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TIN TỨC SỰ KIỆN
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và vai trò của sở hữu trí tuệ

Hội thảo công bố chiến lực tăng trưởng xanh cấp quốc gia vào năm 2012.
(Tạp chí Khám phá) Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh theo chiến lược quốc
gia, không thể không kể đến các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng
lối sống xanh, nghiên cứu xanh, phát triển công nghệ xanh.
Từ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với việc đặt “tăng trưởng xanh, tiến tới nền
kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát
triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở
thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội” làm mục tiêu
chung.
Chiến lược đã chỉ ra ba nhiệm vụ chiến lược gồm giảm cường độ phát thải khí nhà
kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất; xanh
hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững đồng thời đề ra 17 giải pháp thực hiện các
mục tiêu và nhiệm vụ kể trên.
Trong số những giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh phải kể đến các
nhóm giải pháp thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh; nghiên cứu
phát triển khoa học và công nghệ, ban hành hệ thống tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật và
thông tin dữ liệu về tăng trưởng xanh.
Nội dung chính của các nhóm giải pháp này là thúc đẩy việc dán nhãn sinh thái và phổ
biến thông tin các sản phẩm thân thiện môi trường đến toàn xã hội; Áp dụng một số
công cụ kinh tế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế và phí bảo vệ môi trường để điều chỉnh
những hành vi tiêu dùng không hợp lý; Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng tiết
kiệm tài nguyên; Khuyến khích nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ
xanh, năng lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất và tiêu dùng...
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Thúc đẩy tiêu dùng và xây dựng lối sống xanh là một giải pháp giúp xanh hóa quốc
gia.
Việc ban hành chính sách cùng các công cụ pháp lý khuyến khích doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường như ưu đãi, hỗ trợ về đất đai,
vốn; miễn, giảm thuế, phí về bảo vệ môi trường; có uy tín trên thị trường và lợi thế
trong các quyết định mua sắm của Chính phủ, qua đó nâng cao lợi nhuận và tạo sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Nền kinh tế xanh đem lại lợi ích bền vững cho toàn xã hội.
Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong xây dựng nền kinh tế xanh
Từ định hướng phát triển nền kinh tế xanh và bền vững của Nhà nước và nhu cầu sử
dụng các sản phẩm xanh và thân thiện môi trường của người tiêu dùng, các doanh
nghiệp, nhà sáng chế ngày càng hướng đến việc tạo ra các các giải pháp công nghệ bảo
vệ môi trường. Tuy nhiên, rủi ro từ việc các giải pháp được tạo ra bị đánh cắp và khai
thác ngoài ý muốn là mối bận tâm rất lớn của tác giả và chủ sở hữu các giải pháp này.
Bản chất của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế dưới hình thức
Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích là dành cho chủ sở hữu sáng chế các “độc
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quyền” trong việc sử dụng thành quả sáng tạo từ đó tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo
cho toàn xã hội.

Bảo hộ sáng chế xanh tạo động lực cho các nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất và cho ra đời
những sáng chế mới thân thiện với môi trường.
Bảo hộ sáng chế giúp mang lại cho tác giả và chủ sở hữu sáng chế cơ hội để bù đắp
những chi phí của mình, thu lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm có mang sáng chế và
từ việc chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế cho
người khác để khai thác tại nhiều thị trường hơn.
Nói dễ hiểu, đó là phần thưởng cho các tác giả và chủ sở hữu sáng chế là lợi ích kinh
tế và chính phần thưởng này là động lực giúp họ tiếp tục đầu tư để thúc đẩy lập lại quy
trình sáng tạo, đầu tư một phần thu nhập của mình cho hoạt động đổi mới sáng tạo để
hình thành ra những sáng chế mới, sáng chế thân thiện với môi trường.

Giải pháp về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt của tác
giả Trần Kim Qui và cộng sự đã đạt giải nhất cuộc thi Sáng chế năm 2018.
Giải pháp về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt của tác
giả Trần Kim Qui và cộng sự đã đạt giải nhất cuộc thi Sáng chế năm 2018. Giải pháp
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này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích năm 2016 là
một trong những ví dụ cụ thể về bảo hộ sáng chế thúc đẩy cho đổi mới, phát triển và
phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường, giải quyết khủng hoảng về biến đổi
khí hậu và xây dựng một tương lai xanh.
Bên cạnh chú trọng cải tiến công nghệ, tạo ra các giải pháp, quy trình và sản phẩm
xanh, thân thiện môi trường, việc xây dựng hình ảnh và danh tiếng sản phẩm, dịch vụ
của doanh nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng không kém, đó là yếu tố quan
trọng gắn kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.
Xu hướng người tiêu dùng ngày càng có ý thức và quan tâm tới yếu tố bảo vệ môi
trường khi lựa chọn mua sắm sản phẩm, dịch vụ đã hướng các doanh nghiệp thiết kế,
sử dụng và đăng ký bảo hộ những bao bì, hình dáng sản phẩm, nhãn hiệu có chứa yếu
tố thân thiện với môi trường như là “Eco”, “Green”, “Xanh”, … cùng các yếu tố màu
sắc, hình ảnh gắn với ý nghĩa bảo vệ môi trường như các màu xanh lam, xanh lục, nâu,
hình chiếc lá...

Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm được thiết kế xanh, có yếu tố thân
thiện với môi trường.
Hơn nữa, xu thế chung của thương mại toàn cầu hiện nay là các sản phẩm, để được
nhận biết và tiêu thụ được, cần phải có chứng nhận, đặc biệt là đối với hàng nông sản
và thủ công mỹ nghệ. Nhãn sinh thái hay còn được gọi là nhãn xanh được Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO) định nghĩa là một chứng nhận tự nguyện đối với các hoạt
động kinh doanh, sản xuất đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường.
Một trong số những nhãn sinh thái đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ nhãn hiệu
chứng nhận là Nhãn Xanh Việt Nam, với tiêu chí giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng
năng lượng, vật liệu cũng như các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh
doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống.
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Nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”.
Như vậy việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống bảo hộ và thực thi quyền
sở hữu trí tuệ sẽ tạo nên một trong những công cụ hữu hiệu để xây dựng một môi
trường cạnh tranh lành mạnh, giúp doanh nghiệp thể hiện thông điệp về môi trường tới
người tiêu dùng, từ đó tạo dựng được danh tiếng trên thị trường đồng thời khuyến
khích sự hình thành các ý tưởng, giải pháp, sáng chế trong lĩnh vực công nghệ xanh...
vì môi trường, hướng tới xây dựng một tương lai xanh cho đất nước.
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Hệ thống xử lý bụi dây chuyền sản xuất phân hữu cơ

(Báo Khoa học phổ thông) - Đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý bụi trong dây
chuyền chế biến phân hữu cơ công suất 200 tấn/ngày” do anh Nguyễn Văn Sự
(Công ty TNHH MTV Văn Sơn) chủ nhiệm triển khai với các đề mục nghiên cứu
các thông số kỹ thuật phục vụ thiết kế; nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống cơ
khí; nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điện; gia công chế tạo; thử nghiệm,
chuyển giao.
Vừa qua, sản phẩm đề tài đã được nghiệm thu với kết quả cao: hệ thống lọc bụi có khả
năng lọc các hạt bụi có kích thước ≥ 10 μm; năng suất lọc bụi 3.000 m3/giờ, hiệu suất
từ 75 - 80%. Hệ thống được ứng dụng trong các nhà máy chế biến phân hữu cơ, ngoài
ra còn được sử dụng trong các nhà máy chế biến nông sản hoặc các công trình có khói
bụi. Khi có hệ thống xử lý bụi, nhà máy sẽ giảm thiểu được sự ô nhiễm môi trường
xung quanh trong và ngoài nhà máy, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân sản
xuất; từ đó năng suất lao động được nâng lên. Chi phí đầu tư cho một hệ thống không
cao nhưng đem lại hiệu quả cao so với các phương pháp khác.
Kết quả đề tài đã được chuyển giao ứng dụng cho Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Hiếu
Giang, quận 2, TP.HCM và hệ thống cũng đã được chuyển giao công nghệ cho nhà
máy chế biến phân tại Gia Lai.
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Tạo vật liệu thay chất xúc tác bạch kim trong pin

PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân tại phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC.
(NASATI) Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân (TPHCM) nghiên cứu vật liệu thay thế bạch
kim trong pin nhiên liệu, giúp giảm giá thành mà pin có độ bền cao hơn.
Trong các loại pin nhiên liệu thông thường, thành phần sẽ bao gồm khí hydro,
methanol, ethanol, chất oxy hóa và hai điện cực được làm bằng kim loại dẫn điện như
bạch kim và than chì. Trong số các thành phần này, chất xúc tác bạch kim (Pt) khiến
giá thành pin nhiên liệu bị đẩy lên cao, than chì có độ bền kém và độc hại.
PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối
ngoại, Đại học Tài nguyên và Môi trường, TP HCM đã nghiên cứu và phát triển loại
vật liệu mới đa chức năng dưới dạng nano hợp kim Pt-Mo trên vật liệu nano Ti0, 8W0,
2O2 để nâng cao khả năng chịu độc CO. Vật liệu này được chị nghiên cứu thay thế
25% lượng bạch kim. Thử nghiệm thực tế cho thấy, vật liệu mới giúp cải thiện hiệu
suất của hợp kim so với Pt nguyên chất, nâng cao hoạt tính và thời gian hoạt động của
xúc tác điện hóa Pt. Việc thay thế nhiên liệu này còn giúp giảm chi phí chế tạo, nâng
cao khả năng hoạt động và tăng độ bền của pin nhiên liệu.
Kết quả là chị đã tạo ra loại pin nhiên liệu có giá thành rẻ hơn loại thông thường 20%.
Trước kia một hệ thống pin nhiên liệu có giá khoảng 300 triệu đồng thì nay chỉ còn
240 triệu đồng.
Dự án pin nhiên liệu được PGS Vân nghiên cứu từ năm 2011 đến nay. Chị cho biết,
năm 2013, sau khi trở về Việt Nam, chị đã gặp nhiều khó khăn khi bắt tay vào nghiên
cứu vật liệu nano. Điều kiện máy móc, thiết bị đo đạc ở Việt Nam chưa đáp ứng đầy
đủ so với nước ngoài. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cho những dự án vật liệu mới cũng
còn hạn chế.
Hiện đề tài nghiên cứu của PGS Vân đang trong giai đoạn thực hiện trong phòng thí
nghiệm, cần một giai đoạn chuyển giao từ phòng thí nghiệm sang sản xuất thử nghiệm.
"Nhóm nghiên cứu đang cố gắng đưa dự án pin nhiên liệu ứng dụng thực tế càng sớm
càng tốt, dự kiến vào cuối năm 2020 hoặc trễ nhất là 2021", chị nói.
PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân cho biết, sắp tới chị sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo sản
phẩm ứng dụng xử lý môi trường, vật liệu bán dẫn (SiC, GaN, TCO), điện hóa, công
nghệ nano, điều chế hydro từ nước và các đề tài, dự án áp dụng cho nông nghiệp thông
minh, phát triển bền vững.

9

Với công trình nghiên cứu năng lượng tái tạo, PGS Vân thắng giải ba Giải thưởng
Sáng tạo TP HCM năm 2019 do UBND TP HCM trao tặng. Chị còn là một trong ba
nhà khoa học trẻ xuất sắc được tổ chức L’Oréal - UNESCO vinh danh "Vì sự phát
triển phụ nữ trong khoa học" năm 2019.

TS Vân đã hướng dẫn nhóm thạc sĩ, nghiên cứu sinh đạt giải Nhất giải thưởng "Tuổi
trẻ sáng tạo TW Đoàn" của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
Sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước Đồng Tháp, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1998,
PGS Vân được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa - Đại học Quốc Gia TP HCM
chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. Sau tốt nghiệp chị được giữ lại làm giảng viên khoa
Kỹ thuật hóa học. Sau đó chị có hơn hai năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia
Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan, thực hiện các dự án năng lượng tái tạo và được nhiều
đơn vị nước ngoài mời ở lại làm việc, nhưng năm 2014 chị quyết định trở về Việt Nam
với mong muốn đóng góp trí tuệ, đào tạo trí thức trẻ.
Hiện ngoài công việc nghiên cứu, chị Vân tham gia giảng dạy và hướng dẫn nhiều sinh
viên nghiên cứu khoa học.
.
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
Samsung sản xuất vỏ điện thoại thông minh từ rác thải nhựa

Hai vỏ điện thoải Samsung Galaxy S20 + được làm chỉ từ một chai nhựa 500ml. (ảnh:
Công ty Điện tử Samsung)
Công ty Điện tử Samsung sẽ sản xuất và bán các phụ kiện cho điện thoại thông
minh và đồng hồ thông minh với được làm từ rác thải nhựa bằng công nghệ nấu
chảy nhựa thải.
Samsung đã hợp tác với công ty dệt may Kvadrat - thương hiệu dệt may cao cấp của
Đan Mạch - để sản xuất ra vỏ phụ kiện cho dòng điện thoại Galaxy S20 Plus và các
phụ kiện dây đeo cho Galaxy Watch Active2, với các sợi tái chế từ rác thải nhựa.
Sự hợp tác này cũng phù hợp với xu hướng “upcycling - tái sử dụng một cách sáng
tạo” trên toàn cầu, một quy trình tái chế chuyên biệt các vật liệu cũ thành các sản
phẩm hàng hóa mới không chỉ mang lại giá trị mới cho chúng mà còn thân thiện với
môi trường.
Samsung cho biết họ là công ty tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất vỏ bọc
cho điện thoại di động từ các vật liệu tái chế.
Để làm được một chiếc vỏ bọc cho chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus, các chai nhựa
được nấu chảy, xử lý thành những mảnh rất nhỏ, tạo thành các sợi và sau đó được
nhuộm màu. Tiếp theo đó, các sợi nhuộm màu này được “biến đổi” thành các sợi làm
vỏ bọc của điện thoại thông minh. Với quy trình này, một chai nhựa 500ml có thể
được tái sử dụng để sản xuất ra số lượng sợi tái chế đủ cho 2 ốp lưng cho Galaxy
S20+.
Ngoài ra, quá trình sản xuất sợi tái chế có thể tiết kiệm dầu thô do lượng khí thải
carbon dioxide thấp hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với các quy trình thông
thường.
Cụ thể, Samsung sẽ quyên góp một phần doanh số bán hàng của phiên bản Galaxy S20
Plus được tạo ra với sự hợp tác của Kvadrat cho Chương trình Phát triển U.N.
(UNDP).
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Phiên bản Samsung Global Goals của ốp lưng Galaxy S20+ được làm bằng vải dệt
Kvadrat sẽ chỉ có sẵn ở một số thị trường ở một số nước, trong đó có Hàn Quốc.
Ốp lưng điện thoại Galaxy S20 Plus làm từ vải dệt của Kvadrat hiện có sẵn trên
website của công ty. Giá niêm yết là 32.000 won (US $ 25,76) cho các thành viên.
Ngoài ra, Sam sung cũng sẽ phát hành dây đeo Galaxy Watch Active2 làm từ vải dệt
Kvadrat trong tháng này.
P.T.T (NASATI), theo http://koreabizwire.com/samsung-produces-smartphone-casewith-plastic-waste/155720
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Tiết lộ cơ chế thực vật có thể sử dụng để tiêu tán ánh nắng mặt trời dư thừa dưới
dạng nhiệt

Đối với thực vật, ánh nắng mặt trời là con dao hai lưỡi. Thực vật cần ánh nắng để
thúc đẩy quá trình quang hợp, cho phép lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng
phân tử đường, nhưng quá nhiều ánh nắng mặt trời có thể làm mất nước và làm
hỏng lá cây. Cách chủ yếu thực vật sử dụng để tự bảo vệ khỏi tổn hại do ánh nắng
là tiêu tán ánh sáng dư thừa dưới dạng nhiệt. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn gây tranh
cái trong nhiều thập kỷ qua.
"Trong quá trình quang hợp, các phức hợp thu ánh nắng đóng hai vai trò dường như
trái ngược nhau. Chúng hấp thụ năng lượng để thúc đẩy phân tách nước và quang
hợp, nhưng đồng thời, khi có quá nhiều năng lượng, chúng cũng phải loại bỏ nó",
PGS. Gabriela Schlau-Cohen tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng tác giả
nghiên cứu nói.
Trong nghiên cứu mới, lần đầu tiên, Schlau-Cohen và các đồng nghiệp tại MIT, Đại
học Pavia và Đại học Verona đã quan sát trực tiếp một trong những cơ chế có thể đã
được đề xuất về cách thức thực vật tiêu tán năng lượng. Các nhà nghiên cứu đã sử
dụng loại máy quang phổ có độ nhạy cao để xác định năng lượng dư thừa được truyền
từ chất diệp lục, sắc tố tạo ra màu xanh đến các sắc tố khác gọi là caroten, sau đó, giải
phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
"Đây là quan sát trực tiếp đầu tiên về việc truyền năng lượng từ diệp lục đến caroten
trong chất phức hợp thu ánh nắng của cây xanh", ông Schlau-Cohen, tác giả chính của
nghiên cứu cho biết. "Đó là đề xuất đơn giản nhất, nhưng đến nay chưa ai tìm thấy
con đường quang học này".
Năng lượng dư thừa
Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào cây, các protein chuyên biệt được gọi là phức hợp thu
ánh sáng sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng dưới dạng photon với sự trợ giúp của các sắc
tố như diệp lục. Các photon này thúc đẩy quá trình sản sinh phân tử đường, dự trữ
năng lượng để sử dụng sau này.
Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thực vật có thể nhanh chóng thích nghi với
những thay đổi về cường độ ánh nắng mặt trời. Trong điều kiện nắng to, thực vật chỉ
chuyển đổi khoảng 30% ánh nắng mặt trời có sẵn thành đường, phần còn lại được giải
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phóng dưới dạng nhiệt. Nếu năng lượng dư thừa này được phép ở lại trong tế bào thực
vật, nó sẽ tạo ra các phân tử có hại gọi là gốc tự do làm hỏng protein và các phân tử tế
bào quan trọng khác.
"Thực vật có thể phản ứng với những thay đổi nhanh chóng về cường độ ánh nắng mặt
trời bằng cách loại bỏ năng lượng dư thừa, nhưng con đường quang học đó đã gây
tranh cãi trong nhiều thập kỷ qua", ông Schlau-Cohen nói.
Giả thuyết đơn giản nhất về cách thực vật loại bỏ các photon dưa thừa này là khi phức
hợp thu ánh sáng hấp thụ chúng, diệp lục sẽ chuyển chúng đến các phân tử gần đó gọi
là caroten. Caroten bao gồm lycopene và beta-caroten, rất tốt trong việc loại bỏ năng
lượng dư thừa thông qua rung động nhanh. Chúng cũng khéo léo loại bỏ các gốc tự do,
giúp ngăn ngừa gây thiệt hại cho các tế bào.
Phương thức truyền năng lượng tương tự đã được quan sát thấy trong các protein của
vi khuẩn có liên quan đến chất diệp lục, nhưng cho đến nay, không được quan sát thấy
trong thực vật. Lý do rất khó quan sát hiện tượng này là nó xảy ra trong khoảng thời
gian cực nhanh cỡ fetô giây. Trở ngại nữa là việc truyền năng lượng kéo dài phạm vi
mức năng lượng. Cho đến gần đây, các phương pháp hiện có để quan sát quá trình này
chỉ có thể đo được một dải nhỏ của quang phổ ánh sáng khả kiến.
Vào năm 2017, phòng thí nghiệm của Schlau-Cohen đã thay đổi kỹ thuật quang phổ
fetô giây cho phép quan sát phạm vi mức năng lượng rộng hơn từ ánh sáng đỏ đến
xanh lam. Nghĩa là có thể theo dõi khả năng truyền năng lượng giữa các chất diệp lục,
hấp thụ ánh sáng đỏ và caroten, hấp thụ ánh sáng xanh dương và xanh lục.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật này để chỉ ra rằng các photon
chuyển từ trạng thái kích thích, được lan truyền trên nhiều phân tử diệp lục bên trong
phức hợp thu ánh sáng đến các phân tử caroten gần đó trong phức hợp. Khi các caroten
chấp nhận năng lượng dư thừa, chúng giải phóng phần lớn dưới dạng nhiệt, ngăn thiệt
hại do ánh sáng gây ra cho các tế bào.
Tăng năng suất cây trồng
Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm trong hai môi trường khác nhau. Một môi
trường trong đó protein trong dung dịch tẩy rửa và còn lại là các protein được nhúng
vào một loại màng tự lắp ráp đặc biệt gọi là đĩa nano. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện
thấy việc truyền năng lượng diễn ra nhanh hơn trong đĩa nano, cho thấy các điều kiện
môi trường ảnh hưởng đến tốc độ tiêu tán năng lượng.
Tuy nhiên, vẫn còn bí ẩn liên quan đến cách ánh nắng mặt trời dư thừa gây ra cơ chế
này trong các tế bào thực vật. Nhóm tác giả hiện đang nghiên cứu xem liệu tổ chức
diệp lục và caroten trong màng lục lạp có giữ vai trò kích hoạt hệ thống bảo vệ quang
học hay không. Việc tìm hiểu hệ thống bảo vệ quang học tự nhiên của thực vật sẽ giúp
các nhà khoa học đưa ra những phương thức mới tăng sản lượng cây trồng.
N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-03-reveals-mechanism-dissipateexcess-sunlight.html
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Nguy cơ tử vong liên quan đến tim có thể tăng gấp ba trong môi trường nhiệt độ
khắc nghiệt

Theo một nghiên cứu mới được công bố, những người sống ở những nơi nóng nhất
trên Trái đất có thể có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần so với nguyên nhân liên quan
đến tim. Sự nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng nhiệt độ và
các nhà khoa học đang kêu gọi phải có thêm nghiên cứu nữa để tìm ra hướng giải
quyết, để bảo vệ những người sống trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.
Nghiên cứu mới này đã tìm cách kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ cực cao đối với tỷ lệ
tử vong do tim mạch. Các nhà nghiên cứu mới đã thu thập dữ liệu của họ từ Kuwait
quốc gia nằm giữa Ả Rập Saudi và Iraq với dân số khoảng 4,1 triệu người. Vào tháng
7 năm 2016, trạm thời tiết ở Mitribah, Kuwait, đã trở thành nơi nóng nhất trên Trái đất
trong 76 năm khi nó ghi nhận nhiệt độ bề mặt là 129 độ F (54 độ C).
Dữ liệu mà nhóm sử dụng được thu thập trong suốt 2.532 ngày từ 2010 đến 2016 và
ghi chi tiết nhiệt độ trung bình cho mỗi giai đoạn 24h, cùng với tỷ lệ tử vong hàng
ngày dành riêng cho tim mạch. Nghiên cứu cũng tính đến các yếu tố có khả năng gây
nhầm lẫn mối quan hệ giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong, như ô nhiễm không khí và độ ẩm.
Trong thời gian nghiên cứu, 15.609 người được ghi nhận đã chết vì các nguyên nhân
liên quan đến tim trên toàn bộ Kuwait.
Trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt, hệ tim mạch của con người rơi vào tình trạng
quá sức để làm mát cơ thể. Máu được bơm ra khỏi các cơ quan và vận chuyển gần da,
nơi nó có thể làm mát và lưu thông trong cơ thể. Quá trình này làm tim chịu áp lực.
Khi hệ thống làm mát bên trong cạn kiệt, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh, gây ra các biến
chứng có thể gây tử vong.
Phân tích dữ liệu cho thấy nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch cao hơn khoảng
ba lần vào những ngày mà nhiệt độ trung bình 24h vượt quá 109 độ F (43 độ C) khi so
sánh với những ngày mát mẻ với nhiệt độ 94,5 độ F (35 độ C). Vào những ngày nhiệt
độ khắc nghiệt, đàn ông có nguy cơ tử vong cao gấp 3,5 lần, đối với phụ nữ, tỷ lệ tử
vong do tim mạch cao hơn khoảng 2,5 lần. Những người trong độ tuổi lao động từ 15
đến 64 có khả năng chết trung bình cao gấp 3,8 lần. Nhóm tuổi có yếu tố nguy cơ thấp
nhất là những người từ 65 tuổi trở lên, những người vẫn có khả năng tử vong cao gấp
đôi trong những ngày rất nóng.
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Trong những thập kỷ tới, sự nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu có thể sẽ làm trầm
trọng thêm mối đe dọa đối với sức khỏe tim mạch đối với những người sống ở những
nơi nóng nhất trên Trái đất. Các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu
thêm về nguyên nhân cụ thể của các ca tử vong do tim mạch liên quan đến nhiệt và các
cách tiềm năng để bảo vệ các quần thể dễ bị ảnh hưởng.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Circulation.
Đ.T.V (NASATI), theo https://newatlas.com/environment/heart-death-extreme-heatenvironment/
,
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Ăn quá nhiều muối làm suy giảm hệ miễn dịch

Chế độ ăn nhiều muối không chỉ ảnh hưởng xấu đến huyết áp của một người, mà
cả hệ miễn dịch. Đây là kết luận của một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh
viện Đại học Bon dẫn đầu.
Trong nghiên cứu, những con chuột được cho ăn chế độ nhiều muối bị nhiễm trùng
nặng hơn nhiều. Đối với các tình nguyện viên tiêu thụ thêm 6g muối mỗi ngày, hệ
miễn dịch của họ cũng suy giảm rõ rệt. Lượng muối này tương ứng với hàm lượng
muối trong hai bữa ăn nhanh. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science
Translational Medicine.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành chỉ nên
ăn tối đa 5g muối mỗi ngày, tương ứng với một thìa cà phê. Tuy nhiên, trên thực tế,
nhiều người Đức tiêu thụ muối vượt quá giới hạn này rất nhiều: Số liệu từ Viện nghiên
cứu Robert Koch cho thấy đàn ông Đức tiêu thụ trung bình 10g muối, trong khi phụ nữ
là hơn 8g.
Điều này có nghĩa là chúng ta ăn nhiều muối hơn mức tốt cho sức khỏe. Do đó, Natri
clorua, tên hóa học của muối, làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.
Nhưng không chỉ có vậy, theo GS.TS Christian Kurts tại Viện Miễn dịch thực nghiệm
thuộc Đại học Bon, ăn quá nhiều muối còn làm suy giảm đáng kể một nhánh quan
trọng của hệ miễn dịch.
Đây là phát hiện bất ngờ, vì một số nghiên cứu đi theo hướng ngược lại. Ví dụ, nhiễm
trùng một số ký sinh trùng trên da ở động vật thí nghiệm lành nhanh hơn nhiều nếu
chúng ăn chế độ ăn nhiều muối: Các đại thực bào, là các tế bào miễn dịch tấn công, ăn
và tiêu hóa ký sinh trùng, hoạt động đặc biệt tích cực khi có muối. Từ đó, một số bác sĩ
đã đi kết luận natri clorua có tác dụng tăng cường miễn dịch nói chung.
Da đóng vai trò như bể chứa muối
"Kết quả của chúng tôi cho thấy sự khái quát này là không chính xác", Katarzyna
Jobin, tác giả chính của nghiên cứu nhấn mạnh. Hai lý do được đưa ra: Thứ nhất, cơ
thể giữ ổn định nồng độ muối trong máu và trong các cơ quan khác. Nếu không các
quá trình sinh học quan trọng sẽ bị suy yếu. Ngoại lệ chính duy nhất là da: Nó hoạt
động như một bể chứa muối của cơ thể. Đây là lý do việc bổ sung thêm natri clorua có
hiệu quả đối với một số bệnh về da.
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Tuy nhiên, các bộ phận khác của cơ thể không tiếp xúc với muối bổ sung được tiêu thụ
cùng với thức ăn. Thay vào đó, nó được lọc ra bởi thận và bài tiết qua nước tiểu. Và
đây là lúc cơ chế thứ hai phát huy tác dụng: Thận có cảm biến natri clorua kích hoạt
chức năng bài tiết muối. Tuy nhiên, như một tác dụng phụ không mong muốn, cảm
biến này cũng khiến cho glucocorticoid tích tụ trong cơ thể, gây ức chế chức năng của
bạch cầu hạt, loại tế bào miễn dịch phổ biến nhất trong máu.
Tuy nhiên, giống như các đại thực bào, bạch cầu hạt không tấn công ký sinh trùng, mà
chủ yếu là vi khuẩn. Nếu chúng không làm điều này ở mức độ đủ, tình trạng nhiễm
trùng diễn biến nghiêm trọng hơn nhiều. "Chúng tôi đã thấy điều đó ở những con
chuột bị nhiễm khuẩn listeria", TS. Jobin giải thích. "Trước đây chúng tôi đã đưa một
số bạch cầu hạt vào chế độ ăn nhiều muối. Trong lá lách và gan của những con vật
này, chúng tôi đã đếm được số lượng mầm bệnh tăng từ 100 đến 1.000 lần". Listeria là
vi khuẩn được tìm thấy trong thực phẩm bị ô nhiễm, có thể gây sốt, nôn mửa và nhiễm
trùng huyết. Nhiễm trùng đường tiết niệu cũng lành chậm hơn nhiều ở những con
chuột thí nghiệm được cho ăn chế độ ăn nhiều muối.
Natri clorua cũng có tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch của con người. "Chúng tôi đã
kiểm tra các tình nguyện viên ăn 6g muối ngoài lượng tiêu thụ hàng ngày của họ",
GS.TS Kurts nói. "Mức này gần bằng lượng muối có trong hai bữa ăn nhanh gồm có
hai bánh mì kẹp thịt và hai phần khoai tây chiên". Sau một tuần, các nhà khoa học đã
lấy máu từ các tình nguyện viện và kiểm tra bạch cầu hạt. Các tế bào miễn dịch đối
phó với vi khuẩn yếu hơn nhiều sau khi những người tham gia bắt đầu ăn chế độ ăn
tăng muối. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều muối cũng làm tăng mức glucocorticoid,
gây ức chế hệ miễn dịch. Đây là phản ứng không đáng ngạc nhiên vì cortisone
glucocorticoid nổi tiếng nhất trước đây được sử dụng để ức chế viêm.
N.P.D (NASATI), theo
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200325143815.htm
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Công cụ hỗ trợ sửa chữa ADN bị hỏng

Các nhà khoa học đã đưa ra kỹ thuật sửa chữa ADN bị hỏng. Bước đột phá này có
thể mở đường cho các liệu pháp mới điều trị ung thư và rối loạn thoái hóa thần
kinh. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.
Sự tích tụ tổn thương ADN là nguyên nhân gây lão hóa, ung thư và các bệnh thần kinh
như bệnh thần kinh vận động, còn được gọi là ALS. Cho đến nay, các nhà khoa học đã
cố gắng tìm cách sửa chữa tổn thương này. Các nhà nghiên cứu ở Anh đã phát hiện ra
một loại protein mới có tên TEX264 có thể kết hợp với các enzyme khác để tìm kiếm
và phá hủy các protein độc hại liên kết với ADN và gây tổn thương.
Các nhà khoa học đang hy vọng xác định được các phương thức sử dụng TEX264 và
các protein cùng loại với protein này để sửa chữa tổn thương ADN liên quan đến các
rối loạn như ung thư và ALS. Các liệu pháp mới lấy cảm hứng từ nghiên cứu mới nhất
cũng có thể được sử dụng để sửa chữa tổn thương do hóa trị.
"Thất bại trong việc sửa chữa các đứt gãy ADN trong bộ gen của chúng ta có thể ảnh
hưởng đến khả năng tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh ở tuổi già, cũng như khiến
chúng ta dễ mắc các bệnh thần kinh như bệnh thần kinh vận động", đồng tác giả
nghiên cứu Sherif El-Khamisy, giáo sư phân tử sinh học và công nghệ sinh học tại
trường Đại học Sheffield ở Anh nói. "Chúng tôi hy vọng thông qua hiểu cách các tế
bào sửa chữa các đứt gãy ADN, chúng tôi có thể hỗ trợ đáp ứng một số thách thức
này, cũng như khám phá những cách mới để điều trị ung thư trong tương lai".
Thông qua nghiên cứu TEX264, các nhà khoa học đã hiểu cách cơ thể tìm kiếm các
protein có hại theo cách tự nhiên và sửa chữa tổn hại ADN mà chúng gây ra. Bước tiếp
theo, nhóm nghiên cứu sẽ xác định xem liệu việc điều chỉnh biểu hiện và tính chất của
protein TEX264 có thể đảo ngược tác động của lão hóa và làm thay đổi tiến trình của
các bệnh như ung thư và rối loạn thần kinh hay không.
N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/03/09/Scientists-findtoolkit-to-aid-repair-of-damaged-DNA/3751583765543/?sl=10
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Nghiên cứu sự lây truyền vi rút gây bệnh tay chân miệng tại hộ gia đình có ca
bệnh ở đồng tháp, việt nam năm 2013-2015

Tỉ lệ hiện nhiễm bệnh tay chân miệng (TCM) ở bệnh nhân và người nhà tiếp xúc
gần gũi với bệnh nhân lần lượt là 61% và 2% (theo kết quả xét nghiệm RT-PCR).
Theo kết quả xét nghiệm trung hòa kháng thể có 17% bệnh nhân và 30% người nhà
dương tính với các chủng EV71, CA6, CA16. Các chủng EV chiếm ưu thế, trong đó
nổi trội là CA6. Nghiên cứu tìm thấy có sự cùng nhiễm chủng vi rút. Nhóm tuổi bị
bệnh TCM chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi, có trường hợp trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi.
Tỉ lệ lây truyền giữa những trẻ trong cùng một gia đình 22%. 83/150 hộ gia đình
(chiếm 55%) có sự lây truyền vi rút giữa bệnh nhân - người nhà, người nhà - người
nhà. Đồng Tháp là một trong ba tỉnh khu vực phía Nam có số ca mắc TCM nhiều nhất
với tổng cộng 5.463 ca mắc và 6 trường hợp tử vong trong năm 2011, chỉ đứng sau
TP.HCM và Đồng Nai nhưng ở Đồng Tháp trẻ sống theo hộ gia đình còn ở Đồng Nai
trẻ sống tạm trú theo cha mẹ làm công nhân ở khu công nghiệp nên rất khó theo dõi
người nhà bệnh nhân. Do đó nhóm nghiên cứu do TS. BS Hoàng Quốc Cường, Viện
Pasteur TP.HCM đứng đầu đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sự
lây truyền vi rút gây bệnh tay chân miệng tại hộ gia đình có ca bệnh ở Đồng Tháp”,
Việt Nam năm 2013 -2015 nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học và vi sinh học bệnh TCM
của bệnh nhân và người tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân tại Đồng Tháp, Việt Nam,
2013-2015.
Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên về sự lây truyền bệnh TCM
tại các hộ gia đình có ca bệnh tại Việt Nam. Sau một thời gian triển khai thực hiện,
nhóm nghiên cứu đưa ra một số kết luận như sau:
Tỉ lệ mắc TCM ở bệnh nhân trong nghiên cứu là 74%, trên 90% là trẻ dưới 3 tuổi. Tỉ
lệ nhiễm ở người nhà 25,5%. Chủng vi rút lưu hành vẫn là CA6, EV71, CA16 trong đó
chiếm ưu thế là CA6. Nghiên cứu đưa ra bằng chứng xác thực việc lây truyền TCM
chủ yếu xảy ra ở hộ gia đình, đặc biệt là trên trẻ nhỏ chưa đi học; cần lưu ý nhóm trẻ
nhỏ hơn 1 tuổi, tỉ lệ lây truyền giữa các trẻ cùng nhà rất cao (22%). Qua phân tích giải
trình tự, nghiên cứu cũng đã chỉ rõ giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng
nhiễm cùng genotype, điều này càng chứng tỏ việc lây truyền giữa các cá thể trong
cùng một gia đình và cùng một nguồn lây. Tuy nhiên, để xác định ai là người nhiễm
đầu tiên và lây cho những thành viên còn lại thì rất khó để xác định vì 3 lý do chính
như sau: (1) Nghiên cứu không thể xác định ai có triệu chứng khởi phát đầu tiên trong
hộ gia đình và đặc biệt trên người lớn không biểu hiện triệu chứng nên không thể dựa
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vào thời gian khởi phát bệnh để xác định ai nhiễm đầu tiên; (2) Xét nghiệm RT-PCR
không thể xác định thời gian mắc nên cũng không thể xác định nguồn lây, mặt khác
việc chỉ lấy mẫu bệnh phẩm làm RT-PCR trên bệnh nhân và người nhà một lần duy
nhất khi bệnh nhân nhập viện mà không lấy mẫu những ngày sau đó rất khó để xác
định nguồn lây nhiễm trong hộ gia đình; (3) Dựa vào mức tăng nồng độ trung hòa
kháng thể có thể phỏng đoán thời gian mắc của các cá thể trong hộ gia đình, tuy nhiên
cũng không thể khẳng định được nguồn lây chính xác. Do đó, cần một thiết kế nghiên
cứu qui mô hơn, đặc biệt là việc lấy mẫu liên tục các cá thể trong hộ gia đình khi có
người mắc đầu tiên để xác định chính xác nguồn lây trong hộ gia đình, Bên cạnh đó,
bằng cách đo nồng độ kháng thể trung hòa kép trong 2 tuần theo dõi nghiên cứu cũng
đưa ra được bằng chứng của phản ứng chéo giữa các týp vi rút gây bệnh như EV71,
CA6, CA16, tuy nhiên hiện tượng này có thể có hai nguyên nhân là đồng nhiễm hai
hoặc ba týp vi rút hoặc có miễn dịch chéo giữa các chủng vi rút cần phải nghiên cứu
thêm để xác định chính xác hiện tượng này.
Nhóm nghiên cứu đề tài cũng đã xác định được khả năng nhiễm mới của các ca bệnh
nhập viện cũng rất cao hơn 30%, vì thế việc chỉ dựa trên chẩn đoán lâm sàng để nhập
viện cũng cần phải xem xét và đánh giá rất kỹ nếu không sẽ làm cho bệnh lây lan rất
nhanh từ ca bệnh dương tính được chẩn đoán bằng kĩ thuật RT-PCR sang ca bệnh âm
tính sau khi nhập viện. Yếu tố nguy cơ dùng chung đồ chơi là yếu tố rất quan trọng cần
được quan tâm trong quá trình phòng chống dịch bệnh TCM, đặc biệt là truyền thông
và hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc cách vệ sinh đồ chơi, đồ dùng chung của trẻ nơi
có bệnh.
Nghiên cứu cũng đã chỉ ra người lớn, đặc biệt là người chăm sóc trẻ có thể là nguồn
lây rất lớn và không biểu hiện triệu chứng. Chính vì thế việc vệ sinh cá nhân và tránh
tiếp xúc trực tiếp trẻ nhỏ sau khi tiếp xúc ca bệnh nghi ngờ cần được truyền thông
mạnh mẽ.
Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị cần chẩn đoán sớm các tác nhân gây bệnh bằng kỹ
thuật RT-PCR multiplex để cách ly sớm các ca có triệu chứng nhưng không nhiễm
TCM, cách ly sớm, can thiệp sớm, phòng ngừa lây truyền từ bố mẹ sang con, lây
truyền giữa anh chị em trong cùng một gia đình bằng các biện pháp cụ thể như khử
trùng đồ chơi, đồ dùng chung của trẻ. Đặc biệt, tránh để trẻ tiếp xúc với anh/chị/em
cùng nhà nghi nhiễm TCM. Đặc điểm bệnh TCM do nhiều chủng vi rút gây bệnh nên
nếu trẻ nhiễm một lần vẫn có thể nhiễm những lần sau, do đó vẫn phải luôn tích cực
giữ gìn vệ sinh cho trẻ và người lớn tiếp xúc trực tiếp với trẻ để tránh nguy cơ lây lan
cho trẻ cũng như cho những người xung quanh. Việc lây truyền bệnh xảy ra chủ yếu ở
hộ gia đình do đó cần đẩy mạnh công tác truyền thông việc phòng chống bệnh TCM
tại các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình có ca bệnh vì khả năng lây qua các hộ
xung quanh là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, hệ thống y tế dự phòng cần chẩn
đoán nhanh, thông tin kịp thời đến địa phương các hộ có ca nhiễm để tăng cường công
tác phòng ngừa bệnh trong và ngoài hộ gia đình.
Nhóm nghiên cứu cùng đề xuất mô hình chẩn đoán sớm và can thiệp sớm đối với các
hộ có ca bệnh để giảm thiểu tối đa khả năng lây truyền bệnh.
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14822/2018)
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
P.T.T (NASATI)
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Khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và đề xuất giải pháp nâng
cao, hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú
yên

Tôm hùm nuôi lồng là đối tượng nuôi chủ lực của nghề nuôi biển ở các tỉnh duyên
hải Nam Trung Bộ. Trong đó, tỉnh Phú ên là một trong những tỉnh có số lượng
lồng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước (31.995 lồng vào năm 2016), đạt sản lượng
khoảng 650 tấn, tập trung chủ yếu ở thị xã Sông Cầu, đặc biệt là vịnh Xuân Đài một vịnh ít bị ảnh hưởng bởi các quá trình thủy động lực biển, có bề mặt địa hình
đáy tương đối bằng ph ng và được phủ chủ yếu bởi kiểu trầm tích bùn sét rất thích
hợp cho việc cư trú và phát triển của nhiều loài sinh vật đáy, trong đó có tôm hùm
(Nguyễn Đức i và Trịnh Thế Hiếu, 2001). Với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng và
khí hậu thủy văn ưu đãi nên nghề nuôi lồng trên biển, chủ yếu là nuôi tôm hùm.
Tập trung ở phường Xuân Đài (47,3 ha mặt nước, với khoảng 5000 lồng nuôi),
phường Xuân Thành (104,17 ha, với khoảng 7000 lồng), phường Xuân ên (123
ha, với gần 8000 lồng) và xã Xuân Phương (799,4 ha, với khoảng 8.500 lồng).
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh lồng b nuôi tôm hùm vì lợi ích kinh tế đã gây
áp lực không nhỏ lên môi trường của vịnh. Sự bố trí lồng, b nuôi trên vịnh đã gây ảnh
hưởng đến dòng chảy tự nhiên của vịnh, thức ăn tươi sống sử dụng nuôi tôm hùm lồng
đã làm gia tăng áp lực môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm chất hữu cơ, phú dưỡng
thủy vực nuôi và có thể quá sức chịu tải của thủy vực. Việc xuất hiện bệnh dịch trên
tôm hùm thường xuyên hơn, đặc biệt vào tháng 5/2017, hiện tượng tôm hùm nuôi lồng
chết hàng loạt, gây thiệt hại 700 tỷ đồng cho người nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài là
một minh chứng rõ nét cho khả năng quá tải môi trường thủy vực vịnh do các chất thải
của hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất thải do sinh hoạt của con người,…. Chính vì
vậy, Tổng cục Thủy sản đã giao cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III phối
hợp cùng Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Võ Văn Nha thực hiện nhiệm vụ đột xuất bổ sung
năm 2017 “Khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và đề xuất giải
pháp nâng cao, hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài,
tỉnh Phú ên”.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:
Vùng nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài đã được phân vùng qui hoạch từng tiểu khu, tuy
nhiên triển khai và quản lí theo qui hoạch chưa thật sự hiệu quả, nên nuôi tôm hùm
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lồng ở đây còn tùy tiện. Mật độ lồng nuôi ở từng vùng khảo sát cao hơn so với qui
hoạch của địa phương. Con giống thả nuôi chưa được kiểm dịch. Mật độ tôm nuôi cao
2-4 lần so với qui định hiện hành và việc chăm sóc quản lí lồng b nuôi chủ yếu dựa
vào kinh nghiệm. Thức ăn cho tôm hùm là thức ăn tươi sống, ít được sát trùng trước
khi cho tôm hùm ăn, nên khả năng lây nhiễm mầm bệnh từ nguồn thức ăn vào cơ thể
tôm cao. Bệnh sữa và bệnh đỏ thân có tần suất xuất hiện cao, xảy ra quanh năm, đặc
biệt từ tháng 4-8 hàng năm và người nuôi chỉ phòng bệnh bằng cách vệ sinh lồng b và
đáy lồng. Việc trị bệnh được người nuôi dùng Beta enro 20+ và Ciprofloxacin, là
kháng sinh đã cấm sử dụng. Chính quyền địa phương đã quan tâm đến quản lí môi
trường vùng nuôi tôm hùm bằng qui hoạch, đăng kí số lồng b nuôi, khiển khai thu
gom chất thải, tuyên truyền vận động người dân. Tuy nhiên, mức độ thực hiện (ý thức)
của người nuôi tôm hùm về việc gìn giữ vệ sinh môi trường vùng nuôi chưa cao.

Chất lượng nước đạt từ mức trung bình đến tốt theo chỉ số đánh giá CCME-WQI ở các
vùng nuôi thuộc xã Xuân Phương, Xuân Yên và Xuân Thành. Tuy nhiên, DO có xu
hướng giảm từ tầng mặt đến tầng đáy và không khác biệt ở các vùng khảo sát trên
vịnh. Đồng thời, có 94,1% mẫu khảo sát có hàm lượng DO chưa đạt ngưỡng thích hợp
cho tôm hùm nuôi vào các tháng mùa khô năm 2017 và giao mùa. Giá trị NH4 + vượt
ngưỡng giới hạn cho phép vào mùa mưa. Mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số, đặc biệt V.
alginolyticus bắt gặp nhiều trong các tầng nước (66,7 %) và có xu hướng giảm vào
mùa mưa. Tảo silic chiếm ưu thế trong vùng nước vịnh tại thời điểm khảo sát, trong đó
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loài có mật độ cao Chaetoceros sp.; Rhizosolenia sp., Skeletonema sp. ở dạng chuỗi có
thể gây cản trở hô hấp tôm nuôi. Hàm lượng chất hữu cơ trong trầm tích có nguy cơ
gây ra những tác động xấu ở các vùng nuôi tôm hùm. Mật độ vi khuẩn Vibrio trong
trầm tích cao (47,8%). Các thông số trầm tích khác như hợp chất hydrocacbon thơm đa
vòng (PAHs), phenol, coliform chưa vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Đặc trưng trao
đổi nước vịnh Xuân Đài vào mùa mưa là 6 ngày, mùa khô là 27 ngày và lúc giao mùa
là 11 ngày. Đồng thời, sức tải tiềm năng đối với hữu cơ (COD), muối dinh dưỡng
(NH4 +) vịnh Xuân Đài đã vượt ngưỡng.
Sự gia tăng mật độ lồng nuôi, nuôi tôm không theo kiểu bền vững; xả thải trên các
lồng/ b , hoạt động nuôi tôm sú, tôm chân trắng, ốc hương xung quanh vịnh; sự hiện
diện của các tác nhân gây bệnh với tỷ lệ cao trong cơ thể tôm hùm nuôi và ý thức của
người dân bảo vệ môi trường vùng nuôi chưa cao là những mối nguy làm ô nhiễm môi
trường, phát sinh dịch bệnh trên tôm hùm nuôi.
Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15298/2018) tại Cục Thông tin
KHCNQG.
Đ.T.V (NASATI)
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