
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 13-2020 (20/4/2020 – 26/4/2020) 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

  

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Xây dựng thành công quy trình nuôi trồng loài nấm dược liệu 

quý nhộng trùng thảo 

Việt Nam có thể sản xuất probiotic với giá thành thấp 

Truy tìm tác nhân gây rối loạn nội tiết trong không khí 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Lớp phủ chống phản xạ khiến nhựa trở nên vô hình 

Bề mặt mô phỏng lá cây ngăn ngừa hiện tượng tạo băng 

Hệ thống súc miệng sử dụng ánh sáng để tiêu diệt vi khuẩn 

gây sâu răng 

Kính áp tròng "thông minh" có khả năng phát hiện các vấn 

đề về mắt bằng cách thay đổi màu sắc 

Dầu cá liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử 

vong 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản 

của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu trong 

điều kiện thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - 

Liên minh châu Âu (FTA VN-EU) 

Tuyển chọn và khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn cố định 

đạm lên cây cao su, sử dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-

15    

 

2 

2 

 

5 

7 

12 

12 

14 

16 

 

17 

 

19 

 

21 

21 

 

 

 

24 

 



2 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN 

Xây dựng thành công quy trình nuôi trồng loài nấm dược liệu quý nhộng trùng thảo 

 

Nấm nhộng trùng thảo tươi sau khi thu hoạch. Ảnh: AHRD 

(Báo Khoa học và phát triển) Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) là một loài 

nấm dược liệu quý. Tuy nhiên nhộng trùng thảo tự nhiên có sản lượng thấp và giá 

thành cao. Do đó, loại nấm này hiện đang được nghiên cứu nuôi trồng in vitro để 

tạo ra nguồn cung cấp dược liệu dồi dào và ổn định cho việc sản xuất thuốc hỗ trợ 

điều trị bệnh, thực phẩm chức năng. 

Áp dụng các kết quả nghiên cứu trước đó về môi trường nuôi cấy tạo quả thể nấm 

nhộng trùng thảo và thử nghiệm sản xuất stroma nhộng trùng thảo, đồng thời được sự 

sự h  trợ kinh phí của Sở KH  N TPH M, nhóm các nhà khoa học của Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp  ông nghệ cao (AHR   thuộc  an Quản lý 

Khu Nông nghiệp  ông nghệ cao TP H M, đ  xây dựng thành công quy trình nuôi 

trồng nhộng trùng thảo từ khâu chuẩn bị giống thạch đến khâu nuôi trồng tạo thành 

phẩm, có hoạt chất cao. 

 ể thực hiện mô hình, AHR  chọn giống nấm là chủng  ordyceps militaris thuộc bộ 

sưu tập giống vi sinh vật của mình. Nguyên vật liệu gồm có gạo lức, nhộng tằm, cao 

nấm men, glucose, vitamin, khoáng đa vi lượng, dịch chiết khoai tây, nước dừa,... Gạo 

lức được sử dụng là loại gạo lức đỏ, hạt dài. Nhộng tằm tươi, khoai tây  à Lạt, được 

thu mua từ hộ nông dân tại t nh Lâm  ồng, không chất bảo quản. Nước dừa là loại dừa 

xiêm xanh,... 

Phòng nuôi được lắp đặt hệ thống tạo ẩm tự động, hệ thống đèn led có thể điều ch nh 

thời gian và cường độ chiếu sáng. 

 ối với nuôi trồng nhộng trùng thảo, hệ thống đèn led được cài đặt chế độ chiếu sáng 

300 – 800 lux, thời gian chiếu sáng 12 giờ liên tục. Tùy thuộc vào diện tích phòng nuôi 

để lắp đặt máy lạnh sao cho nhiệt độ trong phòng dao động trong khoảng từ 19 – 21° . 
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Quy trình nuôi trồng nấm nhộng trùng thảo Ảnh: AHRD 

Nấm được nuôi với quy trình khép kín trong nhà lạnh với thiết bị kiểm soát nhiệt độ, 

ẩm độ, không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, có thể nuôi trồng quanh năm, chủ động 

được mùa vụ. 

Toàn bộ quá trình nuôi trồng được kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào: giống, cơ 

chất, dinh dưỡng... Hệ thống điều khiển về nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng được 

cài đặt tự động, giúp tối ưu điều kiện nuôi cấy, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. 

 à Vương Thị Hồng Loan (AHR   cho biết, kết quả thu được cho thấy hàm lượng các 

hoạt chất như cordycepin, adenosine, polysaccharide, ergosterol có trong nấm là tương 

đối cao, gấp 1,5 – 2 lần so với một số sản phẩm cùng loại có trên thị trường. Một số 

dược chất trong nấm nhộng trùng thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, chống oxy 

hóa, chống viêm, diệt khuẩn, hạ đường huyết, chống l o hóa, bảo vệ thần kinh, thận,... 

Theo bà Loan, nếu trồng 6.000 hũ phôi nấm/vụ 3 tháng, cho ra 8 – 10kg nấm khô. Sản 

phẩm sau thu hoạch có độ đồng đều cao, đạt yêu cầu của thị trường tiêu thụ, hàm 

lượng dược chất cordycepin đạt từ 4 - 5 mg/g trọng lượng khô. Nếu đầu tư (giống, 
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nguyên vật liệu, công lao động, thiết bị,…  cho một mô hình 6.000 hũ nấm/vụ hết 

khoảng hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận thu về trên 100 triệu đồng/vụ/3 tháng. 

 

Phòng nuôi nấmtrong nhà lạnh. Ảnh: AHRD 

Mô hình đ  được AHR  hoàn thiện cơ sở vật chất, quy trình sản xuất và đào tạo kỹ 

thuật cho nhân công tại hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Trương, tại x  Phước V nh An, 

huyện  ủ  hi, TP H M, với công suất 6.000 bình/vụ/3 tháng. 

Hiện nay AHR  đ  sẵn sàng nhân rộng và chuyển giao mô hình cho các t nh/thành 

trong cả nước, tạo ra hướng sản xuất mới tăng thu nhập cho người nông dân. 
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Việt Nam có thể sản xuất probiotic với giá thành thấp 

 

(Khoa học phổ thông) - Nhóm nghiên cứu thuộc Viện vi sinh vật và công nghệ sinh 

học đã phân lập thành công chủng mới của vi khuẩn Bacillus subtilis thuần khiết 

về mặt sinh học, có khả năng sản sinh ra các enzym với hoạt tính cao và có tính 

kháng khuẩn để sản xuất probiotic với giá thành thấp. 

 acillus subtilis là lợi khuẩn chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, có khả năng 

sinh ra enzym tốt nhất và được sản xuất thành chế phẩm lợi khuẩn (probiotic  trên quy 

mô công nghiệp, ứng dụng rộng r i trong y học, nông nghiệp và công nghiệp thực 

phẩm. 

Trong y học, probiotic đ  trở thành cái tên quen thuộc để tăng cường hệ tiêu hóa cho 

cả người và động vật, điều trị các chứng viêm ruột, đại tràng, chống tiêu chảy do lạm 

dụng kháng sinh hoặc loạn khuẩn đường ruột.  acillus subtilis cũng được sử dụng 

rộng r i trong nuôi trồng thủy sản, để xử lý môi trường nước. 

Mặc dù có nhiều ứng dụng như vậy nhưng  acillus subtillis ở Việt Nam chủ yếu vẫn 

phải được nhập ngoại với giá thành cao.  o đó, việc nghiên cứu và chủ động sản xuất 

trong nước chế phẩm từ lợi khuẩn này với giá thành vừa phải, quy trình đơn giản để 

nhiều doanh nghiệp sản xuất tiếp cận nhanh chóng có ý ngh a rất quan trọng. 

Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học phân lập thành công chủng mới của vi khuẩn - 

gọi là  acillus subtilis VT  -B-51, thuần khiết về mặt sinh học (theo kết quả giải 

trình tự gen .  hủng mới được phân lập có khả năng sinh tổng hợp các enzym tiêu hóa 

với hoạt tính cao. Khi đối chiếu với các chủng đối chứng bao gồm  acillus subtilus 

khác và Lactobacillus (vốn được dùng trong chế phẩm probiotic  bằng phương pháp 

đục l  thạch, dựa trên nguyên tắc bổ sung các loại enzym vào l  thạch cho kết quả 

chủng  acillus subtilis VT  -B-51 có khả năng sinh tổng hợp các enzym với hoạt 

tính vượt trội hơn hẳn. 

Không những thế, chủng mới còn có khả năng kháng E. coli, Micrococcus sp., 

 andida sp. và Fusarium sp. (nấm và khuẩn có hại .  ặc tính probiotic của  acillus 

subtilis VTCC-B-51 cũng cho thấy khả năng chống chịu muối mật tốt và do đó có thể 

phát triển trong đường tiêu hóa. 

 ể tạo ra chủng này, nhóm các nhà nghiên cứu đ  tiến hành phân lập vi khuẩn từ mẫu 

đường tiêu hóa heo bằng cách nuôi cấy trên đ a chứa môi trường dinh dưỡng thích hợp 

như môi trường canh Luria, môi trường thạch L  (thường được dùng , môi trường 
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thạch dinh dưỡng... để tạo khuẩn lạc của các chủng vi khuẩn có trong mẫu, từ đó thu 

được vi khuẩn thuần khiết. 

 ặc biệt, cách phân lập này lại không phức tạp mà người có hiểu biết trung bình về vi 

sinh vật có thể dễ dàng chọn môi trường và thao tác nuôi cấy các chủng vi khuẩn. 

Việc phân lập và sử dụng chủng này rất có ý ngh a trong việc sản xuất các chế phẩm 

sinh học dựa trên nguồn nguyên liệu trong nước.  iều này có thể giúp làm chủ công 

nghệ sản xuất probiotic chất lượng cao, nguồn cung dồi dào mà quy trình đơn giản, giá 

thành thấp. 
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Truy tìm tác nhân gây rối loạn nội tiết trong không khí 

 

PGS. TS. Trần Mạnh Trí. 

(Tạp chí Tia sáng) Việc lựa chọn một hướng nghiên cứu mới về ô nhiễm không khí 

trong nhà không chỉ đem lại cho PGS. TS Trần Mạnh Trí (Khoa Hóa học, trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) những bài báo được nhiều đồng nghiệp quốc 

tế trích dẫn mà còn khơi gợi những ý tưởng có thể tiếp tục khai thác trong tương 

lai. 

 ũng như nhiều nhánh nghiên cứu của l nh vực hóa học môi trường, ô nhiễm không 

khí trở nên sôi động trong những năm trở lại đây với những công bố về những chất có 

khả năng gây ô nhiễm như các hợp chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ khó phân hủy 

(POPs , hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VO s … và những rủi ro phơi nhiễm cho người. 

“Tuy vậy, việc nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ mới nổi - những chất phụ gia được 

áp dụng rất nhiều trong quá trình sản xuất đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, sản 

phẩm chăm sóc cá nhân… - lại chưa nhiều”, PGS. TS Trần Mạnh Trí, một nhà nghiên 

cứu trẻ chuyên ngành hóa phân tích hữu cơ ( H Khoa học Tự nhiên -  HQGHN , một 

trong những cái nôi đào tạo hàng đầu của hóa học Việt Nam, lý giải nguyên nhân vì 

sao lại chọn các hợp chất hữu cơ mới nổi, đặc biệt là nhóm chất phthalate diester, làm 

đối tượng nghiên cứu.  

Kiên nhẫn bắc từng bậc thang   

Sau những trầy trật nghiên cứu ban đầu, PGS. TS Trần Mạnh Trí nhận thấy, ngay cả 

trên thế giới, do nghiên cứu về các chất hữu cơ trong không khí chưa nhiều nên chưa 

có phương pháp phân tích mẫu chuẩn.  ây là khó khăn lớn nhất mà anh phải giải 

quyết, “nếu các chất vô cơ đ  được nghiên cứu từ rất sớm còn với chất hữu cơ thì hơi 

khác về đối tượng và phương pháp: đối tượng phức tạp hơn bởi vị trí, phân bố của nó 

trong không khí không ổn định như kim loại dưới dạng ion còn bản thân phương pháp 

phân tích nó cũng khó và đòi hỏi thực hiện trên những thiết bị khác biệt”. Mặt khác, so 

với môi trường chất lỏng (nước  hay môi trường chất rắn (đất , không khí là một dạng 

môi trường mới nên việc thu nhận mẫu và tách chiết chất cần thiết cho nghiên cứu 

cũng đòi hỏi thiết bị thu nhận, kỹ năng thực hiện khác. 

Tuy nhiên, anh cho rằng mình là người may mắn khi có được nền tảng khá vững chắc 

về phân tích hữu cơ, được xây dựng một cách tuần tự ngay từ những ngày học cao học, 
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làm nghiên cứu sinh đến sau tiến s  dưới sự hướng dẫn của giáo sư Nguyễn  ức Huệ 

( H Khoa học Tự nhiên  và sau là giáo sư Kurunthachalam Kannan (trường Y tế công 

cộng,  H bang New York .  hính nền tảng ấy góp phần đem lại cho anh sự tự tin và 

hiểu biết để có thể thiết lập một phương pháp phân tích riêng cho các hợp chất hữu cơ 

này. “Lúc ở Mỹ, tôi đ  được hướng dẫn xây dựng một phương pháp phân tích nhưng 

khi đó, tôi đ  cảm thấy hiệu quả của nó chưa được cao. Vì vậy khi về đến trường, tôi 

đ  tối ưu nó, thay đổi một số điều kiện thu mẫu, chiết tách, trong đó có việc thử áp 

dụng tỷ lệ hệ dung môi mới dichloromethane-hexane vì về nguyên tắc thì dùng dung 

môi có độ phân cực càng gần với chất mình tách chiết, càng cho kết quả tốt”, anh cho 

biết. 

Mặt khác, anh cũng có một thuận lợi mà ít đồng nghiệp nào có được, đó là kinh 

nghiệm tích lũy từ qu ng thời gian làm việc cho Shimazu, công ty chuyên sản xuất 

thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo lường và thiết bị y tế của Nhật  ản, “ngh a là hiểu 

được chất nào thì phân tích được trên máy nào, các quy trình, phần mềm cài đặt trên 

thiết bị như thế nào, vì thế ngay cả khi tôi đến phòng thí nghiệm rất hiện đại của giáo 

sư Kannan ở New York thì cũng không bỡ ngỡ”, PGS. TS Trần Mạnh Trí nói.  ây là 

lý do vì sao anh có thể căn ch nh từng chi tiết nhỏ trên máy sắc ký khí ghép nối khổi 

phổ phân giải cao G -MS để từng bước chuẩn hóa phương pháp. Quá trình chuẩn hóa 

“thử và sai” đó kéo dài trong vòng 4 đến 5 tháng, “đôi khi ch  để xem là cách làm 

mình chọn, quy trình mình chọn có chuẩn hay không”, anh kể. Tuy vậy, sự kiên nhẫn, 

t  m  riêng có của người làm nghề hóa phân tích cộng với sự lạc quan của một người 

say nghề đ  khiến anh cảm thấy “may mắn vì lúc mới bắt tay vào làm, tôi ngh  là có 

thể thời gian thu được kết quả khả quan còn lâu hơn, có thể phải mất tới 7, 8 tháng”. 

Việc kết hợp rất nhiều yếu tố ấy đ  khiến anh và cộng sự hoàn thiện được một phương 

pháp phân tích tối ưu, không ch  cho phép phân tích đồng thời 10 nhóm chất phthalate 

mà còn đem lại kết quả có độ chính xác và độ ổn định cao. "Ví dụ khi thực hiện quy 

trình phân tích trên máy sắc ký khí thì ch  cần dựa vào điều kiện nhiệt độ, áp suất dòng 

khí mang, điều kiện về detector khối phổ… và theo từng bước hướng dẫn là có được 

kết quả”, anh nói. Vì thế, công trình “Occurrence of phthalate diesters in indoor air 

from several Northern cities in Vietnam, and its implication for human exposure” của 

anh và cộng sự dễ được các phản biện của tạp chí Science of the Total Environment 

chấp nhận đăng, đồng thời sau khi xuất bản đ  có rất nhiều nhà nghiên cứu quốc tế áp 

dụng phương pháp này, không riêng với nhóm chất phthalate mà cả những nhóm chất 

hữu cơ khác.  

Việc chuẩn hóa được phương pháp không ch  h  trợ những nhà nghiên cứu “hàn lâm” 

có được cơ sở tốt để có được những kết quả phân tích chính xác mà hơn nữa, “có thể 

dùng được ở nhiều phòng thí nghiệm thông thường, có thể áp dụng phương pháp của 

tôi để quan trắc, phân tích các mẫu thương mại, mẫu môi trường nghề nghiệp cho các 

nhà máy, khu sản xuất… nồng độ phthalate trong không khí chẳng hạn”, PGS. TS 

Trần Mạnh Trí hào hứng nói về sự khả thi trong ứng dụng phương pháp của mình. 

Nhận diện nguy cơ ô nhiễm trong các vi môi trường 

Khi lựa chọn nhóm chất phthalate, PGS. TS Trần Mạnh Trí đ  ngh  đến việc tìm hiểu 

sự phân bố của nó trong không khí trong nhà “vì những chất này đều có nguồn gốc là 

vật dụng trong gia đình, nơi làm việc… như đồ nhựa, sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

Người ta đ  tính được có 3% về khối lượng phthalate trong sản phẩm đồ nhựa nên tôi 
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ngh  là trong quá trình sử dụng thì nó sẽ „thôi‟ ra môi trường. Trên thế giới, mới có 

một số quốc gia như  ức, Mỹ… nghiên cứu về phthalate trong không khí, còn ở châu 

Á cũng như Việt Nam thì chưa có, dù chúng ta sử dụng đồ nhựa rất nhiều”, anh giải 

thích lý do thôi thúc mình nộp đề xuất lên Quỹ NAFOSTE  sau khi mới về nước vào 

cuối năm 2014.  

 ó lẽ do hướng nghiên cứu cũng mới và vấn đề nghiên cứu cũng mới nên đề xuất của 

PGS. TS Trần Mạnh Trí lúc đó đ  được NAFOSTE  phê duyệt. “Tôi cảm thấy mình 

rất may mắn khi mạch nghiên cứu được duy trì liên tục, cái nọ có thể gối đầu cái kia”, 

anh đề cập đến việc thực hiện đề tài NAFOSTE  ngay sau khi hoàn tất một đề tài nhỏ 

cấp trường về giám sát nhóm chất phthalate nên có sẵn thiết bị lấy mẫu phục vụ nghiên 

cứu và thiết kế được kỹ thuật thu mẫu sử dụng bơm hút tốc độ tương đương tốc độ thở 

của con người với ống polyurethane foam (PUF  giữ chất trong pha hơi và màng lọc 

thạch anh để giữ chất trong pha hạt. 

Với mong muốn quan trắc sự phân bố và nồng độ của phthalate trong nhiều vi môi 

trường tại Việt Nam, PGS. TS Trần Mạnh Trí đ  hướng vào một số nơi nhất định như 

hộ gia đình, salon tóc, nhà trẻ, văn phòng, phòng thí nghiệm… với một số tiêu chí nhất 

định về diện tích, đồ đạc, hoạt động của con người nhằm tìm được những nơi đặc 

trưng, mang tính đại diện, đảm bảo mẫu thu được không phải là “mẫu trắng”.  

Nhà nghiên cứu muốn có được mẫu tốt nhưng trên thực tế, việc được đồng ý cho đặt 

thiết bị lấy mẫu lại rất khó khăn. “Nhiều người e ngại việc lắp thiết bị trong nhà, phần 

vì có tiếng động phát ra trong quá trình thu mẫu, phần vì cảm thấy không thoải mái vì 

hoạt động „giám sát‟ như vậy. Rút cuộc, tôi đành phải nhờ người quen, đồng nghiệp, 

học trò…, nói chung khi thấy những ai có thể là chúng tôi đến đặt máy lấy mẫu”, anh 

kể. Giữa những cái khó như thế, việc đặt thiết bị ở các salon tóc rắc rối hơn cả vì 

“người ta sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thế là mình lại phải giải thích là đây là 

nghiên cứu của trường đều là những nghiên cứu rất cơ bản thôi và cũng hứa với họ 

„kiểm tra xem có độc hay không, sau hoàn thành sẽ thông báo lại độc tính ở mức độ 

như thế nào‟”.  

Khi có được trên 70 mẫu đạt yêu cầu ở các vị trí khác nhau tại Hà Nội, PGS. TS Trần 

Mạnh Trí lại cảm thấy băn khoăn về bộ dữ liệu của mình, “thực ra đ  đủ số liệu để 

đánh giá rồi nhưng tôi cảm thấy vẫn cần kiểm tra thêm tình hình ở một số vùng khác”. 

 o đó, anh tiếp tục mở rộng phạm vi quan trắc sang một số địa phương khác như 

Tuyên Quang, Thái  ình,  ắc Ninh. “Lẽ ra có kinh phí đề tài nhiều hơn thì tôi còn có 

thể làm trên rất nhiều t nh nữa, hoặc lấy mẫu theo mùa chẳng hạn, nhưng m i lần đi lại 

như thế thì phải có kinh phí”, anh nói có phần tiếc nuối.  

Sau những kiên trì thu thập mẫu như vậy, ch  trong vài tháng, anh đ  có trong tay gấp 

rưỡi số mẫu mình cần, đủ để chọn được những mẫu “đẹp nhất” và loại những mẫu 

không đủ chất lượng như không đủ thời gian lấy mẫu từ 12 đến 24 tiếng, mẫu thu vào 

lúc trời mưa…  

Trên quy trình phân tích đ  được chuẩn hóa, anh và cộng sự đ  thực hiện những phép 

đo đạc để xác định được một bộ số liệu nồng độ phthalate đo được trong cả pha hơi và 

pha hạt từ của mẫu không khí ở những vi môi trường khác nhau với hằng số phân bố 

trong điều kiện thực. PGS. TS Trần Mạnh Trí giải thích, anh và cộng sự đ  tính toán 

được hằng số phân bố lỏng-hơi (Kp  và hằng số phân bố octanol-khí (KOA  – những 

hằng số hóa-lý trong điều kiện môi trường thực của phthalate. “ ựa vào hằng số phân 
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bố này, tôi có thể dự đoán được trong 10 chất phthalate thì những chất có khối lượng 

phân tử nhỏ sẽ đi lên pha hơi nhiều, ngược lại chất có khối lượng phân tử lớn sẽ ở pha 

hạt và rất dễ rơi xuống thành bụi”, anh nói.   

 
Các nhà sản xuất dùng phthalate diester làm chất phụ gia trong quá trình sản xuất đồ 

gia dụng, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nguồn: Báo Sài 

Gòn tiếp thị. 

Kết quả thu được sau hơn hai năm thực hiện đề tài của PGS. TS Trần Mạnh Trí và 

cộng sự là trong số các loại vi môi trường khảo sát, các salon tóc có nồng độ 

phthalates cao nhất (khoảng 596 đến 16.000 ng/m3  do bị „thôi‟ ra từ đồ đạc, dầu gội 

đầu, thuốc nhuộm tóc và các loại hóa mỹ phẩm khác, tiếp theo lần lượt là vườn trẻ, hộ 

gia đình và văn phòng. Về địa điểm thì trong số các t nh thành được khảo sát, mức độ 

phân bố phthalate trong mẫu thu tại Hà Nội cao hơn so với các t nh thành khác. Vậy 

kết quả này có ý ngh a gì với chúng ta? Anh trả lời, “nó cho ta thấy khả năng rủi ro 

phơi nhiễm phthalate qua con đường hít thở không khí dựa trên nồng độ phthalate, tốc 

độ hít thở và trọng lượng cơ thể. Liều lượng phơi nhiễm trung bình cho các phthalate 

theo các nhóm lứa tuổi khác nhau: trẻ sơ sinh, trẻ chập chững đi, nhi đồng, thiếu niên 

và người trưởng thành tương ứng là 780, 485, 416, 292 và 213 ng/kg-bw/ngày”. 

 âu chuyện về một nghiên cứu bước đầu về ô nhiễm không khí trong nhà có lẽ không 

dừng lại ở một vài con số và một vài công trình xuất bản trên các tạp chí quốc tế. Với 

PGS. TS Trần Minh Trí, anh luôn ngh  đến việc “những số liệu này có ích gì, mình có 

thể làm được gì với nó” khi ngh  đến một tương lai nào đó, nó sẽ thật sự hữu dụng: là 

căn cứ để các nhà quản lý môi trường đưa ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các vi 

môi trường khác nhau nhằm giúp hạn chế tác động của các nhóm chất có hại đến sức 

khỏe con người. “Tại Việt Nam mới có tiêu chuẩn về hạn chế hàm lượng của  EHP 

(thuộc nhóm phthalate  trong đồ uống do  ộ Y tế ban hành vào năm 2011.  ó lẽ sau 

này, sau khi cân nhắc đến các rủi ro thì chúng ta sẽ có những quy định mới.  ường 

đến đó còn cần thời gian vì ngay cả châu Âu, Mỹ,  anada cũng mới có quy định hạn 

chế việc sử dụng phthalate, trong đó di(2-ethylhexyl phthalate ( EHP  bị cấm sử dụng 

trong nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em có thành phần nhựa”. 

 iết mình mới ở những bước đầu, PGS. TS Trần Mạnh Trí cho rằng, cần phải thực 

hiện được những nghiên cứu sâu hơn và đa dạng hơn trên nhiều nhóm chất khác, 

không gian/thời gian khác và những phạm vi khác trong tương lai, ví dụ như với nồng 

độ các chất silicon trong làm đẹp và vi mạch điện tử, triclosan chất kháng khuẩn, 
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parapen trong dược phẩm, mỹ phẩm… “Khi có đầy đủ thông tin xác thực và tin cậy thì 

những tư vấn của mình mới có giá trị”, anh chia sẻ suy ngh  của mình.  

Những ý tưởng sáng tạo khác từ khuyến khích của giáo sư Kannan còn đưa anh tới 

những ý tưởng mới hơn, ví dụ hướng đến giải pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro phơi 

nhiễm cho con người bằng cách chuyển hóa các độc chất đó thành chất khác không 

độc hại. “Tôi mới suy ngh  về hướng này, có thể trước hết là thử nghiệm giảm thiểu 

độc hại của thuốc trừ sâu - một loại hợp chất POPs. Muốn làm được điều này, phải có 

những bước chuẩn bị, ví dụ hợp tác nghiên cứu với một nhà khoa học làm về xúc tác 

chuyển hóa bởi mình mới ch  có kỹ năng phân tích hữu cơ và thiết bị thôi. Việc hợp 

tác sẽ phát huy khả năng của nhau và giải quyết được vấn đề lớn hơn”, anh chia sẻ một 

phần dự định của mình.    

 ó thể từ nay đến lúc đó sẽ còn một chặng đường rất dài nữa nhưng với PGS. TS Trần 

Mạnh Trí, điều đó không hẳn là thách thức. “Trí là người hết sức cần cù, chăm ch  và 

kiên trì đi theo hướng nghiên cứu của mình”, lời nhận xét của PGS. TS  ương Hồng 

Anh (Phòng thí nghiệm trọng điểm phân tích môi trường và an toàn thực phẩm 

 HQGHN  cho thấy anh có đủ phẩm chất làm nghề. Hơn cả như vậy, trong “lưng 

vốn” của anh còn có cả bài học kinh nghiệm từ những người đi trước: “ hín năm theo 

thầy Nguyễn  ức Huệ, người thuộc thế hệ đầu tiên làm dioxin ở Việt Nam, điều tôi 

học nhiều nhất ở thầy là tính nghiêm túc, t  m  và sự tập trung cao độ trong nghiên 

cứu. Lúc đầu, tôi cũng chưa thực sự hiểu thầy lắm đâu, sau rồi mới „vỡ‟ ra rằng, trong 

„nghề‟ của thầy mà làm việc không nghiêm túc thì hậu quả sẽ rất lớn. L nh vực của tôi 

cũng vậy, cần thận trọng và nghiêm túc ngay trong phòng thí nghiệm”. 

 
PGS. TS. Trần Mạnh Trí hướng dẫn sinh viên quy trình làm thí nghiệm. 

PGS. TS Trần Mạnh Trí là một trong số 5 nhà nghiên cứu được đề cử giải chính Giải 

thưởng Tạ Quang  ửu 2020.  ông trình nghiên cứu của anh và cộng sự “Occurrence 

of phthalate diesters in indoor air from several Northern cities in Vietnam, and its 

implication for human exposure” (Sự xuất hiện của nhóm chất phthalate diester trong 

không khí trong nhà tại nhiều thành phố phía  ắc Việt Nam và sự liên quan của nó với 

khả năng phơi nhiễm cho người  xuất bản trên Science of the Total Environment, một 

tạp chí đa ngành uy tín hàng đầu trong l nh vực hóa phân tích, khoa học môi trường 

thuộc nhóm Q1 của nhà xuất bản Elservier. Sau hơn 2 năm xuất bản, công trình đ  

được 22 trích dẫn. 

   



12 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Lớp phủ chống phản xạ khiến nhựa trở nên vô hình 

 

Lớp phủ chống phản xạ (AR) trên nhựa có vô số ứng dụng thực tế, bao gồm giảm 

độ chói trên kính, màn hình máy tính và màn hình điện thoại thông minh khi bạn ở 

ngoài trời. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Pennsylvania đã phát 

triển một lớp phủ AR cải tiến trên cơ sở các lớp phủ hiện có để sản xuất nhựa trong 

suốt như Plexiglas gần như vô hình. 

"Chúng tôi đã phát hiện ra lớp phủ AR trong quá trình chế tạo các tấm pin mặt trời có 

hiệu quả cao hơn",  hris Giebink, phó giáo sư kỹ thuật điện và là đồng tác giả nghiên 

cứu nói. "Cách tiếp cận của chúng tôi liên quan đến việc thu ánh sáng vào các pin mặt 

trời nhỏ, hiệu quả cao bằng cách sử dụng ống kính nhựa và chúng tôi cần giảm thiểu 

hạn chế tổn thất phản xạ". 

Nhóm nghiên cứu cần một lớp phủ chống phản xạ hoạt động tốt trên toàn bộ phổ mặt 

trời và ở nhiều góc độ khi mặt trời chiếu qua bầu trời.  ác nhà khoa học cũng cần một 

lớp phủ hoạt động trong điều kiện thời tiết ngoài trời trong thời gian dài. 

 ù tương đối dễ tạo ra một lớp phủ chống phản xạ với một bước sóng cụ thể hoặc một 

hướng cụ thể, nhưng một lớp phủ phù hợp với tất cả các tiêu chí của các nhà khoa học 

không tồn tại. Ví dụ, lớp phủ AR của mắt kính nhằm vào một phần quang phổ hẹp hữu 

hình. Nhưng phổ mặt trời rộng gấp khoảng 5 lần phổ hữu hình, do đó, một lớp phủ này 

sẽ không hoạt động tốt cho một hệ thống pin mặt trời tập trung. 

Phản xạ xuất hiện khi ánh sáng truyền từ môi trường như không khí sang môi trường 

thứ hai, trong trường hợp này là nhựa. Nếu sự chênh lệch về ch  số khúc xạ của chúng, 

xác định tốc độ ánh sáng truyền qua trong một vật liệu cụ thể, là lớn - không khí có ch  

số khúc xạ là 1 và nhựa là 1,5 - thì phản xạ sẽ rất mạnh.  h  số thấp nhất cho một vật 

liệu phủ tự nhiên như magiê florua hoặc Teflon là khoảng 1,3.  h  số khúc xạ có thể 

thay đổi từ từ trong khoảng 1,3 và 1,5 bằng cách trộn các vật liệu khác nhau, nhưng 

khoảng cách giữa 1,3 và 1 vẫn tồn tại. 

Trong một bài báo gần đây được đăng trực tuyến trên tạp chí Nano Letters, các nhà 

khoa học đ  mô tả một quy trình mới để thu hẹp khoảng cách giữa Teflon và không 

khí. Nhóm nghiên cứu đ  sử dụng một phân tử để tạo ra các l  nano trong Teflon bốc 
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hơi, từ đó tạo ra một lớp màng Teflon - không khí có ch  số khúc xạ đ  được phân loại 

để ánh sáng chuyển đổi nhẹ nhàng từ 1 đến 1,5, về cơ bản loại bỏ tất cả các phản xạ. 

"Điều thú vị về Teflon, một loại polyme, là khi bạn nung nóng nó trong nồi nấu kim 

loại, các chuỗi polyme lớn tách ra thành các mảnh nhỏ đủ nhỏ để bay hơi và tạo ra 

luồng hơi. Khi chúng rơi vào chất nền, chúng có thể tái cấu trúc lại và tạo thành 

Teflon", PGS. Giebink nói. 

Khi các phân tử được bổ sung thêm vào luồng hơi, Teflon sẽ thay đổi xung quanh các 

phân tử.  ác phân tử đó hòa tan để lại một màng xốp nano có thể được phân loại bằng 

cách bổ sung thêm nhiều l . 

Một ứng dụng bất ngờ là cho máy bay không người lái.  ây là những chiếc máy bay 

có sải cánh khổng lồ được phủ pin mặt trời.  ược sử dụng chủ yếu để trinh sát, những 

chiếc máy bay này dựa vào ánh nắng mặt trời để hoạt động trong chuyến bay gần như 

liên tục và do đó, máy bay sẽ thu được nhiều ánh sáng là tại góc xiên ở đó phản xạ cao 

nhất. Một trong những công ty sản xuất pin mặt trời này đang khám phá lớp phủ AR 

để xác định khả năng cải thiện lượng ánh sáng thu được bởi máy bay không người lái. 

Vì công nghệ này tương thích với các kỹ thuật sản xuất hiện tại, nên Giebink tin rằng 

công nghệ lớp phủ có thể được mở rộng và áp dụng rộng r i. Tại thời điểm này, các 

mẫu thử nghiệm hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết của  entral Pennsylvania trong 

hai năm với rất ít thay đổi về tính chất. Ngoài ra, lớp phủ cũng chống sương mù. 

N.T.T (NASATI), theo https://www.eurekalert.org/pub_release/2019-01/ps-

acm012919.php,  
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Bề mặt mô phỏng lá cây ngăn ngừa hiện tượng tạo băng 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Tây Bắc Hoa Kỳ đã phát hiện ra phương 

thức mới để giảm đáng kể hiện tượng tạo băng trên bất kỳ bề mặt nào. Phát hiện 

này có thể giúp giảm nguồn năng lượng cần thiết để phá băng và giảm số chuyến 

bay bị hủy. 

 ằng cách điều ch nh kết cấu của mọi bề mặt vật liệu, nhóm nghiên cứu có thể giảm 

đến 60% sự hình thành băng giá.  ấu trúc bề mặt có kích thước milimet chứa rất nhiều 

các vùng lồi và lõm tối ưu hóa đ  được các nhà nghiên cứu quan sát thấy trong tự 

nhiên. Với cấu trúc này, các nhà khoa học cũng đ  chứng minh về mặt lý thuyết sự 

hình thành băng giá có thể giảm tới 80%. 

"Ý tưởng này bắt nguồn từ việc quan sát những chiếc lá", Kyoo- hul, trưởng nhóm 

nghiên cứu cho biết. "Sự tạo thành băng xuất hiện nhiều trên vùng lồi của một chiếc 

lá. Trên các vùng lõm (gân lá), chúng ta thấy có ít băng hơn nhiều. Chúng tôi đã nhận 

thấy đó là hình dạng chứ không phải vật liệu chi phối hiện tượng này". 

Những người sống ở vùng khí hậu lạnh quá quen thuộc với hiện tượng băng giá. Nó 

hình thành khi hơi không khí ẩm tiếp xúc với bề mặt ở mức dưới nhiệt độ đóng băng. 

Vào mùa đông, mọi người phải cạo băng khỏi xe ô tô hoặc lo ngại về việc băng giá 

làm chết cây trồng. Nhưng băng giá còn hơn cả sự phiền toái.  ăng tạo thành trên cánh 

máy bay có thể gây ra lực cản, khiến chuyến bay trở nên nguy hiểm hoặc thậm chí là 

phải hủy chuyến. Khi băng tích tụ trong tủ đông và tủ lạnh, nó giảm đáng kể hiệu suất 

của thiết bị. 

Tuy nhiên, băng không hình thành trên mọi thứ.  ối với các vật thể như lá cây có dạng 

hình học gợn sóng, hiện tượng tạo băng ch  ở trên các vùng lồi nhưng hiếm khi ở các 

vùng lõm. "Mọi người đã nhận thấy điều này trong vài nghìn năm qua", Park nói. 

"Nhưng đáng chú ý, chưa có lời giải thích nào về cách hình thành của những mẫu 

này”. 

Thông qua thử nghiệm và mô phỏng tính toán, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự ngưng 

tụ gia tăng trên các vùng lồi và bị loại bỏ trong các vùng lõm của bề mặt gợn sóng. 

Một lượng nhỏ nước ngưng tụ trong các vùng lõm sau đó bốc hơi, khiến khu vực đó 

không tạo băng. Ngay cả khi ông Park sử dụng vật liệu có bề mặt hút nước, thì nước 

vẫn bốc hơi khỏi các vùng lõm khi ở dưới điểm đóng băng. Sau đó, ông đ  sử dụng 
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thông tin mới này để tìm ra kết cấu bề mặt tối ưu ngăn chặn tạo băng.  ề mặt ưu thế 

chứa các vùng lồi và lõm cao 1 mm với các góc nhỏ (40-60 độ  ở giữa. 

 ù lớp băng mỏng vẫn hình thành trên các vùng lồi của địa hình bề mặt, nhưng nó có 

thể được phá băng mà ch  mất rất ít năng lượng. Ngoài ra, cũng không cần sử dụng 

chất lỏng có điểm đóng băng thấp hơn hoặc lớp phủ bề mặt thấp dễ bị trầy xước. 

"Khu vực không tạo băng bắt đầu quá trình phá băng", Park nói. "Vì vậy, nó sẽ làm 

giảm các vật liệu và năng lượng được sử dụng để giải quyết vấn đề băng giá. Tất cả 

những gì chúng ta phải làm là cung cấp cho người khác hướng dẫn để thiết kế các bề 

mặt răng cưa này". 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-03-leaf-inspired-surface-frost-

formation.html 
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Hệ thống súc miệng sử dụng ánh sáng để tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng 

 

Ngày nay, có rất nhiều người gặp các vấn đề về răng miệng và sâu răng là tình 

trạng bệnh lý khá phổ biến. Việc đánh răng thường xuyên thôi là chưa đủ mà sử 

dụng thêm nước súc miệng mới được cho là phương pháp bảo vệ răng tối ưu. Mới 

đây, một nhóm chuyên gia đến từ công ty khởi nghiệp Koite Health, Phần Lan đã 

phát triển một công nghệ mới có tên gọi Lumoral, trong đó, sử dụng nước súc 

miệng và ánh sáng để tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng. Công ty được thành lập bởi 

các nhà khoa học từ trường Đại học Aalto và Bệnh viện Đại học Helsinki (HUS). 

Người dùng sẽ ngậm hệ thống súc miệng Lumorinse trong 30 giây, không nên ngậm 

quá lâu. Sau khi người dùng nhổ bỏ dung dịch, một chất cảm quang trong thiết bị sẽ có 

tác dụng loại bỏ vi khuẩn tập trung ở các mảng bám cũng như trên bề mặt răng. 

 ụ thể hơn, chất này có tác dụng loại bỏ vi khuẩn streptococcus mutans gây ra mảng 

bám, cùng với vi khuẩn gây viêm nướu mà không gây ảnh hưởng đến những "vi khuẩn 

có lợi" trong khoang miệng. 

Người dùng sau đó đặt một ống ngậm phát sáng giữa hai hàm răng trong 10 phút. 

Trong thời gian này, ánh sáng đỏ từ thiết bị được hấp thụ bởi chất cảm quang bắt đầu 

phản ứng dây chuyền và tiêu diệt vi khuẩn mục tiêu.  ùng lúc đó, ống ngậm đồng thời 

phát ra ánh sáng xanh, được cho là giúp tăng hiệu quả kháng khuẩn. 

 ước cuối cùng, người dùng thực hiện thao tác đánh răng như thường lệ để loại bỏ tối 

ưu mảng bám. 

Mặc dù, đ  có nghiên cứu trong đó các nhà khoa học sử dụng ánh sáng để loại bỏ vi 

khuẩn gây sâu răng và nướu, nhưng công nghệ Lumoral được khẳng định là duy nhất, 

ở ch  nó sử dụng hai loại ánh sáng và được thiết kế để có thể dễ dàng sử dụng tại nhà. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/health-wellbeing/light-activated-

mouthwash-kills-bacteria/ 
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Kính áp tròng "thông minh" có khả năng phát hiện các vấn đề về mắt bằng cách 

thay đổi màu sắc 

 

Đối với các bác sĩ chuyên khoa về mắt, việc ngay lập tức đưa ra những chẩn đoán 

chính xác về các vấn đề về mắt nhiều khi không dễ thực hiên. Tuy nhiên, mới đây, 

một nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ tiên tiến Thâm Quyến (SIAT) 

tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển chiếc kính áp tròng "thông 

minh" có khả năng chẩn đoán và phát hiện các rối loạn mắt phổ biến bằng cách 

thay đổi màu sắc. 

Theo đó, thiết kế ống kính nguyên mẫu được làm bằng vật liệu hydrogel có khả năng 

tương thích sinh học. Nhóm nghiên cứu đ  sử dụng loại polyme có tên gọi là poly (2-

hydroxyethyl methacrylate) - pHema.  ặc biệt, họ không sử dụng chất nhuộm hóa 

học. 

Thông thường, polyme Hema có màu đỏ. Tuy nhiên, trong vòng khoảng 25 phút sau 

khi được gắn vào mắt được để khô, cấu trúc nano của polyme lập tức thay đổi do phản 

ứng với môi trường độ ẩm thấp. Kết quả là, nó chuyển sang phản xạ ánh sáng tới màu 

xanh lam. 

 ên cạnh đó, thiết kế kính áp tròng thông minh cũng có khả năng phát hiện triệu 

chứng của bệnh tăng nh n áp hay còn được gọi là bệnh thiên đầu thống, đây là một 

bệnh lý xảy ra khi áp lực thủy dịch ở bên trong nh n cầu tăng cao, vì vậy tạo áp lực lên 

mắt. Trong trường hợp này, áp lực lên vật liệu hydrogel một lần nữa làm thay đổi cấu 

trúc nanô phản xạ của nó, và trong trường hợp này, nó chuyển sang màu xanh lá cây. 

Trên thực tế, đây không phải là loại kính áp tròng trị liệu có khả năng thay đổi màu sắc 

đầu tiên. Trước đó, trên thị trường đ  xuất hiện sản phẩm kính áp tròng có khả năng 

chuyển sang màu xanh khi ngấm thuốc, báo hiệu người dùng nhỏ thuốc vào mắt thành 

công và một sản phẩm kính áp tròng khác giúp cảnh báo bệnh nhân tiểu đường về sự 

thay đổi nồng độ glucose trong máu. 

GS. Du Xuemin cho biết: "Thiết bị đeo mới có thiết kế thông minh và hiện đại giúp 

đưa ra những cảnh báo kịp thời và nhanh chóng đến người dùng về các dấu hiệu dẫn 

đến nguy cơ mắc bệnh xerophthalmia [khô mắt] và bệnh áp lực nội nhãn cao. Công 

nghệ cũng truyền cảm hứng cho khả năng phát triển một thế hệ thiết bị đeo mới có khả 
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năng cảm biến đo màu để theo dõi POC [điểm chăm sóc] trong thời gian thực về các 

dấu hiệu và nguy cơ mắc bệnh của người". 

 ài báo về kết quả nghiên cứu của SIAT đ  được xuất bản trên Tạp chí Hóa học Vật 

liệu B. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/color-changing-contact-lens-eye-

problems/, 
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Dầu cá liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong 

 

Việc sử dụng thường xuyên các chất bổ sung dầu cá có thể liên quan đến nguy cơ 

tử vong và các bệnh tim mạch (CVD) thấp hơn, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ, 

cho thấy một phân tích dữ liệu từ nghiên cứu Biobank của Anh, được công bố 

trên The BMJ. Cần nghiên cứu thêm để khám phá liều nào là cần thiết để đạt được 

hiệu quả có ý nghĩa lâm sàng. Dầu cá là chất bổ sung chế độ ăn uống phổ biến ở 

Anh và các nước phát triển khác. Một số bằng chứng cho thấy rằng axit béo omega-

3 trong dầu cá có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong, nhưng 

bằng chứng thuyết phục vẫn còn thiếu. 

 ể khám phá những tiềm năng này hơn nữa, nhóm các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc 

và Hoa Kỳ đ  lấy dữ liệu từ  iobank của Anh, một nghiên cứu dựa trên dân số lớn với 

hơn nửa triệu đàn ông và phụ nữ Anh. Phân tích của họ bao gồm 427.678 đàn ông và 

phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 69, không bị  V  hay ung thư, đ  tham gia vào nghiên 

cứu từ năm 2006 đến 2010 và hoàn thành bảng câu hỏi về sử dụng bổ sung, bao gồm 

cả dầu cá. 

Giấy chứng tử và hồ sơ bệnh viện đ  được sử dụng để theo dõi tử vong do mọi nguyên 

nhân, tử vong do bệnh tim mạch và các biến cố ở bệnh tim, chẳng hạn như đau tim và 

đột quỵ, đến năm 2018. Gần 1/3 (31%  người tham gia báo cáo việc bổ sung dầu cá 

thường xuyên khi bắt đầu nghiên cứu. 

 ác nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bổ sung dầu cá có liên quan đến nguy cơ tử vong 

do mọi nguyên nhân thấp hơn 13%, nguy cơ tử vong về bệnh tim thấp hơn 16% và 

nguy cơ biến cố tim thấp hơn 7% (ít hơn 39% tử vong do mọi nguyên nhân, ít hơn tử 

vong do bệnh tim và ít hơn 295 biến cố tim trên 100.000 người trong thời gian theo dõi 

trung bình 9 năm . Mối liên quan giữa sử dụng dầu cá và các biến cố tim dường như 

mạnh mẽ hơn ở những người bị huyết áp cao. Sự kết hợp thuận lợi này vẫn còn sau khi 

tính đến các yếu tố rủi ro truyền thống, như tuổi tác, giới tính, thói quen lối sống, chế 

độ ăn uống, thuốc và sử dụng bổ sung khác. 

Kết quả cũng không thay đổi sau khi phân tích sâu hơn, cho thấy những phát hiện này 

chịu được sự giám sát. Một số cơ chế có thể giải thích những kết quả này, các nhà 

nghiên cứu nói. Ví dụ, bổ sung axit béo omega-3 đ  cho thấy tác dụng có lợi đối với 

huyết áp, nồng độ cholesterol và nhịp tim, tất cả đều có tác dụng bảo vệ chống lại sự 

phát triển của các biến cố tim. 
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Mặc dù kích thước mẫu lớn, đây là một nghiên cứu quan sát, do đó không thể xác định 

nguyên nhân và các nhà nghiên cứu ch  ra một số hạn chế, chẳng hạn như thiếu thông 

tin về liều lượng, thời gian và tác dụng phụ của việc sử dụng dầu cá. Nhưng họ kết 

luận rằng việc sử dụng dầu cá theo thói quen "có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi 

nguyên nhân và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và lợi ích cận biên đối với các biến cố 

tim trong dân số nói chung”.  ác nghiên cứu trong tương lai là cần thiết để giải quyết 

mức độ mà liều bổ sung dầu cá ảnh hưởng đến khả năng đạt được hiệu quả có ý ngh a 

lâm sàng. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-03-fish-oil-supplements-

linked-heart.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị 

trường Liên minh châu Âu trong điều kiện thực hiện Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam - Liên minh châu Âu (FTA VN-EU) 

 

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế 

giới với hơn 500 triệu dân, sức mua lớn và nhu cầu ổn định. Dù cho kinh tế phục 

hồi chậm sau các đợt khủng hoảng nhưng nhu cầu với các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ cho tiêu dùng ở các quốc gia trong Liên minh châu Âu không ngừng gia tăng. 

Những năm qua, EU luôn là thị trường xuất khẩu nông sản quan trọng của Việt 

Nam và là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang 

EU cao nhất trong giai đoạn 2012 - 2016.  

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA  được dự báo là sẽ mở ra những 

cơ hội mới cho Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng khi có 

tới 99% hàng hóa vào thị trường này được hưởng mức thuế suất bằng 0% khi quá trình 

dỡ bỏ thuế quan được bắt đầu từ năm 2018.  ên cạnh những cam kết về thuế quan, 

EVFTA cũng là một hiệp định toàn diện, có mức độ cam kết cao, hứa hẹn giúp doanh 

nghiệp hai bên khai thác nhiều tiềm năng, lợi thế nhằm tăng mạnh về thương mại, đầu 

tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EU trong thời gian tới. Vì vậy, Việt Nam có 

nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào l nh vực chế biến nông sản để xuất khẩu 

sang thị trường EU.  

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mà EVFTA mang lại, xuất khẩu nông sản của Việt 

Nam sang EU cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.  ác mặt hàng nông sản khi 

nhập khẩu vào thị trường châu Âu phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất 

nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa, 

EU còn áp dụng nhiều quy định về nhập khẩu hàng hóa như: cấm nhập khẩu với các 

loại hàng hóa độc hại, giấy phép nhập khẩu áp dụng với một số hàng hóa như ngũ cốc, 

hạn chế nhập khẩu bằng hạn ngạch, luật chống bán phá giá, giấy chứng nhận kiểm 

dịch, nhất là đối với hoa quả tươi… cũng như các quy định về trách nhiệm của doanh 

nghiệp đối với x  hội và môi trường, các chứng ch  về thương hiệu và thương hiệu 

quốc gia.  
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Trong khi đó, xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam chủ yếu vẫn là hàng hóa nguyên 

liệu hay sơ chế, chưa có giá trị gia tăng cao, nguồn cung cho hàng hóa xuất khẩu chưa 

đảm bảo khối lượng và chất lượng do sự manh mún trong sản xuất, diện tích trồng cây 

nguyên liệu nhỏ lẻ, sản lượng thấp, thiếu phương thức canh tác tiên tiến và sự hợp tác 

chặt chẽ giữa các bên liên quan, khả năng ñáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập 

khẩu, nhất là những thị trường có quy ñịnh nghiêm ngặt như EU còn rất hạn chế…  

Từ những phân tích trên, đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 

nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu trong điều kiện thực 

hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)” do ThS. 

Hoàng Thị Vân Anh, Viện Nghiên cứu  hiến lược,  hính sách  ông Thương làm chủ 

nhiệm là cần thiết và có ý ngh a đối với thực tiễn phát triển xuất khẩu nông sản của 

Việt Nam sang EU, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu  hiến lược xuất nhập 

khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

Liên minh châu Âu (EU  là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới 

với hơn 500 triệu dân, sức mua lớn và nhu cầu ổn định.  ù cho kinh tế phục hồi chậm 

sau các đợt khủng hoảng nhưng nhu cầu với các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu 

cầu tiêu dùng ở các quốc gia trong Liên minh châu Âu không ngừng gia tăng. Thực 

tiễn xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU cho thấy, EU là thị 

trường xuất khẩu nông sản, thủy sản quan trọng của Việt Nam và là một trong những 

nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang EU cao nhất trong giai ñoạn 2012 

- 2016. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU thời 

gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực, 

hiệu quả nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh mới, đặc biệt khi EVFTA đ  được 

ký kết và dự kiến sẽ có hiệu lực thực thi năm 2018.  

Đề tài đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:  

-  ưa ra bức tranh tổng quan nghiên cứu thị trường hàng nông sản EU.  ó thể thấy, là 

khu vực đứng đầu thế giới về xuất khẩu cũng như nhập khẩu nông sản, thực phẩm, EU 

chiếm vị trí quan trọng trên thị trường nông sản thế giới. Theo số liệu của  ộng đồng 

châu Âu, sản xuất nông nghiệp của EU đạt tổng sản lượng khoảng 411 tỷ Euro, tương 

đương 3,7% giá trị tổng sản lượng của EU năm 2015. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp 

có phần suy giảm trong những năm qua do những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu 

và thời tiết bất lợi đối với nhiều loại cây trồng. Vì vậy, Liên minh châu Âu có nhu cầu 

nhập khẩu và tiêu thụ cao đối với các loại nông sản, đặc biệt là rau tươi và trái cây 

nhiệt đới.  

- Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và 

Việt Nam đ  hoàn tất và quá trình phê chuẩn sẽ tiếp tục được tiến hành để FTA này dự 

kiến có hiệu lực từ đầu năm 2018. Trong đó, hàng nông thuỷ sản được đánh giá là 

nhóm hàng được hưởng nhiều lợi ích khi thực hiện EVFTA. EU cam kết xóa bỏ thuế 

quan ngay khi EVFTA có hiệu lực đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc 85,6% số 

dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 

EU. Trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số 

dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 

EU.  ối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại (bao gồm một số sản phẩm gạo, ngô 

ngọt, tỏi, nấm, đường, và các sản phẩm chứa hàm lượng đường cao, tinh bột sắn, cá 

ngừ đóng hộp , EU cam kết mở cửa cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan.  
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- EU là thị trường xuất khẩu nông sản, thủy sản quan trọng của Việt Nam và là một 

trong những nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang EU cao nhất trong 

giai đoạn 2012 - 2016. Tuy nhiên, để thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam 

sang thị trường châu Âu thời gian tới khi mà thực hiện EVFTA thì bên cạnh những tác 

động từ việc giảm thuế, hàng nông sản Việt Nam sẽ phải đáp ứng được các yêu cầu về 

chất lượng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm đối với hàng 

nông sản nhập khẩu vào thị trường EU.  

- Thị trường hàng nông sản EU thời gian tới chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chủ yếu là 

triển vọng tăng trưởng kinh tế, giá năng lượng, xu hướng tăng trưởng dân số và sự 

thay đổi thị hiếu tiêu dùng cũng như một số ch  tiêu kinh tế v  mô khác. Khi FTA VN-

EU có hiệu lực thực thi, hàng nông sản Việt Nam có nhiều cơ hội để thâm nhập thị 

trường này. Và để khai thác hiệu quả từ FTA mang lại cũng như nâng cao hiệu quả của 

hoạt động xuất khẩu hàng nông sản nói chung và sang thị trường EU nói riêng, Việt 

Nam cần thực hiện mạnh mẽ các giải pháp về cải thiện nguồn cung nông sản, nâng cao 

sức cạnh tranh của hàng hóa, cải thiện cơ cấu xuất khẩu hàng nông sản, tăng cường 

khả năng đáp ứng các quy ñịnh của thị trường nhập khẩu EU, đặc biệt là các giải pháp 

nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức từ EVFTA.  

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15181/2017) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

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

dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 

 

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

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

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

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

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

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

suất mủ lên tới 15-30%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

môi trường trong canh tác cây cao su.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

động vị 15N. 

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

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

 ồng Nai,  ình  ương và Tây Ninh thuộc nhóm vi khuẩn Gram âm, phần lớn có dạng 

hình que và di động; 

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

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

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

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

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

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

Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei. 

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

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

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

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

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

dòng. 

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

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

  

 

 

 

 

 


