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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Đổi mới sáng tạo mở: Hợp tác cùng phát triển 

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia -

Techfest Vietnam 2021, sáng 14/12/2021, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ (KH&CN) phối hợp với Công ty CP Viet Lotus đã tổ chức Hội 

nghị “Đổi mới sáng tạo mở: Hợp tác cùng phát triển”. 

 

Các diễn giả tham gia tọa đàm tại Hội nghị. 

Tại Hội thảo, các diễn giả và chuyên gia đã tập trung thảo luận về các nội dung chính 

như: ý nghĩa và vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc thiết lập khuôn khổ pháp 

lý cũng như xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo mở; góc nhìn 

thực tế và các kiến nghị về hoạt động đổi mới sáng tạo mở hiện nay từ các doanh 

nghiệp Việt Nam; bài học thực tiễn trong việc triển khai thành công mô hình đổi mới 

sáng tạo mở tại Singapore và Israel; Chương trình thí điểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

mở của chính phủ cũng như tầm quan trọng của các đơn vị cung cấp dịch vụ đổi mới 

sáng tạo trong mô hình triển khai này. 
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 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng gửi thông điệp đến 

cộng đồng khởi nghiệp: "Chỉ có đổi mới sáng tạo mới tạo ra giá trị mới, cách làm mới, 

hiệu quả mới, tiếp cận nhanh với tốc độ phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0 hiện nay. Tiếp đó là "mở" trong thiết kế mô hình vận hành, sản xuất kinh doanh, 

"mở" trong liên kết hợp tác, đồng thời "mở" trong tư duy, cách tiếp cận vấn đề. Và 

cuối cùng là "liên kết hợp tác", chỉ khi liên kết với nhau, hình thành chuỗi giá trị, chuỗi 

liên kết, tạo giá trị cộng hưởng cho nhau thì chúng ta mới phát triển được. 

 

Lễ ký kết giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) và Hiệp hội 

Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA). 



4 

 

Để khẳng định cam kết về thúc đẩy Đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Cục Phát triển Thị trường và Doanh 

nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội 

Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) hợp tác phát triển công nghệ số, dẫn dắt chuyển đổi 

số cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và triển khai mô hình Đổi mới sáng tạo 

mở tại Việt Nam nói chung; Công ty CP Viet Lotus ký kết Thỏa thuận hợp tác với 

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo đó, Vietcombank là đơn vị 

tham gia vào Chương trình thí điểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở của chính phủ với 

vai trò người tiên phong, khuyến khích các doanh nghiệp khác mạnh dạn tham gia vào 

hoạt động đổi mới sáng tạo mở nhằm tận dụng trí tuệ tri thức cộng đồng, tri thức xã 

hội để giải quyết các bài toán chuyển đổi số của chính doanh nghiệp mình. 

MN  

Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất vắc xin sử dụng cho người 

Ngày 15/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo về 

Chương trình vắc xin theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 

KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người 

đến năm 2030”. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc tham dự và chủ trì Hội thảo. 

 

Toàn cảnh Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, Chương 

trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho 

người đến năm 2030” là một chương trình dài hạn trong 10 năm, do đó, cần xây dựng 

kế hoạch cụ thể và lâu dài. Bộ KH&CN mong muốn sự vào cuộc của các viện, trường, 

doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham 

gia thảo luận và đóng góp giải pháp để Việt Nam chủ động trong việc phát triển vắc 

xin, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch như hiện nay. 

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất về vai trò quan trọng của vắc xin trong công tác 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát hiện nay, 
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việc triển khai Chương trình là hết sức cần thiết. Trên cơ sở đó, cần tập trung các 

nguồn lực để đầu tư đồng bộ, phối hợp với các bộ, ngành tạo nhiều cơ chế chính sách 

ưu đãi hơn nữa cho các đơn vị tham gia nghiên cứu sản xuất vắc xin. 

Bắc Lê 

Otrafy Inc: Quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia 2021 

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Vietnam 

2021) đã trao giải quán quân cho đội thi Otrafy Inc - nền tảng SaaS dành cho doanh 

nghiệp tự động hóa việc thu thập, lưu trữ và chuyển dữ liệu chứng nhận trên toàn bộ 

chuỗi cung ứng thực phẩm. Otrafy Inc cũng sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường 

quốc tế Startup World Cup 2022. 

 

Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

TECHFEST 2021 chính thức diễn ra vào sáng ngày 15/12/2021. Sự kiện được tổ chức 

trực tiếp tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đồng thời được phát trực tiếp trên 

các nền tảng mạng xã hội tới người quan tâm tại các địa phương khác và 20 quốc gia 

trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức bởi Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (SVF), Văn phòng Đề án 

844, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và sự đồng hành của Startup 

World Cup. 

Cuộc thi đã nhận được hơn 350 hồ sơ đạt tiêu chuẩn từ các đội thi (có người Việt là 

đồng sáng lập) từ 5 quốc gia gửi về. Giải Quán quân của Cuộc thi thuộc về đội Otrafy 

Inc - nền tảng SaaS dành cho doanh nghiệp tự động hóa việc thu thập, lưu trữ và 

chuyển dữ liệu chứng nhận trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Giải Á quân 1 

thuộc về đội thi NanoNeem - thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc giúp giải quyết tất cả vấn 

đề liên quan tới sâu bệnh cho cây trồng, đặc biệt an toàn, lành tính, thân thiện với môi 

trường. Giải Á quân 2 thuộc về đội thi ISOFHCARE - nền tảng thương mại điện tử 
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chuyên biệt cho lĩnh vực Medtech, giúp kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi. 

Theo nhận định chung của các chuyên gia và quỹ đầu tư, hàm lượng công nghệ của 

các dự án năm nay đã tăng nhiều hơn, nhiều dự án ứng dụng AI, Blockchain, 

Deeptech... để giải quyết các bài toán cụ thể trong nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, thể 

thao, giải trí, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, giảm rác thải... Các doanh nghiệp 

thể hiện được sự tự tin, thấu hiểu thị trường, năng lực công nghệ, và sự mạnh dạn 

trong thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới. 

MN  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Hóa chất được sử dụng rộng rãi có liên quan đến 100.000 ca tử vong ở Mỹ mỗi 

năm 

Một nghiên cứu từ Đại học New York (Mỹ) cảnh báo việc tiếp xúc hàng ngày với 

phthalates (một nhóm hóa chất được sử dụng phổ biến để làm cho nhựa dẻo hơn, khó 

vỡ hơn, được sử dụng trong mọi thứ từ hộp nhựa đến đồ trang điểm) có thể dẫn đến 

khoảng 100.000 ca tử vong ở người Mỹ lớn tuổi hàng năm. Các hóa chất phthalates có 

thể được tìm thấy trong hàng trăm sản phẩm như đồ chơi, quần áo và dầu gội đầu, đã 

được biết đến trong nhiều thập kỷ là "chất gây rối loạn hormone", ảnh hưởng đến hệ 

thống nội tiết của con người. 

 

Phthalates là hóa chất được sử dụng trong mọi thứ từ hộp nhựa đến đồ trang điểm. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Pollution ngày 12/11/2021 cho 

biết, phthalates có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua những vật dụng như có chứa 

phthalates và nó có liên quan đến bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Nghiên cứu 

được thực hiện bởi Trường Y khoa Grossman thuộc Đại học New York thông qua điều 

tra dịch tễ khoảng 5.000 người trưởng thành (từ 55 đến 64 tuổi) cho thấy, những người 

có nồng độ phthalate trong nước tiểu cao hơn có nhiều khả năng chết vì bệnh tim. 

Tuy nhiên, nồng độ phthalate cao hơn dường như lại không làm tăng nguy cơ tử vong 

do ung thư. Tác giả chính của nghiên cứu là Leonardo Trasande cho biết: “Phát hiện 

của chúng tôi cho thấy việc tiếp xúc với phthalate tăng lên có liên quan đến cái chết 

sớm, đặc biệt là do bệnh tim”. Tuy nhiên, Trasande cảnh báo rằng, nghiên cứu không 

thiết lập mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa phơi nhiễm phthalate và tử vong, một 

phần là do các cơ chế sinh học cụ thể của mối quan hệ đó không rõ ràng. 

Trasande nói: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mức độ ảnh hưởng của hóa chất này 

đối với xã hội lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ, không thể phủ nhận rằng 

việc hạn chế tiếp xúc với phthalate độc hại có thể giúp bảo vệ sức khỏe thể chất và tài 

chính của người Mỹ”. 
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Các nghiên cứu khác đã liên kết phthalate với hơn 10.000 ca tử vong mỗi năm liên 

quan đến việc giảm mức testosterone ở nam giới trưởng thành và cho biết thêm thiệt 

hại kinh tế do phthalates là 40-47 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với ước tính trước đây. 

Nguyễn Thu Hường (tổng hợp từ sciencealert.com và Environmental Pollution) 

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán chính xác suy nghĩ và hành vi tự tử ở thanh 

thiếu niên 

Orion Weller và các cộng sự tại Đại học Johns Hopkins (ở Baltimore, Maryland) đã 

phát triển một thuật toán AI cho thấy độ chính xác cao trong việc xác định thanh thiếu 

niên đang trải qua những suy nghĩ và hành vi tự tử. 

 

Nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu và xác định được các yếu tố nguy 

cơ liên quan đến suy nghĩ và hành vi tự tử ở thanh thiếu niên, giúp cảnh báo cho nỗ lực 

phòng chống tự tử. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu đã khám phá những yếu tố nguy cơ 

này được kết hợp với nhau, đặc biệt là ở các nhóm thanh niên lớn. AI đã mở ra những 

cơ hội mới cho nghiên cứu như vậy, cuối cùng có thể cải thiện các nỗ lực phòng ngừa. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã áp dụng phân tích học máy vào dữ liệu từ một cuộc 

khảo sát học sinh trung học ở Utah thường được tiến hành để theo dõi các vấn đề như 

lạm dụng ma túy và sức khỏe tâm thần. Dữ liệu bao gồm các câu trả lời cho hơn 300 

câu hỏi với hơn 179.000 học sinh trung học đã tham gia cuộc khảo sát từ năm 2011-

2017, cũng như dữ liệu nhân khẩu học từ điều tra dân số Hoa Kỳ. Khảo sát bao gồm 

các câu hỏi về quấy rối hoặc đe dọa phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bắt nạt tại 

trường, tranh luận nghiêm trọng ở nhà, giới tính, sử dụng rượu, cảm giác an toàn ở 

trường, tuổi và thái độ về cần sa. 

Weller và cộng sự đã phát hiện ra rằng, họ có thể sử dụng dữ liệu khảo sát để dự đoán 

câu trả lời của từng thanh thiếu niên và cho thấy suy nghĩ hoặc hành vi tự tử với độ 

chính xác 91%. Độ chính xác của thuật toán mới cao hơn so với các phương pháp dự 

đoán được phát triển trước đây và cho thấy AI thực sự có thể cải thiện sự hiểu biết về 
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suy nghĩ, hành vi tự tử của thanh thiếu niên, do đó có thể giúp thông báo và tinh chỉnh 

các chương trình và biện pháp phòng ngừa. 

Mai Văn Thủy (theo medicalxpress.com) 

Tìm ra protein mới giúp thúc đẩy các liệu pháp điều trị ung thư và phát hiện vật 

liệu phóng xạ 

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ Lawrence Livermore 

(LLNL) và Đại học Penn State đã phát hiện một loại protein có thể được dùng để tách 

tạp chất và tinh chế các kim loại phóng xạ như Actini, giúp ích cho việc phát triển các 

loại thuốc điều trị ung thư thế hệ tiếp theo. 

 

Nguồn ảnh: Thomas Reason / LLNL 

Kim loại phóng xạ giữ vị trí thiết yếu và không thể thay thế trong nhiều ứng dụng trị 

liệu cũng như chụp ảnh y tế, nhưng chúng buộc phải trải qua quá trình tinh lọc kéo dài, 

hoặc quá trình tổng hợp đòi hỏi các hợp chất Chelate hóa tốn kém để tạo thành các 

chất rất bền giúp giảm thiểu độc tính cho bệnh nhân. Các liệu pháp dựa trên Actini có 

thể tạo ra một cuộc cách mạng trong điều trị ung thư. 

Thực tế, Actini là một trong những nguyên tố tự nhiên hiếm nhất trên Trái đất, đồng vị 

y tế của nó phải được sản xuất trong các lò phản ứng hạt nhân hoặc các thiết bị lớn đắt 

tiền khác. Các nỗ lực nghiên cứu cho đến nay thường tập trung vào việc tái sử dụng 

hoặc điều chỉnh các phân tử tổng hợp đã biết để sử dụng trong lĩnh vực hóa học hạt 

nhân, nhưng các kết quả về Actini vẫn còn hạn chế. 

Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra cách Lanmodulin được dùng để liên kết, tách tạp chất và 

tinh chế Actini (thu được độ tinh khiết ít nhất 99,5% trong một bước duy nhất), cũng 

như một đồng vị y tế khác (Yttrium-90). Chúng đều được sử dụng để chẩn đoán và 

điều trị ung thư. Hiệu quả và sự đơn giản chưa từng có của phương pháp dựa trên 

protein này cho phép điều chế Actini với chi phí thấp hơn nhiều và giúp quá trình 
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nghiên cứu tính chất hóa học của nó thuận tiện hơn. Quy trình này cũng có khả năng 

mở rộng cho nhiều đồng vị phóng xạ khác được sử dụng trong xạ trị và chụp ảnh y tế. 

Phức chất Lanmodulin-Actini là phức chất protein-Actini đầu tiên được khoa học mô 

tả. Lanmodulin hiệu quả hơn so với các phân tử cổ điển đến mức nó chỉ liên kết với 

Actini ngay cả khi có một lượng lớn tạp chất trong quá trình xử lý, như Radium và 

Strontium, hoặc các nguyên tố sinh lý như canxi, kẽm, đồng và các nguyên tố tương 

tự. Nghiên cứu cũng chứng minh rằng protein liên kết với Actini hiệu quả hơn so với 

các nguyên tố đất hiếm, những kim loại mà nó liên kết trong tự nhiên. 

Nghiên cứu không chỉ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tính chất hóa học cơ bản 

của Actini, mà còn là cơ sở cho những ngành dược phẩm mới dựa trên Actini, vì nó 

vượt trội hơn về nhiều mặt so với các chất Chelate hóa kim loại nhỏ hiện đang được sử 

dụng trong các phòng khám và thử nghiệm lâm sàng. 

Mai Văn Thủy (theo: https://phys.org) 

Phóng thành công tàu vũ trụ khám phá 8 tiểu hành tinh 'Trojan' 

Ngày 16/10/2021, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã phóng thành công 

tàu vũ trụ Lucy thăm dò 8 tiểu hành tinh Trojan của sao Mộc. 

 

Tàu vũ trụ Lucy đươc phóng vào lúc 16h34 theo giờ Hà Nội từ Trạm không gian Cape 

Canaveral, Florida, Hoa Kỳ (ảnh: NASA). 

Được đặt tên theo hóa thạch cổ đại, Lucy trở thành phi thuyền đầu tiên sử dụng quang 

năng để thám hiểm xa Mặt trời. Với nhiệm vụ quan sát số lượng tiểu hành tinh nhiều 

nhất từ trước đến nay, tàu vũ trụ Lucy sẽ tiếp cận và quan sát 8 tiểu hành tinh Trojan 

của sao Mộc, từ đó giúp NASA thu thập những thông tin mới về nguồn gốc của các 

hành tinh và lịch sử hình thành hệ Mặt trời. Tháng 4/2025, Lucy sẽ đến tiểu hành tinh 

đầu tiên Donaldjohanson ở vành đai chính giữa sao Hỏa và sao Mộc. Từ năm 2027-

2033, Lucy tiếp tục ghé thăm 7 tiểu hành tinh Trojan khác, trong đó tiểu hành tinh lớn 

nhất có đường kính lên tới 95 km. 
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Tiếp cận các mục tiêu trong khoảng 400 km từ bề mặt, sử dụng các thiết bị khoa học 

và ăng-ten, tàu vũ trụ Lucy sẽ điều tra các đặc điểm địa chất như thành phần, khối 

lượng, mật độ và thể tích. Các nhà thiên văn học tin rằng, các tiểu hành tinh Trojan 

nắm giữ những manh mối quan trọng về thành phần và điều kiện vật chất trong đĩa tiền 

hành tinh hình thành nên hệ Mặt trời, bao gồm cả Trái đất. 

Bắc Lê (theo NASA) 

Hợp chất kháng virus ngăn chặn SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào 

Các nhà khoa học tại Trường Y khoa, Đại học Washington (Hoa Kỳ) đã phát triển một 

hợp chất (được đặt tên là MM3122) để ngăn chặn SARS-CoV-2 và các virus họ corona 

xâm nhập vào tế bào. Hợp chất này ngăn chặn mạnh mẽ TMPRSS2 (Transmembrane 

protease serine 2) và một protein liên quan khác được gọi là matriptase, được tìm thấy 

trên bề mặt phổi và các tế bào khác. 

 

Hợp chất MM3122 (màu vàng) ngăn chặn virus sử dụng protein xuyên màng 

TMPRSS2 để xâm nhập vào tế bào (Ảnh: James Janetka). 

 

Nhiều loại virus, bao gồm SARS-CoV-2, gây ra dịch bệnh Covid-19, cũng như các 

loại virus corona và virus cúm khác, dựa vào các protein này để xâm nhập vào các tế 

bào và lây lan khắp phổi. Sau khi virus bám vào một tế bào trong biểu mô đường thở, 

protein gai của virus hợp nhất với protein TMPRSS2 của con người, kích hoạt protein 

gai giúp virus xâm nhập vào tế bào, gây ra quá trình nhiễm trùng. MM3122 ngăn chặn 

hoạt động enzyme của protein TMPRSS2 ở người. Khi enzyme bị chặn, nó làm nhiễu 

loạn sự kích hoạt của protein gai và ngăn chặn sự phản ứng tổng hợp màng. 
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TS James Janetka và các đồng nghiệp tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) hiện đang 

nghiên cứu để kiểm tra hiệu quả của MM3122 trong điều trị và ngăn ngừa SARS-

CoV-2 trên động vật nhiễm bệnh. Một thử nghiệm đã có hiệu quả ở chuột khi sử dụng 

hợp chất MM3122 trong 7 ngày. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hợp chất này có hiệu 

quả chống lại virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng ban đầu (SARS-CoV) 

và virus corona gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV). Trong các nghiên 

cứu trên động vật, hợp chất này được sử dụng dưới dạng thuốc tiêm. Janetka cho biết, 

họ đang làm việc để phát triển dưới dạng thuốc uống. Ông cũng quan tâm đến việc 

phát triển một loại thuốc dưới dạng hít. 

Janetka đã làm việc với Văn phòng Quản lý Công nghệ (OTM) của Đại học 

Washington để cấp phép công nghệ này, giúp phát triển hợp chất MM3122 thành một 

loại thuốc mới chống virus corona, bao gồm SARS-CoV-2, SARS-CoV và MERS-

CoV. 

Mai Văn Thủy (theo medicalxpress.com)  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn 4 giống 

tại tỉnh Ninh Bình 

Chăn nuôi lợn hiện nay ở Ninh Bình đang phát triển nhanh do có nhiều lợi thế về địa 

lý, giao thông, con người và các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của Nhà nước 

và của Tỉnh. Tuy nhiên, quy mô trang trại chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún là chủ yếu. 

Trang trại chăn nuôi lợn có quy mô nhỏ phần lớn do người dân tự làm với việc đầu tư 

vốn hạn chế, đầu tư về trang thiết bị, chuồng trại, thức ăn, con giống cũng bị hạn chế 

dẫn đến năng suất còn thấp, xử lý môi trường còn hạn chế, phòng trừ dịch bệnh khó 

khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Để khắc phục tình trạng trên cần định hướng 

cho chăn nuôi ợn theo hướng chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô công nghiệp. 

 

Chăn nuôi lợn trang trại tập trung và xu hướng phổ biến trên toàn thế giới và là hướng 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Chăn 

nuôi trang trại tập trung, trước hết là tạo nền tảng để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên 

tiến về giống, chuồng trại, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh và quản ý để có hiệu quả chăn 

nuôi cao hơn, nhằm tăng năng suất chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá 

thành sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra chăn nuôi trang trại tập 

trung theo quy hoạch sẽ góp phần làm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường, đảm 

bảo sức khoẻ của cộng đồng nhất là tại Ninh Bình, nơi mà chăn nuôi vẫn còn phân tán 

nhỏ lẻ trong nông hộ và trong khu vực dân cư. 

Từ nhu cầu cấp thiết cho chăn nuôi lợn trang trại tập trung tại Ninh Bình, Cơ quan chủ 

trì Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và phát triển con nuôi, cây trồng Ninh Bình cùng 

phối hợp với Chủ nhiệm đề tài KS. Trần Văn Thìn tiến hành đề xuất và thực hiện dự 

án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn 4 giống 

tại tỉnh Ninh Bình”. Với mục tiêu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất 
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giống và chăn nuôi tại Ninh Bình, phát triển nghề chăn nuôi lợn ở Ninh Bình làm mô 

hình kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bà tỉnh và các địa phương lân cận. 

Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống con nuôi, cây trồng Ninh Bình - 

Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến đã ký hợp đồng với cơ quan hỗ trợ ứng dụng công 

nghệ và Trung tâ Nghiên cứu lợn Thụy Phương. Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy 

Phương đã hỗ trợ đơn vị chủ trì về việc lựa chọn giống lợn tốt để xây dựng hình đồng 

thời Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương đã hoàn thiện và chuyển giao 05 quy 

trình công nghệ phù hợp với chăn nuôi lợn tại cho đơn vị. Các quy trình công nghệ 

chuyển giao gồm: 

1. Quy trình chăn nuôi lợn đực giống 

2. Quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản 

3. Quy trình chăn nuôi lợn thương phẩm 

4. Quy trình thú y cho đàn lợn 

5. Quy trình xử lý phân, nước thải trong chăn nuôi lợn. 

Các giống lợn và quy trình kỹ thuật áp dụng phù hợp với xu thế cũng như định hướng 

phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khi áp dụng các công nghệ về 

giống, quy trình kỹ thuật tại dự án cho hiệu quả chăn nuôi cao hơn trước khi áp dụng. 

Cụ thể: Năng suất sinh sản của đàn lợn dự án có năng suất cao với số con sơ sinh 

sống/ổ vượt 12,7%; số con cai sữa/ổ vượt 10,1% và chỉ số lứa đẻ/nái/năm vượt 11,9% 

so với trước khi tham gia dự án. Đồng thời, đàn lợn thương phẩm của dự án có tăng 

khối lượng vượt 4,4-16,9%; Tiêu tốn thức ăn/kg TKL giảm 2,4-7,1% và tỷ lệ nạc vượt 

4,0-6,2%. 

Các quy trình kỹ thuật ngắn gọn, dễ hiểu và dễ áp dụng. Đây là những quy trình mới, 

được đúc kết và tạo ra từ các đề tài nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất nên phù 

hợp và đầy đủ những công việc cần thiết để cho người chăn nuôi học tập và áp dụng 

theo, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn. 

Đặc biệt, quy trình thú y và quy trình xử lý phân, nước thải trong chăn nuôi lợn của Dự 

án đã đưa ra những biện pháp hiệu quả góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng 

thời giúp đàn ợn các mô hình không bị mắc dịch tả lợn Châu Phi. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 

- Dự án đã thực hiện tốt việc chuyển giao và tiếp nhận 05 quy trình công nghệ chăn 

nuôi lợn. Các trang trại chăn nuôi thuộc mô hình đã làm chủ được công nghệ, tiếp tục 

phát triển quy trình công nghệ này ra các trang trại khác trong tỉnh. 

- Dự án đã đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho 180 ượt người dân. 

Các học viên đã nắm bắt được quy trình kỹ thuật, áp dụng trực tiếp cho trang trại, gia 

trại chăn nuôi lợn của gia đình. 
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- Dự án đã xây dựng thành công 04 mô hình với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của 

dự án, gồm: 

+ 01 mô hình lợn giống lợn 4 giống, quy mô 100 lợn nái, 05 lợn đực 

+ 03 mô hình nuôi lợn thương phẩm trong đó có 01 mô hình quy mô 195 con và 02 mô 

hình quy mô 170 con. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt 100% so với yêu cầu của thuyết minh và hợp đồng. 

Cụ thể: 

+ Mô hình lợn giống lợn 4 giống: Số con sơ sinh sống/lứa đạt trung bình 11,55 

con/lứa; Tổng số lợn con sơ sinh sống đạt 2.494 con và chỉ số lứa đẻ đạt 2,35 lứa 

đẻ/nái/năm. 

+ Mô hình nuôi lợn thương phẩm: Tăng khối lượng đạt trung bình 749,83 g/con/ngày; 

Tiêu tốn thức ăn đạt 2,53 kgTA/kgTKL; Tỷ lệ nạc đạt 59,40%. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16894/2019) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý kiểm tra y tế điện tử thông minh 

Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một trong các biện pháp phòng 

chống dịch được triển khai phổ cập là lập các chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và khai 

báo y tế để có thể phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và khoanh vùng, truy vết 

giảm thiểu nguy cơ lây lan virus. Quy trình hoạt động của các chốt kiểm tra y tế trước 

đây hoàn toàn thủ công, sử dụng các thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, khai báo y tế bằng 

giấy bút. Trong đợt dịch lần thứ tư khi số lượng ca lây nhiễm bùng phát đột biến một 

số tỉnh thành phố đã bắt đầu tin học hóa, tự động hóa quy trình kiểm tra khai báo và 

các thông tin y tế cá nhân thông qua mã QRCODE để giảm thiểu thời gian, nhân lực 

và an toàn hơn khi kiểm tra khai báo y tế. Các hệ thống ứng dụng quản lý khai báo y 

tế, truy vết các bệnh nhân lây nhiễm và các người có khả năng phát tán dịch đã được 

nhanh chóng áp dụng như Bluezone, NCOVI, qr.tokhaiyte.vn, sskdt (sổ sức khỏe điện 

tử…). Các giải pháp ứng dụng kiểm tra QRCode bằng máy tính, thiết bị đọc QRCode 

cầm tay, máy đo nhiệt độ trán thủ công, màn hình hiển thị thông tin khai báo cá nhân 

được triển khai tại các chốt phòng chống dịch khắp trên cả nước. Tuy các giải pháp 

này đã là giải pháp hiệu quả để góp phần cùng vắc xin đẩy lùi đại dịch, nhưng cũng 

đang thể hiện hàng loạt các bất cập do tốc độ kiểm tra chậm dẫn đến ùn tắc, kiểm tra 

thủ công đòi hỏi nhiều người đứng ở chốt gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo… 
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Quy trình kiểm tra nhiệt độ, nhận diện khuôn mặt, quét mã QRcode khai báo y tế 

Để giải quyết vấn đề trên, PGS.TS. Phạm Hồng Quang, nguyên Giám đốc Trung Tâm 

Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các cộng 

sự đã triển khai thiết kế Hệ thống quản lý kiểm tra y tế điện tử thông minh. Hệ thống 

được thiết kế dựa trên các công nghệ nền tảng của CMCN 4.0, đó là Trí tuệ nhân tạo 

(AI) dựa kiến trúc Vạn vật kết nối Internet (IoT) 4 lớp: Cảm biến-nối kết Internet-Tính 

toán biên-Trung tâm lưu trữ xử lý dữ liệu. 

Hệ thống bao gồm: đo thân nhiệt không tiếp xúc, có thể thêm cảm biến đo oxy trong 

máu để người dân dễ dàng tự kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình nếu cảm thấy có 

các triệu chứng mắc bệnh; Quét mã QR code KBYT tự động, nối kết với cổng kiểm tra 

y tế điện tử qr.tokhaiyte.vn để nhận về các thông tin về số lần tiêm chủng, xét nghiệm, 

các giấy phép đi đường, các thông tin tờ khai y tế cá nhân và đặc biệt là xếp loại cấp 

độ nguy cơ dịch hạng A,B,C,D theo Bộ Y tế; Nhận diện khuôn mặt công nghệ AI, phát 

hiện những trường hợp sử dụng QRCode của người khác để lưu thông; Quét token 

điện tử chứa mã QR code tốc độ cao, sử dụng cho các ứng dụng kiểm soát vào ra khu 

công nghiệp, nhà máy, công xưởng, các điểm kiểm tra y tế trên đường; Tự động cảnh 

báo các bất thường như nhiệt độ cao, xếp hạng y tế có nguy cơ, ô xy trong máu thấp; 

Hiển thị các lần kiểm tra trực tuyến qua mạng Internet để các cơ quan có trách nhiệm 

kiểm tra truy vết dịch tại các điểm lắp đặt thiết bị. 

Hệ thống hiện đang được chuyển giao sản xuất đại trà, một công cụ phòng chống dịch 

hữu ích theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ. Hệ thống chính là công cụ áp 

dụng chủ trương số hóa và tự động toàn bộ quy trình kiểm tra y tế bảo đảm quy định 

phòng chống dịch bệnh. Hệ thống còn giúp điện tử hoá quy trình đăng ký xin cấp kiểm 

tra các loại giấy phép, giấy hẹn truy cập thông qua các địa điểm khác nhau nhằm tạo 

thuận lợi cho người xin và người cấp phép đi lại, tổ chức các đợt tiêm chủng, xét 

nghiệm, quản lý thông tin theo vết trên hệ thống do Nhà nước quản lý. Do vậy làm 

giảm thiểu thời gian xin cấp và kiểm tra, tăng tính xác thực đối tượng qua nhận dạng 

hình ảnh, thống nhất dữ liệu khai báo y tế điện tử. Hệ thống cũng đang được ứng dụng 

để kiểm tra tại các chốt phòng dịch; Điểm danh vào lớp học: tự thông báo cho phụ 

huynh giờ con vào lớp, cảnh báo nếu sốt, yếu; Kiểm soát vào ra công sở, chấm công sử 

dụng nhận dạng khuôn mặt kèm theo thẻ QRCode hoặc mã định danh trên điện thoại, 

máy tính bảng… 
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