 đợt quan trắc, giám sát đột xuất vào tháng 3, 5 và 6/2017 tại vùng 

nuôi tôm hùm lồng ở Sông Cầu (Phú Yên) và Cam Ranh (Khánh Hòa) và vùng nuôi 

tôm nước lợ ở Núi Thành (Quảng Nam). Kết quả cho thấy, yếu tố nguy cơ và là 

nguyên nhân của hiện tượng tôm chết là do nguồn nước có hàm lượng oxy hòa tan 

giảm, vi khuẩn Vibrio tổng số trong nước cao, một số loài tảo gây hại như Anabaena 

sp. và Euglena sp. phát triển. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15131/2017) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ quả bơ được trồng tại vùng Tây Bắc và 

Tây Nguyên 

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống của người dân ngày càng được 

cải thiện. Tuy nhiên với sự thay đổi về lối sống, chế độ ăn uống nhiều chất béo, 

giảm chất xơ cùng với sự ô nhiễm môi trường ngày càng tăng đã khiến người dân 

phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh mang tính xã hội và cộng đồng như tiểu 

đường, mỡ máu cao, tim mạch, ung thư... dẫn đến phải điều trị trong thời gian 

dài và chi phí điều trị bệnh bằng thuốc tân dược rất tốn kém. Hiện nay, một 

hướng đi mới được nhiều người quan tâm là sử dụng các loại thảo dược từ thiên 

nhiên, các sản phẩm chức năng trong điều trị vì nó có tác dụng trong thời gian 

dài, không gây tác dụng phụ và giá thành thấp. Trong số đó, bơ đã được chỉ ra là 

loại quả có nhiều tác dụng dược lý quan trọng giúp cho người sử dụng tăng 

cường hệ miễn dịch và sức đề kháng để có thể chống lại bệnh tật một cách hiệu 

quả. 

Bơ là một trong những cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chứa nhiều dưỡng chất. Quả 

bơ chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phôtpho, 

kali, natri, kẽm và rất giàu chất chống ôxy hóa. Bơ chứa hàm lượng protein cao nhất so 

với các loại quả khác, cao gần như tương đương với sữa. Nhóm nghiên cứu Trường đại 

học Pennsylvania (Hoa Kỳ) vừa công bố quả bơ có nhiều chất béo không bão hòa 

(MUFA), là chất béo  tốt” vì giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và giảm đáng kể lượng 

cholesterol xấu trong máu. Chất folate trong quả bơ làm giảm hàm lượng chất 

homocystein (thủ phạm chính gây ra các bệnh về tim mạch). Theo Nhà nghiên cứu 

Christian Cortes-Rojo của Đại học de San Nicolas de Hidalgo ở Mexico, bơ có tác 

dụng cản trở sự tàn phá của các tế bào ung thư bởi trong bơ có chứa chứa lượng axit 

oleic khá cao. Đây là loại axit giúp ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, hàm lượng muối 

trong bơ thấp, hàm lượng chất xơ và lutein cao, chất carotenoid tự nhiên trong quả 

cũng giúp mắt sáng và duy trì một làn da đẹp. 

Trên thế giới, bơ cũng là loại cây trồng ăn trái phổ biến và sản phẩm từ bơ còn được 

dùng trong y tế và mỹ phẩm. Ở các nước Mỹ, Mexico, Úc,… quả bơ được sử dụng vào 

nhiều mục đích khác nhau như ăn tươi, chế biến các món ăn, tinh chiết tinh dầu và đặc 

biệt sử dụng rất nhiều trong mỹ phẩm cho việc chăm sóc sắc đẹp. Tại Việt Nam, bơ 

chủ yếu được trồng ở Tây Nguyên và khu vực miền núi phía Bắc. Từ năm 2005 đến 

nay, quả bơ dần trở thành một trong những loại quả có giá trị kinh tế cao, được tiêu thụ 

lớn nhất trên cả nước, có mặt trên hầu khắp các tỉnh thành, từ chợ cóc tới siêu thị đều 

được người tiêu dùng ưa chuộng. Thế nhưng bơ lại theo mùa vụ, mùa vụ chính thu 

hoạch trái bơ từ tháng 5 đến tháng 10 trong đó cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8, thời 
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gian chín của quả bơ tương đối nhanh, không để được lâu. Bơ là loại nông sản có cấu 

tạo thịt quả mềm, khó vận chuyển lúc chín, khi vào thời vụ nếu không có phương án 

bảo quản vận chuyển kịp thì bơ cũng gặp phải vấn đề mà nông sản nước ta đang gặp 

phải là  được mùa, rớt giá”. Do giá cả thấp vào mùa vụ chính đã làm nản lòng người 

trồng trọt, họ không còn muốn thu họach trái lúc cao điểm do không bù đủ chi phí 

nhân công. Tiếp nối nghiên cứu trồng giống bơ chất lượng cao tại các vùng, việc 

nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ quả bơ nhằm nối liền chuỗi giá trị cho loài 

cây này trên vùng trồng là hướng đi cần thiết. 

Với mong muốn góp phần nâng cao giá trị sử dụng trái bơ, một loại trái cây có giá trị 

kinh tế cao nhưng chưa được nghiên cứu bảo quản và chế biến có hệ thống ở nước ta, 

nhóm nghiên cứu do ThS. Phạm Th  Mỹ Phương đứng đầu đã đề xuất đề tài  Nghiên 

cứu chế biến một số sản phẩm từ quả Bơ được trồng tại vùng Tây Bắc và Tây 

Nguyên” với mục tiêu nhằm xác định được quy trình công nghệ chế biến một số sản 

phẩm từ một số giống bơ trồng tại vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. 

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

1. Chất lượng một số giống bơ trồng ở Tây Bắc và Tây Nguyên 

Đối với bơ Tây Bắc: Tỷ lệ phần ăn được của quả bơ chiếm từ 65,32 - 67,88%, trong đó 

giống MC17 có tỷ lệ thịt quả cao nhất đạt 67,88%, giống MC04 có tỷ lệ thịt quả thấp 

nhất đạt 65,32%. Hàm lượng chất khô giữa các giống dao động từ 18,51 - 20,87%. 

Hàm lượng protein trong quả bơ đạt 1,09-1,32%, hàm lượng lipit dao động từ 9,09-

11,01%. Giống MC17 có thể dùng làm nguyên liệu. 

Đối với bơ Tây Nguyên: Tỷ lệ thịt quả của giống TA01và TA04 cao, tương ứng là 

chiếm 73,15% và chiếm 74,70%, vì vậy ta có thể chọn 2 giống này để làm nguyên liệu 

sản xuất bột. Hàm lượng dầu của giống bơ Hass và TA40 cao, tương ứng là 23,64% và 

18,91% nên ta có thể chọn 2 giống bơ này để ép dầu. 

2. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình sản xuất bột bơ dinh dưỡng gồm theo 

công nghệ sấy phun và khử đắng bơ bằng cyclodextrin 2% và xử lý chống đổi màu của 

bơ bằng acid ascorbic 0,05%, bổ sung chất trợ sấy Maltodextrin 3% để tăng hiệu suất 

thu hồi bột và lưu lượng bơm nhập liệu là 5 lít/giờ, nhiệt độ sấy là 160 độ C. Bột bơ 

được tạo thành sau quả trình sấy phun sẽ được phối trộn với bột đậu và bột gạo, tỷ lệ 

bột bơ chiếm 35%, bột gạo chiếm 32%, bột đậu tương 20%, bột sữa gầy 6,5%; đường 

ăn kiêng 6,4%; vi lượng và phụ gia khác. Bột sau khi phối trộn được kiểm tra chất 

lượng về thành phần dinh dưỡng, vi sinh vật rồi đóng gói vào các túi PP cán màng 

nhôm, dày 0,015mm. Cho bột vào túi, cân đủ trọng lượng, hút chân không, hàn kín; 

3. Xây dựng được quy trình sản xuất kem dưỡng da từ dầu bơ với quy mô phòng thí 

nghiệm, không gây kích ứng da và có chất lượng tốt. Tỷ lệ dầu chiếm 35% và các chất 

phụ gia khác gồm: Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin C, Pheresorcinol, LHA, Glyceryl 

Stearte, Glyceryl, Ctearyl Glucoside, Matcha Avocado, Cetyl Palinate, Benzyl 

Alcohol, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, Potass Sorbate. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15149/2017) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 


