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TIN TỨC SỰ KIỆN  

Hội thảo "Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mở" 

Ngày 1/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ 

chức hội thảo "Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mở và ký kết hợp tác 

hình thành, phát triển vùng trung tâm đổi mới sáng tạo mở vùng thủ đô". 

 

Quang cảnh hội thảo 

Hội thảo là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các sự kiện hướng tới "Ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất, năm 2022" (Techfest 

VinhPhuc 2022), với mong muốn phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy 

tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời tạo lập môi trường 

thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh 

nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, 

mô hình kinh doanh mới; tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Văn Long, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh 

Phúc, cho biết tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định lấy KH&CN và đổi mới sáng tạo làm 

nền tảng để phát triển, từng bước xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về 

hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng 

trung du miền núi phía bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành mô hình điểm 

thực hiện chiến lược KH&CN và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030. Những 

năm qua, tỉnh đã quan tâm khai thác, phát huy tiềm năng KH&CN, nhất là trí tuệ, 

tiềm năng của đội ngũ trí thức, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu 



3  

trong, ngoài tỉnh. Thị trường KH&CN bước đầu được đẩy mạnh với nhiều hình 

thức, các sản phẩm KH&CN thực sự trở thành hàng hóa, tạo môi trường thuận lợi 

cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát 

triển kinh tế của tỉnh... Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đi vào chiều sâu, thiếu sự 

liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái; hoạt động khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo chưa được nhận thức đầy đủ, còn nhiều khó khăn dẫn đến phong trào khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, chưa 

thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 

vững. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo sẽ tạo ra mắt xích khởi nguồn cho vành đai đổi 

mới sáng tạo khu vực vùng thủ đô kết nối quốc gia, mở rộng ra quốc tế, làm cơ sở 

để tận dụng các cơ hội, xu thế, sức mạnh của thời đại để phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

Đây cũng là bước tiến trong việc thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 

góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo quốc gia kết nối quốc tế. 

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp 

KH&CN, Việt Nam vẫn chưa có nhiều mô hình hỗ trợ kết nối, đào tạo nguồn nhân 

lực trẻ về kinh doanh mới, công nghệ mới, mang tri thức Việt Nam ra ngoài quốc 

tế. Vì vậy, ông Phạm Hồng Quất hy vọng Vĩnh Phúc sẵn sàng làm thí điểm tiên 

phong và đột phá mang một số mô hình điển hình về áp dụng tại địa phương; đồng 

thời đưa ra những gợi mở giúp phát triển và kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tại Vĩnh Phúc, đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh công nghiệp trở 

thành tỉnh công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. 

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đã trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo mở tại Vĩnh Phúc; những bài học kinh nghiệm từ các mô hình của 

các quốc gia trong khu vực; giới thiệu nền tảng mạng xã hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Startup247 và ra mắt mạng xã hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh 

Vĩnh Phúc - Startup247 Vĩnh Phúc… 

Trong khuôn khổ của hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác về việc "Hợp tác hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thúc 

đẩy tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mở tỉnh Vĩnh Phúc, kết nối quốc gia, 

phát triển quốc tế" giữa đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 

KH&CN với Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thúc đẩy hoạt động liên quan đến 

Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy nghiên cứu 

chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KHCN từ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Lễ ký kết được coi là bước khởi đầu 

trong việc quyết tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở Vĩnh 

Phúc, tạo ra môi trường, mạng lưới thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động của các doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc. 

P.A.T (Tổng hợp) 
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Thúc đẩy hợp tác viện, trường và doanh nghiệp trong thương mại hoá kết quả 

nghiên cứu, tài sản trí tuệ 

Ngày 1/11/2022 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại sứ quán 

Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy hợp tác viện, trường và 

doanh nghiệp trong thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ - Kinh 

nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam". 

 

Quang cảnh Hội thảo 

Hội thảo nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia 

để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và 

công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, chiến lược và chương 

trình phát triển KH&CN của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng. Ngày 

23/9/2022, trong Hội nghị về thị trường khoa học và công nghệ Thủ tướng Chính 

phủ đã khẳng định một trong những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

về phát triển thị trường KH&CN là phải lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng, 

nhà khoa học là động lực và doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; huy 

động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và quốc tế, đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản 

phẩm và dịch vụ có độ tích hợp cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường 

quốc tế. 
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Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc tại Hội thảo 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, 

thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta là bộ phận cấu thành của 

thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mặc dù đã bước đầu được hình 

thành và đạt được những kết quả nhất định, song vận hành còn nhiều rào cản, 

vướng mắc; quan hệ tương tác, hợp tác giữa các chủ thể, nhất là viện, trường và 

doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Do vậy, phát triển thị trường KH&CN một cách 

mạnh mẽ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Theo báo cáo của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, thời gian 

qua, thị trường KH&CN nước ta đã có bước phát triển và đạt được một số kết quả 

đáng ghi nhận như nguồn cung hàng hoá đã tăng đáng kể, tốc độ tăng giá trị giao 

dịch bình quân hằng năm đạt 22%. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, thị trường 

KH&CN còn trầm lắng, vận hành còn nhiều rào cản, vướng mắc. Hầu hết các viện, 

trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý và khai thác kết quả nghiên cứu, 

tài sản trí tuệ của đơn vị. Doanh thu mang lại được từ hoạt động khai thác tài sản 

trí tuệ còn thấp. Về hợp tác viện, trường và doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện 

trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nhân lực và tư vấn chuyển giao công nghệ. Thành 

lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin–off) tại các trường đại học, viện nghiên cứu 

chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Việc chưa có hướng dẫn chi tiết, hợp lý sử 

dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là điểm nghẽn lớn trong việc 

khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường KH&CN nói chung và hoạt động 

thương mại hoá công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ mới, tiên tiến. 

Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh 
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nghiệp KH&CN, cần tập trung xây dựng và triển khai đề án thí điểm chính sách 

tạo động lực thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được 

tạo ra từ ngân sách Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh theo hướng: Giao quyền sở 

hữu, quyền sử dụng và trách nhiệm thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí 

tuệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; toàn bộ lợi nhuận thu được từ 

thương mại hoá được phân chia hợp lý giữa tổ chức chủ trì và các nhà khoa học/tác 

giả kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; viên chức các đơn vị sự nghiệp được phép 

góp vốn bằng kết quả nghiên cứu/tài sản trí tuệ và tham gia điều hành doanh 

nghiệp khởi nguồn. 

Ngoài ra, doanh nghiệp được quyền sử dụng kinh phí từ Quỹ Phát triển KH&CN 

của doanh nghiệp theo thông lệ thương mại; tăng mức phân bổ ngân sách Nhà 

nước dành cho nhiệm vụ thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ, coi đó 

là khoản tài trợ (không hoàn lại) cho tổ chức/cá nhân chủ trì, không phân biệt công 

lập hay ngoài công lập; tạo cơ chế đột phá cho việc hình thành và phát triển các 

doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp và nhiệm vụ trọng 

tâm nào trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, 

hiệu quả, hiện đại và hội nhập; giải pháp để các viện, trường và doanh nghiệp hợp 

tác mạnh mẽ cùng nhau trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ. 

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học 

và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần cho phép Đại học Quốc gia 

tổ chức thí điểm mô hình phát triển thị trường KH&CN, trong đó có phát triển 

nhân lực KH&CN chất lượng cao, đưa các sản phẩm KH&CN vào cuộc sống 

thông qua triển khai chương trình KH&CN phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh 

tế ven biển. Chương trình có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và đại học, 

từ đó sẽ hình thành hai kết quả quan trọng, đó là: phát triển sản phẩm có khả năng 

cạnh tranh để xuất khẩu thông qua chuyển giao công nghệ và cơ chế chính sách đối 

với doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, với các tổ chức 

mới được hình thành như doanh nghiệp trong trường đại học, nhân lực KH&CN 

theo lĩnh vực, quỹ đầu tư KH&CN từ doanh nghiệp, môi trường ứng dụng 

KH&CN… 

Nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc, 

PGS Donald Scott Kemmis - chuyên gia quốc tế - đưa ra một số khuyến nghị như: 

Cho phép các trường đại học có toàn quyền sở hữu các tài sản trí tuệ được tạo ra 

bởi nghiên cứu do Nhà nước tài trợ, quản lý một cách thích hợp việc thương mại 

hóa các tài sản đó và giữ lại doanh thu từ việc thương mại hóa; nhìn nhận lại cách 

các trường đại học ở Việt Nam có thể bổ sung tốt nhất cho các chương trình của 

Chính phủ nhằm phát triển năng lực quản lý và công nghệ trong các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ; lồng ghép sự phát triển hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp 

vào các chương trình nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị và 

các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt… 

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị xem xét 

điều chỉnh các quy định về quản lý tài sản công liên quan đến thương mại hóa tài 
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sản trí tuệ để các viện nghiên cứu, trường đại học có thể dễ dàng định giá tài sản trí 

tuệ, phục vụ cho thương mại hóa; sửa các quy định về quản lý tài sản công để có 

mức hỗ trợ hợp lý cho các đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản trí tuệ công hình thành 

trong quá trình nghiên cứu nhằm khuyến khích đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào 

nền kinh tế; đồng thời xem xét điều kiện để tác giả các nghiên cứu tại các trường 

đại học, viện nghiên cứu có thể tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp 

KH&CN… 

P.A.T (Tổng hợp) 
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Triển lãm Analytica Vietnam quay trở lại sau 4 năm vắng bóng 

Triển lãm analytica lần thứ 7 về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và 

Chẩn đoán tới đây sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 

(SECC) ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 19-21 tháng 4 năm 2023. 

Quay trở lại sau đại dịch, sự kiện này một lần nữa sẽ cung cấp cho các nhà triển 

lãm và khách tham quan thương mại một sân chơi để nâng cao sự tiếp xúc của 

mạng lưới các doanh nghiệp lên một tầm cao mới. 

 

Sau 4 năm, analytica Vietnam tuyên bố trở lại vào ngày 19-21 tháng 4 năm 2023 

để tái hợp ngành thí nghiệm, chẩn đoán ở Đông Nam Á. Đây là một phần của 

chuỗi triển lãm phân tích hàng đầu trên thế giới, nổi bật là triển lãm lớn nhất thế 

giới về lĩnh vực này ở Munich. Triển lãm analytica lần thứ 7 về Phân tích, Thí 

nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán tới đây sẽ được tổ chức tại Trung tâm 

Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Kể 

từ lần đầu tổ chức vào năm 2009, analytica Vietnam đã trở thành triển lãm thương 

mại quan trọng nhất trong thị trường phòng thí nghiệm đang phát triển mạnh mẽ ở 

Đông Nam Á. Năm 2023 sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên lớn nhất của 

ngành kết hợp chương trình hội nghị mở rộng cùng với các sự kiện bên lề đồng 

hành với triển lãm. 
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Tại thị trường Việt Nam, lĩnh vực phân tích, công nghệ sinh học và công nghệ 

phòng thí nghiệm đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện bởi 

nhu cầu trưng bày tăng cao tại analytica Vietnam. Trong năm 2019, hội chợ 

thương mại ghi nhận 143 công ty triển lãm trải dài khắp 15 quốc gia và hơn 4.144 

khách tham quan thương mại đã đăng ký, đánh dấu sự gia tăng 33% về diện tích sử 

dụng so với triển lãm trước đó vào năm 2017. 

“Sự trở lại của analytica Vietnam được coi là triển lãm thương mại thú vị nhất cho 

lĩnh vực này tại Đông Nam Á”, ông Michael Wilton, Giám đốc điều hành của 

Công ty tổ chức hội chợ thương mại- MMI Asia Pte Ltd., cho biết: “Tôi rất vui khi 

được chứng kiến sự tái hợp của ngành, được chiêm ngưỡng các công nghệ mới và 

chia sẻ kiến thức thông qua các kết nối mới và cũ. Do đó, vào năm 2023, analytica 

Vietnam sẽ một lần nữa tích hợp kinh nghiệm quý báu của các cuộc gặp gỡ mới và 

việc chuyển giao các giải pháp mới thông qua một nền tảng toàn diện. 

Vui lòng tìm thông cáo báo chí này để tải xuống bao gồm các hình ảnh báo chí 

TẠI ĐÂY 

• Cổng đăng ký gian hàng đã mở để cho các đơn vị trưng bày có thể kết nối lại và 

cập nhật những xu hướng mới của ngành thông qua các thương hiệu đầu ngành 

• Triển lãm và hội nghị sẽ diễn ra tại Ttrung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn 

(SECC) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 19-21 tháng 4 năm 2023 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

       Đại diện Ban tổ chức analytica tại Việt Nam: 

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam (VNEES) 

Đ/c: Tầng 5, tòa A Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, T.P Hà Nội 

Ms. Đỗ Dung - Project Manager 

E: dung.do@analyticavietnam.com.vn 

H/P: 0973 583 572 

Ms. Thùy Dương - Project Executive 

E: duong@analyticavietnam.com.vn 

H/P: 0968 439 806 

Website: www.analyticavietnam.com 

https://cesti.gov.vn/  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI  

Điện cho nhân dân phải bao gồm người dân: Giải pháp năng lượng tái tạo cho 

cộng đồng ngoài lưới điện 

 

Một người đàn ông từ cộng đồng Alto Mentae kiểm tra một bánh xe nước thử nghiệm vào 

tháng 4 năm 2022 do cộng đồng xây dựng nhưng cuối cùng không hoạt động. Tín dụng: 

Igor Cavallini Johansen 

Hàng triệu người trên khắp thế giới sống nhờ lưới điện có một ý tưởng hoàn toàn 

khác về một kỳ quan công nghệ trông như thế nào. Đối với những người tuyệt 

vọng về điện, một nguồn năng lượng đáng tin cậy và bền vững có thể là một phép 

lạ đối với chính nó. 

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế chia sẻ thành công của họ trong việc chuyển 

đổi những gì đã là một quá trình từ trên xuống thường đặt công nghệ trước con 

người thành một quy trình cung cấp điện cho người dân ở Amazon Brazil xa xôi, 

do đó thay đổi cách đạt được quá trình chuyển đổi năng lượng. "Thúc đẩy nghiên 

cứu hội tụ: Giải pháp năng lượng tái tạo cho cộng đồng ngoài lưới điện" đã được 

xuất bản trong Kỷ yếu tuần này của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ 

(PNAS). 

Các nhà khoa học xã hội và chuyên gia truyền thông đã tham gia cùng các kỹ sư và 

các cộng đồng nông thôn tham gia không có lưới điện sâu trong rừng nhiệt đới 

Amazon để tìm ra những cách tốt hơn để cung cấp điện mà họ cần. Thách thức là 

làm thế nào để làm như vậy mà không gây hại cho môi trường và đảm bảo rằng 

mọi người có thể duy trì hệ thống rất lâu sau khi nó được lắp đặt. Chiến lược này, 
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sử dụng kết hợp các máy phát điện trong luồng và các tấm pin mặt trời, cũng tìm 

cách kết hợp các công nghệ này với nhu cầu và sở thích của cộng đồng để thay đổi 

cuộc sống của hàng triệu người chưa được phục vụ. 

"Bài viết này phát triển một khuôn khổ để tạo điều kiện thuận lợi cho cách khoa 

học xã hội, học giả truyền thông và kỹ thuật có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề 

cấp bách như tìm giải pháp năng lượng cho 680 triệu người trên thế giới không sử 

dụng lưới điện," tác giả chính Emilio Moran, John A. Hannah Giáo sư xuất sắc về 

Khoa học Thay đổi Toàn cầu tại Đại học Bang Michigan cho biết. Chúng tôi đã có 

thể làm việc với những quần thể không được phục vụ đầy đủ đã bị bỏ lại phía sau 

bởi các phương pháp tiếp cận di sản." 

"Làm việc cùng" là cách đặc biệt mà nhóm này đã làm việc với những người 

không được tiếp cận với điện. Các cộng đồng nông thôn bị cô lập ở Amazon Brazil 

trong nhiều thập kỷ đã phải vật lộn để sạc điện thoại, có ánh sáng vào cuối ngày để 

ăn một bữa ăn hoặc có đủ điện để làm lạnh thực phẩm. Những chiến thắng công 

nghệ mà nhiều người coi là đương nhiên chưa bao giờ đạt được chúng, những ghi 

chú trên giấy. Các dự án đập thủy điện khổng lồ ở Amazon đã làm hư hại rừng và 

sông ngòi và làm mất trật tự con người, nhưng nguồn điện được tạo ra bởi các dự 

án lớn này đã vượt qua các cộng đồng bị cô lập, làm hỏng môi trường và kéo dài 

những bất công về năng lượng. 

Khi năng lượng mặt trời quy mô lớn đã được thử nghiệm ở Amazon trong quá khứ 

gần đây, họ đã đến mà không được đào tạo đầy đủ và các nguồn lực để duy trì 

công nghệ, và trong vòng năm năm, 80% thiết bị không còn hoạt động. 

Dự án này được xây dựng dựa trên những trải nghiệm đó, làm cho việc đào tạo các 

thành viên cộng đồng trở thành một tính năng trung tâm, vì vậy hệ thống năng 

lượng là hệ thống mà họ giúp tạo ra và họ sẽ quản lý. Các nhà khoa học xã hội và 

chuyên gia truyền thông cùng với các kỹ sư đã phát triển cái mà họ gọi là "kỹ thuật 

bao gồm" khác biệt với các cách tiếp cận khác bằng cách nó tương tác với người 

dân trong ba cộng đồng của Khu bảo tồn khai thác Tapajós-Arapiuns ở phía tây 

bang Pará. 
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Các thành viên trong nhóm giới thiệu giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng 

ngoài lưới điện ở Brazil dự án cho các thành viên cộng đồng Prainha 

Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm sự hiểu biết về các giá trị cộng đồng, những gì họ 

hình dung về tương lai và đảm bảo các giải pháp không phá vỡ mối quan hệ với 

các con sông và rừng xung quanh là nền tảng sinh kế của họ. 

Nhóm nghiên cứu đã dành nhiều tháng để tìm hiểu xem người dân cần bao nhiêu 

điện và việc sử dụng trong tương lai có thể là gì để cải thiện đời sống kinh tế và xã 

hội của họ. Họ đã phân tích các phương tiện truyền thông tin tức mà mọi người 

tiêu thụ để hiểu thông tin họ nhận được và cách nó định hình niềm tin của họ về 

công nghệ năng lượng. 

Rachel Mourão, đồng tác giả và phó giáo sư tại Trường Báo chí MSU cho biết: 

"Bằng cách tập hợp các nhà nghiên cứu và học viên báo chí lại với nhau, chúng tôi 

có thể hiểu được những câu chuyện của đất nước về năng lượng và cách những câu 

chuyện đó tương tác với trải nghiệm sống của mọi người để định hình thái độ về 

các giải pháp khả thi. " 

Nhóm cũng làm việc để hiểu được động lực trong việc ra quyết định của cộng 

đồng. Họ chỉ có bốn giờ năng lượng từ máy phát điện diesel, rất tốn kém để chạy 

và điều đó đòi hỏi nhiều giờ để có được động cơ diesel cần thiết, một yếu tố quan 

trọng. 

"Nếu chúng ta không hỗ trợ cộng đồng cải thiện cuộc sống ở nông thôn, họ sẽ di 

cư đến thành phố và do đó làm cho cuộc sống ở các thành phố lớn trở nên phức tạp 

hơn," Rudi van Els, phó giáo sư kỹ thuật, Đại học Brasília, một cộng tác viên dự án 

cho biết. 



13  

Nhóm nghiên cứu liên ngành nhấn mạnh rằng khuôn khổ hợp tác này có thể được 

áp dụng cho các cộng đồng lưới điện bị cô lập trên toàn thế giới để giúp phá vỡ 

chu kỳ nghèo đói, bất bình đẳng và thiệt thòi hạn chế tiềm năng con người của họ 

và giải quyết các thách thức bền vững khác. 

Cung cấp bởi Đại học bang Michigan 

https://techxplore.com/ 
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Công ty khởi nghiệp ở Vương quốc Anh đằng sau các gói thầu đóng gói dựa 

trên tảo cho vinh quang Earthshot 

 

Công ty khởi nghiệp Notpla của Vương quốc Anh làm cho bao bì xuống cấp tự nhiên - và 

thậm chí có thể ăn được - từ rong biển và các thực vật biển khác. 

Một công ty khởi nghiệp của Anh được thành lập bởi hai cựu sinh viên đến từ 

Pháp và Tây Ban Nha, chế tạo bao bì có thể phân hủy sinh học từ thực vật biển, 

đang hướng tới việc thu hút sự chấp thuận của hoàng gia trong tuần này khi Hoàng 

tử William công bố giải thưởng Earthshot mới nhất của mình. 

Noppa - người có câu thần chú là "chúng tôi làm cho bao bì biến mất" - đang cạnh 

tranh với 14 công ty khác để giành được năm giải thưởng danh giá, sẽ được hoàng 

tử và một dàn diễn viên toàn sao đưa ra tại một buổi lễ ở thành phố Boston của 

Hoa Kỳ vào thứ Sáu. 

Trong năm thứ hai, sáng kiến khen thưởng những nỗ lực sáng tạo chống biến đổi 

khí hậu sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình Anh và Mỹ vào Chủ nhật và Thứ 

Hai, tương ứng, cũng như trực tuyến. 

Năm người chiến thắng mỗi người sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 1 triệu bảng 

Anh (1.2 triệu đô la). 

Người đồng sáng tạo ra Notpla, thay vì sử dụng nhựa gây hại cho môi trường tạo ra 

nhiều loại bao bì phân hủy tự nhiên - và thậm chí có thể ăn được - từ rong biển và 

các thực vật biển khác, cho biết họ đã cảm nhận được lợi ích của cuộc thi. 

"Chỉ cần ở đó là một sự thúc đẩy lớn đối với tầm nhìn của chúng tôi," đồng sáng 

lập người Pháp Pierre Paslier, 35 tuổi, nói với AFP. 
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Vì vậy, đó đã là một tài sản khổng lồ để trở thành một phần của những người lọt 

vào vòng chung kết và tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi giành chiến thắng, nó sẽ chỉ là 

như vậy trên quy mô lớn hơn nhiều." 

Cùng với cựu sinh viên Đại học Nghệ thuật Hoàng gia và đồng sáng lập Rodrigo 

Garcia Gonzalez, 38 tuổi, bộ đôi bắt đầu cuộc phiêu lưu kinh doanh sinh thái của 

họ trong một nhà bếp nhỏ ở London. 

Họ có ý định tìm kiếm các giải pháp thay thế tự nhiên cho bao bì dựa trên hóa dầu, 

lấy mẫu nhiều loại nguyên liệu từ hạt bột sắn đến các loại tinh bột khác. 

 

'Ooho' có công thức bí mật là một màng bong bóng ăn được làm từ rong biển. 

"Gia đình" rong biển 

"Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy rong biển," Paslier, cựu kỹ sư đóng gói tại gã 

khổng lồ mỹ phẩm Pháp L'Oreal, người đã tạo ra Notpla với Gonzalez vào năm 

2014, giải thích. 

"Bây giờ chúng tôi có một bộ phim linh hoạt, chúng tôi làm giấy rong biển, chúng 

tôi có vật liệu cứng. Vì vậy, đó thực sự là sự khởi đầu của một gia đình công nghệ 

dựa trên rong biển hy vọng có thể giúp chúng tôi ngừng sử dụng quá nhiều nhựa ". 

Ông cho biết việc khai thác nhà bếp ban đầu của họ cuối cùng đã dẫn đến việc tạo 

ra "Ooho" được xây dựng bí mật. 

Một màng bong bóng ăn được làm từ rong biển — chứa nước, đồ uống thể thao 

hoặc các chất lỏng có hương vị khác bao gồm cocktail và nước sốt — nó được bán 

trên thị trường để thay thế cho cốc, chai và gói nhựa sử dụng một lần. 
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Có vị như một viên kẹo sền sệt, nó có thể được tiêu thụ toàn bộ - như cà chua anh 

đào - hoặc từ một gói lớn hơn, làm cho nó trở nên lý tưởng tại các sự kiện và lễ hội 

thể thao. 

Nó đã được sử dụng rộng rãi tại các cuộc đua marathon trên khắp Vương quốc 

Anh, bao gồm cả giải chạy London 2019. 

Sự quan tâm trực tuyến lan truyền đã giúp thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, với 

Notpla mở rộng nhanh chóng để tự hào với hơn 60 nhân viên và thấy mình đang 

trên đà sản xuất các sản phẩm của mình ở quy mô công nghiệp. 

Việc sản xuất "Ooho" diễn ra tại các văn phòng của công ty trong một nhà kho lớn, 

cách Công viên Olympic Nữ hoàng Elizabeth ở phía đông London một quãng 

ngắn. 

Đội ngũ trẻ đang phát triển của Noppa cũng có các phòng thí nghiệm ở đó khi nó 

tiếp tục phát triển các sản phẩm dựa trên tảo mới. 

 

Màng bong bóng ăn được làm từ rong biển được bán trên thị trường để thay thế cho cốc, 

chai và gói nhựa sử dụng một lần . 

'Rất có thể tái tạo' 

Trong số các kết quả gần đây hơn: một lớp phủ phân hủy sinh học tự nhiên bảo vệ 

hộp thực phẩm mang đi khỏi dầu mỡ và chất lỏng. 

Công ty hiện cung cấp cho gã khổng lồ trong ngành Just Eat ở Anh và năm quốc 

gia châu Âu khác. 
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Nó cũng cung cấp bao bì cho tất cả thực phẩm được bán trong trận chung kết giải 

vô địch bóng đá nữ châu Âu tại Sân vận động Wembley ở London vào tháng Bảy. 

Một trong những cải tiến mới khác của nó là một gói minh bạch cho hàng khô, 

chẳng hạn như mì ống. 

Paslier lưu ý rằng mặc dù các sản phẩm của ông hiện có thể đắt hơn các sản phẩm 

thay thế bằng nhựa, nhưng giá bán sau này không tính đến "tác động đến hệ sinh 

thái xã hội, sức khỏe cho con người hoặc đối với sinh vật biển". 

"Về cơ bản, điều này sẽ được trả tiền cho [bởi] các thế hệ tiếp theo và điều đó 

không đi vào giá nhựa mà bạn mua trên thị trường hiện nay," ông nói thêm. 

Vì vậy, những gì chúng tôi muốn là giải pháp đóng gói bền vững, giá cả phải 

chăng nhất có tính đến toàn bộ chi phí trọn đời của nó." 

Paslier tin rằng rong biển có thể trở thành lựa chọn đóng gói hợp lý nhất, phần lớn 

là do tốc độ tăng trưởng nhanh của nó có thể lên đến một mét (3.3 feet) mỗi ngày 

trong phòng thí nghiệm. 

"Đó là một nguồn tài nguyên rất, rất tái tạo," ông nói thêm, lưu ý rằng nó không 

cần bất kỳ nước ngọt hoặc phân bón nào. 

Sự xuất hiện của nó chắc chắn là kịp thời. 

Một báo cáo gần đây của OECD cho thấy, với tốc độ hiện tại, rác thải nhựa trên 

toàn thế giới sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2060 lên một tỷ tấn mỗi năm, phần lớn 

trong số đó sẽ gây ô nhiễm đại dương và đe dọa nhiều loài. 

https://techxplore.com/ 

  



18  

Hệ thống mới có thể dạy cho một nhóm các tác nhân AI hợp tác hoặc cạnh 

tranh tìm ra giải pháp lâu dài tối ưu 

 

Các nhà nghiên cứu của MIT đã phát triển một kỹ thuật cho phép các tác nhân trí tuệ 

nhân tạo suy nghĩ xa hơn nhiều trong tương lai, điều này có thể cải thiện hiệu suất lâu 

dài của các tác nhân AI hợp tác hoặc cạnh tranh. Tín dụng: Jose-Luis Olivares, MIT, với 

MidJourney 

Hình ảnh hai đội ngồi xổm trên một sân bóng. Người chơi có thể hợp tác để đạt 

được mục tiêu và cạnh tranh với những người chơi khác có lợi ích mâu thuẫn. Đó 

là cách trò chơi hoạt động. 

Tạo ra các tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể học cách cạnh tranh và hợp tác hiệu quả 

như con người vẫn là một vấn đề nhức nhối. Một thách thức chính là cho phép các 

tác nhân AI dự đoán hành vi trong tương lai của các tác nhân khác khi tất cả họ 

đều đang học đồng thời. 

Do sự phức tạp của vấn đề này, các phương pháp tiếp cận hiện tại có xu hướng cận 

thị; Các đặc vụ chỉ có thể đoán được một vài chiêu thức tiếp theo của đồng đội 

hoặc đối thủ cạnh tranh, dẫn đến thành tích kém về lâu dài. 

Các nhà nghiên cứu từ MIT, Phòng thí nghiệm AI Watson của MIT-IBM và các 

nơi khác đã phát triển một cách tiếp cận mới mang lại cho các tác nhân AI một 

viễn cảnh xa. Khung máy học của họ cho phép các tác nhân AI hợp tác hoặc cạnh 

tranh xem xét những gì các tác nhân khác sẽ làm khi thời gian đến gần vô cùng, 

không chỉ trong một vài bước tiếp theo. Sau đó, các tác nhân điều chỉnh hành vi 

của họ cho phù hợp để ảnh hưởng đến hành vi trong tương lai của các tác nhân 

khác và đi đến một giải pháp tối ưu, lâu dài. 



19  

Khung này có thể được sử dụng bởi một nhóm máy bay không người lái tự động 

làm việc cùng nhau để tìm một người đi bộ đường dài bị lạc trong một khu rừng 

rậm rạp, hoặc bằng những chiếc xe tự lái cố gắng giữ an toàn cho hành khách bằng 

cách dự đoán những động thái trong tương lai của các phương tiện khác đang lái 

trên đường cao tốc đông đúc. 

"Khi các tác nhân AI hợp tác hoặc cạnh tranh, điều quan trọng nhất là khi hành vi 

của họ hội tụ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Có rất nhiều hành vi 

thoáng qua trên đường đi không quan trọng lắm về lâu dài. Đạt được hành vi hội tụ 

này là điều chúng tôi thực sự quan tâm và giờ đây chúng tôi có một cách toán học 

để kích hoạt điều đó, "Dong-Ki Kim, một sinh viên tốt nghiệp tại Phòng thí 

nghiệm Hệ thống Thông tin và Quyết định MIT (LIDS) và là tác giả chính của một 

bài báo mô tả khuôn khổ này cho biết. 

Nhiều tác nhân hơn, nhiều vấn đề hơn 

Các nhà nghiên cứu tập trung vào một vấn đề được gọi là học tăng cường đa tác 

nhân. Học tăng cường là một hình thức học máy, trong đó một tác nhân AI học 

bằng cách thử và sai. Các nhà nghiên cứu trao cho tác nhân một phần thưởng cho 

các hành vi "tốt" giúp nó đạt được mục tiêu. Tác nhân điều chỉnh hành vi của mình 

để tối đa hóa phần thưởng đó cho đến khi cuối cùng nó trở thành một chuyên gia 

trong một nhiệm vụ. 

Nhưng khi nhiều đại lý hợp tác hoặc cạnh tranh đồng thời học hỏi, mọi thứ ngày 

càng trở nên phức tạp. Khi các đại lý xem xét nhiều bước tương lai hơn của các tác 

nhân đồng nghiệp của họ và hành vi của chính họ ảnh hưởng đến người khác như 

thế nào, vấn đề sẽ sớm đòi hỏi quá nhiều sức mạnh tính toán để giải quyết một 

cách hiệu quả. Đây là lý do tại sao các cách tiếp cận khác chỉ tập trung vào ngắn 

hạn. 

"Các AI thực sự muốn nghĩ về kết thúc của trò chơi, nhưng họ không biết khi nào 

trò chơi sẽ kết thúc. Họ cần suy nghĩ về cách tiếp tục điều chỉnh hành vi của mình 

thành vô cùng để có thể giành chiến thắng vào một thời điểm xa nào đó trong 

tương lai. Bài báo của chúng tôi về cơ bản đề xuất một mục tiêu mới cho phép AI 

suy nghĩ về vô cùng", ông Kim nói. 

Nhưng vì không thể cắm vô cực vào một thuật toán, các nhà nghiên cứu đã thiết kế 

hệ thống của họ để các tác nhân tập trung vào một điểm trong tương lai nơi hành vi 

của chúng sẽ hội tụ với hành vi của các tác nhân khác, được gọi là trạng thái cân 

bằng. Một điểm cân bằng xác định hiệu suất lâu dài của các tác nhân và nhiều 

trạng thái cân bằng có thể tồn tại trong một kịch bản đa tác nhân. 

Do đó, một tác nhân hiệu quả ảnh hưởng tích cực đến các hành vi trong tương lai 

của các tác nhân khác theo cách mà chúng đạt đến trạng thái cân bằng mong muốn 

từ quan điểm của tác nhân. Nếu tất cả các tác nhân ảnh hưởng lẫn nhau, chúng hội 

tụ thành một khái niệm chung mà các nhà nghiên cứu gọi là "trạng thái cân bằng 

hoạt động". 

Khung máy học mà họ đã phát triển, được gọi là FURTHER (viết tắt của FUlly 
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Củng cố ảnh hưởng acTive witH averagE Reward), cho phép các tác nhân học 

cách điều chỉnh hành vi của họ khi họ tương tác với các tác nhân khác để đạt được 

trạng thái cân bằng chủ động này. 

 

Trong bối cảnh trò chơi Markov đứng yên, các đặc vụ cho rằng các đặc vụ khác sẽ có 

các chính sách cố định trong tương lai. Ngược lại, các đặc vụ trong một trò chơi Markov 

đang hoạt động nhận ra rằng các tác nhân khác có các chính sách không cố định dựa 

trên các chức năng cập nhật Markovian Tín dụng: arXiv (2022). doi: 

10.48550/arxiv.2203.03535 

FURTHER thực hiện điều này bằng cách sử dụng hai mô-đun học máy. Đầu tiên, 

một mô-đun suy luận, cho phép một tác nhân đoán các hành vi trong tương lai của 

các tác nhân khác và các thuật toán học tập mà họ sử dụng, chỉ dựa trên các hành 

động trước đó của họ. 

Thông tin này được đưa vào mô-đun học tăng cường, mà tác nhân sử dụng để điều 

chỉnh hành vi của mình và ảnh hưởng đến các tác nhân khác theo cách tối đa hóa 

phần thưởng của nó. 

"Thử thách là nghĩ về sự vô hạn. Chúng tôi đã phải sử dụng rất nhiều công cụ toán 

học khác nhau để kích hoạt điều đó và đưa ra một số giả định để nó hoạt động 

trong thực tế," Kim nói. 

Chiến thắng về lâu dài 

Họ đã thử nghiệm cách tiếp cận của mình chống lại các khuôn khổ học tăng cường 

đa tác nhân khác trong một số kịch bản khác nhau, bao gồm một cặp robot chiến 

đấu theo phong cách sumo và một trận chiến khiến hai đội 25 đặc vụ chống lại 

nhau. Trong cả hai trường hợp, các tác nhân AI sử dụng FURTHER đã giành chiến 

thắng trong các trò chơi thường xuyên hơn. 

Vì cách tiếp cận của họ là phi tập trung, có nghĩa là các đặc vụ học cách giành 

chiến thắng trong các trò chơi một cách độc lập, nó cũng có khả năng mở rộng hơn 

các phương pháp khác yêu cầu một máy tính trung tâm để điều khiển các tác nhân, 

Kim giải thích. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng trò chơi để kiểm tra cách tiếp cận của họ, nhưng 

FURTHER có thể được sử dụng để giải quyết bất kỳ loại vấn đề đa tác nhân nào. 

Ví dụ, nó có thể được áp dụng bởi các nhà kinh tế đang tìm cách phát triển chính 

sách hợp lý trong các tình huống mà nhiều quyền tương tác có hành vi và lợi ích 

thay đổi theo thời gian. 
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Kinh tế là một trong những ứng dụng Kim đặc biệt hào hứng với việc học. Ông 

cũng muốn đào sâu hơn vào khái niệm cân bằng chủ động và tiếp tục nâng cao 

khuôn khổ FURTHER. 

Bài nghiên cứu có sẵn trên arXiv. 

https://techxplore.com/ 
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Nhóm Meta xây dựng AI chơi 'Ngoại giao' ở cấp độ rất cao 

 

Kiến trúc của Cicero. Cicero dự đoán các hành động có thể có của con người cho mỗi 

người chơi dựa trên trạng thái hội đồng quản trị và đối thoại, sử dụng đó làm điểm khởi 

đầu cho thuật toán lập kế hoạch sử dụng các mô hình được đào tạo RL. Đầu ra của việc 

lập kế hoạch là một hành động cho đại lý cũng như niềm tin về hành động của những 

người chơi khác, được sử dụng để chọn ý định cho một mô hình đối thoại để điều kiện. 

Các ứng cử viên tin nhắn được tạo trải qua một số bước lọc trước khi thư cuối cùng được 

gửi đi. Tín dụng: Khoa học (2022). doi: 10.1126/science.ade9097 

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Nhóm Ngoại giao Nghiên cứu AI Cơ bản 

Meta (FAIR), liên kết với nhiều tổ chức ở Mỹ, đã thêm một thành phần đàm phán 

vào hệ thống AI chơi Ngoại giao của mình. Trong một bài báo được xuất bản trên 

tạp chí Science, nhóm nghiên cứu mô tả công việc đã đi vào việc xây dựng hệ 

thống và hiệu suất của nó khi đọ sức với các đối thủ vô danh của con người. 

Trò chơi Ngoại giao đã được mô tả là một trong những trò chơi phức tạp nhất từng 

được nghĩ ra — nó tái tạo các sự kiện xung quanh Thế chiến thứ nhất, khi nhiều 

quốc gia đang có chiến tranh với nhiều quốc gia khác, và không phải tất cả chúng 

đều liên kết rõ ràng. Trong trò chơi, người chơi làm việc để đàm phán kết quả tốt 

nhất có thể cho quốc gia mà họ đại diện dựa trên các thỏa thuận chung, kết quả 

chiến đấu, sự liên kết và ngoại giao. 

Đúng như tên gọi của nó, một trong những điểm nổi bật của trò chơi là ngoại giao, 

đây là một kỹ năng khó mô tả. Trong nỗ lực mới này, nhóm nghiên cứu tại FAIR 

đã cải thiện phiên bản trước của AI chỉ chơi phần hội đồng quản trị của trò chơi 
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bằng cách thêm một mô-đun tham gia vào ngoại giao tiếng Anh thời gian thực với 

người chơi là con người. 

Hệ thống mới được gọi là CICERO và được xây dựng xung quanh hai thành phần 

chính: một thành phần xử lý đối thoại và một thành phần khác lập chiến lược. 

Công cụ lập chiến lược về cơ bản giống với công cụ được sử dụng trong phiên bản 

trước của hệ thống. Tuy nhiên, nhóm đã xây dựng một công cụ mới có thể được sử 

dụng để chấp nhận đối thoại từ những người chơi khác, vượt qua nó và sau đó 

nhận được các kế hoạch chiến lược được chuyển thành cuộc đối thoại được gửi 

đến những người chơi khác. Công cụ đối thoại được đào tạo bằng cách sử dụng dữ 

liệu từ 50.000 cuộc trò chuyện trong các trò chơi do con người chơi. 

Sau khi hệ thống được xây dựng và thử nghiệm nội bộ, nhóm đã đăng nhập vào 

phiên bản Ngoại giao dựa trên internet, nơi mọi người không quen biết nhau. 

CICERO đã chơi trò chơi ẩn danh, cũng như bất kỳ người chơi nào. Do đó, nó 

không chỉ phải chơi trò chơi như một con người, nó phải làm như vậy mà không có 

người chơi khác nhận thấy rằng họ đang chơi với một hệ thống máy tính. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có một người chơi trở nên nghi ngờ về 

tính nhân văn của CICERO. Ngoài ra, hệ thống AI hóa ra là một người chơi giỏi 

hơn hầu hết các đối thủ là con người của nó, ghi bàn trong 10% người chơi hàng 

đầu. 

https://techxplore.com/ 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG  NƯỚC  

Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim mỹ nghệ hệ Đồng-Silic 

Việt Nam có lịch sử đúc đồng mỹ nghệ lâu đời có bản sắc riêng từ các loại hình sản 

phẩm, cách thức nấu luyện đồng mỹ nghệ. Tuy nhiên công nghệ đúc đồng tại các làng 

nghề có tính truyền thống lâu đời còn lạc hậu chưa có nhiều cải tiến, các mác hợp kim 

đồng mỹ nghệ chưa tối ưu, giá thành nguyên vật liệu còn cao gây tác hại cho môi 

trường và sức khỏe con người. Để giảm giá thành nguyên vật liệu và giảm tác hại với 

môi trường, các nước trên thế giới đã nghiên cứu và sử dụng hợp kim Cu-Si trong đúc 

đồng mỹ nghệ. 

 

Tại Viêt Nam, chưa có công trình nghiên cứu nào sử dụng hợp kim Cu - Si trong đúc 

mỹ nghệ được công bố. Vì thế, năm 2019, ThS. Lê Việt Dũng cùng các cộng sự tại 

Viện khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công 

nghệ chế tạo hợp kim mỹ nghệ hệ Đồng-Silic”. 

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo 

hợp kim đồng mỹ nghệ hệ Cu - Si có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất thay thế 

mác đồng mỹ nghệ hệ đồng thiếc chì truyền thốn; và sản xuất chế tạo một số sản phẩm 

từ mác hợp kim đồng mỹ nghệ hệ Cu - Si tại Công ty TNHH Cơ khí Đúc Tân Tiến, 

Công ty CP sản xuất và đầu tư phát triển Tâm Phát. 

Một số kết quả nổi bật của đề tài: 

1. Nghiên cứu nấu luyện thành công hợp kim CuSi (với hàm lượng Si: 3 - 7%) đạt mác 

về thành phần hóa học tương đương mác hợp kim C87300. 

2. Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Si đến các tính chất công nghệ đúc 

mỹ nghệ. Đưa ra được kết luận với hàm lượng Si=5% hợp kim Cu-Si có tính đúc tốt, 
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độ chảy loãng cao, và có tính in hình sản phẩm. 

3. Nghiên cứu khả năng chịu ăn mòn trong môi trường khí quyển tại Việt Nam của 

hợp kim Cu-Si. Kết luận hợp kim Cu-Si có khả năng chịu ăn mòn tốt trong môi trường 

khí quyển, hợp kim Cu-Si với Si:5% bền ăn mòn tốt nhất với môi trường khí quyển 

Việt Nam. 

4. Chế tạo thành công 05 sản phẩm đồng mỹ nghệ từ hợp kim Cu-Si và 60 kg phôi hợp 

kim Cu-Si được các đơn vị phối hợp đánh giá cao về thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17716/2020) tại Cục Thông tin khoa học 

và công nghệ quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Xây dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi 

gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC17025 

Ở nước ta, cùng với việc mở rộng sản xuất cây trồng biến đổi gen (GM) là việc phải 

nhập khẩu ngô và đậu tương từ các nước phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

Kéo theo đó là các loại thực phẩm được chế biến từ sản phẩm của cây trồng biến đổi 

gen đã xuất hiện trong nhiều mặt hàng có sử dụng ngô, đậu tương làm nguyên liệu trên 

thị trường. Song song với phát triển, Việt Nam đã xây dựng hàng rào pháp lý, có cơ 

chế quản lý giám sát, có quy định về ngưỡng dán nhãn đối với thực phẩm có sử dụng 

cây trồng và sản phẩm của cây trồng biến đổi gen. Cho đến nay, hơn 40 nước đã ban 

hành các quy định ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen với các mức độ và ngưỡng khác 

nhau (0,9 % - EU; 3 % - Hàn Quốc và 5 % - Nhật Bản, Việt Nam...). Yêu cầu dán 

nhãn bắt buộc được xác định đối với thực phẩm biến đổi gen khác so với thực phẩm 

truyền thống, mang những đặc tính mới, với mục đích thông báo cho người tiêu dùng 

các đặc tính mới và các thành phần của sản phẩm thực phẩm. 

 

Lĩnh vực phân tích thử nghiệm sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh 

vật biến đổi gen theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 là lĩnh vực mới. Để góp phần 

giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, việc xây dựng bộ quy trình và 

phương pháp xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có 

nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen là cần thiết. Chính vì thế, PGS. TS. Lưu Minh Cúc 

đã phối hợp với các cộng sự tại Viện di truyền nông nghiệp đã thực hiện đề tài: “Xây 

dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi gen và sản 

phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC17025” 

trong thời gian từ 2017 đến năm 2019. 

Đề tài hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng được bộ quy trình và phương pháp xác 

định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh 
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vật biến đổi gen được các tổ chức kiểm chứng, chứng nhận đạt chuẩn ISO17025. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 

- Đã xây dựng được 40 phương pháp xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi 

gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được các tổ chức kiểm chứng, 

chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025, bao gồm các phương pháp chuẩn xác định 

(định lượng, định tính) đặc hiệu cho 16 sự kiện ngô, 12 sự kiện đậu tương, 10 nhân tố 

sàng lọc. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phương pháp phát hiện gạo và phát 

hiện đu đủ biến đổi gen, vượt 2 chỉ tiêu so với đăng ký. Các phương pháp đã xác định 

và công bố giới hạn phát hiện (LOD) là 0,1%; giới hạn định lượng (LOQ) là 0,1%. 

- Quy trình lấy mẫu thực địa và quy trình thực hành phòng thí nghiệm để xác định sinh 

vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được xây dựng 

đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, được xây dựng dựa trên thực tế 

thực hiện đề tài và kết quả thực hiện đề tài, đã được nghiệm thu cấp cơ sở. 

- Đã tiến hành phân tích 502 mẫu thí nghiệm, trong đó có 186 mẫu dương tính với các 

yếu tố sàng lọc 35S, Tnos, Bar, Pat, FMV, CTP2-CP4EPSPS, NPTII, Cry1Ab và 381 

lượt định lượng đã được thực hiện, cho 270 kết quả định lượng và 111 kết quả vi vết 

(DV), với các sự kiện 35S, NK603, M0N89034, MON810, GTS40-3-2, GA21, BT11, 

TC1507, MON89788… theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Các kết quả phân tích theo 

quy trình của phòng có độ tin cậy đạt 99%. 

- Quy trình vận hành phòng kiểm định GMO cấp ngành được xây dựng đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO17025, đã được kiểm chứng thông qua việc được công 

nhận ISO/IEC 17025 phiên bản 2017, đã được nghiệm thu cấp cơ sở. Quy trình vận 

hành kiểm định GMO cấp ngành bao gồm cả việc tham gia So sánh liên phòng quốc tế 

hàng năm (EU, FAPAS) và tổ chức so sánh liên phòng trong - ngoài nước (Malaysia, 

Quatest 3), các kết quả của PTN của Viện đều đạt yêu cầu. 

Phòng kiểm định GMO đã được Bộ chỉ định là phòng kiểm định sinh vật biến đổi gen 

và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (định lượng/định tính) LASNN34. 

Phòng thử nghiệm đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn ISO17025:2017, VILAS 926, với 

40 chỉ tiêu phương pháp được công nhận trên các đối tượng ngô, đậu tương, gạo, đu 

đủ. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17721/2019) tại Cục Thông tin khoa học 

và công nghệ quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 


