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TIN TỨC SỰ KIỆN
TP.HCM thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tọa đàm.
(Tạp chí Khám phá) Các sở ngành TP.HCM sẽ phối hợp với nhau nhằm ứng dụng
công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cấp hạ tầng, thay đổi diện mạo thành phố.
Sáng 22/5, tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng InnoBuild” diễn ra do Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Xây dựng TP.HCM phối
hợp thực hiện. Buổi tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây
dựng, bà Chu Vân Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Tạ Huy Hoàng - Phó Cục
trưởng 2, Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng.
Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 57 năm Ngày KHCN Việt Nam, tọa đàm là nơi để trao
đổi và tìm kiếm đối tác để giải quyết các vấn đề theo đặt hàng của Sở Xây dựng, chia
sẻ kinh nghiệm về các vấn đề về quản lý quy hoạch - tài nguyên - xây dựng trên địa
bàn, xử lý tình trạng dầu, mỡ gây tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước đô thị.

Bà Chu Vân Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM.
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Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Chu Vân Hải cho biết: “Để thúc đẩy hoạt động đổi mới
sáng tạo trong khu vực công, Sở KH&CN sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển
khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và định hướng
chiến lược phát triển ngành lĩnh vực. Sở Xây dựng là đơn vị đầu tiên ký Biên bản ghi
nhớ hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 với Sở KH&CN để thúc đẩy hoạt động đổi mới
sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng với các nội dung: Quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý
đô thị và nhà ở, quản lý hoạt động xây dựng”.
Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM,
cho rằng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng nhằm đáp ứng
yêu cầu quản lý nhà nước và định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực xây dựng là hết
sức cần thiết.
"Các cơ quan, đơn vị, viện, trường, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các vấn đề
mà Sở Xây dựng đặt hàng tại tọa đàm hôm nay sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, đơn
vị của Sở Xây dựng để có thể nắm rõ hơn các yêu cầu nhằm xây dựng các nhiệm vụ
sát với tình hình thực tế và gửi về Sở KH&CN để tổ chức hội đồng xét duyệt”, ông
Bình nhấn mạnh.
Theo ông Bình, còn rất nhiều ý tưởng hay, kinh nghiệm quý của các đại biểu tham gia
tọa đàm. Ông hy vọng buổi tọa đàm giúp gắn kết hợp tác giữa các sở ngành với các cơ
quan, đơn vị, các chuyên gia, viện, trường, doanh nghiệp, các mối quan hệ đối tác sẵn
có càng thêm sâu sắc và nhiều mối quan hệ đối tác mới được xây dựng, nhằm phát
triển để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.
Cũng tại buổi thảo luận, ông Đào Văn Trường - Phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây
dựng, cho biết: “Các thông tin dữ liệu liên quan quy hoạch - tài nguyên - xây dựng đã
được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND
quận huyện số hóa tại các địa phương. Tuy nhiên, các dữ liệu chưa nối kết thông suốt
nhau. Hiện các sở đang phối hợp với các công ty tư nhân nhằm xây dựng phần mềm
quản lý quy hoạch tài nguyên xây dựng dùng chung cho toàn thành phố”.
Tại tọa đàm, các chuyên gia và các đơn vị quản lý đã trao đổi thực trạng của các ngành
hiện nay, nhất là những khó khăn trong quản lý. Từ đó, đại diện các sở, ngành cũng

3

"đặt hàng" các viện trường, nhà khoa học các giải pháp, công nghệ để giải quyết vấn
đề quản lý quy hoạch-tài nguyên-xây dựng.
Một trong những vấn đề thành phố đang đối mặt là xử lý tình trạng dầu, mỡ gây tắc
nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước đô thị. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành
phố đã khảo sát, quan trắc và phân tích chất lượng nước thải của một số cơ sở sản xuất,
kinh doanh ăn uống. Kết quả cho thấy, mức độ ô nhiễm dầu mỡ động thực vật lên đến
từ 123mg/l đến 39.168mg/l, cao hơn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước
thải sinh hoạt gấp hàng chục đến hàng nghìn lần.

Phần giới thiệu công cụ quản lý đô thị thành phố bằng ứng dụng công nghệ mới.
Ông Đỗ Tấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, cho
hay dầu mỡ khi xả ra cống thoát nước sẽ bám dính, tích tụ và đóng khối trong đường
ống, dẫn đến ăn mòn gây hư hỏng lớp bêtông trong lòng cống; gây tắc nghẽn cục bộ
làm cản trở dòng chảy; phát sinh mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch
bệnh… Do vậy, cần ứng dụng công nghệ, thiết bị để tách lọc dầu mỡ trước khi xả hệ
thống thoát nước.
Liên quan đến vấn đề này, công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM đã giới
thiệu “Giải pháp xử lý tình trạng dầu, mỡ gây tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước
đô thị”, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ mới. Theo đó, thiết bị tự động tách lọc
dầu mỡ tại nguồn của công ty được tích hợp cùng bộ phận điều khiển và cảm biến lưu
lượng, vận hành tự động thông qua kết nối wifi hoặc 3G/4G.
Dữ liệu về lượng dầu mỡ thu gọm hằng ngày sẽ được gửi đến trung tâm dữ liệu để
giúp các cơ quan quản lý kiểm soát lưu lượng xả thải của các cơ sở kinh doanh, dịch
vụ ăn uống (thải nhiều dầu mỡ). Thiết bị này có thể ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở,
giúp quản lý thuận lợi, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và hệ thống cống thoát nước.
Buổi tọa đàm là một trong các hoạt động chào mừng Ngày KHCN Việt Nam năm
2020. Nhiều hoạt động, sự kiện khác đã diễn ra trong suốt tuần qua, như lễ công bố
Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của TP.HCM 2020, tập
huấn Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất...
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Thí điểm hệ thống IoT giúp nông dân tiết kiệm nước tưới lên tới 20%

Mô hình hệ thống IoT. Nguồn ảnh: Wordbank.
(NASATI) Gần đây, một dự án thí điểm do Đại học Trà Vinh thực hiện đã giúp
người nông dân sử dụng công nghệ do công ty MimosaTEK phát triển để thử
nghiệm kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ, kết quả làm giảm lượng nước tiêu thụ
13-20% so với canh tác truyền thống.
Mô hình hoạt động của hệ thống gồm: Hệ thống cảm biến sẽ đo mực nước trên ruộng
và gửi thông tin đến phần mềm quản lý kết nối với hạ tầng đám mây; người nông dân
theo dõi mực nước thực tế và mực nước được khuyến nghị trên ứng dụng điện thoại
thông minh, dựa vào đó xác định thời gian tốt nhất để tưới nước cũng như lượng nước
tối ưu cần tưới; sau đó người nông vận hành máy bơm nước thông qua ứng dụng điện
thoại di động hoặc thực hiện bằng tay.
Hệ thống này hứa h n sẽ có nhiều ứng dụng trong bối cảnh nước sạch ở đồng bằng
sông Cửu Long ngày càng trở nên khan hiếm, nhất là sau những đợt hạn hán kéo dài
kỷ lục trong vài năm trở lại đây.
Hệ thống có độ tin cậy cao với thời gian hoạt động gần 100 , đảm bảo độ chính xác
liên tục trong việc đo mực nước và các hiện tượng gặp sự cố, mất điện hoặc hoạt động
bảo trì có nhưng không đáng kể. Hệ thống IoT dễ sử dụng, người dùng cũng đánh giá
cao sự chính xác và tiện lợi của hệ thống. Dự án thuộc chương trình hợp tác giữa Hàn
Quốc và Ngân hàng Thế giới tài trợ.
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Công nghệ đang làm biến đổi nền kinh tế Việt Nam thế nào?

Smartphone đang thay đổi lối sống của người Việt Nam.
(Báo Khoa học và phát triển) Sau những thành tựu của hơn 30 năm Đổi mới đưa
đất nước thoát nghèo và gia nhập hàng ngũ các quốc gia thu nhập trung bình
(middle income countries), Việt Nam lại bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới
nhờ công nghệ.
Tiềm năng cực lớn
Những đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng đang giúp người Việt Nam truy cập Internet
dễ dàng hơn bao giờ hết, góp phần xóa bỏ khoảng cách hay sự bất bình đẳng về kỹ
thuật số. Thậm chí báo cáo do Google và Temasek Singapore thực hiện năm 2018 còn
ví nền kinh tế số (digital economy) của Việt Nam – đang tăng trưởng trung bình mỗi
năm hơn 40 – giống như “con rồng được tự do vùng vẫy.”

Người dân Việt Nam sử dụng smartphone tại một trạm xe bus ở Hà Nội.
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Với hơn 51 triệu người trong độ tuổi từ 15 trở lên sử dụng điện thoại di động – đạt độ
phủ trên 80 , Việt Nam được xác định là một mobile-first market (thị trường mà các
hoạt động dựa trên nền tảng di động chiếm ưu thế), như báo cáo năm 2019 của Google
và Mobile Marketing Association. Mọi miền của đất nước đều đã được phủ sóng, bên
cạnh giá cước và chi phí thiết bị rất phải chăng, khiến người dân có thể truy cập 3G,
4G không mấy khó khăn ở cả những khu vực xa xôi hẻo lánh.
Kể từ khi ra đời năm 2011, Appota – nhà xuất bản các tựa game di động theo giấy
phép – đã thu hút được khoảng 40 triệu người dùng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công
ty còn mở rộng hệ sinh thái đa dạng của mình sang lĩnh vực thanh toán trực tuyến (ví
điện tử), quảng cáo B2B, phát triển ứng dụng đọc sách, theo dõi tin tức, xem phim,
truyện, giải trí, ... Trong tầm nhìn “chuyển đổi số”, chiến lược đột phá tiếp theo của
Appota sẽ tập trung vào các sản phẩm phần cứng (physical products) kết nối với
smartphone, và tích hợp nhiều giải pháp thông minh vào cả môi trường làm việc lẫn
gia đình. Công ty vừa tung ra một thiết kế smart lock (khóa thông minh) để đảm bảo
an toàn cho nhiều thứ, từ cửa ra vào đến vali xách tay, ...
Đến nay, bà Nguyễn Thùy Liên – giám đốc phát triển của Appota – đã huy động được
hơn 17 triệu USD cho công ty. Công việc gọi vốn start-up tại Việt Nam đang ngày
càng thuận lợi hơn so với trước kia, một phần cũng nhờ nguồn quỹ nước ngoài, nhất là
từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù vậy, giới đầu tư quốc nội vẫn thường tỏ ra dè dặt và
thiếu niềm tin vào triển vọng của công nghệ. “Ở một chừng mực nào đó thì họ vẫn
thích đầu tư bất động sản hơn. Hy vọng điều này sẽ sớm thay đổi,” bà Liên nói.

Bà Nguyễn Thùy Liên, giám đốc phát triển của Appota.
Khuyến khích phát triển bền vững
Việt Nam hiện đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may (chỉ sau Trung Quốc và
Bangladesh), nhưng vị trí này chắc chắn sẽ còn được cải thiện khi các FTA thế hệ mới
(EVFTA, CPTPP) đi vào hiệu lực. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dệt may đang gây ô
nhiễm rất lớn do tiêu thụ tới 90 tỷ m3 nước mỗi năm và phát thải khoảng 10 lượng
CO2 toàn cầu.
Năm 2016, Royal Spirit Group – công ty sản xuất hàng may mặc có trụ sở tại Hồng
Kông – đã khai trương nhà máy Deutsche BekleidungsWerke (DBW, một cái tên rất
Đức) ở ngoại ô Sài Gòn. Hans Barkell-Schmitz, người sáng lập công ty và chỉ đạo dự
án cho biết: “Chúng tôi xác định bền vững là tiêu chí hàng đầu khi đầu tư tại Việt
Nam.” Cơ sở sản xuất trị giá 20 triệu USD này, nơi đang có hơn 1.000 lao động làm
việc, đã được thiết kế tối ưu, theo các tiêu chí nghiêm ngặt nhất, đảm bảo thân thiện
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với môi trường và chú trọng phúc lợi của người lao động. Đó là những chiếc ghế may
được đặt làm riêng để phù hợp với tầm vóc người Việt. Hệ thống đèn LED, điều hòa
không khí và quạt thông gió được bố trí khoa học, giúp công nhân tránh mỏi mắt, nhức
đầu và luôn ở trong tâm trạng làm việc thoải mái. “Chúng tôi hiểu rằng nếu người lao
động hạnh phúc, năng suất chắc chắn sẽ tăng, và đó là mối quan hệ đôi bên cùng có
lợi,” Barkell-Schmitz nói.

Ông Hans Barkell-Schmitz, giám đốc Deutsche BekleidungsWerke.
Tiết kiệm năng lượng là chìa khóa tại DBW, và các lãnh đạo ở đây cũng ưu tiên sử
dụng những nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, nhiên liệu sinh học (biofuel) và
quang điện. Barkell-Schmitz cùng các cộng sự đã rất tỉ mỉ khi lựa chọn thiết bị: máy
may do Đức chế tạo với tính năng tự ngắt điện khi không hoạt động, máy nhuộm công
nghệ cao tiêu thụ ít nước và hóa chất, bên cạnh những hệ thống khác có hệ số sử dụng
năng lượng tối ưu. Chưa hết, tòa nhà còn được thiết kế để tự vận hành giống như một
cái phễu khổng lồ – dẫn nước mưa vào bể chứa, sau đó lọc và tái sử dụng để giặt vải.
Nước thải cũng được gom lại và xử lý, rồi dùng để tưới cho khu vườn trên sân thượng
chuyên cung cấp rau củ cho nhà ăn của công ty.

Công nhân làm việc bên trong nhà máy của Deutsche BekleidungsWerke.
Nhờ đó, DBW đã giành được giải thưởng cấp cao nhất từ cả LEED (hệ thống chứng
nhận công trình xanh của Hoa Kỳ) và đối tác Lotus tại Việt Nam. Barkell-Schmitz kỳ
vọng nỗ lực của mình sẽ truyền cảm hứng cho những nhà sản xuất khác. “Đó không
chỉ là chiến thắng của doanh nghiệp, người tiêu dùng, mà còn là của cả hành
tinh,” ông tự hào.
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Nhà máy của Deutsche BekleidungsWerke nhìn từ trên cao.
Bùng nổ thương mại điện tử
Năm 2010, Trần Ngọc Thái Sơn khởi nghiệp công ty Tiki trong căn phòng ngủ tại nhà
ba m anh ở Sài Gòn. Là người bán sách trực tuyến (chuyên về các đầu sách tiếng
Anh), anh đã tận dụng garage của gia đình làm nhà kho. “Đó chỉ là một cửa hàng nhỏ,
nhưng giấc mơ của tôi thì luôn lớn,”Sơn chia sẻ. Mười năm sau, Tiki đã trở thành một
nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) đứng đầu Việt Nam, kinh doanh đủ thứ từ sách,
đồ điện tử, thời trang, mỹ phẩm, cho đến các sản phẩm cá tính, phong cách, ... với
trung bình 17 triệu lượt khách truy cập và 4,5 triệu mặt hàng được giao dịch mỗi
tháng, được VNG, JD và nhiều nhà đầu tư khác rót hàng chục triệu USD. Thành công
này cũng đồng hành với sự bùng nổ của thị trường TMĐT Việt Nam, đạt giá trị 6,2 tỷ
USD vào năm 2019 và chắc chắn sẽ còn tăng lên.

Ông Trần Ngọc Thái Sơn, CEO của Tiki.
Sự phát đạt này, theo Sơn, cũng một phần là nhờ quy mô dân số đông và tuổi đời khá
trẻ. Người Việt thường nhạy bén với xu hướng công nghệ mới lẫn tỏ ra lạc quan về
tương lai, cho nên “điều này đã thúc đẩy họ lên mạng mua đồ.” Bên cạnh khả năng kết
nối mạng thuận tiện, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tên tuổi quốc tế và start-up trong
nước cũng góp phần thúc đẩy sự sáng tạo vì lợi ích của người tiêu dùng.
Thành công của Tiki cũng có vai trò chủ chốt nhờ chiến lược Logistic sáng tạo. Công
ty hiện có 33 kho hàng tại 13 tỉnh, thành và tự hào về dịch vụ giao hành nhanh chỉ
trong hai giờ. Mặc dù Việt Nam đang đô thị hóa nhanh chóng, song gần 2/3 dân số vẫn
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đang sống ở vùng nông thôn và các khu vực xa xôi hẻo lánh, khiến việc giao hàng mất
thời gian và tốn kém hơn. Ngoài ra, hơn một nửa số đơn hàng vẫn được thanh toán
bằng tiền mặt thay vì áp dụng các phương thức mới như ví điện tử, ... Sơn kỳ vọng
điều này sẽ sớm thay đổi.

Tiki có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trong 2 giờ.
Thay lời kết
Qua câu chuyện của Appota, Deutsche BekleidungsWerke và Tiki, có thể thấy công
nghệ đang thực sự định hình lại cách người Việt sản xuất, kinh doanh, học tập và
tương tác ... Bất chấp mô hình tăng trưởng còn nhiều bất cập, cũng như không ai có thể
lường hết những thiệt hại do COVID-19 gây ra, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn vẫn
sẽ tiến mạnh về phía trước nhờ động lực của công nghệ.
.
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
Những tác động làm thay đổi các vùng đất khô do biến đổi khí hậu

Vùng Arid chaco. Nguồn ảnh: Valerio Pillar, CC BY-SA 2.0
Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Trường Đại học State Washington (WSU) đã
phát hiện ra rằng trong khi các vùng đất khô trên thế giới sẽ mở rộng với tốc độ
nhanh do biến đổi khí hậu trong tương lai, năng suất trung bình của chúng có thể
sẽ bị suy giảm (their average productivity will likely be reduced).
Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 3 tháng 4
năm 2020, là nghiên cứu lần đầu tiên định lượng các tác động của tình trạng lớn rộng
nhanh các vùng đất khô dưới sự biến đổi khí hậu trong tương lai lên tổng sản lượng sơ
cấp (gross primary production (GPP) = tổng lượng quang hợp của thực vật trên một
đơn vị diện tích trong một thời gian nhất định). Các vùng đất khô, chủ yếu bao gồm
thảo nguyên, đồng cỏ và cây bụi (shrubland), rất quan trọng để hỗ trợ cho chăn thả
động vật và đất canh tác không tưới tiêu trên toàn thế giới. Chúng cũng là một nhân tố
quan trọng trong chu trình carbon toàn cầu và chiếm đến 41 diện tích bề mặt trái đất
và hỗ trợ cho 38 dân số.
Jingyu Yao, trợ lý nghiên cứu bộ môn kỹ thuật xây dựng và môi trường thuộc WSU,
tác giả chính của bài báo cho biết: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi làm nổi bật lên
tính dễ bị tổn thương của vùng đất khô với các thái cực khí hậu thường xuyên hơn và
khắc nghiệt hơn”.
Sử dụng dữ liệu vệ tinh về năng suất thực vật, các phép đo chu trình carbon từ 13 địa
điểm và bộ dữ liệu từ các mô hình toàn cầu về biến đổi khí hậu trong tương lai, các
nhà nghiên cứu nhận thấy năng suất của vùng đất khô sẽ tăng tổng thể khoảng 12
vào năm 2100 so với đường cơ sở từ khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, khi các vùng
đất khô thế chỗ cho các hệ sinh thái năng suất cao hơn, năng suất toàn cầu có thể
không tăng. Hơn nữa, do những thay đổi dự kiến về lượng mưa và nhiệt độ, lượng
năng suất của bất kỳ vùng đất khô nào cũng sẽ bị giảm.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc ngày càng mở rộng giữa các dạng
đất khô khác nhau sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong việc đóng góp của khu vực và
phân nhóm đối với năng suất của đất khô toàn cầu.
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Vùng đất khô sẽ trải qua sự mở rộng và suy thoái đáng kể trong tương lai do biến đổi
khí hậu, cháy rừng và các hoạt động của con người, bao gồm những thay đổi về cấu
trúc hệ sinh thái cũng như năng suất của chúng, Heping Liu, giáo sư khoa kỹ thuật xây
dựng và môi trường, tác giả của bài báo nói.
Do các khu vực này đã bị áp lực về nước nên chúng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi
lượng mưa hoặc nhiệt độ. Nhiệt độ ấm lên do biến đổi khí hậu và hạn hán thường
xuyên và nghiêm trọng hơn sẽ đe dọa đến sự đa dạng sinh học cũng như khả năng thu
và giữ carbon của chúng.
Đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự xuống cấp của hệ sinh thái đất khô có thể gây
tác động kinh tế và xã hội mạnh mẽ, Yao nói.
Những thay đổi này đã bắt đầu xảy ra trong vài thập kỷ qua. Ở phía Tây Nam - Hoa
Kỳ, sự ra đời của các loài xâm lấn đã thay đổi các vùng đất khô từ xanh sang nâu. Sự
thay đổi lượng mưa ở Úc gây ra những tác động mạnh mẽ và đồng cỏ xanh ở Mông Cổ
đã ngày càng xấu đi vì nhiệt độ ấm hơn, lượng mưa ít hơn và do tình trạng chăn thả
quá mức.
Trong khi năng suất của vùng đất khô rất quan trọng đối với việc hỗ trợ cho con người,
những khu vực này cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quy trình carbon hàng
năm. Chúng giúp hành tinh thở, hấp thụ carbon dioxide vào mỗi mùa xuân khi các loài
thực vật phát triển và sau đó thở ra vào mùa thu khi chúng nghỉ. Do sự phát triển của
hệ sinh thái đất khô rất nhạy cảm với những thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ, vùng
đất khô cho thấy chịu sự tác động lớn nhất của bất kỳ sự biến đổi hệ sinh thái nào hàng
năm trong chu trình carbon.
Hiểu được vai trò của chúng trong chu trình carbon trong tương lai có thể giúp các nhà
nghiên cứu xác định cách bảo tồn tốt nhất các khu vực hấp thụ carbon cao.
"Trong xã hội của chúng ta, chúng ta không chú ý nhiều đến những gì đang xảy ra với
các vùng đất khô hạn", Liu nói.
“Với tầm quan trọng của chúng trong các hệ sinh thái và chu trình carbon toàn cầu,
một kế hoạch hành động toàn cầu liên quan đến quản lý nghiêm ngặt và sử dụng bền
vững các vùng đất khô hạn là cần thiết để bảo vệ các hệ sinh thái mỏng manh và ngăn
chặn sa mạc hóa diễn ra để giảm thiểu biến đổi khí hậu”.
P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-04-drylands-future-climate.html,
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Pin Proton hữu cơ mới tích trữ năng lượng bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ năng lượng bền vững lớn, các nhà nghiên cứu tại
trường Đại học Uppsala đã phát triển loại pin proton hoàn toàn hữu cơ sạc trong
vài giây. Pin có thể được sạc và xả hơn 500 lần mà không bị giảm đáng kể dung
lượng. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie.
Pin mới được sạc dễ dàng bằng pin mặt trời mà không cần đến các thiết bị điện tử tiên
tiến như pin lithium. Ưu điểm khác của pin là không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi
trường.
Christian Strietzel, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: Nhiều người biết rằng hiệu suất
của pin thông thường giảm ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, pin proton hữu cơ vẫn giữ được
các đặc tính như công suất trong điều kiện môi trường dưới -24 độ C. Rất nhiều pin
được sản xuất ngày nay gây tác động lớn đến môi trường, nhất là do khai thác các kim
loại dùng cho pin. Do đó, điểm khởi đầu cho nghiên cứu là chế tạo pin từ các nguyên
tố thường thấy trong tự nhiên và có thể được sử dụng để tạo ra các vật liệu cho pin hữu
cơ.
Vì lý do này, nhóm nghiên cứu đã chọn quinone làm vật liệu hoạt động trong pin. Các
hợp chất cacbon hữu cơ này rất phong phú trong tự nhiên, xuất hiện trong quá trình
quang hợp. Với quinone, nhóm nghiên cứu đã khai thác đặc tính hấp thụ hoặc phát ra
các ion hydro chỉ chứa các proton trong quá trình sạc và xả.
Dung dịch nước có tính axit đã được sử dụng làm chất điện phân, thành phần quan
trọng vận chuyển các ion bên trong pin. Dung dịch này cũng thân thiện với môi
trường, tạo ra loại pin an toàn không có nguy cơ cháy nổ.
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Christian Strietzel cho rằng: "Cần nghiên cứu thêm trước khi pin proton hữu cơ có thể
trở thành đồ gia dụng. Tuy nhiên, pin proton mà chúng tôi đã phát triển là bước tiến
lớn hướng tới sản xuất pin hữu cơ bền vững trong tương lai".
N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-04-all-organic-proton-batteryenergized-sustainable.html,
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“Bơm sinh học” của đại dương hấp thụ nhiều cacbon hơn ước tính trước đây

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hoa Kỳ, "bơm cacbon sinh học"
của đại dương hấp thụ cacbon hiệu quả hơn nhiều so với mức các nhà khoa học
ước tính trước đây.
Vào mùa Xuân, khi bề mặt đại dương ở Bắc bán cầu ấm lên, thực vật phù du nở hoa
với số lượng lớn. Khi những vi sinh vật màu xanh lá cây này trải dài trên biển xanh,
chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời để biến đổi thành thức ăn giống như thực vật. Trong
quá trình quang hợp, CO2 được hấp thụ và thải ra oxy. Khi thực vật phù du chết, phần
lớn lượng cacbon hấp thụ chìm xuống đáy đại dương.
Theo phân tích mới của các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Woods Hole ở
Massachusetts, trước đây, các nghiên cứu đã đánh giá thấp hiệu quả của máy bơm
carbon tự nhiên này của đại dương.
Nghiên cứu này dựa vào một cuộc khảo sát mới về kích thước của vùng sáng ở đại
dương, độ sâu mà ánh nắng mặt trời xuyên qua nước mặt trên đại dương. Lượng ánh
nắng mặt trời được cung cấp cho quần thể thực vật phù du thay đổi rất lớn trên các
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vùng khác nhau của đại dương, nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy vùng sáng rộng
lớn hơn. Theo dữ liệu mới về vùng sáng ở đại dương, các nhà khoa học ước tính bơm
sinh học của đại dương hấp thụ lượng cacbon gấp đôi so với ước tính trước đây.
Thay vì cố gắng đo lường sự xuất hiện của ánh sáng tại các độ sâu khác nhau của đại
dương, các nhà khoa học đã sử dụng các cảm biến diệp lục để xác định sự hiện diện
của thực vật phù du và nhanh chóng ước tính phạm vi vùng sáng. Các nhà khoa học hy
vọng các nghiên cứu trong tương lai về bơm cacbon của đại dương sẽ sử dụng đồng vị
thorium tự nhiên để đo tốc độ các hạt cacbon chìm xuống đáy.
"Nhờ vào các số liệu mới, chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh các mô hình để không chỉ xác
định được hình ảnh đại dương hiện tại mà cả trong tương lai", Ken Buesseler, đồng
tác giả nghiên cứu cho biết. "Lượng cacbon chìm trong đại dương sẽ tăng hay giảm?
Con số đó ảnh hưởng đến khí hậu của thế giới chúng ta đang sống".
N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/04/08/Oceansbiological-pump-absorbs-more-carbon-than-previouslyestimated/4141586193778/?sl=6,
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Các nhà thần kinh học cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về nguy cơ di truyền của
bệnh tâm thần phân liệt

Nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực khoa học thần kinh cho thấy các loại tế bào
riêng biệt có thể góp phần vào sự phát triển của các rối loạn tâm thần, bao gồm cả
tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, việc xác định các loại tế bào đóng vai trò trong bệnh
tâm thần phân liệt đặc biệt khá khó khăn khi sử dụng một số kỹ thuật thông thường
nhất để phân tích mô người.
Các nhà nghiên cứu tại Viện phát triển não Lieber và Viện nghiên cứu Astellas của Mỹ
gần đây đã thực hiện một nghiên cứu mới nhằm nghiên cứu biểu hiện gen bên trong
một loại tế bào thần kinh quan trọng có khả năng liên quan đến bệnh tâm thần phân
liệt. Trong bài báo của họ, được đăng trên tạp chí Nature Neuroscience, họ đã mô tả
biểu hiện gen được tìm thấy nằm trong vùng não bộ có liên quan đến tâm thần phân
liệt, cụ thể là vùng hồi răng (dentate gyrus) trong vùng hải mã.
Trong vài năm qua, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một số nghiên cứu với mục tiêu có
thể hiểu rõ hơn về sự tương quan phân tử của bệnh tâm thần phân liệt bằng cách phân
tích các mô não được lấy từ các bệnh nhân đã chết. Những thí nghiệm này được thực
hiện trên mô não đồng nhất chứa hỗn hợp phức tạp của nhiều loại tế bào. Tuy nhiên,
việc sử dụng mô não đồng nhất dường như xa vời với ý tưởng với nhóm nghiên cứu
bởi vì nó khiến việc điều tra các loại tế bào cụ thể liên quan đến tín hiệu biểu hiện gen
trong bệnh tâm thần phân liệt trở nên khó khăn hơn.
Trên Medical Xpress, Daniel Hoeppner, thành viên trong nhóm thực hiện nghiên cứu,
cho biết: “Nghiên cứu trước đây cũng liên quan đến vùng hồi răng trong bệnh tâm
thần và tiểu vùng của vùng hải mã này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhớ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã tận dụng sự xuất hiện các hình thái khác
biệt của lớp tế bào hạt, sử dụng công nghệ microdissection để cắt lớp này ra khỏi mô
quanh vùng hải mã”.
Thiết kế thử nghiệm mà các nhà nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu gần đây của họ
có một số lợi thế quan trọng. Một trong những thế mạnh chính của nó là nó liên quan
đến việc sử dụng dữ liệu giải trình tự RNA (RNA-seq) từ cả hai bên bán cầu của não;
vùng hải mã khối lớn xuất phát từ một bán cầu não và lớp tế bào hạt vùng hồi răng
xuất phát từ vùng khác.
Bằng cách phân tích dữ liệu này, các nhà nghiên cứu có thể xác định được gen biểu
hiên dấu hiệu đặc biệt đối với lớp tế bào hạt của vùng hồi răng (DG-GCL) và những
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gen khác dường như được phân chia với các phần khác của vùng hải mã. Những trái
ngược xảy ra bên trong các tế bào riêng biệt trong các vùng hải mã khác nhau là trọng
tâm chính của các phân tích nghiên cứu.
“Từ quan điểm phương pháp luận, nhiều nhà nghiên cứu đã chuyển từ nghiên cứu mô
não đồng nhất trực tiếp sang nghiên cứu các hạt nhân tế bào riêng lẻ bằng cách sử
dụng các công cụ giải trình tự RNA nhân đơn (snRNA-seq). Tuy nhiên, các phương
pháp tiến bộ này chỉ mô tả được sơ lược các biểu hiện gen, đặc biệt là đối với các
quần thể tế bào ít phong phú. Việc sử dụng các thiết bị vi phẫu laser (laser capture
microdissection - LCM) cho phép nhóm nghiên cứu tập trung vào các quần thể tế bào
có hình thái học hoặc không gian đã được xác định và sử dụng các công nghệ giải
trình tự tiên tiến hiện nay để xác định các hệ phiên mã của chúng”, Thomas Hyde, một
nhà nghiên cứu khác tham gia nghiên cứu, cho biết.
Sử dụng thiết bị LCM kết hợp với kỹ thuật giải trình tự RNA, các nhà nghiên cứu có
thể xác định được các loại tế bào và hiệu ứng di truyền trong vùng não DG-GCL có
thể liên quan đến nguy cơ phát triển tâm thần phân liệt. Nhóm nghiên cứu đã xác định
khoảng 9 triệu đặc điểm biểu hiện gen trong vùng DG-GCL, 15 trong số đó có sự
khác lạ hẳn với vùng não này và không biểu hiện ở các vùng khác trong khối vùng hải
mã. 15 này bao gồm 15 vị trí biểu hiện đã được đánh dấu trước đây được xem như là
các biến thể có nguy cơ gây bệnh tâm thần phân liệt.
Tiến hành phân tích những phát hiện này, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy các tín
hiệu di truyền liên quan đến tâm thần phân liệt chưa từng được xác định trước đây, bao
gồm sự giảm biểu hiện gen GRM3 và CACNA1C.
“Việc xác định các liên kết gen rủi ro mới và đặc biệt trong vùng hồi răng đã thúc đẩy
nhóm nghiên cứu thực hiện các thí nghiệm chức năng để tạo ra các tế bào thần kinh
hạt vùng hải mã từ các tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSCs) và thay đổi các biểu hiện
của các gen nguy cơ đó để có thể hiểu rõ hơn mức độ rủi ro các cơ chế sinh
học”, Mitsuyuki Matsumoto, thuộc nhóm nghiên cứu, cho biết.
Báo cáo gần đây đã làm nổi bật tiềm năng to lớn của việc sử dụng các chiến lược chọn
mẫu nhắm mục tiêu, chẳng hạn như microdissection, để nghiên cứu các mẫu tế bào cụ
thể trong não người. Những phát hiện trong nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn sâu
sắc có giá trị mới về các mẫu biểu hiện gen có thể liên quan đến nguy cơ phát triển tâm
thần phân liệt.
P.T.T (NASATI0, theo https://medicalxpress.com/news/2020-03-neuroscientistsinsight-genetic-schizophrenia.html,
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Tăng cường cảm biến vị đắng làm giảm lượng muối và cải thiện rối loạn chức
năng tim mạch

Lượng muối cao là một yếu tố của tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Giảm muối
có thể làm giảm đáng kể huyết áp và cải thiện tổn thương cơ quan chính do tăng
huyết áp. Tuy nhiên, trong ba thập kỷ qua, một số chiến lược đã thất bại trong việc
giảm lượng muối hàng ngày xuống mức tối ưu. Do đó, điều quan trọng là xác định
các phương pháp thay thế để giảm lượng muối quá mức và chống lại chứng tăng
huyết áp do muối cao.
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ác cảm gây ra bởi muối vượt quá phạm vi
nồng độ sinh lý được trung gian bởi một kênh tiềm năng thụ thể cảm biến vị giác
thoáng qua M5 (TRPM5) trong các tế bào thụ thể vị giác. Kích thích hàm lượng muối
cao có thể tạo ra vị đắng cho phản ứng phòng thủ để giảm lượng muối. Nhóm nghiên
cứu của Giáo sư Zhiming Zhu từ Đại học Quân Y phát hiện ra rằng kích thích hàm
lượng muối cao kích hoạt vị đắng qua trung gian TRPM5 và tăng phản ứng ác cảm.
Tuy nhiên, lượng muối cao trong thời gian dài làm suy yếu hoạt động của TRPM5
bằng cách ức chế hoạt động của protein kinase C (PKC) và phosphoryl hóa threonine
phụ thuộc PKC. Tác giả nghiên cứu Tiến sĩ Yuanting Cui, cho biết: "Phản ứng ác cảm
qua trung gian TRPM5 đối với hàm lượng muối cao bị suy yếu, dẫn đến sự gia tăng
dần dần lượng muối cao và tăng huyết áp ở những con chuột được nuôi bằng chế độ
ăn nhiều muối trong thời gian dài”.
Trên cơ sở đó, nhóm của Giáo sư Zhiming Zhu tiếp tục khám phá cách khôi phục thiệt
hại chức năng TRPM5 gây ra khi dung hàm lượng muối cao trong thời gian dài. Họ
phát hiện ra rằng can thiệp chế độ ăn kiêng lâu dài với chiết xuất mướp đắng (BME)
đã phục hồi ác cảm qua trung gian TRPM5 đối với các kích thích hàm lượng muối cao
trong biểu mô lưỡi, do đó làm giảm lượng muối quá mức và cải thiện tổn thương tim
mạch ở chuột. Về mặt cơ học, BME trong chế độ ăn kiêng đã ức chế hoạt hóa
RhoA/Rho kinase do muối cao, dẫn đến giảm mức độ phosphoryl hóa của chuỗi ánh
sang myosin và myosin phosphatase nhắm vào mục tiêu. Hơn nữa, cucurbitacin E
(CuE), hợp chất hoạt động chính trong BME, cũng bị ức chế. bằng cách làm giảm
dòng Ca2 + do L-type gây ra trong các tế bào cơ trơn mạch máu. Tiến sĩ Hao Wu và
Giáo sư Zhiming Zhu, cho biết: "Chúng tôi thấy rằng BME và CuE làm tăng biểu hiện
và chức năng TRPM5 trong biểu mô lưỡi. Do đó, những con chuột được nuôi bằng

19

hàm lượng muối cao cộng với chế độ ăn BME cho thấy lượng muối thấp hơn, và cải
thiện chứng tăng huyết áp do muối cao và chứng phì đại tim so với những con chuột
chỉ được nuôi bằng chế độ ăn nhiều muối”.
Những kết quả đáng khích lệ này cung cấp thêm các gợi ý để thúc đẩy việc sử dụng
các yếu tố chế độ ăn uống để giảm tiêu thụ muối. Tăng cường chức năng vị đắng bằng
mướp đắng trong chế độ ăn uống có thể cung cấp một phương pháp đầy hứa h n để đối
kháng với lượng muối quá mức và ngăn ngừa rối loạn chức năng tim mạch do muối
cao.
Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-bitter-sensor-saltintake-cardiovascular.html,
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Nghiên cứu bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà nuôi thả vườn
tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và giải pháp phòng chống

Ở nước ta, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng vẫn luôn chiếm
một vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Xu hướng chăn nuôi
với quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới về giống, thức ăn, thuốc
thú y và quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đã làm tăng quy mô cũng như chất lượng
đàn gia cầm. Quy mô chăn nuôi công nghiệp giúp cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu
thực phẩm trong nước và còn có khả năng xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng thịt
gia cầm được nuôi theo phương thức công nghiệp không chắc thịt, thơm ngon. Đời
sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu tìm đến các loại thực phẩm
sạch, chất lượng thịt thơm ngon tăng cao.
Trong các loại thịt gà cung cấp trên thị trường, gà thả vườn hoặc thả đồi do thời gian
nuôi kéo dài nên thịt gà có vị thơm, chắc phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt
Nam. Vì thế, trong những năm gần đây mô hình chăn nuôi gà thả vườn đã và đang
phát triển mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước. Một số địa phương đã xây dựng
được thương hiệu gà thả vườn có chất lượng thịt chắc, thơm ngon như Gà đồi Yên Thế
ở Bắc Giang, Gà đồi Chí Linh, Hải Dương... bước đầu đã mang lại hiệu quả cao cho
nhiều hộ chăn nuôi gà thả vườn khu vực phía Bắc. Chăn nuôi gà ta thả vườn không
khó nhưng để nuôi gà thả vườn thành công mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu đòi hỏi
người chăn nuôi phải được trang bị kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, đặc biệt là những
hiểu biết về bệnh của đối tượng gà nuôi theo phương thức thả vườn.
Trên thực tế, chăn nuôi gà theo phương thức thả vườn gặp phải một số vấn đề khó
khăn như dịch bệnh, giá gà thịt bấp bênh… làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của
người chăn nuôi. Bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm do Histomonas meleagridis trên gà
thả vườn là một bệnh ký sinh tr ng mới xuất hiện trên nh ng đàn gà nuôi thả vườn thời
gian gần đây. Histomonas meleagridis ký sinh chủ yếu ở manh tràng và nhu mô gan,
gây hoại tử, xuất huyết niêm mạc manh tràng và gan làm rối loạn chức năng hoạt động
của gan. Gà bị bệnh có triệu chứng ủ rũ, x lông, giảm ăn, phân loãng màu vàng (màu
lưu huỳnh); bệnh còn có tên gọi khác là bệnh đầu đen do đặc điểm này. Gà bệnh chết
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rải rác và thường chết về ban đêm, mức độ chết không ồ ạt nhưng gà chết kéo dài, tỷ lệ
chết lên tới 80-85 gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
Hiện nay bệnh đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và gây thiệt hại lớn về kinh tế
cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, ở nước ta nghiên cứu về bệnh viêm gan ruột truyền
nhiễm ở gà còn rất hạn chế. Hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào đầy đủ về
bệnh, đặc biệt về quy trình chẩn đoán, phòng chống và điều trị bệnh hiệu quả.
Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất và được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn giao nhiệm vụ, cùng phối hợp với Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề
tài PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bệnh viêm gan ruột
truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
và giải pháp phòng chống”. Nhằm mục tiêu nghiên cứu xác định một số đặc điểm
triệu chứng lâm sàng, bệnh tích, dịch tễ cũng như xây dựng được quy trình chẩn đoán
chính xác và phòng, trị bệnh hiệu quả, dễ áp dụng trong thực tiễn nhằm phát hiện và
phòng trị bệnh kịp thời bảo vệ sức khoẻ đàn gà nuôi thả vườn, nâng cao kinh tế cho
người chăn nuôi.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài thu được những kết quả như sau:
1. Gà mắc bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm có biểu hiện ủ rũ, lông xù, thân gầy, giảm
ăn và uống nhiều nước (85,31 ), gà sốt trên 43 độ C (74,38 ). Triệu chứng đặc trưng
của bệnh là gà tiêu chảy, phân có màu vàng (màu lưu huỳnh) chiếm tỷ lệ 85,31 .
Bệnh tích đại thể thấy rõ nhất ở manh tràng và gan. Gan sưng, trên bề mặt xuất hiện
nhiều đám hoại tử. Manh tràng căng phồng, thành manh tràng bị viêm hoại tử nặng.
Chất chứa trong lòng manh tràng đóng kén. Bệnh tích vi thể ở tổ chức manh tràng và
gan thoái hóa, hoại tử và có nhiều tế bào viêm, có đơn bào (100 ). Gà mắc bệnh do
Histomonas meleagridis số lượng hồng cầu giảm, chỉ còn 1,79 ± 0,16 triệu/µl. Số
lượng bạch cầu ái toan và bạch cầu đa nhân trung tính tăng so với gà khoẻ, trung bình
là 25,11 ± 0,47 nghìn/µl.
2. Gà mắc bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm ở cả 4 mùa trong năm, nhưng tập trung
vào vụ Xuân - Hè (tỷ lệ nhiễm chiếm 89,46 ). Gà nhiễm bệnh viêm gan ruột truyền
nhiễm cao nhất ở gà 3 đến 4 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm là 92,42 ; gà trên 4 tháng tuổi
tỷ lệ nhiễm là 84,80 , có xu hướng nhiễm giảm thấp. Gà mắc bệnh ở các quy mô chăn
nuôi khác nhau, tỷ lệ gà nhiễm bệnh cao nhất ở quy mô trên 1000 gà là 85,67 .
3. Phương pháp chẩn đoán bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm bằng kỹ thuật PCR cho
kết quả rất chính xác (trên 90 ), ở mọi giai đoạn gà mắc bệnh. Phương pháp soi kính
hiển vi chất chứa manh tràng phát hiện Histomonas meleagridis nên sử dụng khi gà
bệnh còn sống và gà nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu. Phương pháp ELISA xác định sự lưu
hành kháng thể kháng Histomonas meleagridis sau khi tiếp xúc với mầm bệnh với độ
chính xác cao (88-90%)
4. Loài đơn bào ký sinh gây bệnh cho gà thả vườn tại 4 tỉnh phía Bắc là Histomonas
meleagridis.
5. Sử dụng nước vôi Ca(OH)2 0,5 , liều 1lit/m2, 2 ngày trước khi thả gà vào vườn
nuôi cho hiệu quả phòng bệnh 100 , không thấy bệnh tái phát. Biện pháp cuốc lật đất
bề mặt vườn nuôi sâu 15cm, 2 tuần trước khi thả gà vào vườn nuôi cho hiệu quả phòng
bệnh 100 không thấy bệnh tái phát. Thuốc Levamisole cho hiệu lực tẩy giun kim
cao, ở thực nghiệm là 96,17 và trên thực địa là 89,77 .
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6. Thuốc Toltrazuril kết hợp Tylosin, Vitamin C và bột tỏi, thời gian điều trị 3 ngày
cho hiệu lực điều trị là 83,13 , nhưng chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu của bệnh.
Thuốc Sulfadimethoxine kết hợp Tylosin, Vitamin C và bột tỏi, thời gian điều trị 5
ngày cho hiệu quả điều trị là 78,82 .
Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15296/2018) tại Cục Thông tin
KHCNQG.
Đ.T.V (NASATI)
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Tổng hợp Vật liệu Huỳnh quang Ứng dụng Chế tạo WLED

Để có thể nghiên cứu thành công quy trình chế tạo vật liệu huỳnh quang và tối ưu
hóa quy trình nhằm ứng dụng chế tạo WLED chỉ với một mạng nền duy nhất bằng
cách đồng pha tạp nhiều nguyên tố một lúc. Đồng thời chế tạo được vật liệu phát xạ
3 màu cơ bản: đỏ, xanh da trời và xanh lá cây làm tiền đề chế tạo WLED bằng cách
pha tạp các nguyên tố (ví dụ như đất hiếm) vào mạng nền. Nhóm nghiên cứu do bà
Nguyễn Thị Kim Liên, Viện AIST, Đại học Bách Khoa Hà Nội làm chủ nhiệm đã
tiến hành triển khai nghiên cứu đề tài: “Tổng hợp Vật liệu Huỳnh quang Ứng dụng
Chế tạo WLED”.
Sau một 72 tháng (từ 12/2011 đến 12/2017) triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu thu
được các kết quả như sau:
1. Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ (Y, Gd)BO3: Eu3+ Bột huỳnh
quang phát ánh sáng đỏ (Y,Gd)BO3:Eu3+ được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel
xuất hiện pha tinh thể ở 700 độ C và ổn định hình thái ở 900 độ C. Nồng độ Gd3+ tối
ưu là 35 , cường độ PL tăng theo nồng độ Eu3+ được quan sát đến 30 Eu3+. Việc
phát xạ mạnh ở 611 và 625 nm hứa h n cho việc ứng dụng trong các thiết bị phát
quang.
2. Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Sr5(PO4)Cl: Eu3+/ Eu2+ Các kết quả nghiên
cứu cho thấy bột huỳnh quang do nhóm nghiên cứu chế tạo có mạng nền gồm hai pha
Sr5(PO4)3Cl và Sr3(PO4)2 do sự bay hơi của Cl trong quá trình chế tạo. Tuy nhiên,
chúng tôi cũng phát hiện được rằng sự bay hơi của Cl có thể được hạn chế bằng các
tăng nồng độ Eu pha tạp. Ở chế độ khử hợp lý, bột huỳnh quang nhận được phát đồng
thời trong hai vùng, vùng đỏ (612 nm) và vùng xanh da trời (405/446 nm) do sự phát
xạ của ion Eu2+ trong hai mạng nền khác nhau. Nhiệt độ thiêu kết và nồng độ pha tạp
tối ưu tương ứng là 1000 độ C và 5.5 Eu. Hơn nữa, họ cũng phát hiện được rằng
cường độ phát xạ (PL) và kích thích (PLE) của ion Eu2+ trong mạng nền Sr3(PO4)2
cao hơn trong mạng nền Sr5(PO4)3Cl.
3. Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Sr2MgSi2O7 Đã tổng hợp được bột huỳnh
quang MMgSi2O7: Eu3+/ Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) bằng phương pháp đồng kết tủa. Việc
chuyển đổi hoàn toàn bột phát xạ ánh sáng đỏ sang xanh là có thể đạt được nhờ ử mẫu
ở nhiệt độ cao (1300 độ C), trong thời gian 2h trong môi trường hỗn hợp khí N2 + H2.
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Tùy thuộc vào thành phần mạng nền, bột huỳnh quang nhận được có thể phát xạ trong
vùng blue (Sr) hoặc blue+green (Ba) hoặc blue+yellow (Ca). Bột huỳnh quang nhận
được có thể kích thích tốt trong cả hai vùng UV và blue hứa h n khả năng ứng dụng
trong chế tạo WLED.
4. Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang BaMgAl10O17: Eu2+ Đã tổng hợp thành công
bột huỳnh quang BAM:Eu2+ ở nhiệt độ 1300 độ C trong môi trường khử hydro.
Vật liệu nhận được phát quang tốt trong vùng xanh lam với cực đại phát xạ ~ 455 nm.
Kết quả khảo sát nhận được cho thấy bột huỳnh quang chế tạo được có thể ứng dụng
được trong chế tạo đèn huỳnh quang và điốt phát quang.
Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Advances in Natural Science:
Nanoscience and Nanotechnology (ISI 2015), Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế ICAMN 2012
và tạp chí Journal of Electronic Materias (ISI IF = 1.58).
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14806/2018)
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
P.T.T (NASATI)
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