
1 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NHƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

BẢN TIN CHỌN LỌC SỐ 07-2020 (09/3/2020 – 15/3/2020) 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

  

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Nghiên cứu khoa học của học sinh lớp 12 được công bố 

trên tạp chí thuộc danh mục ISI 

Samsung bắt đầu xây trung tâm R&D 220 triệu USD tại 

Việt Nam 

Ứng dụng KH&CN trong cơ giới hóa và chế biến nông 

nghiệp: Làm sao để đồng bộ? 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Khung kim loại hữu cơ vẫn tách khí dù có sự xuất hiện của 

nước 

Hóa thạch biển giúp các nhà khoa học nghiên cứu nóng lên 

toàn cầu thời xa xưa 

Vật liệu nano từ đồng có thể tiêu diệt tế bào ung thư ở 

chuột 

Miếng vá tim làm bằng polyme dẫn điện có khả năng phục 

hồi tổn thương tim 

Công cụ dựa trên kỹ thuật CRISPR mới có thể dò và kiểm 

soát một số mạch di truyền cùng một lúc 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu đặc trưng vật lý của quá trình mất mát vật chất 

từ sao siêu khổng lồ 

Nghiên cứu cơ chế tác dụng chống viêm của một số hợp 

chất oligostilbenoid phân lập từ các loài Nho dại (Vitis sp.) 

thu hái ở miền Bắc Việt Nam    

 

2 

2 

 

4 

 

8 
 

10 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

17 

 

19 

19 

 

21 

 



2 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Nghiên cứu khoa học của học sinh lớp 12 được công bố trên tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

 
Học sinh Đào Ngọc Minh Khuê. 

(Báo Khoa học phổ thông) Công trình nghiên cứu khoa học: Dự toán ái lực liên kết 

của AChE với phối tử sử dụng phương pháp gieo mẫu thiên vị của em Đào Ngọc 

Minh Khuê, lớp 12 chuyên sinh học của Trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn 

(Bà Rịa Vũng Tàu) đã được công bố trên Journal of Molecular Graphics and 

Modelling, Nhà xuất bản Elsevier BV (Hà Lan). 

Đây là tạp chí ISI có chỉ số ảnh hưởng (IF: impact factor) là 1.863 theo Journal 

Citation Reports (Clarivate, Mỹ); và chỉ số H-index là 67 theo SJR (Tây Ban Nha). 

Công trình được TS. Ngô Sơn Tùng, trưởng phòng thí nghiệm vật lý sinh học lý thuyết 

và tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) hướng dẫn. Công trình này 

nghiên cứu về Acetylcholinesterase (AChE), đặc trưng như một mục tiêu chính để 

thiết kế các chất ức chế nhằm ngăn ngừa bệnh Alzheimer (AD). Năng lượng tự do liên 

kết của phối tử với enzym AChE là một yếu tố quan trọng để sàng lọc chất ức chế tiềm 

năng, bên cạnh việc ước tính dược động học và dược lý. Công trình đã chứng minh 

rằng phương pháp lấy mẫu thiên vị hoặc lấy mẫu ô (umbrella sampling - US) là một kỹ 

thuật đáng tin cậy để ước tính ái lực ức chế AChE. 

Áp lực được tính là chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sự thay đổi năng 

lượng tự do; thu được bằng cách sử dụng phân tích thế năng của lực trung bình (PMF). 

Các ái lực thu được cao hơn giá trị thực nghiệm một lượng khoảng 4.10 kcal/mol. Tuy 

nhiên, hệ số tương quan giữa các giá trị tính toán và thực nghiệm thu được là rất tốt (R 

= 0,94). Độ chính xác thu được cao do sai số trung bình của giá trị năng lượng tự do là 

1,12 kcal/mol. Mối quan hệ ràng buộc của một phối tử mới, có thể được đánh giá một 

cách nhất quán thông qua kỹ thuật của gieo mẫu US. Do đó, năng lượng tự do liên kết 

tuyệt đối của phối tử với protein AChE có thể thu được thông qua hồi quy tuyến tính 

với sai số trung bình bình phương gốc (RMSE) là 0,98 kcal/mol. Giá trị nhỏ của 

RMSE ngụ ý rằng có thể dễ dàng phân biệt các phối tử có mối ái lực liên kết tương tự 

các mô phỏng US. Ngoài ra, các dẫn xuất của đông trùng hạ thảo gần đây đã được báo 

cáo rằng chúng có khả năng ức chế AChE enzym; dẫn đến sự cải thiện trong học tập 

và khả năng nhận thức để chữa trị AD. 
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Do đó, các chất chiết xuất của đông trùng hạ thảo được đánh giá là chất ức chế tiềm 

năng đối với AChE enzym và hợp chất 5-carboxy-2′ - deoxyuridine có thể ức chế hoạt 

động của AChE enzym. Các hợp chất này cũng được thông qua thử nghiệm quy tắc 

Lipinski, khả năng vượt qua hàng rào máu não (BBB) và khả năng hấp thụ đường ruột 

của con người. 

Hợp tác nghiên cứu giữa chuyên gia của TDTU với em Khuê khởi động từ sau vòng 

thi chung kết Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 

năm 2018 - 2019, khu vực phía Nam do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tại TDTU. 

TDTU đã cử TS. Ngô Sơn Tùng, trưởng phòng thí nghiệm vật lý sinh học lý thuyết và 

tính toán hướng dẫn. 

 

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học uy tín nằm trong danh mục ISI 

Kết quả nghiên cứu trên là minh chứng cho thấy nghiên cứu khoa học và công bố công 

trình trên các tạp chí uy tín cao trong danh mục ISI không có giới hạn về tuổi tác hay 

cấp học. Điều quan trọng là phải có môi trường nghiên cứu tốt; điều kiện nghiên cứu, 

phòng thí nghiệm hiện đại; nơi mà những nhà nghiên cứu trẻ có thể được dìu đắt một 

cách hiệu quả bởi những nhà nghiên cứu, chuyên gia. Được biết, TS. Ngô Sơn Tùng đã 

công bố 37 công trình trên các tạp chí ISI uy tín; và là thành viên thẩm định của nhiều 

tạp chí quốc tế như: Frontiers in Chemistry, Frontiers in Physics và Current 

Proteomics. 

 

 

 

http://hoilhpn.org.vn/documents/1809139/2306872/minhkhue1.jpg/a98c46e6-2d84-42d4-b826-6a65b83c0e44
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Samsung bắt đầu xây trung tâm R&D 220 triệu USD tại Việt Nam 

 
Trung tâm R&D mới của Samsung dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 

(NASATI) Ngày 2/3/2020, Samsung Việt Nam công bố bắt đầu triển khai xây dựng 

trung tâm R&D có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á trị giá 220 triệu USD tại 

khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Trung tâm này có vốn đầu tư khoảng 220 triệu 

USD, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511m2. Tòa 

nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm và dự kiến sẽ được hoàn thành vào 

cuối năm 2022. 

Theo ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nói, việc triển khai 

xây dựng Trung tâm R&D mới là một dấu mốc chiến lược trong lịch sử đầu tư của 

Samsung tại Việt Nam. Đây cũng là nơi Samsung hiện thực hóa cam kết đóng góp vào 

sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam thông qua việc đào tạo và nuôi 

dưỡng nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao. 

Việc xây dựng Trung tâm R&D tại Việt Nam đã được Samsung triển khai nhanh 

chóng sau hai cuộc họp quan trọng giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 

Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong vào năm 2018 tại Hà Nội và năm 2019 

tại Seoul. 

Ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực di 

động và hệ thống mạng, Trung tâm R&D mới của Samsung Việt Nam còn mang đến 

một môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện với các tiện ích như phòng tập thể 

thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao… 

Dự kiến khi đi vào hoạt động, Trung tâm R&D mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng 

quy mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người. 

Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Electronics xây dựng ở nước ngoài 

nhằm phục vụ công tác R&D của tập đoàn. Và đây cũng là Trung tâm R&D được xây 

dựng với quy mô lớn nhất trong số các trung tâm R&D của khối doanh nghiệp đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua việc xây dựng Trung tâm R&D hiện đại, 

Samsung mong muốn năng lực nghiên cứu của các kỹ sư Việt Nam sẽ được nâng tầm, 

không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu đang 

là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn 
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(Big Data), mạng 5G… tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những 

thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Hiện tại, tổng số vốn đầu tư của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam là hơn 17 tỷ USD, 

trong đó Samsung Điện tử chiếm 9,5 tỷ USD với sự hiện diện đầu tiên là nhà máy sản 

xuất điện thoại tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008, tiếp theo đó là nhà máy sản xuất điện 

thoại thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên; khu tổ hợp sản xuất hàng gia dụng và tivi tại 

TP.HCM và Trung tâm R&D tại nội thành Hà Nội. 

Việc xây dựng Trung tâm R&D mới là một bước tiến vượt bậc trong hành trình đầu tư 

12 năm qua của Samsung tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Việt Nam sẽ không chỉ 

là cứ điểm sản xuất lớn nhất của Samsung mà còn là trung tâm chiến lược về R&D của 

Tập đoàn. 
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Ứng dụng KH&CN trong cơ giới hóa và chế biến nông nghiệp: Làm sao để đồng 

bộ? 

 
Lộc trời là một trong các doanh nghiệp áp dụng nhiều tiến bộ KHCN và liên kết tốt với 

người nông dân. Ảnh: Các kỹ sư của tập đoàn Lộc Trời. Nguồn: QĐND 

(Báo Khoa học và phát triển) Dù có nhiều điểm sáng trong ứng dụng KH&CN trong 

chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp, nhưng để tiếp tục phát triển toàn diện, ở quy 

mô rộng hơn thì không thể chỉ “khu trú” trong một số doanh nghiệp lớn. 

Vì thế bài toán đặt ra là sự đồng bộ giữa các doanh nghiệp với mối liên kết nông dân, 

giữa nhu cầu máy móc nông nghiệp và khả năng đáp ứng của ngành cơ khí, cũng như 

nguồn nhân lực đủ khả năng “thẩm thấu” công nghệ. 

Đó là một số nội dung được đề cập trong hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy phát triển 

công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” ngày 21/2/2020. 

Một ngưỡng mới 

Công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành 

tựu, xuất khẩu nhiều ngành hàng thuộc top đầu thế giới, nhưng bước vào một giai đoạn 

mới, đòi hỏi chế biến sâu nâng cao giá trị sản phẩm - lọt top 10 thế giới về chế biến, sẽ 

cần những chính sách đột phá và tập trung như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội nghị. “Chúng ta đã có nhiều chính sách [cho lĩnh vực cơ giới hóa 

và chế biến] nhưng chưa tập trung, lần này phải có chính sách được coi là ‘cú đấm 

thép’ của Nhà nước để làm tốt khâu cơ giới hóa và chế biến nông sản”, Thủ tướng nói. 

Nhìn vào thành tích của ngành nông nghiệp những năm gần đây, lãnh đạo các Bộ 

NN&PTNT, Bộ KH&CN và Bộ Công thương đều có cái nhìn thống nhất về “những 

bước phát triển đáng kể” của công nghiệp chế biến và cơ giới hóa trong nông nghiệp. 

Tuy vậy, dư địa cho phát triển nông nghiệp theo chiều rộng như cách làm của chục 

năm trước đây không còn nhiều, như báo cáo của OECD vào năm 2015 đã nhận định 

Việt Nam khó lòng mở rộng diện tích đất canh tác và năng suất nông nghiệp cũng 

đang ở mức cao so với các nước châu Á, Việt Nam phải lấy trụ cột chính cho kế hoạch 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh ngành 

chế biến. Vì thế, cơ giới hóa nông nghiệp không thể “bằng lòng” với những kết quả 

hiện nay như gia tăng về số lượng máy móc đơn giản như máy kéo, máy gặt đập liên 
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hợp, máy sấy nông sản (lần lượt tăng khoảng 48%, 79% và 29% so với năm 2011). 

Thực tế, mức độ trang bị động lực còn thấp so với các nước trong khu vực, đơn cử là 

chỉ bằng 40% so với Thái Lan. Về công nghiệp chế biến, báo cáo của Bộ NN&PTNT 

đã chỉ ra, nhìn chung hệ số đổi mới thiết bị ở mức 7%/ năm (bằng 1/2 - đến 1/3 so với 

các nước khác), sản phẩm chế biến chủ yếu vẫn là “sơ chế, có giá trị gia tăng thấp 

(chiếm khoảng 70-85%)”. Đơn cử, một ngành đứng thứ hai thế giới là café vẫn chủ 

yếu là chế biến thô, tỉ lệ chế biến sâu chiếm khoảng 12%. 

Cho nên, để đạt được một ngưỡng mới của ngành nông nghiệp Việt Nam, một câu hỏi 

lớn mà Thủ tướng đặt ra cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp tại hội nghị là phải 

“làm sao phát huy được tiềm năng của ngành này” cũng như “giảm lãng phí nông sản 

từ khâu thu hoạch cho tới chế biến, bảo quản”. 

Không chỉ là những điển hình 

Các doanh nghiệp, vốn lâu nay được đánh giá là đầu tàu dẫn dắt cuộc chuyển đổi này 

khẳng định quyết tâm đầu tư vào nông nghiệp cũng như khả năng ứng dụng các thành 

tựu KH&CN mới vào chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp. Ông Trần Bá Dương, Chủ 

tịch HĐQT Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) cho rằng nên có cái nhìn 

khách quan, đúng đắn về tiềm năng, giá trị của ngành vẫn bị coi là nhiều rủi ro này. 

“Không coi [làm] nông nghiệp là nghèo nàn và thấp kém, đừng đề cao bất cập mà 

đánh giá thấp ngành nông nghiệp để rồi mất đi động lực đầu tư”, ông Trần Bá Dương 

nói. 

Không chỉ những ông lớn chuyển từ ngành cơ khí chế tạo sang làm nông nghiệp như 

THACO, có thể thấy trong bức tranh đầu tư cho KH&CN của nhiều doanh nghiệp 

nông nghiệp có rất nhiều điểm sáng đang “ăn nên làm ra”. Trong báo cáo của Bộ 

KH&CN tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, các doanh nghiệp như 

Masan, Doveco, Nafood, THTruemilk… hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận các công 

nghệ nước ngoài, cơ giới hóa và chế biến chuyên sâu với nhiều nhà máy quy mô lớn, 

đáp ứng nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Một số đơn vị như Sao 

Mai, Vietnamfood, Vĩnh Hoàn… đã trở thành hình mẫu về áp dụng KH&CN để “tận 

dụng” hiệu quả toàn bộ phụ phẩm nhằm nâng cao giá trị chuỗi nông sản. Ví dụ, không 

chỉ xuất khẩu “chính phẩm”, Sao Mai còn nâng cao giá trị chế biến cá tra thông qua 

tinh luyện phụ phẩm từ mỡ cá (trước đây chỉ làm thức ăn gia súc hoặc bỏ đi) thành dầu 

ăn, shortening và margarine hoàn toàn mới, cạnh tranh được với các sản phẩm cùng 

loại trên thế giới. Hay VietnamFood đã đổi mới công nghệ sản xuất chitosan từ phụ 

phẩm tôm - có giá rẻ hơn thị trường lên tới 25-30% và nhờ đó chiếm lĩnh 80-90% thị 

phần trong nước và 10-20% thị phần thế giới. Các doanh nghiệp cũng chính là những 

đơn vị thụ hưởng chủ yếu chương chình KH&CN cấp quốc gia liên quan đến chế biến 

và cơ giới hóa trong nông nghiệp (theo báo cáo của Bộ NN&PTNN, tỉ lệ tham gia gần 

60% là doanh nghiệp). 

Tuy nhiên, có những nghiên cứu ứng dụng, những mô hình điển hình ở trên mới chỉ là 

điều kiện cần, là cơ sở đầu tiên để bắt đầu thay đổi. Mà những việc làm tiếp theo 

không chỉ là định hướng để triển khai thêm nhiều nghiên cứu về chế biến, bảo quản 

theo từng ngành nông nghiệp, mà vấn đề tổng quát hơn là làm sao kéo được một “sức 

nặng” khác để song hành với “đầu tàu”. Theo Bộ NN&PTNT, đó chính là đại bộ phận 

người dân vẫn “sản xuất nhỏ lẻ, quy mô manh mún, hạn chế trong cơ giới hóa sản xuất 

nông nghiệp” cũng như chậm áp dụng các tiến bộ công nghệ mới trong chế biến. Đây 
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cũng chính là điểm mấu chốt của “đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng 

tổ chức sản xuất hàng hóa lớn”, bởi vì ngay các doanh nghiệp đang sản xuất cũng 

không thể nào có được vùng sản xuất lớn “tập trung” mà phải thúc đẩy liên kết, 

chuyển giao tiến bộ KH&CN cho nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu. 

 
Bảo quản vải theo công nghệ CAS (Cells Alive System) để xuất khẩu. 

Từ thực tế đầu tư ở nhiều tỉnh như Ninh Bình, Bắc Giang, Gia Lai, ông Đinh Cao 

Khuê, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) 

chia sẻ, hiện nay “để doanh nghiệp có được 20.000 ha sản xuất nông nghiệp rất khó”, 

DOVECO chủ yếu vẫn phải “tập trung vào liên kết với nông dân”. Có những ví dụ 

điển hình về liên kết với nông dân có thể tạo ra động lực mới cho áp dụng công nghệ, 

tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, ví dụ như “tập đoàn Lộc Trời làm rất tốt, có hẳn 

một đội ngũ khuyến nông để ‘ba cùng’ với người nông dân, hướng dẫn nông dân làm 

theo tiêu chuẩn, giải quyết được vốn (ứng trước cho nông dân phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, hạt giống), chuyển giao công nghệ và thu mua. Hoạt động khuyến nông của 

Lộc Trời hăng hái và hiệu quả hơn các trạm khuyến nông đìu hiu của quôc gia rất 

nhiều lần”, theo đánh giá của các nhà chuyên môn như GS.TS Vũ Trọng Khải, nguyên 

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II tại TP.HCM trong một hội nghị 

khác về nông nghiệp. “Các doanh nghiệp lãnh đạo chuỗi này không cần đầu tư gì lớn, 

chỉ cần được nhà nước miễn thuế thu nhập trong vòng vài năm” ông nói. Vì vậy kiến 

nghị của các doanh nghiệp là nhà nước và chính quyền các địa phương nên hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp có liên kết tốt với nông dân (có thể là hình thức hưởng lãi suất ưu 

đãi nếu có liên kết tốt), vận động người nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất hàng 

hóa. 

Vẫn còn sức ì 

Một sức nặng khác mà ngành nông nghiệp phải đối mặt trong tương lai nếu muốn gia 

tăng tỉ lệ cơ giới hóa, đó là ngành cơ khí nông nghiệp - chưa thực sự trở thành đòn 

bẩy. Đúng là hiện nay, trong nước có những gương mặt uy tín trong lĩnh vực máy 

nông nghiệp như Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 

(VEAM), doanh nghiệp Bùi Văn Ngọ, Cơ khí Long An... đã hoàn toàn đủ năng lực chế 

tạo máy nông nghiệp hoặc hệ thống dây chuyền chế biến trong một số lĩnh vực không 
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thua kém các nước tiên tiến. Nhưng đó vẫn là những đơn vị tiến bộ KH&CN mang 

tính “khu trú” mà chưa đủ khả năng bao phủ phần lớn nhu cầu máy móc của ngành 

nông nghiệp. Và phần còn lại, như nhận định của ông Đoàn Xuân Hòa, Phó chủ tịch 

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam là “rất èo uột, phần lớn các nhà máy cơ khí nông 

nghiệp Việt Nam không làm cơ khí nông nghiệp, không làm phụ trợ, nên phải nhập 

khẩu hầu hết các loại phụ kiện”. Báo cáo của Bộ Công thương tại hội nghị cũng chỉ ra 

đến nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu tới 70% số máy móc phục vụ nông nghiệp, 

phần lớn trong số đó có nguồn gốc Trung Quốc (cụ thể là máy nông nghiệp Việt Nam 

chiếm khoảng 30% thị phần, 60% nhập khẩu từ Trung Quốc, còn lại từ Nhật Bản và 

Hàn Quốc). Mặt khác, cơ giới hóa mới chủ yếu phổ biến ở ngành mía, lúa thuộc vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, vẫn hạn chế ở các cây trồng cạn khác thuộc Tây Bắc, Tây 

Nguyên. Để thúc đẩy cơ khí nông nghiệp trong nước, ông Hòa đề nghị, “nên hỗ trợ 

trực tiếp cho các doanh nghiệp mua máy móc nông nghiệp trong nước bằng cách giảm 

lãi suất vay. Bù lại cho doanh nghiệp [sử dụng tiền được ưu đãi] để phát triển sản 

xuất”. Nhưng khi giải quyết được tất cả các yếu tố trên thì vẫn còn một vướng mắc 

chung mà không chỉ các doanh nghiệp nông nghiệp mà các hiệp hội thủy sản, hiệp hội 

gỗ đều lên tiếng là thiếu thốn nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực còn yếu. 

Hiện nay trình độ quản lý và tay nghề chuyên môn phục vụ công nghiệp chế biến thấp, 

số lượng qua đào tạo chiếm tỉ lệ rất thấp: 55,6% số chủ doanh nghiệp có trình độ học 

vấn từ trung cấp trở xuống, 75% lực lượng lao động trong các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị nhà 

nước tìm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đủ sức đáp ứng được yêu cầu đổi mới công 

nghệ. Đây cũng là điều mà giới nghiên cứu về nông nghiệp Việt Nam lo lắng nhiều 

năm qua, như GS.TS Vũ Trọng Khải, đã từng nhắc đi nhắc lại “một trong những vấn 

đề rất quan trọng là nông nghiệp Việt Nam không có được một tầng lớp ‘nông dân 

chuyên nghiệp’ được đào tạo qua các trường lớp, khi quay trở về có khả năng điều 

hành hợp tác xã”, và “để đào tạo ra một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp thì nhà nước 

phải đầu tư”. 

Trước các kiến nghị chủ yếu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị “các địa 

phương, bộ, ngành lắng nghe để tháo gỡ, tạo điều kiện cho hộ nông dân, hợp tác xã, 

doanh nghiệp phát triển, để đón bắt thời cơ mới, điều kiện mới. Sau Hội nghị này sẽ có 

chỉ thị để định hướng và chiến lược về phát triển công nghiệp chế biến và cơ khí hóa 

nông nghiệp”. Thủ tướng lưu ý: tìm phương án để ưu đãi vốn cho các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực này; phải chú trọng nghiên cứu, áp dụng các giống mới chịu hạn mặn, 

chất lượng tốt, áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ cơ khí để nâng cao giá trị và 

chất lượng nông sản; nghiên cứu giải pháp giảm giá thành vận tải; thứ tư là xây dựng 

thương hiệu; quy hoạch vùng nguyên liệu; sửa đổi chính sách tích tụ ruộng đất; đào tạo 

nguồn nhân lực chuyên sâu đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số; thúc đẩy liên kết “năm 

nhà”... Đây cũng là những bài toán lớn mà ngành KH&CN đang nghiên cứu, thông 

qua các Chương trình KH&CN quốc gia để tìm lời giải rốt ráo. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Khung kim loại hữu cơ vẫn tách khí dù có sự xuất hiện của nước 

 

Khung kim loại hữu cơ (MOF) là vật liệu có triển vọng tách khí với chi phí thấp và 

ít tốn kém năng lượng ngay cả khi có các tạp chất như nước. 

Các phân tích thực nghiệm về hiệu suất của MOF trong việc tách propan và propene 

trong điều kiện thực tế cho thấy lý thuyết phổ biến nhất để dự đoán mức độ chọn lọc 

không đưa ra được những ước tính chính xác và nước cũng là tạp chất không ảnh 

hưởng bất lợi đến hiệu suất của vật liệu. 

Hydrocacbon chuỗi ngắn được tạo ra trong hỗn hợp sau khi xử lý dầu thô tại các nhà 

máy lọc dầu và cần được tách ra để có ích trong ngành công nghiệp. Ví dụ, propane 

được dùng làm nhiên liệu và propene làm nguyên liệu thô cho quá trình tổng hợp hóa 

học như sản xuất polyme. Tuy nhiên, quá trình phân tách thường đòi hỏi nhiệt độ và áp 

suất cao, ngoài ra việc loại bỏ các tạp chất khác như nước làm cho quá trình tiêu tốn 

năng lượng và đắt đỏ. 

Cấu trúc của MOF được nghiên cứu cung cấp giải pháp thay thế tách lâu dài, dễ thích 

nghi và quan trọng là hiệu quả trong điều kiện môi trường xung quanh. Chúng dựa vào 

thực tế là các phân tử không bão hòa như propene có thể được tạo phức với các 

nguyên tử kim loại tiếp xúc với vật liệu, trong khi các phân tử bão hòa như propan 

không làm được điều đó. Dù nghiên cứu tập trung vào phát triển nhiều khung hữu cơ 

kim loại cho các quá trình phân tách khác nhau, nhưng tính khả thi của việc sử dụng 

các vật liệu này trên các ứng dụng quy mô công nghiệp thường chỉ được đánh giá bằng 

cách dựa vào lý thuyết đưa ra nhiều giả định lý tưởng về cả vật liệu và độ tinh khiết 

của khí. Do đó, không rõ liệu những dự đoán này đúng trong trong các điều kiện phức 

tạp nhưng cũng thực tế hơn hay không. 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Hokkaido do GS. Shin-ichiro Noro 

dẫn đầu cùng với nhóm nghiên cứu của GS. Roland A. Fischer tại Đại học Kỹ thuật 

Munich đã tiến hành một loạt các phép đo hiệu suất của mẫu MOF để xác định tính 

chọn lọc trong thế giới thực của vật liệu cho cả MOF hoàn toàn khô và MOF tiếp xúc 

với nước. 
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Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ACS Applied Materials & 

Interfaces cho thấy độ chọn lọc theo dự đoán của vật liệu quá cao so với kết quả trong 

thế giới thực. Ngoài ra, nước không làm giảm mạnh độ chọn lọc, dù làm giảm khả 

năng hấp thụ khí của vật liệu. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các tính toán hóa 

học lượng tử để tìm hiểu lý do và nhận ra rằng chính các phân tử nước cung cấp những 

vị trí liên kết mới cho các hydrocacbon không bão hòa như propene (nhưng không 

phải propan), do đó duy trì được chức năng của vật liệu. 

Các nhà nghiên cứu tuyên bố: "Chúng tôi đã chứng tỏ sức mạnh của các thí nghiệm 

hấp phụ đa thành phần trong việc phân tích tính khả thi của việc sử dụng hệ thống 

MOF". Do đó, nhóm nghiên cứu muốn nâng cao nhận thức về hạn chế của các lý 

thuyết thường được sử dụng và thúc đẩy các nhóm nghiên cứu khác cũng sử dụng kết 

hợp nhiều phép đo trong thế giới thực. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200226212014.htm,  
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Hóa thạch biển giúp các nhà khoa học nghiên cứu nóng lên toàn cầu thời xa xưa 

 

Nếu khí thải CO2 tiếp tục không giảm, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng hơn 30C. Trái 

đất đã trải qua giai đoạn gia tăng nhiệt độ tương tự trong Miocene Climate 

Optimum, thời kỳ nóng lên toàn cầu diễn ra cách đây từ 15 đến 17 triệu năm. 

Các nhà khoa học đã tìm cách xác định nguyên nhân của thời kỳ nóng lên toàn cầu này 

và ảnh hưởng của nó đến môi trường Trái đất. Tuy nhiên, phân tích mới về hóa thạch 

biển đã giúp các nhà khoa học rút ra mối liên hệ giữa hoạt động của núi lửa và sự gia 

tăng nhiệt độ trong Miocene Climate Optimum. 

"Hành tinh của chúng ta đã ấm lên từ trước", Carrie Lear, giáo sư khoa học Trái đất 

tại trường Đại học Cardiff nói. "Chúng tôi có thể sử dụng hóa thạch cổ đại để giúp tìm 

hiểu hoạt động của hệ thống khí hậu trong thời gian này". 

Thông qua nghiên cứu các tín hiệu sinh hóa thời xưa thể hiện trong hóa thạch, được 

thu hồi từ các lõi trầm tích từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, các 

nhà khoa học đã ước tính nhiệt độ và nồng độ cacbon dưới đại dương trong thời kỳ 

Miocene Climate Optimum. 

Các nhà khoa học đã biết sự hình thành núi lửa ở Tây Bắc Thái Bình Dương tại Hoa 

Kỳ đã phun trào cùng thời điểm của Miocene Climate Optimum. Thời kỳ này cũng có 

sự gia tăng lớn số lượng sinh vật giàu cacbon bị chôn lấp. 

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications, cho thấy các vụ 

phun trào đã kích hoạt sự gia tăng CO2 trong khí quyển và giảm độ pH của đại dương. 

Những dấu hiệu hóa học cho thấy sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu làm tăng mực nước 

biển. Do đại dương ấm hơn, gây ra sự gia tăng lũ lụt ven biển, nên ngày càng nhiều vật 

chất hữu cơ bị xói mòn và chôn vùi bởi các trầm tích đại dương. 

Sindia Sosdian, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Năng suất biển cao và chôn lấp 

cacbon ngày càng nhiều đã giúp loại bỏ một phần CO2 khỏi núi lửa và hoạt động như 

một phản hồi tiêu cực, giảm thiểu phần nào tác động khí hậu liên quan do CO2 phun 

trào từ núi lửa". 

Trong lịch sử của hành tinh, một số giai đoạn hoạt động núi lửa rõ rệt đã dẫn đến hiện 

tượng tuyệt chủng hàng loạt. Nhưng giống như hầu hết các thời kỳ hoạt động núi lửa 
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gia tăng, các vụ phun trào tại các bazan cao nguyên sông Columbia và các hiệu ứng 

khí hậu tiếp theo đã không xảy ra và hiện các nhà khoa học đã xác định được lý do. 

Tali Babila, nhà khoa học trái đất tại trường Đại học Southampton, cho biết: "Trong 

thời kỳ Miocene Climatic Optimum, phản ứng của đại dương và khí hậu tương tự như 

các vụ phun trào núi lửa khổng lồ khác trong hồ sơ địa chất. Tuy nhiên, sự xuất hiện 

của dải băng Nam Cực và hiện tượng giải phóng cacbon tương đối chậm đã làm giảm 

thiểu mức độ thay đổi môi trường và hậu quả liên quan đến sinh vật biển trong sự kiện 

này". 

Dù nghiên cứu mới có thể giúp hiểu rõ hơn thời kỳ biến đổi khí hậu cổ xưa, nhưng các 

tác giả cho rằng nóng lên toàn cầu ngày nay đang diễn ra quá nhanh để mong đợi các 

vòng phản hồi tương tự giảm lượng khí thải CO2. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/01/09/Marine-fossils-

help-scientists-study-ancient-period-of-global-warming/7261578582226/ 
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Vật liệu nano từ đồng có thể tiêu diệt tế bào ung thư ở chuột 

 

Nhóm các nhà khoa học liên ngành tại trường Đại học KU Leuven, Đại học 

Bremen, Viện Kỹ thuật vật liệu Leibniz và Đại học Ioannina đã tiêu diệt thành công 

các tế bào khối u ở chuột bằng hợp chất đồng kích thước nano cùng kết hợp với liệu 

pháp miễn dịch. Sau trị liệu, bệnh ung thư của chuột không tái phát lại. 

Những tiến bộ gần đây trong điều trị ung thư sử dụng chính liệu pháp miễn dịch để 

chống lại ung thư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, liệu pháp miễn dịch đã được 

chứng minh không thành công. Nhóm các nhà nghiên cứu y sinh, các nhà vật lý và kỹ 

sư hóa học phát hiện ra rằng các khối u rất nhạy với các hạt nano oxit đồng. Khi ở 

trong sinh vật sống, các hạt nano này hòa tan và trở nên độc hại. Bằng cách tạo ra các 

hạt nano bằng oxit sắt, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát quá trình này để loại bỏ các tế 

bào ung thư, trong khi các tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng. 

"Bất kỳ vật liệu nào bạn tạo ra ở cấp độ nano đều có đặc điểm hơi khác so với vật liệu 

kích thước bình thường", GS. Stefaan Soenen và TS. Bella B. Manshian, đồng tác giả 

nghiên cứu giải thích. "Nếu chúng ta ăn oxit kim loại với số lượng lớn, chúng có thể 

nguy hiểm, nhưng ở cấp độ nano và ở nồng độ được kiểm soát, an toàn, chúng thực sự 

có thể có lợi". 

Như các nhà nghiên cứu dự đoán, ung thư đã tái phát sau khi điều trị chỉ bằng các hạt 

nano. Do đó, họ đã kết hợp các hạt nano với liệu pháp miễn dịch. "Chúng tôi nhận 

thấy các hợp chất đồng không chỉ có thể tiêu diệt trực tiếp các tế bào khối u, mà còn 

hỗ trợ các tế bào đó trong hệ miễn dịch chống lại các chất lạ như khối u", TS. 

Manshian nói. 

Sự kết hợp giữa các hạt nano và liệu pháp miễn dịch làm cho các khối u biến mất hoàn 

toàn và kết quả là nó hoạt động như một loại vắc-xin cho bệnh ung thư phổi và ung thư 

ruột kết - hai loại ung thư được đề cập trong nghiên cứu. Để xác nhận phát hiện của 

họ, các nhà nghiên cứu đã tiêm tế bào khối u trở lại chuột. Những tế bào này đã bị loại 

bỏ ngay lập tức bởi hệ miễn dịch, đang tìm kiếm bất kỳ tế bào mới, tương tự nào xâm 

chiếm cơ thể. 
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Các tác giả cho rằng kỹ thuật mới có thể được sử dụng cho khoảng 60% tổng số loại 

ung thư, do các tế bào ung thư bắt nguồn từ đột biến trong gen p53. Các ví dụ bao gồm 

ung thư phổi, vú, buồng trứng và ung thư ruột kết. 

Một yếu tố quan trọng là các khối u biến mất mà không sử dụng hóa trị, thường đi kèm 

với các tác dụng phụ lớn. Thuốc hóa trị không chỉ tấn công các tế bào ung thư, mà 

thường làm hỏng các tế bào khỏe mạnh trên đường di chuyển. Ví dụ, một số loại thuốc 

này quét sạch các tế bào bạch cầu, xóa bỏ hệ miễn dịch. 

Nhóm nghiên cứu cũng dự kiến kiểm tra các tế bào khối u có nguồn gốc từ mô bệnh 

nhân ung thư. Nếu kết quả vẫn như cũ, GS. Soenen sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số trở ngại cần khắc phục. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200109105513.htm, 
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Miếng vá tim làm bằng polyme dẫn điện có khả năng phục hồi tổn thương tim 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Tổng hợp Trinity College Dublin, 

Ireland do PGS. Michael Monaghan dẫn đầu mới đây đã phát triển miếng vá tim 

làm bằng vật liệu polyme dẫn điện, được thiết kế để có thể cấy vào tim người bệnh 

để thay thế cơ tim bị tổn thương do tác động của cơn đau tim. 

Theo đó, các nhà khoa học cho biết: khi được cấy vào tim bệnh nhân, miếng vá có khả 

năng nhận tín hiệu điện của các tế bào cơ tim xung quanh, truyền những xung động 

này qua khe hở để thực hiện hoạt động giãn nở và co bóp kịp thời của tim. Cho đến 

nay, công nghệ mới đã được thử nghiệm trên các mảnh mô sinh học riêng biệt ở động 

vật được giám sát và theo dõi chặt chẽ. 

Miếng vá tim mới được làm bằng vật liệu polyme có khả năng co giãn được chấp nhận 

sử dụng trong y tế và được thiết kế để có thể gắn vào bề mặt bên ngoài của tim và nối 

với vùng mô sẹo. Trong thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã áp dụng quy trình "nấu chảy 

điện” được phát triển bởi công ty spinoff Spraybase của Trinity để phủ một lớp 

polyme dẫn điện tử riêng biệt gọi là polypyrrole dạng mắt lưới lên bề mặt miếng vá. 

Thực tế, trước nghiên cứu này, một số "miếng vá tim" thử nghiệm khác đã được thiết 

kế để thực hiện chức năng tương tự. Tuy nhiên, trong khi nhiều trong số những bản vá 

này được cấy vào tim bệnh nhân và được lập trình để biến thành các tế bào cơ tim hoạt 

động bình thường, thì bản vá của Trinity được thiết kế để có thể tự hoạt động hoặc 

cũng có thể hoạt động với các tế bào được bổ sung để tăng cường chức năng vận động 

của tim. 

Bài báo về kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Advanced Functional 

Materials. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/polymer-patch-heart/,  
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Công cụ dựa trên kỹ thuật CRISPR mới có thể dò và kiểm soát một số mạch di 

truyền cùng một lúc 

 

Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều có một hệ thống điều khiển giống như máy 

tính gửi đi các tín hiệu sinh học thông qua hàng ngàn mạch để theo dõi các nhu 

cầu của tế bào và điều chỉnh các phản ứng của nó. 

Nhưng khi cơ thể bị mắc bệnh chẳng hạn như bệnh ung thư, các mạch điều tiết này 

thường bị sai lệch, dẫn đến các tín hiệu và phản ứng không bình thường. Khả năng 

phát hiện chính xác các tín hiệu bệnh bất thường này sẽ là mở ra tiềm năng lớn cho các 

phương pháp điều trị chính xác hơn. 

Giờ đây, các nhà nghiên cứu của Stanford đã phát minh ra một công cụ sinh học không 

chỉ có thể phát hiện các mạch di truyền bị lỗi mà còn "sửa lỗi" cho chúng để dễ dàng 

loại bỏ các tế bào ung thư. 

Trong một bài báo công bố trên tạp chí Molecular Cell, Stanley Qi, phó giáo sư về kỹ 

thuật sinh hóa và hệ thống sinh học và nhóm nghiên cứu của ông đã mô tả cách họ xây 

dựng hệ thống cảm biến và phản ứng của họ bằng cách sửa đổi công cụ kỹ thuật chỉnh 

sửa gen CRISPR-Cas - hoạt động giống như một công tắc phân tử để sửa chữa các gen 

bị lỗi. 

Trước đây, Stanley Qi đã phát triển được các công cụ Cas có thể thực hiện nhiều 

nhiệm vụ, chẳng hạn như “bật” hoặc “tắt” các gen mong muốn. Trong nghiên cứu mới 

nhất của mình, cũng với cựu sinh viên Hannah Kempton, ông đã mở rộng khái niệm 

này, phát triển một công cụ CRISPR-Cas mới có khả năng thực hiện các nhiệm vụ 

khác nhau này chỉ bên trong sự hiện hiện các kết hợp tín hiệu sinh học khác nhau. 

Phát minh này rất quan trọng bởi vì các bệnh phức tạp như ung thư hiếm khi có thể xác 

định được chỉ bằng một phân tích di truyền đơn giản. Chúng là kết quả của một loạt 

các lỗi liên quan đến một số gen. 

Kempton đã sửa lỗi một protein Cas cụ thể, có tên là Cas12, để cho phép nó có thể 

phát hiện được nhiều tín hiệu bị lỗi và “bật” đúng công tắc để có thể hỗ trợ loại bỏ bất 

kỳ chuỗi khiếm khuyết nào khiến cho tế bào bị “trục trặc”. 

“Cảm biến được nhiều tín hiệu cùng một lúc có nghĩa là sẽ có được độ chính xác cao 

hơn trong việc xác định trạng thái bệnh và an toàn hơn trong việc điều trị. Chúng tôi 



18 

 

thấy loại điều khiển mạch này đóng vai trò lớn hơn trong các điều trị trong tương lai”, 

Qi nói. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng các ứng dụng cho công nghệ này sẽ mở rộng vượt ra 

ngoài việc điều trị các bệnh như bệnh ung thư. Ví dụ, thay vì loại bỏ các tế bào bị 

bệnh, cơ thể có thể cần phải tạo ra các tế bào mới khỏe mạnh để thay thế các tế bào 

không thể khắc phục. 

“Chúng tôi đã tạo ra một công cụ đa tác vụ có thể thăm dò và kiểm soát một số mạch 

di truyền cùng một lúc”, Kempton nói. 

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-02-crispr-based-tool-probe-genetic-

circuits.html,  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu đặc trưng vật lý của quá trình mất mát vật chất từ sao siêu khổng lồ 

 

Nhằm nghiên cứu đặc trưng vật lý của quá trình mất mát vật chất từ các sao siêu 

khổng lồ bao gồm siêu khổng lồ đỏ VY CMa, siêu khổng lồ vàng IRC+10420 và 

AFGL 2343; quan sát bức xạ phổ quay trong vùng sóng vô tuyến của các phân tử 

như SiO, HCN với độ phân giải không gian cao sử dụng kính thiên văn giao thoa 

vô tuyến; tính toán mô phỏng quá trình kích thích phân tử và truyền bức xạ, so 

sánh với số liệu quan trắc thiên văn qua đó xác định cấu trúc và các thông số vật lý 

của vỏ sao cũng như quá trình mất mát vật chất, nhóm nghiên cứu Viện Vật lý, 

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam do ông Đinh Văn Trung làm chủ 

nhiệm đã triển khai nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc trưng vật lý của quá trình 

mất mát vật chất từ sao siêu khổng lồ”. 

Sau 36 tháng (từ 31/01/2015 đến 31/01/2018) triển khai, nhóm nghiên cứu đã đạt các 

kết quả như sau: 

Sao khổng lồ vàng IRC+10420: Các quan sát trong miền quang học bằng kính thiên 

văn không gian Hubble cho thấy vỏ sao có cấu trúc rất phức tạp chứng tỏ quá trình mất 

mát vật chất từ sao khổng lồ xảy ra không đồng nhất. Nhóm nghiên cứu cùng với 

KaTat Wong và GS. Jeremy Lim (Đại học Hồng Kông) đã quan sát bức xạ vô tuyến 

của vạch phổ quay J=1-0 của phân tử SiO bằng kính thiên văn giao thoa eVLA với độ 

phân giải rất cao ~1 giây góc. Kết quả xử lý số liệu cho thấy quá trình mất mát vật chất 

từ sao khổng lồ rất phức tạp, không liên tục hay đồng nhất mà xảy ra theo từng đợt. Sự 

tồn tại của SiO với mật độ tương đối cao trong vỏ sao cũng cho thấy các phân tử SiO 

không bị hấp phụ các hạt bụi như thường thấy mà lại được giải phóng ngược trở lại vỏ 

sao từ bề mặt của các hạt bụi do các quá trình vật lý như sóng va chạm hay do nhiệt độ 

tương đối cao của vỏ sao IRC+10420. 
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Vỏ sao khổng lồ đỏ AFGL 2343: Từ so sánh giữa tính toán lý thuyết và số liệu quan 

sát cho thấy mật độ vật chất trong vỏ sao AFGL 2343 phải cao hơn nhiều lần so với 

mật độ thu được từ các nghiên cứu trước đây sử dụng số liệu quan sát vạch phổ quay 

của CO. 

Bức xạ phân tử từ vỏ sao già IRC+10216 (CW Leo): với sự hợp tác nghiên cứu của 

TS. J.H He (Đài thiên văn Vân Nam, Trung Quốc) và TS. T.I. Hasegawa (Viện Thiên 

văn học và Vật lý thiên văn Đài Loan), nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện quan sát 

thiên văn vô tuyến sử dụng kính thiên văn vô tuyến của Đại học Arizona (Hoa Kỳ) để 

theo dõi trong thời gian dài (523 ngày) bức xạ phân tử của SiS, HCN và một số phân 

tử khác như C3N, SiO, NaCl, CH4, SiC2 trong vùng tần số 254.55 GHz và 266.8 GHz 

từ vỏ sao IRC+10216 - CW Leo. Vỏ sao này cũng là nguồn bức xạ hồng ngoại và sóng 

vô tuyến mạnh nhất trên bầu trời do vỏ sao được tạo thành từ sự mất mát vật chất với 

tốc độ rất lớn. Sự biến đổi độ sáng này có sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ của 

các vạch phổ phân tử trong vỏ sao CW Leo. Qua phân tích cho thấy các vạch phổ quay 

của phân tử CH4 và SiC2 cho thấy cường độ và dạng vạch phổ tương đối ổn định theo 

thời gian. Nhóm đề tài cho rằng sự thay đổi này là do các vạch phổ của SiS và HCN là 

bức xạ maser (tương tự như laser trong miền quang học), tức là có có sự khuếch đại 

bức xạ do hiện tượng nghịch đảo độ tích lũy trên các mức năng lượng quay. Sự bất đối 

xứng rõ nét của các vạch phổ này chứng tỏ chúng được hình thành trong vùng lõi của 

vỏ sao, nơi gió sao đang được gia tốc do tương tác giữa bụi và khí dưới tác dụng của 

áp suất ánh sáng lên các hạt bụi. Kết quả thú vị này đã cho thấy một hướng nghiên cứu 

mới ít được chú ý nhưng có nhiều triển vọng và sẽ cho phép nghiên cứu trực tiếp đặc 

trưng vật lý và cấu trúc vùng trung tâm của vỏ sao. 

Bức xạ phân tử từ thiên hà khổng lồ dạng elip NGC 1275 (Perseus A): Kết quả quan 

sát cho thấy bức xạ CO J=3-2 được phân bố theo các dải mảnh (filaments), hoàn toàn 

phù hợp với các kết quả quan sát bức xạ CO J=2-1 đã được nhóm nghiên cứu của GS. 

J. Lim và chủ nhiệm đề tài công bố trước đây. Phân bố vận tốc của phân tử CO dọc 

theo các dải mảnh cho thấy vật chất trong các dải mảnh này đang rơi về vung trung 

tâm của thiên hà NGC 1275, phù hợp với dự đoán của mô hình về hiện tượng cooling 

flow. Để xác định điều kiện vật lý của khí phân tử trong các filaments, nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành tính toán mô phỏng rất chi tiết quá trình kích thích và truyền bức xạ 

của các phân tử CO, HCN, HCO+ trong đó có tính đến va chạm với điện tử tự do được 

tạo ra do quá trình ion hóa bới bức xạ tia X mạnh phát ra từ plasma trong tập hợp thiên 

hà Perseus A. Đây là điểm khác biệt lớn về điều kiện vật lý của môi trường khí phân tử 

trong thiên hà NGC 1275 so với các đám mây phân tử trong dải Ngân hà. Kết quả so 

sánh giữa tính toán lý thuyết và thực nghiệm cho thấy khí phân tử phải có nhiệt độ trên 

20 K và mật độ tương đối cao từ 102 - 104 cm-3, tức là có nhiệt độ và mật độ cao hơn 

đáng kể so với các đám mây phân tử trong dải Ngân hà. Do va chạm với điện tử tự do 

mà các vạch phổ quay của phân tử HCN, HCO+ cũng có thể được kích thích và phát 

bức xạ với cường độ phù hợp với các quan sát trước đây. Mặc dù mật độ khí phân tử 
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tương đối cao nhưng cho đến nay các quan sát thiên văn đều cho thấy không có bằng 

chứng nào về quá trình hình thành sao mới trong thiên hà NGC 1275. Nhóm nghiên 

cứu cho rằng các khí phân tử trong các dải mảnh - filament có chuyển động hỗn loạn 

rất lớn, chống lại quá trình co nén hấp dẫn nên các sao mới khó có thể được hình thành 

trực tiếp từ khí phân tử trong các dải mảnh này. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ LIDAR (là kỹ thuật đo đạc khí quyển từ xa sử dụng 

laser) do nhóm nghiên cứu phát triển tại Viện Vật lý để đo đạc hệ số khử phân cực của 

tín hiệu LIDAR từ mây tầng cao (mây Ci) tại Hà Nội. Kết quả đo đạc cho thấy mây Ci 

ở độ cao 10 15 km có hệ số khử phân cực của tín hiệu LIDAR rất lớn, từ 20% tới trên 

80%. Kết quả này chứng tỏ thành phần của mây Ci chủ yếu là các tinh thể băng có 

hình dạng bất đối xứng lớn (do hạt hình cầu không tạo ra sự khử phân cực khi tán xạ 

bức xạ laser). 

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế về Vật lý thiên văn rất có 

uy tín trong danh mục SCI với chỉ số IF = 5.5 là The Astrophysical Journal và tạp chí 

vật lý quốc gia Communications in Physics. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14801/2018) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 
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Nghiên cứu cơ chế tác dụng chống viêm của một số hợp chất oligostilbenoid phân 

lập từ các loài Nho dại (Vitis sp.) thu hái ở miền Bắc Việt Nam 

 

Ở Việt Nam, ngoài loài nho cho khai thác quả Vitis vinifera còn có nhiều loài nho 

mọc hoang dại khác phân bố phổ biến ở khu vực miền núi phía bắc như Vitis 

labrusca L (Nho chồn), Vitis balansana Planch. (nho đất, nho dại nhỏ quả), Vitis 

flexnosa Thunb. (Nho dại, nho cong queo), Vitis heyneana Roem. & Schult (Vitis 

pentagona Diels et Gilg) (Nho rừng, Nho lông, Nho năm góc), Vitis retordii Rom. 

Caill. ex Planch. (Nho lông hoe), V. retordii, V. balansaeana (nho đất)... Chúng 

được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền với tác dụng chống viêm như thuốc cầm 

máu, tiêu sưng, chống viêm, trị phong thấp, khớp xương đau nhức, viêm gan vàng 

da, mụn nhọt, viêm vú, viêm khớp, tác dụng chống oxy hóa. Hai báo cáo khoa học 

đã phân lập được một số chất từ loài V. flexuosa như gnetin A, (+)-epsilon-

viniferin, vitisin A, flexuosol A, hopeaphenol và chứng minh tác dụng chống oxy 

hóa của chúng. Tuy nhiên, cho đến nay hầu như vẫn chưa có các báo cáo về thành 

phần hóa học cũng như chứng minh cơ chế tác dụng chống viêm bằng phương 

pháp dược lý hiện đại của loại dược liệu này. Do vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra cần có 

một nghiên cứu toàn diện về thành phần hóa học cũng như tác dụng sinh học của 

một số loài thuộc chi Vitis L. được dùng làm thuốc tại Việt Nam. Việc tiến hành 

nghiên cứu toàn diện này sẽ đóng góp những dữ liệu khoa học nhằm sáng tỏ việc 

sử dụng cây thuốc này theo tri thức dân gian dưới góc nhìn khoa học hiện đại. 

Một số loài thuộc chi Vitis phân bố ở một số vùng ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu thu 

thập đủ thông tin cung cấp cho chuyên gia về phân loại thực vật nhằm giám định tên 

khoa học đảm bảo tính đúng của mẫu. Các mẫu sau khi giám định tên khoa học thu đủ 

lượng để sàng lọc tác dụng chống viêm in vitro sau đó lựa chọn 1-2 mẫu tiềm năng 

nghiên cứu thành phần hóa học (chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc) và đánh giá cơ 

chế tác dụng theo hướng chống viêm. 

Nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ quản Qũy Khoa học và Công nghệ QG phối hợp 

với Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Thị Hà cùng thực hiện với mục tiêu Phân lập được 
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một số chất tinh khiết có tác dụng chống viêm từ các loài nho Vitis sp. và xác định cơ 

chế tác dụng chống viêm của các hợp chất đó. 

Đề tài đã thu thập 06 mẫu các loài thuộc chi Vitis và đã giám định tên khoa học các 

loài này gồm Nho dại (Vitis retordii Rom. Caill. Ex Planch.), Nho lông hoe (Vitis 

balansana Planch., VB), Nho dại (Giác, Vác, Dây vác) có tên khoa học Vitis trifolia L., 

Nho rừng (Vitis heyneana Roem. & Schult, VH), Nho (Vitis vinifera L., VR), Nho 

(Vitis labrusca L., VL). Trong đó 4 loài thu mẫu khối lượng lớn để sàng lọc hoạt tính 

kháng viêm in vitro trên COX-2 gồm VH, VR, VB, VV. Kết quả nghiên cứu lựa chọn 

loài VH có hoạt tính ức chế COX-2 tốt nhất trong đó phân đoạn ethyl acetat của cao 

chiết cồn VH có hoạt tính mạnh nhất trong số các mẫu cao chiết sàng lọc trên cùng mô 

hình. Kết quả nghiên cứu sàng lọc hoạt tính kháng viêm đã lựa chọn được loài VH để 

nghiên cứu chiết xuất, phân lập và tinh chế các hợp chất với mục tiêu tìm kiếm hoạt 

chất có hoạt tính kháng viêm. Đề tài đã phân lập 11 hợp chất stilbenoid và 

oligostilbenoid từ phân đoạn ethyl acetat của loài VH gồm piceid (1, code VH02), 2-r-

viniferin (2, VH03), betulifol A (3, VH04), vitisinol C (4, VH06), (+)-trans-viniferin 

(5, VH07), αviniferin (6, VH08), shoreaketon (7, VH11), trans-amurensin B (8, 

VH13), vitisinol B (9, VH15), and cis-vitisin B (10, VH16), resveratrol (11, VHR). 

Ngoài ra, đề tài cũng đã triển khai nghiên cứu thành phần hóa học trên loài VB-là loài 

có tác dụng ức chế COX-2 tương đối tốt đã phân lập lập được 5 hợp chất thuộc các 

nhóm stilbenoid, phenolic đơn giản và flavonoid glycosid gồm trans-resveratrol 

(VB1), quercetin (VB2), 5- (hydroxymethyl)-2-furfural (VB3), acid gallic (VB4), 

quercetin 3-O-β-D-glucuronid methyl ester (VB5). 

Do nhóm chất chính trong các loài thuộc chi Vitis là các stilbenoid và oligostilbenoid 

vì vậy nhóm nghiên cứu tập trung sàng lọc hoạt tính kháng viêm in vitro trên ức chế 

COX-2 của 11 hợp chất phân lập từ phân đoạn ethyl acetat loài VH. Kết quả sàng lọc 

ban đầu đã lựa chọn được hoạt chất tiềm năng là (+)-trans-viniferin (5, VH07) và 

resveratrol (VHR) để nghiên cứu sâu về cơ chế kháng viêm trên một số đích tác dụng. 

Nghiên cứu cũng đã bước đầu định lượng 2 hoạt chất đồng thời là chất chính trong loài 

VH bằng pp HPLC. Kết quả cho thấy hàm lượng tổng các hoạt chất này thay đổi tùy 

vùng thu mẫu (1087.58 ± 18.94 µg/g đến 5745.24 ± 73.88 µg/g). 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15292/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

 

 


