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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Chắp cánh cho doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp tại Việt Nam 

 

Graft Việt Nam 2021 được hy vọng tạo cú hích phát triển doanh nghiệp công nghệ 

nông nghiệp tại Việt Nam 

(CESTI) Chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư trong công nghệ nông 

nghiệp - GRAFT Challenge Vietnam 2021 vừa được khởi động tại Việt Nam. 

Chương trình sẽ kết nối các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp (AgriTech) hàng 

đầu với các đối tác và các nguồn lực hỗ trợ mở rộng quy mô trong ngành nông 

nghiệp Việt Nam. 

Với mục tiêu chắp cánh cho doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp phát triển tại Việt 

Nam, GRAFT được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Aus4Innovation hợp tác 

giữa Chính phủ Úc và Việt Nam để góp phần thúc đẩy thử nghiệm các mô hình mới 

trong hợp tác đối tác công - tư, tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác dự 

báo số, xây dựng kịch bản, thương mại hóa và chính sách về đổi mới sáng tạo. 

Năm 2021, Chương trình được tổ chức bởi Beanstalk, một cơ quan sáng tạo đổi mới 

của Úc, hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA), Trung tâm Hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp (SYS), và MBI. Chương trình tự hào nhận được sự hỗ trợ và 

tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ 

thuật quốc gia Úc (CSIRO), và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Với sự tài trợ của Chính phủ Úc, thông qua Chương trình Aus4Innovation, GRAFT hỗ 

trợ doanh nghiệp giải quyết những thách thức cấp thiết của ngành nông nghiệp Việt 

Nam bao gồm: cải thiện chất lượng và chi phí nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu 

tỉ lệ tổn thất sau thu hoạch, và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng, đồng thời giải 

quyết các thách thức cụ thể của từng nhóm ngành: Trồng trọt, thủy hải sản, và chăn 

nuôi. Chương trình xác định các thách thức này từ thực tiễn nhu cầu của các nhóm 

công tác ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. 

“Chương trình GRAFT sẽ kết nối những doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt 

Nam với những giải pháp công nghệ đột phá có khả năng giải quyết những thách thức 

của ngành, và tạo ra những giá trị bổ sung cho hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam” - 

ông Justin Admed, Trưởng đại diện Chương trình GRAFT - cho biết. 
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GRAFT tìm kiếm các doanh nghiệp AgriTech trưởng thành tại Việt Nam và trên thế 

giới với các giải pháp đã được thị trường kiểm chứng và sẵn sàng mở rộng quy mô. 

Các doanh nghiệp khi nộp đơn đăng ký cần làm rõ giải pháp của mình có thể giải 

quyết các thách thức của ngành như thế nào, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng tích 

cực mang lại cho cộng đồng xã hội và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp 

Việt Nam. Chương trình sẽ kết thúc nhận hồ sơ trực tuyến vào 14/5/2021. 

Ban tổ chức chương trình cho biết, sẽ lựa chọn ít nhất sáu doanh nghiệp hàng đầu để 

tham gia 12 - 15 tuần hỗ trợ mở rộng quy mô bao gồm những buổi tư vấn riêng với 

mạng lưới các chuyên gia. Những doanh nghiệp được lựa chọn cũng sẽ có cơ hội giao 

lưu với những nhà lãnh đạo ngành, các nhà đầu tư và các đơn vị phát triển thị trường 

để hợp tác và đánh giá kỹ thuật trước khi tham gia chuyến khảo sát thực tế chuyên sâu 

và kết nối hợp tác kinh doanh. 

Theo ông Phan Quang Vinh, Giám đốc MBI Innovation, đây là Chương trình thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo và đầu tư trong công nghệ nông nghiệp lần đầu tiên có mặt tại Việt 

Nam hướng tới tăng tốc hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ đang phát triển để mở rộng 

nguồn khách hàng và mạng lưới đối tác tiềm năng tại Việt Nam, một trong những thị 

trường phát triển nhanh nhất toàn cầu. 

Ông Nguyễn Đức Tùng - Tổng Thư ký, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam - chia sẻ: 

“Khả năng phục hồi của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 cùng với vị thế là một 

cường quốc xuất khẩu nông nghiệp đã chứng minh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ 

của nền nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cần có những giải pháp công 

nghệ đột phá để có thể tận dụng hết những cơ hội đó. Qua GRAFT, Hiệp hội Nông 

nghiệp số Việt Nam muốn tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi để phát triển công nghệ 

nông nghiệp”. 
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Nuôi lươn không bùn bằng công nghệ tuần hoàn 

 

Hệ thống nuôi lươn không bùn theo công nghệ RAS tạiTrung tâm Khuyến nông và 

Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang. Ảnh: NNC 

(Báo Khoa học và phát triển) Mô hình nuôi lươn không bùn bằng công nghệ tuần 

hoàn do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II thiết kế cho tỷ lệ sống đạt 99% và 

tốc độ tăng trưởng đạt từ 3 – 5% trọng lượng/ngày. 

Tại Hội thảo “Giải pháp nuôi lươn không bùn bằng hệ thống tuần hoàn” do Trung tâm 

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TPHCM tổ chức mới đây, ThS. Lê Ngọc 

Hạnh, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, cho biết, công nghệ tuần hoàn (RAS) 

được nghiên cứu và phát triển mạnh ở châu Âu để khắc phục các hạn chế của công 

nghệ nuôi lồng bè, ao. Công nghệ này được ứng dụng trên thế giới rất đa dạng - từ 

trong nhà, ngoài trời, với nhiều đối tượng nuôi như: cá, tôm, cua, lươn,… Tuy nhiên, 

RAS mới được quan tâm ở Việt Nam trong thời gian gần đây. 

Hệ thống tuần hoàn do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II thiết kế bao gồm: bể 

nuôi, thiết bị lọc cơ học (để loại bỏ chất thải rắn, thức ăn dư thừa, bùn cặn), thiết bị lọc 

sinh học (dùng giá thể nhựa cấy vi sinh để giảm thiểu độc tố ammonia), thiết bị lọc 

màu (của nước nuôi) có thể lọc bằng cát, hóa chất để nước trong, thiết bị khử khí CO2 

trong nước, thiết bị bổ sung và kiểm soát oxy, thiết bị diệt khuẩn bằng tia UV, hệ 

thống giám sát chung cho cả quy trình nuôi. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động. 

Ưu điểm của hệ thống là tuần hoàn tái sử dụng nước 100% (không thay nước, chỉ bổ 

sung lượng nước bị hao hụt do bốc hơi khi cần). Trong đó, chất thải rắn được tách 

bằng thiết bị tách thải tự động do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II chế tạo, giúp 

loại bỏ công đoạn xả thải. Các chất thải hoà tan sẽ xử lý bằng hệ thống lọc sinh học có 

thiết bị tách thải tự động, nên không xả thải ra môi trường. Chất lượng nước được đảm 

bảo đạt mức amoni dưới 0,5mg/l, nitrit dưới 1mg/l, pH dao động từ 7,5-8, oxy hoà tan 

trong nước duy trì từ 6mg/l trở lên, nhiệt độ được kiểm soát bằng cảm biến điện tử. 

Nhờ đó, điều kiện nuôi được kiểm soát tốt, hạn chế mầm bệnh xâm nhập, đồng thời 

tiết kiệm nước. Đây là mô hình phù hợp cho quy mô nuôi trồng nhỏ và vừa như hộ gia 

đình, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản. 
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Theo ông Hạnh, mô hình nuôi lươn không bùn bằng hệ thống tuần hoàn đang được 

ứng dụng để nuôi cả lươn giống lẫn lươn thịt (lươn thương phẩm). Tùy vào cơ sở vật 

chất hiện có, người nuôi có thể tận dụng hoặc cải tạo lại mô hình nuôi cũ để linh hoạt 

sử dụng trong hệ thống tuần hoàn, giảm chi phí đầu tư. Trung tâm Khuyến nông và 

Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang đã tận dụng lại hệ thống cấp nước và một số bể nuôi, 

tiến hành lắp đặt thêm hệ thống tách thải – lọc sinh học và hệ thống kiểm soát nhiệt độ. 

Trước đó, Trung tâm nuôi lươn không bùn trong bể, nhưng phải thay nước thường 

xuyên, tốn công lao động và không kiểm soát tốt được môi trường nước nuôi. 

 

Lươn sau 1 tháng nuôi cho trọng lượng gấp đôi. Ảnh: NNC 

Sau hơn 1 tháng đưa lươn vào nuôi tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông 

nghiệp Tiền Giang, tỷ lệ sống đạt 99%, tốc độ tăng trưởng gấp đôi (trung bình tăng 3 – 

5% trọng lượng/ngày). Nếu thực hiện đúng quy trình, lươn có thể đạt trọng lượng từ 

200 – 250g sau 8 tháng nuôi, rút ngắn hai tháng so với phương pháp nuôi truyền thống 

(có bùn hoặc không bùn). 

Ông Hạnh cho biết thêm, đối với mô hình nuôi lươn giống bằng công nghệ RAS, Viện 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã lắp đặt ở Trại lươn giống Sông Ray (Đồng 

Nai) cho tỷ lệ sống đạt 90%, chất lượng lươn giống đồng đều, đảm bảo là nguồn đầu 

vào tốt. 
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Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Công cụ lan tỏa phong trào năng suất, chất 

lượng trong cộng đồng doanh nghiệp 

 

Trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các doanh nghiệp 

(Truyenthongkhoahoc.vn) Qua 25 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất 

lượng quốc gia (GTCLQG) không chỉ giúp định hướng cho các doanh nghiệp (DN) 

tiếp cận toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực 

quốc tế thông qua các tiêu chí Giải thưởng, mà còn là công cụ hữu hiệu, tạo điều 

kiện cho DN hội nhập với thị trường trong và ngoài nước. 

Đánh giá theo tiêu chí quốc tế 

Báo cáo của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cho biết, GTCLQG được thiết lập 

trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Balrige của Mỹ. Tiêu chí x t 

thưởng GTCLQG được quy định tại Điều 27 Nghị định số 132/200 /NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 200  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm 07 tiêu chí khắt khe, khoa học và toàn diện đánh giá 

mọi mặt hoạt động và kết quả của tổ chức/DN. 

Tiêu chí 1 - Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp (120 điểm): Tiêu chí này đề 

cập cách thức các lãnh đạo cao nhất của tổ chức chỉ đạo và duy trì hoạt động tổ chức 

cũng như xem x t việc điều hành tổ chức và việc thực hiện các trách nhiệm về pháp lý, 

đạo đức, xã hội và sự hỗ trợ đối với cộng đồng của tổ chức. 

Tiêu chí 2 - Chiến lược hoạt động của tổ chức/DN ( 5 điểm): Tiêu chí này đề cập cách 

thức tổ chức xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động, cách thức triển 

khai và điều chỉnh (nếu có) mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động đã chọn và đo 

lường việc thực hiện  

Tiêu chí 3 - Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường ( 5 điểm): Tiêu chí 

này nêu cách thức tổ chức thực hiện sự gắn bó, cam kết với khách hàng của mình 

nhằm đạt được thành công dài hạn trên thị trường. Chiến lược gắn kết này cho thấy 

cách thức tổ chức xây dựng một nền văn hoá định hướng vào khách hàng. Tiêu chí này 

cũng nêu cách thức tổ chức lắng nghe mong muốn của khách hàng và sử dụng các 

thông tin này để cải tiến và xác định các cơ hội cải tiến. 
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Tiêu chí 4 - Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm): Tiêu chí này đề cập đến 

cách thức tổ chức lựa chọn, thu thập, phân tích, quản lý và cải tiến dữ liệu, thông tin và 

tài sản tri thức, quản lý công nghệ thông tin. Tiêu chí này cũng đánh giá việc tổ chức 

thực hiện việc xem x t và sử dụng việc xem x t này để cải tiến hoạt động của mình. 

Tiêu chí 5 - Quản lý, phát triển nguồn nhân lực ( 5 điểm): Tiêu chí này xem x t cách 

thức tổ chức quản lý, xây dựng và gắn kết lực lượng lao động của mình như thế nào để 

sử dụng hết tiềm năng nhằm thực hiện được nhiệm vụ, chiến lược và kế hoạch hành 

động tổng thể của tổ chức. Tiêu chí này cũng xem x t đến khả năng đánh giá năng lực 

và nhu cầu về năng suất của lực lượng lao động, khả năng xây dựng một môi trường 

cho lực lượng lao động nhằm đạt được hiệu quả cao. 

Tiêu chí 6 - Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, DN ( 5 điểm): Tiêu chí này xem 

xét cách thức tổ chức thiết kế hệ thống làm việc của mình; cách thức tổ chức thiết kế, 

quản lý và cải tiến các quá trình chính của mình để thực hiện công việc nhằm đem lại 

giá trị cho khách hàng, đạt được thành công và sự phát triển bền vững cho tổ chức. 

Tiêu chí này cũng xem x t sự sẵn sàng của tổ chức đối với các trường hợp khẩn cấp. 

Tiêu chí 7 - Kết quả hoạt động của tổ chức, DN (450 điểm): Tiêu chí này xem x t kết 

quả thực hiện và việc cải tiến của tổ chức trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

chính như: Các kết quả hoạt động về sản phẩm, sự thoả mãn của khách hàng, kết quả 

tài chính và thị trường, nguồn nhân lực, kết quả tác nghiệp, điều hành và trách nhiệm 

xã hội. Mức độ kết quả này được so sánh với các kết quả tương ứng của đối thủ cạnh 

tranh và các tổ chức khác cung cấp sản phẩm tương tự. 

Bảy tiêu chí GTCLQG được chia thành 1  hạng mục và thể hiện thành hơn 200 câu 

hỏi chi tiết. Bảy tiêu chí GTCLQG bao gồm những khía cạnh hình thành nên các nhân 

tố thiết yếu giúp mang lại thành công cho các tổ chức/DN. Có thể xem bảy tiêu chí 

GTCLQG là công cụ giúp các tổ chức/DN tìm hiểu về điểm mạnh cũng như điểm yếu 

của mình. 

Từ đó, tổ chức/DN có các biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót, sai lỗi trong quá 

trình quản lý cũng như điều hành sản xuất kinh doanh, có các cải tiến phù hợp giúp 

điều chỉnh các hệ thống quản lý và đẩy mạnh chất lượng trong toàn bộ tổ chức để tạo 

ra sự phát triển bền vững trong vận hành tổ chức/DN. 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh có 

nhiều thứ nhưng quan trọng là năng suất, chất lượng, đặc biệt là chất lượng khi trình 

độ phát triển ngày càng cao, yêu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, khắt khe hơn. 

Do vậy, DN Việt cần phải theo những tiêu chí quốc tế bởi điều này không chỉ góp 

phần chinh phục khách hàng trong nước mà còn hướng tới thị trường nước ngoài. 

GTCLQG được đánh giá theo 07 tiêu chí trong đó có vai trò quan trọng của đổi mới 

sáng tạo. Nếu x t kỹ hơn sẽ thấy đó là yếu tố văn hóa, đạo đức DN trong sản xuất, 

kinh doanh. Đó còn là sự cam kết của DN với khách hàng, cộng đồng và không chỉ 

trong nước mà cả thế giới; không chỉ liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, mà còn liên quan 

đến con người, phát triển bền vững. "Tôi mong muốn, ngày càng có nhiều DN tham 

gia và Giải thưởng tiếp tục không ngừng lan tỏa để phong trào năng suất chất lượng 

ngày càng đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước", Phó Thủ tướng 

nói. 
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Ứng dụng công nghệ/công cụ quản lý tiên tiến tại Trung tâm R&D của Công ty CP 

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. 

Công cụ tự đánh giá cho doanh nghiệp 

Đánh giá GTCLQG, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh nhấn 

mạnh, Giải thưởng không chỉ đơn thuần là hình thức tôn vinh về chất lượng, mà còn là 

công cụ, biện pháp chính để thể hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực chất lượng. 

GTCLQG của Việt Nam cũng định hướng theo mục tiêu này. Ngay từ khi được triển 

khai từ năm 1996 đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động năng suất - chất lượng 

hiệu quả và liên tục tại các địa phương trong cả nước. 

Theo đó, các DN khi tham dự GTCLQG, không chỉ có cơ hội được Thủ tướng Chính 

phủ khen thưởng, mà còn là dịp được tiếp cận với mô hình sản xuất kinh doanh hoàn 

hảo, một công cụ tự đánh giá tiên tiến trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các 

tiêu chí của GTCLQG, để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh 

doanh theo các chuẩn mực quốc tế, xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng 

quản lý, xác định những thành tựu và điểm yếu, cơ hội thành công và nhiệm vụ cho 

tương lai, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Đây chính là giá 

trị cốt lõi mà Giải thưởng đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi họ ứng dụng mô 

hình GTCLQG trong quản lý tại DN. 

Ngoài ra, GTCLQG chính là thước đo phát triển của mỗi DN, là công cụ, động lực để 

DN phát triển. Việc tham gia Giải thưởng không những giúp DN ngày càng hoàn thiện 

mình bằng việc áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến mà còn góp phần nâng cao năng 

suất, chất lượng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong và 

ngoài nước. 

Box: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2020 cho 19 

DN và tặng Giải thưởng GTCLQG năm 2020 cho 36 DN. 

Giải Vàng GTCLQG năm 2020 được trao cho 19 DN gồm: 13 DN sản xuất lớn: Công 

ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu; Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới; Công ty 

Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi 

nhánh 3 tại Đồng Nai; Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi; Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Sao Thái Dương tại Hà Nam; Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam; Công ty 
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Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà; Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sữa TH; Công ty cổ phoà Hoá chất Việt Trì; Công ty Cổ phần Cấp 

nước Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Sản xuất Th p Việt Đức.. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Hóa học sử dụng năng lượng mặt trời 

 

Tạo ra các phân tử có thể dùng làm nguyên liệu để tổng hợp thuốc, chất tẩy rửa, 

phân bón... Ánh sáng nhìn thấy có thể thúc đẩy các quá trình chuyển đổi carbon 

dioxide thành các vật liệu phổ biến. Việc sản xuất nhiều hóa chất quan trọng đối 

với sức khỏe và sự tiêu thụ quá mức nhiên liệu hóa thạch, đã góp phần phát thải 

carbon dioxide và biến đổi khí hậu. Một cách tiếp cận mới sử dụng ánh sáng mặt 

trời để chuyển đổi carbon dioxide thải thành các hóa chất cần thiết này, có khả 

năng giảm lượng khí thải. 

Quy trình này ngày càng trở nên khả thi nhờ những tiến bộ trong chất xúc tác hoạt hóa 

bằng ánh sáng mặt trời hay còn gọi là chất xúc tác quang. Trong những năm gần đây, 

các nhà nghiên cứu đã phát triển chất xúc tác quang phá vỡ liên kết đôi bền giữa 

carbon và oxy trong carbon dioxide. Đây là bước đầu tiên quan trọng trong việc tạo ra 

các nhà máy lọc “năng lượng mặt trời” sản xuất các hợp chất hữu ích từ khí thải - bao 

gồm các phân tử “nền tảng” có thể dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các sản phẩm đa 

dạng như thuốc, chất tẩy rửa, phân bón. 

Chất xúc tác quang thường là chất bán dẫn, đòi hỏi ánh sáng cực tím năng lượng cao 

để tạo ra các điện tử tham gia vào quá trình biến đổi carbon dioxide. Tuy nhiên, tia cực 

tím vừa khan hiếm (chỉ chiếm 5% ánh sáng mặt trời) vừa có hại. Do đó, việc phát triển 

các chất xúc tác mới hoạt động dưới ánh sáng nhìn thấy dồi dào và lành tính hơn là 

một mục tiêu chính. Nhu cầu đó đang được giải quyết bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng 

thành phần, cấu trúc và hình thái của các chất xúc tác hiện có, chẳng hạn như titan 

điôxít. Chất xúc tác giờ đây chỉ cần ánh sáng nhìn thấy để tạo ra các hóa chất được sử 

dụng rộng rãi như metanol, fomanđehit và axit fomic - nói chung là quan trọng trong 

sản xuất chất kết dính, bọt, ván  p, tủ, sàn và chất khử trùng hóa chất. 

Hiện tại, nghiên cứu hóa học về năng lượng mặt trời chủ yếu diễn ra trong các phòng 

thí nghiệm hàn lâm, trong đó có: Trung tâm về quang hợp nhân tạo, do Viện Công 

nghệ California hợp tác với Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley điều hành; 

Sunrise consortium - liên minh giữa các trường đại học, ngành công nghiệp và các tổ 

chức nghiên cứu và công nghệ có trụ sở tại Hà Lan; và Khoa phản ứng dị thể tại Viện 

chuyển đổi năng lượng hóa học Max Planck ở Mülheim, Đức. Một số công ty khởi 
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nghiệp đang nghiên cứu một cách tiếp cận khác để biến carbon dioxide thành các chất 

hữu ích; cụ thể là, sử dụng điện để thúc đẩy các phản ứng hóa học. Sử dụng điện để 

cung cấp năng lượng cho các phản ứng rõ ràng sẽ k m thân thiện với môi trường hơn 

so với sử dụng ánh sáng mặt trời nếu điện được tạo ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

hóa thạch, nhưng sự phụ thuộc vào quang điện có thể khắc phục nhược điểm đó. 

Những tiến bộ xảy ra trong quá trình chuyển đổi carbon dioxide thành hóa chất nhờ 

ánh sáng mặt trời chắc chắn sẽ được thương mại hóa và phát triển hơn nữa bởi các 

công ty khởi nghiệp hoặc các công ty khác trong những năm tới. Sau đó, ngành công 

nghiệp hóa chất - bằng cách biến những gì ngày nay là khí thải carbon dioxide thành 

các sản phẩm có giá trị - sẽ tiến một bước gần hơn để trở thành một phần của nền kinh 

tế tuần hoàn, không chất thải thực sự, cũng như giúp biến mục tiêu tạo ra phát thải âm 

thành hiện thực. 

P.A.T (NASATI), theo Top 10 Emerging Technologies of 2020, WEF 
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Bàn phím bảo mật trong suốt ngăn kẻ trộm 

 

Để vượt qua giao diện của hệ thống an ninh, kẻ trộm thường phải nhìn thấy giao 

diện của hệ thống ngay từ đầu. Đó là lý do các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thiết kế 

một bàn phím mã truy cập hoàn toàn trong suốt. 

Viện nghiên cứu EMPA, Viện Công nghệ liên bang Lausanne (EPFL) và Viện Paul 

Scherrer đã hợp tác chế tạo được mẫu bàn phím bảo mật, bao gồm chất nền màng 

polyme mỏng trong suốt, trên đó có các nút và mạch số được in phun bằng mực trong 

suốt. Loại mực đó chứa các hạt nano oxit thiếc indium dẫn điện. 

Quá trình sản xuất bàn phím trong suốt bao gồm nhuộm xanh màng sau khi bôi mực. 

Sau đó, các nhà khoa học sử dụng quy trình chiếu xạ bằng ánh sáng năng lượng cao để 

nung kết các nút và mạch điện trên tấm màng đó. Nhờ vậy, mực dẫn điện tốt hơn 

nhiều. Màu xanh ban đầu giúp chất nền hấp thụ ánh sáng, nhưng cuối cùng màu mất đi 

như một phần của quá trình chiếu xạ, khiến cho màng trong suốt trở lại. 

Sản phẩm cuối cùng có thể được dính lên trên bề mặt của bất cứ vị trí nào gần cửa ra 

vào, k t sắt hoặc những nơi muốn hạn chế người ra vào miễn là có nguồn điện. Cũng 

giống như các hệ thống truyền thống, bấm đúng mã, cửa sẽ mở khóa. 

Chỉ những người được ph p mới biết vị trí của bàn phím, nên chỉ họ mới biết cần nhấn 

các nút nào, theo thứ tự ra sao. Tuy nhiên, vì bản thân các nút không hiển thị, do vậy, 

một màn hình điện tử gần đó sẽ cho người dùng biết cần chọn những số nào để bấm. 

N.P.D (NASATI), theo https://newatlas.com/good-thinking/transparent-security-

keypad/ 
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Vật liệu mới mở đường cho việc tính toán nhanh hơn 

 

Nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Cavendish tại trường Đại học Cambridge chỉ đạo 

thực hiện, đã xác định được loại vật liệu giúp giải quyết hai thách thức lớn đặt ra 

với máy tính trong tương lai, đó là tốc độ và năng lượng. Nghiên cứu đã được công 

bố trên tạp chí Nature Communications. 

Nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính dựa vào ánh sáng (sử dụng ánh sáng thay vì điện 

để thực hiện tính toán vượt ra ngoài giới hạn của các máy tính hiện nay) đang tiến triển 

nhanh, nhưng các rào cản trong việc phát triển công tắc chuyển mạch quang, quá trình 

qua đó ánh sáng dễ dàng biến đổi giữa 2 trạng thái “bật” và “tắt”, phản xạ hoặc truyền 

ánh sáng theo yêu cầu. 

Nghiên cứu cho thấy vật liệu Ta2NiSe5 có thể chuyển đổi giữa dạng cửa sổ và gương 

trong một phần tư giây khi bị tác động bởi một xung laser ngắn, mở đường cho việc 

chế tạo công tắc chuyển đổi cực nhanh trong máy tính của tương lai. 

Vật liệu trông giống một đoạn chì bút chì và hoạt động như chất cách điện ở nhiệt độ 

phòng, có nghĩa là khi ánh sáng hồng ngoại chiếu vào vật liệu ở trạng thái cách nhiệt 

này, nó sẽ đi thẳng qua một cửa sổ. Tuy nhiên, khi bị nung nóng, vật liệu này sẽ trở 

thành kim loại có tác dụng như gương và phản chiếu ánh sáng. 

TS. Akshay Rao, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi biết rằng Ta2NiSe5 có 

thể chuyển đổi giữa dạng cửa sổ và gương khi nó nóng lên, nhưng làm nóng một vật 

thể là quá trình diễn ra rất chậm. Những gì thí nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra, là một 

xung laser ngắn cũng có thể kích hoạt chuyển đổi này chỉ trong 10-15 giây. Tốc độ 

này nhanh hơn một triệu lần so với các công tắc trong máy tính hiện tại của chúng 

tôi". 

Các nhà nghiên cứu đang xem x t hành vi của vật liệu để chỉ ra sự tồn tại của một giai 

đoạn mới của vật chất được gọi là “chất cách điện kích thích”, đã được thử nghiệm rất 

khó khăn kể từ khi lý thuyết lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1960. 

TS. Rao cho biết: “Giai đoạn cách điện kích thích này giống như chất cách điện rất 

bình thường, nhưng cách để phân biệt giữa chất cách điện bất thường và thông thường 
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là xác định chính xác thời gian vật liệu trở thành kim loại. Đối với vật chất thông 

thường, việc chuyển từ chất cách điện sang kim loại giống như làm tan chảy một khối 

nước đá. Bản thân các nguyên tử di chuyển vị trí và sắp xếp lại, làm cho quá trình 

diễn ra chậm. Nhưng trong chất cách điện kích thích, quá trình này diễn ra nhanh vì 

bản thân các nguyên tử không cần di chuyển qua để chuyển đổi giai đoạn. Nếu tìm ra 

cách đo lường tốc độ chuyển đổi này, chúng tôi có thể phát hiện ra chất cách điện kích 

thích". 

Để thực hiện thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chuỗi các xung laser rất 

ngắn, đầu tiên là để làm nhiễu vật liệu và sau đó, đo lường sự thay đổi phản xạ của nó. 

Ở nhiệt độ phòng, các nhà khoa học đã phát hiện ra khi Ta2NiSe5 bị xung laser mạnh 

tác động vào, nó thể hiện dấu hiệu của trạng thái kim loại ngay lập tức, trở thành một 

tấm gương trong khoảng thời gian nhanh hơn khả năng chúng chuyển đổi. Quá trình 

này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về bản chất cách điện kích thích của Ta2NiSe5. 

TS. Rao cho rằng để sản xuất bộ chuyển mạch lượng tử với Ta2NiSe5 trên thực tế vẫn 

phải trải qua một chặng đường dài, nhưng việc xác định cách tiếp cận mới với thách 

thức ngày càng tăng về tốc độ và sử dụng năng lượng của máy tính là bước phát triển 

đầy thú vị. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210316132114.htm, 
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Màng vi khuẩn tách nước khỏi dầu 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học North Caroline đã tạo ra loại màng sinh 

học mỏng, nhưng dai từ vi khuẩn để tách nước khỏi dầu. Vật liệu này có ích cho 

các ứng dụng như xử lý nước ô nhiễm. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng vật 

liệu do vi khuẩn Gluconacetobacter hansenii tạo ra làm bộ lọc để tách nước khỏi 

hỗn hợp dầu. 

Màng sinh học vi khuẩn giải phóng vào môi trường, được cấu thành từ xenlulô, vật 

liệu mang lại cho thực vật cấu trúc chắc chắn trong thành tế bào của chúng. Vi khuẩn 

tạo ra màng để tự bảo vệ chúng. 

Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã sử dụng vi khuẩn để sản xuất sợi nano 

xenlulô. Sau đó, vi khuẩn và dư lượng không phải xenlulô được loại bỏ. Cuối cùng, 

nhóm nghiên cứu đã sử dụng màng xenlulô để xem x t khả năng tách nước khỏi hỗn 

hợp dầu và nước. Kết quả là vật liệu này loại bỏ nước hiệu quả và lại rất chắc chắn. 

Theo các tác giả, dầu không di chuyển qua màng và được đẩy lên trên. Nếu dầu và 

nước hòa trộn nhiều thì chỉ cần đặt máy khấy dạng sục vào hỗn hợp và lớp màng vẫn 

sẽ tách nước và dầu. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy vật liệu này có ứng dụng tiềm năng để thu hồi nước từ 

hỗn hợp dầu, dù để làm sạch nước bị nhiễm thuốc nhuộm dệt hoặc để xử lý môi 

trường. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ điều chỉnh màng bằng cách 

thay đổi về mặt hóa học để phục vụ cho các ứng dụng nhất định. 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Langmuir. 

N.P.D (NASATI), theo https://Phys.org/new/2021-3-bacterial-oil.html, 
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Liệu pháp gen sử dụng 'ngón tay kẽm' có thể giúp điều trị bệnh Alzheimer 

 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật di truyền để giảm đáng kể mức tau - một 

loại protein quan trọng tích tụ và trở nên rối loạn ở não trong quá trình phát triển 

bệnh Alzheimer qua mô hình động vật mắc bệnh này. Kết quả thu được từ các nhà 

điều tra tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) và Sangamo Therapeutics 

Inc., có thể mang đến phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho bệnh nhân. 

Zinc finger: Ngón tay kẽm là một mô típ cấu trúc protein nhỏ được đặc trưng bởi sự 

phối hợp của một hoặc nhiều ion kẽm để ổn định nếp gấp. Ban đầu nó được đặt ra để 

mô tả hình dạng giống ngón tay của một cấu trúc được giả thuyết từ yếu tố phiên mã 

IIIA của ếch có móng vuốt châu Phi. 

Như được mô tả trong Science Advances, chiến lược này liên quan đến công nghệ điều 

chỉnh gen được gọi là các yếu tố phiên mã protein ngón tay kẽm (ZFP-TFs), là những 

protein liên kết ADN có thể được khai thác để nhắm mục tiêu và ảnh hưởng đến sự 

biểu hiện của các gen cụ thể. Trong trường hợp này, liệu pháp được thiết kế để nhắm 

mục tiêu và ngăn chặn sự biểu hiện của gen mã hóa tau. Những con chuột mắc bệnh 

Alzheimer được tiêm một mũi thuốc điều trị; sử dụng loại vi-rút vô hại để cung cấp 

ZFP-TF cho các tế bào trực tiếp vào vùng hippocampus của não hoặc tiêm tĩnh mạch 

vào mạch máu. Điều trị bằng ZFP-TFs làm giảm mức độ protein tau trong não từ 50% 

đến  0% trong vòng 11 tháng, thời gian dài nhất được nghiên cứu. Điều quan trọng là, 

liệu pháp này đã đảo ngược một số tổn thương liên quan đến bệnh Alzheimer có trong 

tế bào não của động vật. 

Tác giả cao cấp Bradley Hyman, cho biết:"Kết quả nghiên cứu, cho thấy giảm đáng kể 

chất tau, không gây ra tác dụng phụ mà chúng tôi có thể thấy thậm chí nhiều tháng và 

cải thiện những thay đổi bệnh lý trong não của động vật. Điều này gợi ý một kế hoạch 

phía trước nhằm cải thiện tình trạng cho bệnh nhân”. 

Sự đơn giản của liệu pháp làm cho nó trở thành một cách tiếp cận đặc biệt hấp dẫn. 

Hyman cho biết: “Đây là kết quả của một lần điều trị duy nhất với liệu pháp điều hòa 

gen, có thể được tiêm vào máu. Mặc dù hướng điều trị này còn xa với bệnh nhân vì 

cần phải phát triển thêm nhiều thử nghiệm an toàn và phát triển nhưng đó cũng là một 

hướng phát triển mới được hi vọng vào tương lai”. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-03-gene-therapy-zinc-

fingers-alzheimer.html 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong sản xuất chất màu tự nhiên từ trái 

thanh long 

 

Việt Nam là một trong những nước có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu 

Á và cũng là nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới. Theo Hiệp Hội Rau Quả 

Việt Nam, Việt Nam có 35.665 ha diện tích trồng thanh long với tổng sản lượng đạt 

khoảng 614.246 tấn. Trong đó, thanh long hiện đang được trồng trên 32 tỉnh thành, 

nhưng phát triển mạnh thành các vùng chuyên canh quy mô lớn tập trung ở các tỉnh 

như Bình Thuận, Tiền Giang và Long An; trong đó, diện tích thanh long của ba tỉnh 

này chiếm 93% tổng diện tích và 95% sản lượng của cả nước. Tuy có vùng nguyên 

liệu rộng lớn nhưng ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ trái thanh long chưa 

phát triển. 

Trái thanh long ruột đỏ với màu sắc và hương vị hấp dẫn là nguyên liệu tiềm năng lớn 

cho ngành chế biến các sản phẩm từ trái cây, đặc biệt là sản phẩm nước quả. Ngoài ra, 

thanh long ruột Đỏ được các nhà nghiên cứu chú ý đến nhờ có chứa hàm lượng cao 

chất màu betacyanin, một loại hợp chất chứa nitrogen tan tốt trong nước thuộc nhóm 

chất betalains. Betalains bao gồm betacyanin (màu Đỏ tím) và betaxanthins (màu 

vàng). Ngoài vai trò là chất màu, betalain còn là chất chống oxi hóa hiệu quả. Tuy 

nhiên, chỉ có betacyanin hiện diện trong thành phần của thanh long ruột đỏ, trong đó 

tập trung nhiều hơn ở thịt quả. 

Vì vậy, năm 2016, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

thành phố Hồ Chí Minh do TS. Lê Thị Hồng Ánh làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong sản xuất chất màu tự nhiên từ trái 

thanh long” với mục tiêu xây dựng qui trình công nghệ ứng dụng kỹ thuật siêu âm để 

thu nhận chất màu tự nhiên có khả năng bền màu cao từ trái thanh long, nhằm góp 

phần tận thu nguồn sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có giá trị thương phẩm thấp. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 
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- Siêu âm có hiệu quả rõ rệt đến quá trình thu nhận chất màu từ thịt trái thanh long. Đề 

tài đã xác định được các thông số tối ưu của quá trình trích ly có hỗ trợ siêu âm chất 

màu từ trái thanh long: nồng độ ethanol  0%; tỷ lệ puree 50%; nhiệt độ trích ly 30 - 

40
o
C; thời gian siêu âm 10,2 phút với công suất 1,31 W/g (35%) hàm lượng 

betacyanin thu được 15,75mg/100g dịch lọc đạt hiệu suất thu hồi 97,4%; quá trình 

trích ly cùng điều kiện nhưng không hỗ trợ siêu âm hàm lượng betacyanin thu được 

12,2 mg/100g dịch lọc đạt hiệu suất thu hồi 76%. 

- Xác định được các thông số tối ưu của quá trình sấy phun: lưu lượng bơm 4 5 ml/h 

(10 vòng/phút); nồng độ maltodextrin 16% (w/w) và nhiệt độ 157
o
C. 

- Xây dựng được quy trình thu nhận chế phẩm bột chất màu tự nhiên từ trái thanh 

long: thanh long ® bỏ vỏ ® xay thu puree ® trích ly có hỗ trợ siêu âm ® lọc tách bã ® 

sấy phun ® bao gói chân không. 

- Chế phẩm màu tự nhiên được kiểm tra chất lượng và đánh giá độ bền màu: hàm 

lượng betacyanin trung bình trong chế phẩm đạt 100,165 mg/100g bột; độ ẩm £ 5%; 

độ tan đạt 92%; bền ở pH 4-7. 

Chế phẩm màu đã được ứng dụng thành công trong sản xuất bột trái cây uống liền và 

nước giải khát có gas. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16218/2019) tại Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Đa dạng thành phần loài và hoạt tính sinh học của một số loài trong chi Kim 

tuyến (Anoectochilus Blume) ở Việt Nam 

 

Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi Kim tuyến (Anoectochilus Blume) và hoạt tính 

sinh học của một số loài làm cơ sở khoa học cho việc định hướng khả năng ứng dụng 

làm thuốc của chúng, nhóm nghiên cứu do PGS. TS. Trần Minh Hợi, Viện Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật đứng đầu đã tiến hành thực hiện đề tài: “Đa dạng thành phần loài 

và hoạt tính sinh học của một số loài trong chi Kim tuyến (Anoectochilus Blume) ở 

Việt Nam”. 

Sau 4  tháng thực hiện (từ 06/04/2014 đến 06/04/201 ), đề tài thu được các kết quả 

như sau: 

1. Về đặc điểm hình thái, phân bố của chi Kim tuyến và một số loài trong chi này ở 

Việt Nam 

Các loài trong chi Kim tuyến đều là cây thân thảo, có kích thước nhỏ, mọng nước, mọc 

sát mặt đất. 

Rễ: Kim tuyến có hệ rễ là những rễ đơn mọc ra từ đốt thân rễ, đôi khi từ đốt thân khí 

sinh, rễ ống, kích t nhỏ (chiều dài trung bình 3- cm), mềm có nhiều lông hút, đặc biệt 

ở một số loài khi gặp điều kiện thuận lợi, các rễ trên thân khí sinh có hệ lông hút rất 

phát triển. Rễ thường mọc thẳng hay hơi nghiêng, liên kết lỏng lẻo vào giá thể. 

Thân: Thân thảo, mọng nước, có kích thước nhỏ (trung bình 8-25cm). thân chia hai 

phần thân rễ và thân khí sinh, thân chia thành các lóng, phần thân rễ thường có lóng 

dài hơn so với phần thân khí sinh. Phần thân rễ thường có màu nâu hoặc trắng, phần 

thân khí sinh có màu tím, xanh có lông hoặc không có lông. Thân rễ thường nằm 

ngang hay nghiêng, thân ký sinh mọc thẳng hoặc hơi nghiêng. 

Lá Kim tuyến là lá đơn, mọc cách xoắn quanh thân, xoè trên mặt đất, với bộ lá màu 

xanh đến xanh đen hoặc mang các màu sắc khác (tùy theo loài). Lá hình trứng hoặc 

hình thoi, m p lá nhẵn hoặc gợn răng cưa. Bề mặt trên lá mịn như nhung và mang một 

mạng lưới gân lá phức tạp, cá biệt có những loài không có những đương gân lá nổi bật, 

dễ nhận biết. 

Hoa Kim tuyến dạng cụm ở ngọn thân, mang ít hoa, hoa mọc thưa, hoa có một cánh 

môi dưới to rõ ràng có cuống ngắn chia hai thuỳ rõ ràng. 

Quả được bao bọc bởi các mảnh vỏ mỏng được xếp lại với nhau và liên kết bởi hai đầu 

trụ, bên trong quả có một trụ nằm chính giữa và có chứa nhiều hạt nhỏ bám quanh trụ. 
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Sau khi quả chín, vỏ quả khô tách ra, các hạt nhỏ sẽ bay ra. Cây tái sinh trong tự nhiên 

từ chồi và hạt. 

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu khảo sát từ năm 2014-2017 tại 6 Vườn quốc gia 

(VQG), 5 Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) và 5 điểm có rừng tại nhiều tỉnh thành 

khác nhau, nhóm nghiên cứu đã thu thập và xác định được 5 loài thuộc chi Kim tuyến 

bao gồm: Kim tuyến trung bộ, Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus Aver.); Giải 

thuỷ tím (Anoectochilus elwesii C.B. Clarke ex Hook.); Lan sứa (Anoectochiluss lylei 

Rolfe ex Downie); Kim tuyến tơ (Anoectochiluss setaceus Blume). 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các loài thuộc chi Anoectochilus ở Việt Nam phân 

bố trong các khu rừng rậm lá rộng thường xanh nhiệt đới, các khu rừng tre nứa hỗn 

giao. Chúng thường tập trung phân bố ở vùng trung tâm rừng, nơi có độ che phủ rừng 

từ  0-90%. Anoectochilus phân bố chủ yếu ở vùng có độ ẩm cao trên  0%, thảm mùn 

dày. Đôi khi chúng mọc trên những tảng đá ướt, những thân cây gỗ mục, dọc theo 

suối, dưới tán cây lớn, ... 

+ Đặc điểm hình thái và điểm phân bố của Kim tuyến trung bộ (Anoectochilus 

annamensis Aver.) 

Kim tuyến trung bộ (Anoectochilus annamensis Aver.) loài đặc hữu của Việt Nam 

được phát hiện ở Việt Nam năm 2005 bởi Averyanov.L.. A. annamensis là loài thân 

thảo, đơn thân, bò sát mặt đất, với 2-3 lá mọc so le, khoảng cách giữa các lá ngắn. 

Lá hình trứng hẹp, m p là có gợn sóng, mặt trên màu xanh đến xanh đen, mịn như 

nhung, với mạng lưới các đường gân kim tuyến màu hồng hoặc màu vàng nổi bật, dài 

4-7cm, rộng 2-3cm, cuống lá có bẹ ôm lấy thân. 

Cụm hoa ở trung tâm dài 7-16 cm có khoảng 3-10 hoa; hoa mọc tập trung ở ngọn, 

khoảng cách giữa các hoa ngắn; lá bắc hình trứng, màu nâu đỏ, dài 7-9mm. 

Hoa có hai cánh bên hình thuôn dài màu xanh lá, có viền màu trắng, dài 4,5 mm, rộng 

3-3,2 mm, uốn cong rõ rệt. Cánh môi dưới màu trắng dài khoảng 17 mm, chia hai thùy 

rõ dệt, phần cuống của cánh môi khá dài có 6-  đôi tua ngắn mọc đối xứng. Lá đài 

màu xanh có viền hồng uốn cong. Nhị và nhuỵ nằm phía sau; nhị gồm hai túi phấn dài 

4,5 mm đối xứng màu vàng nhạt. Nhuỵ có nền rộng không đối xứng, dài 7-9 mm. 

Thời gian ra hoa: Tháng 3 đến tháng 5 Trong tự nhiên loài này có vùng phân bố rộng, 

rải rác, thường thấy trên vùng đất silicat trong những khu rừng rậm và rừng tre nứa 

hỗn giao có độ ẩm cao, ở độ cao: 500-1200m thuộc miền Bắc và miền Trung. Cụ thể 

tại các điểm thu mẫu: VQG Tam Đảo ở độ cao:  00-1200m; VQG Xuân Sơn ở độ cao: 

450-550m; VQG Phong Nha Kẻ Bàng ở độ cao: 600- 700m; VQG Bạch Mã ở độ cao 

từ 900- 1100m; KBTTN Xuân Liên ở độ cao: 600-700m và độ cao: 700- 800m tại 

KBTTN Bắc Hướng Hoá. 

+ Đặc điểm hình thái và phân bố của Kim tuyến đá vôi (A. calcareus Aver.) 

Kim tuyến đá vôi là một trong năm loài thuộc chi này có tên trong Sách Đỏ VN. Kim 

tuyến đá vôi là cây thảo mọc ở đất; thân bò rồi đứng, cao 10-15cm, mọc sát đất. Cây 

có 3-5 lá, phiến lá hình trứng rộng; mặt trên lá màu xanh đen, mặt dưới màu đỏ nâu, 

dài 7-9cm , rộng 4-5cm ; mạng lưới vân lá dày đặc màu trắng bạc đến màu hồng nổi 

trên mặt lá. 
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Cụm hoa ở trung tâm dài khoảng  -12 cm màu xanh, ít lông, với 3 - 7 hoa; lá bắc màu 

nâu dài 4-5 mm. Hai cánh bên hình trứng dài 6-7 mm, màu đỏ nâu; lá đài màu hồng có 

viên trắng uốn cong ôm vào bầu noãn; cánh môi dưới màu trắng dài 13-15 mm, cuống 

môi màu hồng, cánh môi chia hai thuỳ hình nón, phần cuống rộng 3mm, dài 4-5 mm, 

với 10-15 cặp tua rất ngắn. Nhị và nhuỵ nằm phía trước, nhị có hai túi phấn dài 2mm. 

Thời gian ra hoa: Tháng 1 đến tháng 2. Kim tuyến đã vôi phân bố rải rác trong các khu 

rừng lá rộng thường xanh của núi đá vôi ở độ cao: 500 - 1700m ở miền Bắc, Trung 

Việt Nam. Cụ thể tại các điểm đã thu được mẫu: VQG Xuân Sơn ở độ cao: 550- 650m; 

VQG Ba Bể ở độ cao: 900-1100m; VQG Phong Nha Kẻ Bàng ở độ cao từ: 700- 800m; 

KBTTN Khau Ca ở độ cao: 1000-1200m. 

+ Đặc điểm hình thái và phân bố của Giải thuỷ tím (Anoectochilus. elwesii C.B. 

Clarke ex Hook.) 

Giải thuỷ tím hay còn gọi là Kim tuyến tía (Anoectochilus. elwesii C.B. Clarke ex 

Hook.) Cây thân thảo, bò rồi đứng, cao 19-21 cm, thân màu đỏ tím, nhẵn; cây có 3-7 

lá. 

Lá có màu đỏ tía, xanh xám và màu đỏ vàng; phiến hình xoan, dài 4-5cm, rộng 2,5-

3,5cm không có những đường gân lá nổi bật như các loài Kim tuyến khác. 

Cụm hoa dài khoảng 10cm, màu nâu đỏ, nhiều lông, 3-5 hoa mọc thưa. Cánh hoa hình 

thuôn, dài bằng bầu noãn. Lá đài dài bằng hai cánh hoa, màu trắng, có vệt màu nâu tím 

ở chính giữ. 

Cánh hoa màu trắng, cạnh sau gần như thẳng, cạnh trước cong, trên to, hẹp dần về phía 

đáy, đỉnh có mũi. Cánh môi màu trắng, cán môi có bìa rìa với hai vệt tím đối xứng hai 

bên và 6 –   răng ở mỗi bên, đầu môi chẻ 2 thùy nằm ngang hình chữ Y, đầu cụt, dạng 

tứ giác; đáy túi có tuyến ở mỗi bên. Bầu có lông. 

Thời gian ra hoa: tháng 7- tháng   Giải thuỷ tím (Anoectochilus. elwesii C.B. Clarke 

ex Hook.) phân bố trong các khu rừng rậm rạp, dọc theo các con suối, trên các phiến 

đá ẩm ướt hoặc trên thân cây gỗ mục ở độ cao: 500- 1200m ở miền Bắc và miền 

Trung. Cụ thể tại các điểm đã thu được mẫu: VQG Tam Đảo ở độ cao: 900-1200m; 

VQG Xuân Sơn ở độ cao: 500-600m; VQG Phong Nha Kẻ Bàng ở độ cao: 650- 800m; 

KBTTN Khau Ca ở độ cao: 1000-1200m. 

+ Đặc điểm hình thái và phân bố của Lan sứa (A. lylei Rolfe ex Downie.) 

Lan sứa còn có tên gọi khác là Kim tuyến lyle, giải thuỳ lyle tên khoa học là 

Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie là cây thảo 

nhỏ, mọc trên đất, có lông, mập, cao 12-20cm, lóng 1,5cm; cây có 2- 4 lá. Lá màu nâu 

hoặc xanh đen, phiến lá hình xoan rộng, nhọn đỉnh, dài 4 - 5cm, rộng 2,5 – 3,0cm, có 

3-5 gân dọc rõ ràng và các đường gân hình mạng màu vàng hoặc hồng, lá trên cùng 

dạng lá bắc. Cụm hoa dài khoảng 20cm, mang 4 -10 hoa. Lá đài màu hồng, dài 6mm, 

rộng 4mm, có lông ở mặt lưng, hình trái xoan rộng, mũi nhọn, dính với 2 cánh thành 

cái mũ. Hai cánh bên có kích thước 10mm x 3mm áp vào cánh hoa, thon, rộng ở đáy, 

hẹp ở đỉnh. Cánh môi màu trắng, từ đáy móng đến đầu thùy môi dài 22mm , 2 thùy 

môi rẽ ra 45 độ, thon, dài 9mm rộng 2mm, 2 bên có viền dài 0,5mm, rộng 2mm. Trụ 

dài 2,5mm với 2 cánh hình tam giác ở phía trước. Bầu dài 1cm. Thời kỳ ra hoa: tháng 

11 - tháng 1 năm sau. A. lylei phân bố trong các khu rừng lá rộng thường xanh, có độ 

ẩm cao, trên đất silicat, ở độ cao:  00-1 00 m ở khu vực Bắc và Nam Trung Bộ. Cụ 
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thể tại các điểm đã thu được mẫu: VQG Bạch Mã ở độ cao:  00- 1000m; VQG Chư 

Yang Sin ở độ cao: 1300- 1600m; Xã Trà Linh huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam ở 

độ cao: 1400- 1 00 m; Xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng ở độ cao: 1300-

1400m. 

5. Đặc điểm hình thái và phân bố của Kim tuyến tơ (A. setaceus Blume.) 

Kim tuyên tơ (Tên đồng danh: Anoectochilus roxburghii (Wall.) Wall. ex Lindl.) là 

loài thân thảo nhỏ, bò rồi đứng, cao 10 - 20cm, có 3-5 lá, có lông. 

Lá hình trứng, màu xanh đến xanh đậm hoặc màu đỏ nâu, đậm đáy tròn, đỉnh có mũi, 

dài 3,5 - 4cm, rộng 2 - 3cm; có 3-5 đường gân dọc và mạng lưới gân màu vàng hoặc 

hồng, cuống dài 1 - 2cm, đáy nở thành bẹ ôm thân. 

Cụm hoa ở trung tâm, dài 5 - 7cm; bên dưới có lá dạng lá bắc, trái xoan, nhọn ở đỉnh, 

dài  mm, màu hồng. Hoa thưa, 4 - 11 cái, màu trắng, dài 2,5 - 3cm. Lá đài sau và 2 

cánh tạo ra mũ có mũi, dựng đứng, dài 6mm, rộng 7mm, có lông ở mặt ngoài. Lá đài 

bên xoan tròn dài, nhọn, dài  mm, rộng 3,5mm. Môi dài 1,5cm có cán dài 7mm, nở ra 

ở đáy thành phiến tam giác, dài 4mm, phần hẹp còn lại có 5 -   tua; ở mỗi bên, tua dài 

5mm, đầu môi xẻ thành 2 thùy tròn dài, dài 7mm, rộng 2mm; móng dài 7mm mở ra 

phía trên dạng cái phễu. Bầu noãn dài 13mm có lông, màu lục. 

Thời kỳ ra hoa: Tháng 11 - Tháng 1 năm sau A. setaceus là loài điển hình và phổ biến 

trong chi kim tuyến, chúng phân bố trong các khu rừng ẩm ướt lá rộng thường xanh và 

rừng tre nứa hỗn giao trên đất silicat, trên sườn granit, trên những cây gỗ mục. Độ cao 

từ 400 đến 1600m. Chúng có vùng phân bố khá rộng có thể là tất cả các tỉnh có núi từ 

Bắc đến cao nguyên Lâm Viên. Cụ thể là tất cả các điểm khảo sát đều thu được mẫu 

của loài này. 

2. Thành Phần hoá học của hai loài Kim tuyến:  

      

Kim tuyến tơ (A. setaceus Blume) và Kim tuyến trung bộ (A. annamensis Aver.) 

- Đã tách chiết và phân lập   hợp chất từ A. setaceus trong đó có hai hợp chất được 

phát hiện lần đầu trong A. setaceus là adensine và roeoside, một hợp chất là flavonoid 

chính trong các loài thuộc chi Kim tuyến và 6 hợp chất từ A. annamensis trong đó có 

một hợp chất lần đầu tiên phân lập từ tự nhiên là annamflavone. Đồng thời xác định 

cấu trúc phổ của các chất thu được. 
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- Đã chiết xuất tinh dầu của Kim tuyến tơ và xác định Thành phần hóa học của tinh 

dầu Kim tuyến tơ gồm: α-cadinol (17,1%), 2-[4-methoxybenzylidene] coumaran-6-ol-

3-one (14,0%) and terpinen-4-ol (11,0%). 

 

Những kết quả nghiên cứu đạt được đã xác định những đặc điểm sinh học, sinh thái và 

phân bố của một số loài trong chi Kim tuyến. Những hợp chất hóa học trong 2 loài 

Kim tuyến: Kim tuyến tơ và Kim tuyến trung bộ, định hướng bảo tồn và khả năng ứng 

dụng kết quả nghiên cứu thu được. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15756/2018) 

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

P.T.T (NASATI) 


