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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Tập huấn đào tạo sử dụng Hệ thống Phân tích Thông tin Cạnh tranh - COMPAS 

Ngày 28/9/2021, Cục Thông tin KH&CN quốc gia phối hợp với Viện Thông tin 
KH&CN Hàn Quốc (KISTI) tổ chức Lớp tập huấn đào tạo sử dụng Hệ thống Phân tích 
Thông tin Cạnh tranh (COMPAS) theo hình thức trực tuyến với sự hướng dẫn của các 
chuyên gia KISTI tại Hàn Quốc. 

 
Cục Thông tin KH&CN quốc gia đang phối hợp với Viện Thông tin KH&CN Hàn 
Quốc (KISTI) triển khai Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng hệ 
thống phân tích thông tin KH&CN dựa trên dữ liệu lớn”. Trong khuôn khổ dự án, 
KISTI đã xây dựng và hoàn thiện Hệ thống COMPAS (Competitive Analysis Service) 
có khả năng phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển công nghệ, dự báo xu hướng 
công nghệ và phân tích thị trường công nghệ trên thế giới. Hệ thống COMPAS sẽ 
được chuyển giao cho Cục Thông tin KH&CN quốc gia để vận hành và khai thác sử 
dụng. 

 
Lớp tập huấn này sẽ giúp các học viên đến từ một số đơn vị liên quan trong Cục 
(Trung tâm Thông tin & Thống kê KH&CN, Trung tâm CSDL quốc gia về KH&CN, 
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Trung tâm Giao dịch Thông tin Công nghệ và Thư viện KH&CN quốc gia) biết cách 
thức vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống COMPAS một cách có hiệu quả. 

 
Hệ thống COMPAS nhằm phát triển dịch vụ phân tích thông tin cạnh tranh, hỗ trợ đưa 
ra quyết định nghiên cứu và phát triển (NC&PT) trên cơ sở phát hiện và phân tích tình 
trạng hoạt động của công nghệ cạnh tranh toàn cầu dựa theo nguồn thông tin lớn như 
bài báo khoa học, sáng chế… Nó còn tạo cơ hội giúp các nhà nghiên cứu trong các dự 
án NC&PTquốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng tạo nhưng gặp khó khăn trong 
việc nắm bắt cơ hội, xử lý mối đe dọa nghiên cứu và phát triển và có thể thường xuyên 
theo dõi các công nghệ cạnh tranh.  Khảo sát cho thấy trong số các yếu tố tạo nên 
thành công trong NC&PTcủa các Viện nghiên cứu tư nhân thì "việc thường xuyên theo 
dõi công nghệ, xu hướng thị trường và khảo sát, phân tích yếu tố rủi ro" được xếp vị trí 
số 1. Hệ thống COMPAS đáp ứng được được nhu cầu về thiết lập hệ thống hỗ trợ phân 
tích thông tin thường xuyên về công nghệ cạnh tranh toàn cầu ở cấp quốc gia. Nó giúp 
giải quyết được một trong những khó khăn lớn nhất mà những người tham gia các dự 
án NC&PT quốc gia gặp phải khi lập kế hoạch cho các dự án nghiên cứu mới đó là: 
Khó khăn trong việc theo dõi thông tin thường xuyên, phân tích so sánh khách quan 
với phân tích xu hướng công nghệ, công nghiệp, thị trường, đối thủ cạnh tranh… trong 
và ngoài nước; giám sát và phản ứng nhanh đối với công nghệ cạnh tranh, môi trường 
liên quan là yếu tố chính để đảm bảo khả năng cạnh tranh. 
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Hệ thống COMPAS bao gồm các mẫu (model) phân tích đa dạng: các model phân tích 
khác nhau về các yếu tố cần thiết cho việc lập/thực hiện NC&PT; model phân tích dựa 
theo nhu cầu của người dùng, đa dạng hóa thông tin sử dụng như sáng chế, bài báo 
khoa học và báo cáo thương mại; model phân tích riêng rẽ hoặc sử dụng kết hợp với 
model khác. Hệ thống COMPAS khá tiện lợi cho người dùng, với dịch vụ cá nhân hóa 
bằng cách để người dùng trực tiếp tìm kiếm và chỉ định công nghệ đích; tích hợp chức 
năng phân tích đơn giản (Basic analysis) về kết quả tìm kiếm; tự động cập nhật phân 
tích theo chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu (một số model). COMPAS hiện tích hợp 10 
model hữu dụng trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện NC&PT. 

P.A.T (NASATI) 

Quy định mới về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu khoa học 

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công 
dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học 
thuật. 
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Nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học 
tập: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy 
định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của 
chương trình học bổng; Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (đối với 
trường hợp có cơ quan công tác); Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng (đối với trường hợp là 
cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên). 

Nghị định cũng quy định: Du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước được về nước 
thực tập, thu thập tài liệu để phục vụ chương trình học tập; được hưởng các kỳ nghỉ 
trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục nước ngoài; được về nước, đi 
thăm thân nhân ở nước khác (nước thứ ba) nếu được cơ quan có thẩm quyền của nước 
sở tại đồng ý. Bên cạnh đó, được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ về 
lãnh sự, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong thời gian học tập ở nước ngoài theo quy 
định. Đồng thời, được hưởng toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, 
sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập ở nước ngoài bằng nguồn kinh 
phí từ ngân sách Nhà nước hoặc do phía nước ngoài đài thọ. 

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước. Cụ 
thể, du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 
Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại; trong trường hợp vi phạm, 
tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật của các bên có liên quan. 
Nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục nước ngoài và 
cam kết, quy định của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công 
tác), cơ quan cử đi học; giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng dân cư nước sở tại. Không được tự ý bỏ học; thực hiện đúng quy định về 
thời gian học, trình độ đào tạo, ngành học, nước đi học và cơ sở giáo dục theo quyết 
định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. 

Phải bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định nếu không hoàn thành nghĩa vụ học tập 
hoặc không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
sau khi tốt nghiệp (đối với du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước cấp trong khuôn 
khổ hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước 
ngoài; học bổng ngân sách Nhà nước cấp thông qua các cơ quan Nhà nước, doanh 
nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). 

Thực hiện các quy định hiện hành về cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của 
Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên); bảo vệ các 
tài liệu, thông tin có bí mật Nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, 
thông tin bảo vệ chính trị nội bộ. Không lợi dụng việc học tập hay bất kỳ hình thức nào 
khác để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, làm ảnh 
hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước đối tác… 
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Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật gồm: Có phẩm chất chính trị, đạo 
đức tốt (do cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận); Không trong thời gian bị kỷ luật, bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự; Có trình độ, năng lực phù hợp với nội dung, chương 
trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài; 
Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và trao đổi học thuật tại nước ngoài; Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ra nước 
ngoài. 

Công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học 
thuật có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân (nếu 
có) và các khoản chi phí bắt buộc khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; trường 
hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về thuế thu nhập 
cá nhân khác quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân thì 
thực hiện theo Điều ước quốc tế. 

Bên cạnh đó, công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 
trao đổi học thuật có trách nhiệm làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nghiêm túc 
nội quy nơi làm việc; về nước sau khi kết thúc chương trình giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học và trao đổi học thuật theo quy định của nước đối tác. Không vi phạm quy 
định về hoạt động khoa học công nghệ của Việt Nam và nước sở tại; các quy định 
pháp luật hiện hành về nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo làm ảnh hưởng đến hình 
ảnh và uy tín của Việt Nam tại nước đối tác. 

Không được lợi dụng việc đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại 
nước ngoài để thực hiện mục đích đi lao động hoặc ở lại nước ngoài trái phép trừ 
trường hợp phải kéo dài thời gian ở lại nước ngoài do ốm đau, chiến tranh, thiên tai, 
dịch bệnh. Thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết đã ký với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ 
quan có thẩm quyền cử cá nhân đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật 
tại nước ngoài... 

P.A.T (NASATI) 
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Bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2045 

Ngày 29/9/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Đại học Quốc 
gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, với sự tham dự của gần 
200 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, 13 tỉnh/thành vùng Tây Nam bộ, các nhà khoa 
học trong nước và quốc tế. 

 
Quang cảnh buổi Tọa đàm 

Buổi tọa đàm nhằm mục tiêu tổng kết thực tiễn từ các kết quả nghiên cứu khoa học 
trong khuôn khổ Chương trình KH&CN phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây 
Nam Bộ giai đoạn 2014 - 2020, góp phần làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận khoa học và 
thực tiễn từ các nhiệm vụ đã triển khai tại vùng ĐBSCL, từ đó đề xuất phương hướng, 
giải pháp phát triển bền vững vùng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Vùng ĐBSCL chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH. Kinh tế khu vực này chủ yếu phát 
triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác các tiềm năng sẵn có là chính. Hệ thống kết 
cấu hạ tầng còn kém phát triển, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế. Công 
tác quy hoạch còn chậm, tính khả thi chưa cao. Việc sử dụng nguồn lực, nhất là nội lực 
cho đầu tư phát triển còn hạn chế; công tác thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong toàn 
vùng đạt thấp. vùng ĐBSCL hiện là “vùng trũng” về đô thị hóa ở Việt Nam. Để góp 
phần giải quyết những khó khăn trên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã được Bộ 
KH&CN giao phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng chủ trì 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 
2014-2019 (gia hạn đến tháng 6/2021). Đây là một chương trình nghiên cứu, chuyển 
giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp bách, 
phức tạp đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững của vùng Tây Nam Bộ và góp 
phần thực hiện thành công Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL 
thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). 
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Với 20 tham luận của các đại biểu tập trung vào công tác bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu, xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng ĐBSCL, 
những vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Kiến nghị những nhận thức, 
quan điểm cho các nội dung này cần được nhấn mạnh trong nghị quyết của Đảng. 

Tại Tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học tập trung làm rõ đặc điểm, thực trạng và 
những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH vùng 
ĐBSCL. Những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những vấn đề 
đặt ra cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 
phát triển tới của vùng. Làm rõ đặc điểm, thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc 
xây dựng chuỗi giá trị ngành và sản phẩm vùng ĐBSCL. Những thành tựu đạt được, 
hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng chuỗi giá trị 
ngành và sản phẩm của Vùng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Trên cơ sở đó,  kiến nghị những nhận thức, quan điểm cho công tác bảo vệ môi trường 
và ứng phó với những BĐKH vùng ĐBSCL cần được nhấn mạnh trong nghị quyết của 
Đảng. Kiến nghị những nhận thức, quan điểm cho việc xây dựng chuỗi giá trị ngành và 
sản phẩm vùng ĐBSCL cần được nhấn mạnh trong nghị quyết của Đảng. 

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, một trong 
những định hướng trọng tâm mà Bộ đã tập trung là ưu tiên nguồn lực cho các hoạt 
động nghiên cứu thời gian qua, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất các 
mô hình thực tiễn để phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL, thích ứng với BĐKH 
một cách bài bản với tầm nhìn dài hạn. 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Các chương trình KH&CN của Bộ KH&CN 
đã huy động hàng nghìn chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong 
nước và quốc tế. Qua đó, nhiều kết quả nghiên cứu từ các chương trình này được các 
địa phương tích cực triển khai để ứng phó với BĐKH, điển hình như: Mô hình chuyển 
đổi trồng rừng hiệu quả thấp sang trồng rừng, kết hợp nuôi trồng thủy sản hiệu quả cao 
thích ứng với xâm nhập mặn tại các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; 
mô hình chuyển đổi diện tích lúa thường bị nhiễm mặn hiệu quả thấp sang nuôi trồng 
thủy sản thâm canh đạt hiệu quả cao tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh Trà 
Vinh; mô hình chuyển đổi trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng phối hợp lúa-cá-vịt 
hiệu quả cao tại các huyện Tam Nông, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp...”. Theo Bộ trưởng 
Bộ KH&CN, các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát 
triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với BĐKH trong thời gian tới cần thực hiện 6 định 
hướng cơ bản sau đây. 

Thứ nhất, hình thành các dự án, nhiệm vụ KH&CN lớn mang tính liên ngành, liên 
vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lớn, bức thiết, có tính hệ thống của khu 
vực. 
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Thứ hai, xây dựng, lắp đặt hệ thống đo đạc, giám sát tự động các thông số về môi 
trường, thổ nhưỡng, khí hậu, thuỷ văn… để kịp thời thông tin, chủ động phục vụ công 
tác dự báo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn, nhất là ứng 
phó với tác động của thời tiết cực đoan. Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư ứng dụng và 
nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt vùng không chủ động 
nguồn nước, thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sang phát triển 
nông nghiệp đa dạng (gồm thủy sản - cây ăn quả - lúa), đáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong nước và xuất khẩu. 

Thứ ba, tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp KH&CN bảo đảm nguồn nước lâu dài, 
cấp nước ngọt chủ động cho các vùng khan hiếm nước ven biển ĐBSCL (như xây 
dựng các hồ trữ nước ngọt từ hệ thống sông, kênh và khai thác nước ngầm tại các khu 
vực nguồn nước ngầm bảo đảm về chất lượng, trữ lượng với quy mô khác nhau; hệ 
thống khử nước mặn sử dụng năng lượng tái tạo…). 

Thứ tư, sớm đưa vào ứng dụng thực tiễn các kết quả thành công của các nhiệm vụ 
KH&CN về các giải pháp chống sạt lở bờ biển, bờ sông thuộc Chương trình KH&CN 
phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Chương trình cần tiếp tục nghiên cứu 
các giải pháp KH&CN có tính tổng thể (trong đó chú trọng bảo đảm an toàn hạ tầng 
thủy lợi vùng ĐBSCL trong điều kiện hạn mặn kéo dài); 

Thứ năm, đề nghị TP. Cần Thơ nghiên cứu việc thành lập Trung tâm nghiên cứu, tiếp 
nhận và chuyển giao công nghệ nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận, nghiên cứu phát triển, 
ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả 
vùng ĐBSCL, trong đó, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Thứ sáu, các tỉnh trong vùng ĐBSCL cần chú trọng đầu tư cho các trường đại học, 
viện nghiên cứu trong vùng (như Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, Trường 
ĐH Bạc Liêu, Trường ĐH Kiên Giang, Phân hiệu của ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre, 
các Viện nghiên cứu tại ĐBSCL...) để phát huy hiệu quả thế mạnh nghiên cứu, cùng 
đồng hành với các doanh nghiệp - được xem là trung tâm của các hoạt động ứng dụng 
KH&CN và đổi mới sáng tạo. Liên kết này dưới sự hỗ trợ của nhà nước qua những cơ 
chế, chính sách vượt trội, phù hợp sẽ tạo ra năng lượng cộng hưởng lớn, tác động tích 
cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng. 

P.A.T (NASATI) 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Sử dụng mực trong suốt để in hình ảnh màu 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã đưa ra một phương 
pháp mới để in màu bằng máy in phun thông dụng. Trong bài báo nghiên cứu đăng 
trên tạp chí Science Advances, các tác giả đã mô tả cách sử dụng loại mực trong suốt 
để tạo ra các vi cấu trúc hình vòm trên một tấm thủy tinh, tạo nên ảnh màu. 

 
Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nhiều loài động vật có màu sắc riêng biệt, là nhờ 
tạo ra các cấu trúc siêu nhỏ điều khiển ánh sáng, thay vì sử dụng thuốc nhuộm. Trong 
nỗ lực mới, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã mô phỏng quy trình này bằng cách sử 
dụng một loại polime trong suốt và máy in phun thông dụng. 

Nghiên cứu liên quan đến việc đưa ra một phương pháp lắng đọng giọt polime trong 
suốt lên một tấm kính, cho phép tạo ra những mái vòm nhỏ có thể điều khiển ánh sáng 
theo những cách tương tự như của các loài động vật như chim công. Quá trình do 
nhóm nghiên cứu Trung Quốc đưa ra, khai thác tính chất kỵ nước và tính chất căng bề 
mặt của thủy tinh. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách bắn một giọt polyme 
lên tấm kính theo đúng cách (thông qua điều chỉnh kích thước và hình dạng của nó), 
họ đã tạo ra hình dạng mái vòm có thể bẻ cong ánh sáng theo cách cho phép chúng 
hiện diện với màu sắc như mong đợi. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã in nhiều mái vòm 
loại này lên bề mặt kính để tạo nên hình ảnh nhiều màu. Mỗi mái vòm trong trường 
hợp này hoạt động rất giống các điểm ảnh trên màn hình LCD. Đáng chú ý, quá trình 
này chỉ hoạt động theo một hướng - khi lật lên, tấm kính sẽ trong suốt. 

Các hình ảnh sắc màu có thể nhận dạng rất rõ nhưng không sắc nét bằng các hình ảnh 
được tạo ra bằng mực truyền thống. Cho đến nay, hình ảnh phải được in trên bề mặt 
cứng, rõ ràng, kỵ nước như thủy tinh. Vì vậy, công nghệ mới sẽ không được sử dụng 
để in các tài liệu truyền thống. Thay vào đó, nó có triển vọng cho các ứng dụng mới 
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như in lên cửa sổ nhà chọc trời. Ví dụ, hình ảnh được in phía bên ngoài cửa sổ sẽ ngăn 
chim không đâm vào cửa, trong khi không cản trở tầm nhìn từ bên trong. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2021-09-transparent-ink-images.html, 
23/9/2021 

Protein kích hoạt phản ứng của thực vật đối với sự thiếu hụt nitơ 

Nitrat rất quan trọng cho sự phát triển của thực vật, vì vậy thực vật đã phát triển những  
cơ chế phức tạp để đảm bảo hấp thu đủ nitrat từ môi trường. Trong một nghiên cứu 
mới được công bố trên tạp chí Nature Plants, các nhà nghiên cứu tại Đại học Nagoya 
(Nhật Bản) đã xác định được một loại enzym thực vật là chìa khóa để kích hoạt cơ chế 
hấp thu nitrat phản ứng với tình trạng thiếu nitơ. Phát hiện này giải thích cách thực vật 
đáp ứng nhu cầu của chúng trong môi trường đầy thách thức, mở ra cánh cửa để cải 
thiện sản xuất nông nghiệp trong môi trường như vậy. 

Khi lượng nitrat dồi dào trong môi trường của thực vật, cây có thể đạt được mức hấp 
thu nitrat thích hợp bằng cách dựa vào cái mà các nhà sinh học thực vật gọi là "hệ 
thống vận chuyển có ái lực thấp". Nhưng khi nitrat trở nên khan hiếm trong môi 
trường của thực vật, nó có thể cần phải chuyển sang một cơ chế hấp thụ nitrat mạnh 
mẽ hơn được gọi là "hệ thống vận chuyển ái lực cao". Ở cây Arabidopsis, protein 
NRT2.1 đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống vận chuyển có ái lực cao. Điều thú 
vị là khi cây Arabidopsis tổng hợp protein NRT2.1, ban đầu chúng tạo ra một loại 
protein không hoạt động, sau đó có thể được kích hoạt khi hệ thống vận chuyển có ái 
lực cao. 

 
Các vùng màu xanh lam trong cây chứa protein CEPH, kích hoạt protein vận chuyển 

nitrat NRT2.1 để phản ứng với tình trạng thiếu nitơ. 
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Quá trình tổng hợp một protein không hoạt động và có thể được kích hoạt sau này đã 
được TS Yoshikatsu Matsubayashi của Đại học Nagoya nghiên cứu và nhận thấy, 
protein không thể được tổng hợp khi sự thiếu hụt nitơ xảy ra. Nói cách khác, thực vật 
cần tổng hợp các protein trong một hệ thống vận chuyển có ái lực cao trước khi sự 
thiếu hụt nitơ đòi hỏi phải sử dụng các protein đó, vì bản thân sự thiếu hụt nitơ sẽ gây 
khó khăn cho việc tổng hợp các protein. Để hiểu rõ hơn về hệ thống đáng chú ý này, 
TS Matsubayashi và các đồng nghiệp của ông đã tiến hành thí nghiệm để xác định 
protein kích hoạt NRT2.1 phản ứng với tình trạng đói nitơ. 

Các thí nghiệm nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ đến một loại protein có tên là 
At4g32950. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng protein này phản ứng với sự đói nitơ 
bằng cách kích hoạt protein NRT2.1. Nó đạt được sự hoạt hóa này bằng cách loại bỏ 
một nhóm photphat khỏi một vị trí cụ thể trên protein NRT2.1, vì vậy các nhà nghiên 
cứu quyết định đặt cho protein At4g32950 một cái tên mới là CEPD kích hoạt 
phosphatase (CEPH). 

CEPH được tìm thấy chủ yếu trong các tế bào gần bề mặt của rễ cây Arabidopsis, đây 
là vị trí tối ưu nhằm kích hoạt một hệ thống phát triển để hấp thụ nitrat nhanh chóng từ 
môi trường. Đúng như dự đoán, việc sử dụng các phương pháp trong phòng thí nghiệm 
để bất hoạt gen mã hóa CEPH đã làm suy yếu khả năng sử dụng hệ thống vận chuyển 
ái lực cao của cây Arabidopsis để hấp thụ nitrat nhanh chóng và điều này có nghĩa là 
các cây bị bất hoạt có mức nitrat bên trong thấp hơn và phát triển chỉ ở kích thước nhỏ 
hơn. 

Những kết quả này cho thấy, CEPH đóng một vai trò quan trọng trong việc phản ứng 
với tình trạng đói nitơ thông qua việc kích hoạt protein NRT2.1 của nó. TS 
Matsubayashi nhận thấy tiềm năng ứng dụng của CEPH như một công cụ kỹ thuật di 
truyền và hoạt động CEPH tăng cường nhân tạo có thể cho phép các nhà khoa học tạo 
ra cây trồng có thể phát triển được ngay cả trong đất có mức dinh dưỡng thấp. Những 
phát hiện như vậy có thể thay đổi cách đối phó với các vần đề nông nghiệp và an ninh 
lương thực. 
 

Bùi Anh Xuân (theo Phys.org) 
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Cây phát sáng có thể sạc bằng đèn LED 

Theo một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) được công bố trên tạp 
chí Science Advances, sau 10 giây sạc bằng đèn LED, cây phát sáng có thể phát ra ánh 
sáng mạnh gấp 10 lần so với các cây phát sáng cùng loại thuộc thế hệ đầu ra đời vào 
năm 2017. 

 
Phát hiện nghiên cứu mở ra một tương lai, trong đó, hạ tầng chiếu sáng từ thực vật 
sống có thể “trở thành một phần không thể thiếu trong không gian làm việc và sinh 
sống. Chúng tôi muốn tạo ra loại cây phát sáng với các hạt sẽ hấp thụ ánh sáng, lưu trữ 
một phần và tỏa sáng dần dần. Đây là bước tiến lớn hướng đến nguồn ánh sáng từ thực 
vật”, Michael Strano, giáo sư kỹ thuật hóa học tại MIT nói. 

Các tác giả đã nghiên cứu cách mang lại cho cây những đặc điểm mới lạ thông qua bổ 
sung nhiều loại hạt nano. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng "tụ điện ánh sáng", 
được làm bằng vật liệu "phosphor", để lưu trữ ánh sáng ở dạng photon và giải phóng 
dần theo thời gian. Vật liệu này được làm từ hợp chất stronti aluminat, có thể hấp thụ 
ánh sáng nhìn thấy hoặc tia cực tím và từ từ giải phóng dưới dạng phát sáng lân tinh. 

Các nhà khoa học đã phủ silica lên các hạt nano phosphor này, có kích thước nhỏ hơn 
hàng nghìn lần chiều rộng sợi tóc người, để bảo vệ cây khỏi bị hư hại. Do các hạt nano 
phosphor có kích thước nhỏ nên chúng được truyền vào cây thông qua khí khổng nằm 
trên bề mặt lá và tích tụ trong một lớp xốp được gọi là trung bì. 

Sau khoảng 10 giây tiếp xúc với đèn LED xanh lam, cây được truyền phosphor nên có 
thể phát sáng trong khoảng một giờ. Cây phát sáng mạnh nhất là trong năm phút đầu 
và sau đó, giảm dần. Cây có thể được sạc liên tục trong ít nhất hai tuần. 

Kennedy, giáo sư kiến trúc tại MIT, cho rằng: “Tạo ra ánh sáng cho môi trường xung 
quanh bằng năng lượng hóa học tái tạo của thực vật sống là một ý tưởng táo bạo. Nó 
thể hiện thay đổi cơ bản trong cách chúng ta nghĩ về thực vật sống và năng lượng điện 
dùng để chiếu sáng". 
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Khi đánh giá tác động của các hạt nano đến hoạt động bình thường của các cây phát 
sáng được bổ sung các hạt nano phosphor, các nhà nghiên cứu nhận thấy cây phát sáng 
vẫn có thể quang hợp và bốc hơi nước qua khí khổng theo cách bình thường trong 
khoảng thời gian 10 ngày. 

N.P.D (NASATI), theo https://news.yahoo.com, 21/9/2021 

Trí tuệ nhân tạo dự đoán khả năng miễn dịch chống ung thư 

Các nhà nghiên cứu và nhà khoa học dữ liệu tại Trung tâm Y tế UT Southwestern và 
Trung tâm Ung thư MD Anderson đã phát triển được kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, có khả 
năng xác định những peptit nào trên bề mặt tế bào do các tế bào ung thư sản sinh. Đó 
là các chất neoantigen mà hệ miễn dịch có thể nhận ra. Kỹ thuật pMTnet có thể dẫn 
đến những phương pháp mới dự đoán ung thư và khả năng đáp ứng với các liệu pháp 
miễn dịch. 

 
TS. Tao Wang, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Xác định những neoantigen nào liên 
kết với các thụ thể tế bào T và neoantigen nào không, là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng 
với máy học, chúng ta đang có sự chuyển biến”. 

Các đột biến trong bộ gen của tế bào ung thư khiến chúng hiển thị các neoantigen khác 
nhau trên bề mặt tế bào. Một số neoantigen được nhận diện bởi các tế bào T miễn dịch 
tìm kiếm các dấu hiệu của ung thư và các yếu tố ngoại lai, cho phép hệ miễn dịch tiêu 
diệt các tế bào ung thư. Tuy nhiên, một số neoantigen khác dường như vô hình đối với 
tế bào T, cho phép tế bào ung thư phát triển mà không bị kiểm soát. 

Tianshi Lu, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Đối với hệ miễn dịch, sự hiện diện của 
neoantigen là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa tế bào bình thường và tế 
bào khối u. Nếu xác định được các chất neoantigen kích thích phản ứng miễn dịch, thì 
chúng ta có thể tìm ra nhiều cách để chống lại bệnh ung thư”. 

Khả năng dự đoán các chất neoantigen nào được tế bào T nhận ra, có thể giúp các nhà 
nghiên cứu phát triển loại vắc xin ung thư được cá nhân hóa, thiết kế các liệu pháp dựa 
trên tế bào T tốt hơn hoặc dự đoán mức độ đáp ứng của bệnh nhân với các loại liệu 
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pháp miễn dịch khác. Nhưng có hàng chục nghìn neoantigen khác nhau và các phương 
pháp dự đoán xem neoantigen nào kích hoạt phản ứng tế bào T đã được chứng minh là 
mất thời gian, khó khăn về mặt kỹ thuật và tốn kém. 

Để tìm ra một kỹ thuật hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ máy học. Họ 
đã “dạy” một thuật toán dựa vào học sâu, có tên là pMTnet thông qua sử dụng dữ liệu 
từ những kết hợp liên kết hoặc không liên kết giữa ba thành phần khác nhau, gồm có: 
neoantigen; các protein được gọi là phức hợp tương hợp mô chính (MHCs) khiến 
neoantigen xuất hiện trên bề mặt tế bào ung thư; và các thụ thể tế bào T (TCR) làm 
nhiệm vụ nhận diện các phức hợp neoantigen-MHC. Sau đó, các nhà khoa học thử 
nghiệm thuật toán dựa vào bộ dữ liệu của 30 nghiên cứu xác định bằng thực nghiệm 
các cặp thụ thể tế bào neoantigen T liên kết hoặc không liên kết. Kết quả cho thấy các 
thuật toán mới có độ chính xác cao. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công cụ mới này để thu thập thông tin chi tiết về các 
neoantigen được liệt kê trong The Cancer Genome Atlas, cơ sở dữ liệu công khai chứa 
thông tin về hơn 11.000 khối u nguyên phát. pMTnet cho thấy các chất neoantigen 
thường kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn so với các kháng nguyên liên quan 
đến khối u. pMTnet cũng dự đoán những bệnh nhân đáp ứng tốt hơn với các liệu pháp 
điểm kiểm tra miễn dịch và có tỷ lệ sống sót cao hơn. 

Alexandre Reuben, Ph.D., đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: "Với tư cách là một nhà 
miễn dịch học, rào cản quan trọng nhất hiện nay mà liệu pháp miễn dịch đang gặp 
phải, là khả năng xác định kháng nguyên nào được nhận diện bởi tế bào T để phục vụ 
cho mục đích điều trị. pMTnet vượt trội hơn các lựa chọn thay thế hiện nay và đưa 
chúng tôi đến gần mục tiêu này hơn". 

N.P.D (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com, 23/9/2021 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cấp đông có hỗ trợ trường điện từ trong thực 
phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 

Ngoài những công nghệ cấp đông truyền thống với những áp dụng về máy móc và kỹ 
thuật tân tiến hơn so với trong nước, công nghệ cấp đông trên thế giới đã và đang cải 
thiện không ngừng để nâng cao chất lượng cũng như cải thiện môi trường làm việc tốt 
hơn. Một số hướng công nghệ cấp đông tiên tiến hiện nay như cấp đông áp suất cao, 
cấp đông được hỗ trợ siêu âm, cấp đông được rối loạn điện, cấp đông được rối loạn từ, 
cấp đông được hỗ trợ vi sóng…. 

 
Quá trình đông lạnh của các mẫu thực phẩm bị ảnh hưởng bởi thành phần chủ đạo của 
chúng là nước. Chất lượng cuối cùng của sản phẩm đông lạnh phụ thuộc vào quá trình 
chuyển đổi pha hoặc quá trình kết tinh của sự thay đổi nước thành đá. Kích thước của 
các tinh thể đá là rất quan trọng đối với chất lượng cuối cùng của thực phẩm đông lạnh 
vì nó có thể gây tác động không thể phục hồi cấu trúc tế bào do đó làm suy giảm cấu 
trúc và màu sắc của sản phẩm. Vì lý do này, nhiều công nghệ mới nổi đã được phát 
triển để kiểm soát quá trình kết tinh và cải thiện tốc độ hình thành và phát triển tinh thể 
đá. Hầu hết các công nghệ này tận dụng lợi thế từ các tính chất vật lý và các đặc trưng 
của phân tử nước. Trong môi trường điện trường hoặc từ trường sẽ làm rối loạn 
chuyển động của phân tử nước. Nhiễu loạn điện và từ là những yếu tố có thể sắp xếp 
lại các mạng liên kết hydro tồn tại trong nước. Xuất phát từ những lý do trên, ThS. 
Nguyễn Thị Tâm Thanh cùng các cộng sự tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cấp đông có hỗ 
trợ trường điện từ trong thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm” trong thời 
gian từ năm 2018 đến năm 2019. 

Đề tài nhằm mục tiêu làm chủ công nghệ trường điện từ trong việc thiết kế, chế tạo 
thiết bị cấp đông thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo quy định. 
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Sau gần 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành cơ bản các yêu cầu đề ra trong thuyết 
minh bao gồm việc thiết kế, chế tạo một mô hình cấp đông có năng suất 2 kg/mẻ, củng 
cố cơ sở lý thuyết về quá trình cấp đông gió và có hỗ trợ trường điện từ và thực 
nghiệm kiểm chứng ảnh hưởng của từ trường đến thời gian cấp đông, chi phí năng 
lượng và chất lượng của sản phẩm sau khi cấp đông. 

Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy từ trường dao động và từ trường tĩnh có ảnh 
hưởng đến thời gian cấp đông, cụ thể là giúp giảm thời gian cấp đông và suất tiêu hao 
điện năng khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và vận tốc không khí. Điều này cũng cho thấy 
hướng đi đúng trong nghiên cứu đưa trường điện từ vào hỗ trợ cho cấp đông cá tra 
fillet nhằm giảm thời gian cấp đông, giảm chi phí năng lượng và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

Các mô hình vật lý được chế tạo và lắp đặt trong quá trình thực hiện đề tài cũng là cơ 
sở để giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục thực hiện được B20-
BCTT-BCT 37/2016/TT-BCT 21 các thí nghiệm chuyên sâu hơn về đánh giá ảnh 
hưởng của trường điện từ đến quá trình cấp đông. 

Tuy nhiên, cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu thực nghiệm hơn nữa ở các điều kiện 
khác nhau, đồng thời đưa thêm ảnh hưởng của điện trường, vi sóng hay siêu âm vào hỗ 
trợ trong quá trình cấp đông mới có thể chứng minh rõ rệt được ảnh hưởng của trường 
điện từ trong cấp đông cá tra fillet nói riêng và các thực phẩm đông lạnh nói chung. 

Với những hạn chế nhất định về mặt thiết bị, thời gian và kinh phí, một số thí nghiệm 
và phân tích chất lượng sản phẩm chuyên sâu vẫn chưa được thực hiện. Do đó, kết quả 
đánh giá ảnh hưởng của trường điện từ đến chi phí và chất lượng sản phẩm vẫn chưa 
hoàn thiện. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16706/2019) tại Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

  



18 
 

Tiềm năng đa dạng sinh học của rừng mưa nhiệt đới: Nghiên cứu điểm trên các 
loài ong cự (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam 

Từ năm 2016 đến năm 2019, nhóm nghiên cứu tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 
vật do TS. Phạm Thị Nhị làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Tiềm năng đa dạng sinh 
học của rừng mưa nhiệt đới: Nghiên cứu điểm trên các loài ong cự (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) ở Việt Nam” 

 
Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu khu hệ các loài ong cự Ichneumonidae ở Việt Nam, 
trong đó tập trung chủ yếu vào ba phân họ: Acaenitinae, Poemeninae và Rhyssinae; 
nghiên cứu đặc điểm phân bố và mối quan hệ về thành phần các loài ong cự giữa các 
hệ sinh thái thuộc các vùng địa lý sinh vật khác nhau. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 

- Đã công bố một số bài báo về thành phần loài một số giống thuộc 3 phân họ Ong cự 
ít được biết đến ở Việt Nam: Acaenitinae, Poemeninae và Rhyssinae dựa trên các đặc 
điểm hình thái và di truyền phân tử. 

1. Lần đầu ghi nhận giống Yezoceryx (Phân họ Acaenitinae) ở Việt Nam với tổng số 
19 loài được ghi nhận, trong đó mô tả 10 loài mới. 

2. Lần đầu ghi nhận giống Ishigakia (phân họ Acaenitinae) ở Việt Nam, cả 3 loài ghi 
nhận ở Việt Nam đều là các loài mới cho khoa học (trong bai báo có sử dụng kết hợp 
đặc điểm hình thái và phân tích trình tự gen ty thể COI). 

3. Lần đầu ghi nhận giống Spilopteron (Phân họ Acaenitinae) ở Việt Nam với tổng số 
7 loài, trong đó mô tả 5 loài mới. 

4. Giống Siphimedia (Phân học Acaenitinae) được ghi nhận lần đầu ở Việt Nam 1 loài 
ghi nhận mới. 

5. Giống Eugalta (phân họ Poemeninae) lần đầu được ghi nhận ở Việt Nam với 7 loài 
ghi nhận mới. 
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6. Giống Triancyra (Phân họ Rhyssinae) lần đầu được ghi nhận ở Việt Nam với tổng 
số 5 loài, trong đó mô tả 3 loài mới. 7. Ghi nhận bổ sung 3 loài thuộc giống 
Megarhyssa (Phân học Rhyssinae) ở Việt Nam. 8. Giống Lytarmes (Phân học 
Rhyssinae) được ghi nhận lần đầu ở Việt Nam với 1 loài ghi nhận mới. 

- Đã xây dựng khóa định loại tới loài cho các giống có nhiều hơn 1 loài ghi nhận tại 
Việt Nam thuộc 3 phân họ trên, gồm: Eugalta, Megarhyssa, Spilopteron, Triancyra, 
Yezoceryx. Riêng giống Ishigakia, đã xây dựng khóa định loại cho tổng số 15 loài ghi 
nhận trên thế giới. 

- Đã lập bản đồ phân bố cho 21 loài mới cho khoa học và 25 loài ghi nhận bổ sung cho 
khu hệ ong cự của Việt Nam. Một số đã được công bố trên bài báo quốc tế ISI. 

- Đã soạn thảo được danh lục gồm 53 loài thuộc 13 giống thuộc 3 phân họ ong cự. So 
với thời điểm trước khi thực hiện đề tài, tại Việt Nam mới ghi nhận 4 loài trong danh 
sách, như vậy kết quả của chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 49 loài (21 loài mới cho khoa 
học và 28 loài mới cho Việt Nam), trong đó có 3 loài mới cho khu hệ Việt Nam chưa 
được công bố. 

 - Đã nghiên cứu đặc điểm phân bố của khu hệ ba nhóm ong cự theo địa lý động vật, 
theo cảnh quan và theo độ cao. 

Các kết quả của đề tài là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về khu hệ, về địa 
lý sinh vật của các nhóm ong cự ở trong khu vực cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó, 
đề tài đã cung cấp các thông tin khoa học quan trọng nhằm chứng tỏ tiềm năng đa 
dạng sinh học to lớn của Việt Nam, qua đó góp phần vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh 
học của nước ta. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16277/2019) tại Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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