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VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỔ CHỨC
BUỔI LỄ TRỰC TUYẾN ĐÓN TÀU NGHIÊN CỨU “VIỆN SỸ OPARIN”
KHỞI ĐỘNG CHUYẾN KHẢO SÁT HỖN HỢP LẦN THỨ VII
Ngày 10/5/2021, tại Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức
buổi lễ trực tuyến đón tàu nghiên cứu khoa học “Viện sỹ Oparin”, khởi động chuyến khảo
sát thứ 7 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học
Nga tại vùng biển Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery trao Huân chương
Bắc đẩu Bội tinh cho GS.VS. Châu Văn Minh.

GS.VS. Châu Văn Minh cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng quà đoàn khảo sát.

Xem tiếp trang 3

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Ngày 18/5/2021, Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam (TNVN) đã tổ chức Hội nghị toàn
quốc lần thứ ba Hệ thống Bảo tàng thiên
nhiên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm
thành lập Bảo tàng (2006 - 2021) và đón
nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch. Tuân thủ các quy định hiện hành
về phòng, chống dịch COVID-19, Hội nghị
được tổ chức trực tiếp với số lượng người
tham gia hạn chế và theo hình thức trực
tuyến qua website: http://vnmn.ac.vn
Xem tiếp trang 5
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Viện Hàn lâm...

(tiếp theo trang 1)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức
tạp tại Việt Nam và trên thế giới, buổi lễ được
diễn ra dưới hình thức trực tuyến với đầu cầu tại
Cảng Chùa Vẽ, Thành phố Hải Phòng.
Về phía Liên bang Nga, có sự hiện diện của ông
Alexander Maslov- Bí thư thứ nhất đại diện cho
Đại sứ quan Liên bang Nga tại Việt Nam; GS.
VS. Valentin Sergienko- Phó Chủ tịch Viện Hàn
lâm Khoa học Nga cùng Ban lãnh đạo Phân Viện
Viễn Đông tham gia trực tuyến từ Vladivostok.
Về phía Việt Nam, có sự tham dự của GS.VS.
Châu Văn Minh- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam; ông Lê Khắc Nam- Phó
Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; lãnh đạo
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, lãnh đạo
Ban Hợp tác quốc tế, lãnh đạo các đơn vị nghiên
cứu liên quan.

Để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid19, mặc dù có kết quả âm tính với virus Covid19, toàn bộ đoàn khảo sát và thủy thủ đoàn
cũng tham gia trực tuyến từ tàu “Viện sỹ
Oparin”, không vào đất liền trong suốt quá trình
triển khai khảo sát và sẽ được cách ly theo quy
định khi kết thúc chuyến khảo sát.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS. Châu Văn Minh và
GS.VS. Valentin Sergienko đều nhấn mạnh vai
trò hợp tác khảo sát biển trong việc thúc đẩy
nghiên cứu khoa học và đào tạo của hai Viện
Hàn lâm; đồng thời đánh giá nỗ lực và quyết
tâm của các nhà khoa học hai bên, vượt nhiều
khó khăn trở ngại về dịch bệnh trong suốt hơn
một năm qua đã để hôm nay có thể bắt đầu
chuyến khảo sát chung lần thứ 7 bằng tàu “Viện
sỹ Oparin” và chúc chuyến khảo sát sẽ an toàn,
gặp nhiều thuận lợi, đạt được những kết quả có
ý nghĩa khoa học và thực tiễn về tài nguyên sinh
vật biển Việt Nam.

GS.VS. Châu Văn Minh phát biểu tại buổi lễ

Ông Alexander Maslov, Bí thư thứ Nhất ĐSQ LB Nga tại Việt Nam.

GS.VS Valentin Sergienko, Phó Chủ tịch Viện HLKH Nga, Chủ tịch
Phân Viện Viễn Đông phát biểu trực tuyến

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu.
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TS. Pavel Dmitrenok, Viện Trưởng Viện Hóa học Hữu cơ
Thái Bình Dương.

Toàn cảnh buổi lễ

một chuyến khảo sát biển, ông Lê Khắc Nam
nhận định hợp tác nghiên cứu biển sẽ tạo nên
những cơ sở khoa học, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế vùng biển và ven bờ tại Hải Phòng
– thành phố cảng biển năng động, có nhiều đột
phá trong phát triển kinh tế thời gian qua.

TS. Anton Yurchenko, Trưởng đoàn khảo sát phía LB Nga.
(thứ hai từ trái sang)

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng – nơi
tàu “Viện sỹ Oparin” lần đầu cập cảng, khởi đầu

Sau khi kết thúc buổi lễ, tàu “Viện sỹ Oparin” đã
nhổ neo ra khơi cùng gần 40 nhà khoa học
thuộc các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Viện Hàn
lâm Khoa học Nga, Phân Viện Viễn Đông trong
khoảng 1 tháng tại khu vực biển Đông Việt
Nam, nối dài những hoạt động hợp tác nghiên
cứu biển hết sức đa dạng, phong phú giữa hai
Viện Hàn lâm.

Tàu “Viện sỹ Oparin” cập cảng Hài Phòng

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Vân Nga
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Hội nghị...

(tiếp theo trang 1)

PGS.TS. Trần Tuấn Anh , Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh,
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam (KHCNVN); ông Phạm Định
Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ
Văn hóa, Thể Thao và Du lịch); đại diện các đơn
vị của Viện Hàn lâm KHCNVN; lãnh đạo, các nhà
khoa học làm việc tại Bảo tàng TNVN qua các
thời kỳ và toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng
TNVN.
Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh –
Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN trình bày báo
cáo về những kết quả đã đạt được trong chặng
đường 15 năm xây dựng và phát triển Bảo tàng.
Trong thời gian tới, Bảo tàng TNVN đặt mục tiêu
xây dựng Bảo tàng mới tại Khu đô thị sinh thái
Quốc Oai với diện tích 38 ha.

Hội nghị được chia làm 2 phần chính:
Phần 1: “Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo tàng
TNVN” đã thu hút 78 lượt truy cập trực tuyến.
Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông
Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục di sản
đã trao Cờ thi đua của Bộ cho Bảo tàng TNVN,
ghi nhận thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây
dựng và tổ chức hoạt động di sản văn hóa cơ sở
năm 2020. Tiếp đến, PGS.TS. Trần Tuấn Anh,
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu
chúc mừng những thành tích mà Bảo tàng TNVN
đạt được trong chặng đường 15 năm qua và đề
nghị Bảo tàng TNVN tích cực hơn nữa trong việc

Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn
hóa, Thể Thao và Du lịch) trao tặng Bằng khen cho Bảo tàng TNVN

xây dựng Bảo tàng TNVN mới tại Quốc Oai, Hà
Nội.
Phần 2: “Hội nghị Khoa học” là cơ hội để các
nhà khoa học tăng cường chia sẻ kinh nghiệm
nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực bảo tàng,
đã thu hút 99 lượt truy cập trực tuyến. Bốn báo
cáo khoa học tiêu biểu được trình bày tại Hội
thảo: “Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Một bản
sắc - Một tầm nhìn kết nối thiên nhiên với con
người trong cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư (4.0)” của GS. TS. Đặng Huy Huỳnh; “Về
sự có mặt của hóa thạch Cambri muộn –
Ordovic sớm trong hệ thần sa” của TS. Nguyễn
Hữu Hùng; “Phương pháp tách chiết DNA tổng
số từ mẫu bướm” của TS. Trần Thị Việt Thanh;
và “Bước đầu nghiên cứu tính đa dạng họ Tai
voi (Gesneriaceae) ở núi đá vôi miền Bắc Việt
Nam” của TS. Đỗ Văn Trường.
Cuốn kỷ yếu “Báo cáo khoa học Hội nghị toàn
quốc lần thứ Ba Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam” do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên
và Công nghệ xuất bản đã tập hợp 76 công trình
nghiên cứu chọn lọc. Trong đó, các nội dung về
bảo tàng, bảo tồn là 16 bài (21,05%), khoa học
sự sống là 32 bài (42,11%), khoa học trái đất và
môi trường là 17 bài (22,37%)./.
Nguyễn Tường Lan
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HỢP TÁC VIỆT – NGA BẰNG TÀU NGHIÊN CỨU BIỂN
VIỆN SĨ OPARIN TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM –
THEO DẤU CHÂN CÁC NHÀ KHOA HỌC BIỂN
Vào những ngày đầu tháng 5 lịch sử,
chúng tôi có mặt tại thành phố cảng Hải
Phòng để tham dự lễ đón tàu nghiên cứu
khoa học biển mang tên Viện sĩ Oparin,
đánh dấu sự khởi đầu hành trình của
chuyến điều tra nghiên cứu biển hỗn hợp
Việt – Nga lần thứ 7 trong vùng biển Việt
Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn
khổ hợp tác về khoa học giữa Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với
Phân viện Viễn đông (Viện Hàn lâm Khoa
học Nga) giai đoạn 2018-2025. Chuyến
điều tra được tổ chức trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức
tạp đặt ra các thách thức rất lớn cho các
nhà khoa học Việt- Nga trong chuyến điều
tra dài ngày với những kỳ vọng sẽ thu
thập được những tư liệu khoa học quý giá
nhằm góp phần làm giàu thêm những hiểu
biết về tài nguyên biển của Việt Nam. Đã
gần một tháng làm việc cùng nhau trên
tàu nghiên cứu, các nhà khoa học Việt –
Nga đã có những báo cáo sơ bộ ban đầu về
kết quả điều tra. Nhân dịp chuyến điều tra
sắp kết thúc, Bản tin KHCN đã có cuộc
phỏng vấn đặc biệt trực tuyến với TS.
Nguyễn Đăng Ngải, trưởng đoàn khảo sát
phía Việt Nam để hiểu thêm về công việc
của các nhà khoa học biển.

GS.VS. Châu Văn Minh, thăm Viện TN và MT biển và giao nhiệm vụ
cho đoàn điều tra hỗn hợp Việt – Nga

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch cho
chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ 7 bằng tàu
Viện sĩ Oparin. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ
với nhau và cùng với phía đối tác Nga chuẩn bị
hơn 1 năm cho chuyến đi này. Công việc bị gián
đoạn và kéo dài như vậy là do nguyên nhân
khách quan và chủ quan của cả hai bên. Tuy
nhiên, dịch bệnh COVID vẫn là yếu tố gây cản
trở nhất cho chuyến điều tra. Cuối cùng các
công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất và tôi lấy
làm vui mừng khi tàu Viện sĩ Oparin đã cập
được cảng Hải Phòng và đón các nhà khoa học
Việt Nam lên tàu để thực hiện chuyến điều tra.
PV: Công tác phòng dịch COVID-19 đã được áp

dụng thế nào trong quá trình điều tra?

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Mặc dù các nhà khoa
học Nga đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19
trước khi xuất cảng sang Việt Nam từ khá lâu,

TS. Nguyễn Đăng Ngải

PV: Xin chào TS. Nguyễn Đăng Ngải, xin ông

cho biết về công việc chuẩn bị cho chuyến điều
tra lần này của phía Việt Nam?

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Ban Hợp tác Quốc tế
và Viện Tài nguyên và Môi trường biển được

Tàu nghiên cứu biển Viện sĩ Oparin cập cảng Hải Phòng
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theo quy định phòng dịch của thành phố Hải
Phòng tất cả các thành viên có mặt trên tàu
Viện sĩ Oparin đều phải lấy mẫu kiểm tra COVID
trước khi được phép cập cảng Hải Phòng. Theo
quy định trong suốt quá trình tàu cập cảng, các
nhà khoa học Nga không được phép lên bờ. Về
phía các nhà khoa học Việt Nam, chúng tôi cũng
đều phải lấy mẫu kiểm tra COVID trước khi
được phép lên tàu. Toàn bộ hành lý, trang thiết
bị khảo sát của đoàn Việt Nam cũng đều phải
khử khuẩn khi mang xuống tàu. Các biện pháp
phòng dịch nghiêm ngặt được tuân thủ cũng
nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo an toàn tối
đa cho các nhà khoa học cả hai phía khi sẽ cùng
làm việc dài ngày với nhau trên biển.

tàu. Trên tàu có 7 phòng thí nghiệm được phân
thành các nhóm khác nhau như: sinh học, đa
dạng, hóa sinh, vi sinh, nuôi cấy… Nhìn chung
các phòng thí nghiệm đều được trang bị các
dụng cụ, máy móc, thiết bị cơ bản theo từng
nhóm hoặc đối tượng nghiên cứu. Tùy theo mục
đích của từng chuyến đi mà họ bố trí thêm các
trang thiết bị phù hợp với các đối tượng nghiên
cứu. Trong thời gian ngắn, các nhà khoa học
Việt Nam đã được phía Nga hướng dẫn các quy
tắc an toàn về việc sử dụng trang thiết bị trên
tàu để có thể tự tin làm việc độc lập.

PV: Ông có suy nghĩ gì với tư cách là trưởng

đoàn khảo sát – khoa học trưởng của phía Việt
Nam?
TS. Nguyễn Đăng Ngải: Đây là chuyến khảo
sát lần thứ 4 tôi tham gia vào các năm 2010,
2013, 2018 và 2021, trong đó có 2 chuyến với
tư cách là trưởng đoàn khoa học phía Việt Nam.
Trước khi đoàn khảo sát lên tàu, GS.VS. Châu
Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt
Nam cũng đã tới thăm, động viên, giao nhiệm
vụ cho cá nhân tôi. Đây là niềm động viên,
khích lệ tinh thần to lớn tới toàn thể các nhà
khoa học Việt Nam đến từ 06 Viện chuyên
ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ
Việt Nam. Cá nhân tôi rất tự hào và xúc động
khi được Viện Hàn lâm giao với vai trò là
Trưởng đoàn, khoa học trưởng của chuyến điều
tra. Tôi xác định sẽ làm việc chặt chẽ với trưởng
đoàn phía Nga để cùng nhau hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Các thợ lặn Việt – Nga chuẩn bị lặn khảo sát

PV: Ông có thể chia sẻ thêm về các hoạt động

của các nhà khoa học Nga trên tàu?

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Nước Nga có nền
khoa học phát triển lâu đời và hiện đại, các nhà
khoa học Nga được đào tạo chuyên sâu nên họ
làm việc rất bài bản và nghiêm túc. Họ thường
nghiên cứu sâu vào một lĩnh vực nào đó và
thường phân hóa theo mức độ công việc như có
đội ngũ thu mẫu riêng (đội lặn), thí nghiệm viên
và các nhà khoa học. Khi mẫu được thu lên và
phân cho các nhóm chuyên môn, mẫu được xử
lý ngay trong phòng thí nghiệm như phân loại,
tách chiết, nuôi cấy, thử nghiệm độc tố… một
quy trình khép kín được thực hiện ngay trên tàu
và đến khi kết thúc chuyến khảo sát họ đã có
kết quả sơ bộ của chuyến đi.
PV: Sự phối hợp trong hoạt động nghiên cứu

giữa các nhà khoa học Nga và Việt Nam trên
tàu diễn ra thế nào?

Một buổi sinh hoạt tập thể giữa các nhà khoa học Việt - Nga

PV: Ông đánh giá thế nào về điều kiện làm việc

trên Tàu Viện sĩ Oparin?

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Các nhà khoa học
Việt Nam được phía Nga bố trí chỗ ăn nghỉ tiện
nghi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất trên

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Sự phối kết hợp lẫn
nhau để thực hiện thành công cho chuyến khảo
sát là việc không thể thiếu và rất quan trọng.
Phía Nga giúp định vị các điểm khảo sát đúng
như kế hoạch, hỗ trợ vận hành và điều khiển
xuồng cho các nhà khoa học Việt Nam đến điểm
khảo sát, tổ chức cuốc, cào lấy mẫu ở đáy biển
sâu cho Việt Nam, kiểm tra sức khỏe hàng ngày
cho các thợ lặn, được sử dụng phòng thí
nghiệm và các trang thiết bị có sẵn trên tàu,
bảo quản mẫu vật…Mối quan hệ giữa đoàn Việt
Nam và Nga trên tàu diễn ra rất tốt đẹp, thắm
tình hữu nghị và đoàn kết. Các bạn Nga thường
thăm hỏi động viên các thành viên trong đoàn
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Một trong những bức ảnh đầu tiên về rạn san hô

Xuồng cao tốc của Viện Tài nguyên và Môi trường biển
tham gia chở đội lặn

khi bị ốm đau, say sóng, thức ăn không hợp
khẩu vị. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức
các buổi sinh hoạt giao lưu như sinh nhật thành
viên trong đoàn, gặp nhau cuối tuần để tăng
cường mối quan hệ và hiểu biết nhau hơn.
Ngoài ra, các thành viên trong đoàn còn thường
xuyên gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia Nga
để nắm bắt được các phương pháp và kỹ thuật
điều tra mà phía đối tác chuyển giao.
PV: Xin ông có thể cho bạn đọc biết những

phát hiện mới mà đoàn khảo sát hỗn hợp đã
thu được trong thời gian qua?

Thợ lặn Việt Nam tiến hành thu thập số liệu trên rạn san hô

TS. Nguyễn Đăng Ngải: Bằng việc sử dụng
các trang thiết bị hiện đại của tàu Oparin, bước
đầu các nhà khoa học Việt Nam đã thu thập
được các mẫu sinh vật ở vùng biển sâu hết sức
có giá trị. Các vật mẫu thu thập được sẽ bổ
sung vào bộ sưu tập mẫu vật sinh vật biển của
bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Ngoài ra, chúng
tôi cũng có những tư liệu mới về các hệ sinh
thái còn ít được nghiên cứu như các gò, đồi
ngầm ven biển ở miền Trung… Các hoạt chất
chứa dược liệu có trong sinh vật biển cụ thể sẽ
còn phải được phân tích ở các phòng thí
nghiệm chuyên ngành của Viện Hàn lâm khi tàu
cập bến. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những
phát hiện mới cho bạn đọc sớm nhất có thể.
PV: Ông có suy nghĩ gì về cách thức hợp tác

với đối tác Nga trong việc điều tra bằng tàu
Viện sỹ Oparin thời gian tới?
TS. Nguyễn Đăng Ngải: Chúng ta nên tận
dụng lợi thế của tàu để khảo sát nghiên cứu
những vùng biển mà Việt Nam chưa có điều kiện
về trang thiết bị và công nghệ như vùng biển sâu,
biển xa. Tàu có thể đi biển dài ngày và thu mẫu
đến độ sâu trên 500m. Đồng thời nên phối hợp
giữa các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Việt
Nam và Viện chuyên ngành phía Nga để cùng
thực hiện một nhiệm vụ chuyên sâu mà cả hai
bên có cùng quan tâm. Từ đó các kết quả của hợp

Các nhà khoa học Việt – Nga xử lý mẫu vật trong phòng thí nghiệm

tác sẽ được chia sẻ làm sâu sắc hơn mối quan hệ
hợp tác, nhất là trong lĩnh vực đào tạo các cán bộ
khoa học trẻ cho Việt Nam.

PV: Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của

TS. Nguyễn Đăng Ngải, chúc ông và các nhà
khoa học Việt – Nga sức khỏe, hoàn thành tốt
các nội dung nghiên cứu mà hai bên đã đề ra.
Hy vọng được chào đón cả đoàn khi kết thúc
chuyến điều tra đầy lý thú này./.

Nguyễn Thị Vân Nga thực hiện
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Một số hoạt động chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ và 46 năm thành
lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt
Nam và 46 năm ngày thành lập Viện Hàn
lâm KHCNVN (20/5/1975-20/5/2021),
trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn
lâm KHCNVN bằng nhiều hình thức đã sôi
nổi tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ
lớn của Ngành KHCN và của Viện. Nhân dịp
này, Bản tin KHCN xin điểm lại một số hoạt
động của các đơn vị.
Giải bóng đá VAST League 2021 khu vực
phía Bắc
Giải bóng đá Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm
KHCNVN là sân chơi thể thao bổ ích dành cho
các cán bộ Viện Hàn lâm, được tổ chức thường
niên tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam. 21 đội
bóng đến từ 24 đơn vị với tinh thần thể thao
đoàn kết, thi đấu cao thượng, kỹ chiến thuật
hợp lý đã cống hiến cho khán giả những pha
bóng hay, bàn thắng đẹp, mang lại nhiều cảm
xúc cho cổ động viên và cầu thủ. Ban tổ chức
giải đã sắp xếp các đội bóng tham gia thành 07
bảng, thời gian giải đấu diễn ra từ ngày
08/4/2021 đến ngày 26/4/2021 (đây là khoảng
thời gian chưa bùng phát đợt dịch Covid-19 thứ
4 tại Việt Nam).
Kết thúc giải đấu, chức Vô địch thuộc về đội
bóng Trung tâm Phát triển công nghệ cao; Giải
Nhì thuộc về đội bóng Viện Công nghệ sinh học;
2 Giải ba thuộc về đội bóng Viện Công nghệ
thông tin và Viện Cơ học; 4 Giải khuyến khích
thuộc về đội bóng Viện Vật lý địa cầu, Liên quân
Khối giúp việc Chủ tịch Viện – Bảo tàng thiên
nhiên Việt Nam – Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện
Địa lý, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao
công nghệ. Giải Vua phá lưới thuộc về cầu thủ
Phí Ngọc Phương, Trung tâm Phát triển công
nghệ cao với 6 bàn thắng; Giải Cống hiến thuộc
về cầu thủ Nguyễn Văn Thao, Trung tâm Phát
triển công nghệ cao và cầu thủ Trương Xuân
Lam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
Nguồn tin: vast.gov.vn

Viện Công nghệ thông tin giới thiệu một số
kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học và
công nghệ nổi bật
Trong khuôn khổ chào mừng Ngày Khoa học &
Công nghệ Việt Nam (18/05/2021) và 46 năm
Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công
nghệ Việt Nam (20/05/2021), Viện Công nghệ
thông tin giới thiệu về một số kết quả nghiên
cứu, sản phẩm KH&CN nổi bật của Viện trong
thời gian qua. Tiêu biểu như: Phần mềm DATA
ESPRESSO; Hệ thống theo dõi đối tượng từ xa
ES-Eyeball; Phần mềm nhận dạng hình ảnh và
văn bản. Hệ thống nhẫn đọc cho phép người sử
dụng có thể đeo nhẫn đọc trên tay và nghe
đươc nội dung của văn bản qua loa; Phần mềm
Quét virus và Đánh giá an toàn, nhằm nâng cao
bảo mật thông tin cho các thiết bị; Hệ thống
phân tích thực trạng dự báo xu hướng phát triển
công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi
sáng chế; Hệ thống sử dụng nhận diện hình ảnh
để phát hiện đối tượng và thể hiện thông tin của
đối tượng lên màn hình điện thoại khi sử dụng
camera trên ứng dụng soi lên hình ảnh nhận
diện; Hệ thống tăng cường thông tin về hình
ảnh của đối tượng, video giới thiệu đối tượng,
các chứng chỉ liên quan đến đối tượng, hỗ trợ
triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ của
công ty Gốm đất Việt.
Nguồn: Viện Công nghệ thông tin.

Viện Công nghệ Vũ trụ Kỷ niệm 8 năm
ngày phóng vệ tinh quan sát Trái đất đầu
tiên của Việt Nam (VNREDSat-1)
Ngày 07/05/2021 đánh dấu tròn 8 năm vệ tinh
VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo. Trong
tám năm qua, hệ thống vệ tinh VNREDsat-1 đã
làm tròn vai trò là một hệ thống vệ tinh quan
sát trái đất đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, vệ
tinh VNREDSat-1 đã hoạt động vượt quá 3 năm
so với thiết kế, đi được hơn 42.000 vòng quanh
Trái đất, thu về hơn 130.000 cảnh ảnh (trong đó
có hơn 81.000 cảnh ảnh chụp lãnh thổ lãnh hải
Việt Nam) góp phần giám sát tích cực và chủ
động phục vụ quản lý tài nguyên môi trường,
nghiên cứu khoa học, đào tạo, hỗ trợ các nhiệm
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vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội cũng như
bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Vệ tinh VNREDSat-1 hoạt động vượt quá 3 năm
so với thuổi thọ thiết kế là minh chứng cho sự
nỗ lực làm việc hiệu quả của Trung tâm Điều
khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ. Bên cạnh đó sự
trưởng thành của các kỹ sư vận hành hệ thống
VNREDSat-1 sẽ là tiền đề phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao để tiếp thu công nghệ,
tiếp nhận và khai thác các hệ thống vệ tinh
trong tương lai.
Nguồn: Viện Công nghệ Vũ trụ.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam giới thiệu một
số kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN và
hoạt động nổi bật
Nhân dịp chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam
(18/5) và Ngày thành lập Viện Hàn lâm
KHCNVN (20/5), Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
giới thiệu một số các kết quả nghiên cứu, sản
phẩm KHCN và hoạt động nổi bật của đơn vị
trong thời gian qua gồm:

NanoDragon – Vệ tinh lớp nano đầu tiên
của Việt Nam

Vệ tinh NanoDragon (NDG) là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng khoảng 4 kg với kích
thước 3U. Vệ tinh NanoDragon được phát triển
với mục đích chứng minh có thể dùng công
nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu
nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System – AIS) phục vụ cho mục đích
theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Vệ
tinh NanoDragon cũng được thiết kế để nhằm
xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển
và xác định tư thế vệ tinh và một máy tính trên
khoang tiên tiến mới của MEISEI được phát
triển riêng dành cho vệ tinh cỡ siêu nhỏ. Vệ
tinh NDG dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng
bộ Mặt Trời ở độ cao khoảng 560 km.

Vệ tinh thực hành MicroSat Kit

Vệ tinh thực hành MicroSat Kit được dùng để
hỗ trợ đào tạo thực hành về thiết kế và chế tạo
vệ tinh quan sát trái đất lớp micro cho sinh viên
đại học, kỹ sư mới ra trường hoạt động trong
lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ vũ
trụ. Vệ tinh thực hành này bao gồm các chức
năng đặc trưng của một vệ tinh như: có thể
chụp ảnh, truyền ảnh, giám sát thời gian thực;
điều khiển vệ tinh quay quanh trục Z đến một
tư thế xác định; điều khiển quay hệ thống cánh
Mặt Trời bám theo nguồn sáng; điều khiển và
giám sát thông tin trạng thái vệ tinh từ trạm
mặt đất.

đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo, phổ
biến kiến thức về khoa học và công nghệ vũ trụ
phục vụ cho các đoàn khách tại Đài thiên văn
Hoà Lạc, Đài thiên văn Nha Trang, các trường
học và cơ sở giáo dục đào tạo. Từ năm 2019,
Đài thiên văn Hoà Lạc và đài thiên văn Nha
Trang đã đón tiếp hơn 7000 lượt khách.

Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng công
nghệ vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Ứng dụng công nghệ vũ trụ thành
phố Hồ Chí Minh tập trung vào các nghiên cứu
ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong
lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường,
thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong đó có thể
kể đến đề tài nổi bật sau: “Nghiên cứu ứng
dụng tư liệu viễn thám radar và quang học đa
thời gian, đa độ phân giải để theo dõi diễn biến
diện tích và ước tính năng suất, sản lượng lúa
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng
sông Hồng”. Sản phẩm của đề tài là các bản đồ
phân bố vùng trồng lúa, năng suất và sản
lượng lúa các mùa vụ.
Nguồn: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Trung tâm Thông tin – Tư liệu tổ chức
Ngày sách Việt Nam và xuất bản Số đặc
biệt của Bản tin KHCN.
Ngày 20/4/2021, Trung tâm Thông tin-Tư liệu,
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
phối hợp Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Ngày Sách
và Văn hoá đọc năm 2021 với chủ đề “Văn hóa
đọc trong kỷ nguyên số”. Từ ngày 20/4/2021
đế ngày 31/5/2021 Trung tâm TTTL đã tổ chức
Triển lãm sách Khoa học Công nghệ tại Thư
viện Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.
Ngày 18/5/2021, Trung tâm TTTL đã xuất bản
Số đặc biệt của Bản tin KHCN. Bản tin được
trình bày dưới dạng hình ảnh, ngắn gọn, súc
tích giúp cho người đọc không mất nhiều thời
gian để có thể xem được những thông tin tổng
quan nhất về Viện. Bản tin được chia thành các
chủ đề chính như: “Tên gọi và lãnh đạo của
Viện qua các thời kỳ”; “Cơ cấu tổ chức, nguồn
nhân lực và cơ sở vật chất của Viện hiện nay”;
“Các thành tựu cơ bản của Viện (đề tài, sáng
chế - giải pháp hữu ích, công trình công bố,…”;
đặc biệt, Ban Biên tập đã sưu tầm, tổng hợp
thông tin về các giải thưởng của các cá nhân,
tập thể được các cơ quan, tổ chức trong và
ngoài nước trao tặng.

Hữu Hảo (tổng hợp)

Một số hoạt động của Trung tâm Khám
phá Vũ trụ
Từ khi được chính thức thành lập, Trung tâm
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Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai
“Thông điệp của Ngày Khoa học và Công
nghệ Việt Nam năm 2021: Khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát
vọng, kiến tạo tương lai cũng là thông
điệp của niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng
của toàn xã hội đối với tri thức, tài năng và
lao động sáng tạo của đội ngũ những
người làm công tác khoa học và công
nghệ”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh trong
Thư chúc mừng đội ngũ những người làm
công tác khoa học và công nghệ trong cả
nước, nhân kỉ niệm Ngày Khoa học và
Công nghệ Việt Nam 18-5.
Sứ mệnh của nền khoa học và công nghệ
Việt Nam
Năm 1963, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến
khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần
thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa
học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ
đến dự và chúc mừng.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát
biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất
về phát triển khoa học công nghệ. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã nói: "Khoa học phải từ sản xuất mà
ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ
quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao
động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân
dân”.
“Lời dạy của Người cũng chính là mục tiêu, sứ
mệnh mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra đối với
khoa học và công nghệ nước nhà. Năm mươi
năm sau ngày Hồ Chủ tịch tuyên ngôn về sứ
mệnh của nền khoa học và công nghệ Việt Nam,
ngày 18-5 hằng năm chính thức được chọn là
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xã
hội và cộng đồng cùng trân trọng, tôn vinh sự
lao động sáng tạo và cống hiến của lực lượng
khoa học và công nghệ”, Bộ trưởng Huỳnh
Thành Đạt khẳng định.
Lực lượng khoa học và công nghệ cần đón
đầu các xu hướng mới
Trong thư gửi tới toàn ngành nhân Ngày Khoa
học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Bộ
trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: “Để khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở
thành đột phá chiến lược và động lực chính cho
phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta nhanh
chóng trở thành một nước có nền công nghiệp
hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu
nhập cao vào năm 2045 như Văn kiện Đại hội

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ
rõ, trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đổi
mới tư duy, thực hiện đồng bộ các nhóm giải
pháp lớn về phát triển hệ thống sáng tạo quốc
gia; đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công
nghệ; nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học và
công nghệ; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; tăng
cường hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bối cảnh mới với các diễn biến phức tạp, khó
đoán định của thế giới hiện đại và sự thay đổi
chưa từng có tiền lệ trước tác động của cuộc
cách mạng công nghiệp mới và đại dịch Covid19 trên toàn cầu đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ
động, sáng tạo và linh hoạt thích ứng để ứng
phó kịp thời. Lực lượng khoa học và công nghệ
cần trang bị đủ năng lực và tiềm lực để đón đầu
các xu hướng mới, giải quyết được các vấn đề
mới đặt ra trong thực tiễn, góp phần thực hiện
tốt mục tiêu kép của Chính phủ về đẩy lùi dịch
bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, tạo xung lực
cho đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền
vững.”
Lan toả khát vọng sáng tạo
Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cũng nêu
rõ: “Để làm được điều đó, bên cạnh sự ủng hộ,
chung tay của toàn xã hội, cần sự quyết tâm và
nỗ lực lớn hơn nữa của lực lượng khoa học và
công nghệ. Với vai trò đầu mối quản lý hoạt
động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu với
Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn
nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày Khoa
học và Công nghệ Việt Nam phải trở thành một
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hoạt động thường niên có ý nghĩa của các viện,
trường, doanh nghiệp; lan tỏa tới cộng đồng,
đặc biệt là thế hệ trẻ về tình yêu khoa học và
khát vọng sáng tạo. Các cán bộ khoa học và
công nghệ cần được động viên để kiên trì theo
đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê khoa học,
vượt lên các khó khăn, thách thức để tạo ra
nhiều thành quả khoa học và công nghệ thiết
thực, mang lại lợi ích cho đất nước, người dân
và xã hội, đóng góp cho kho tàng tri thức của
nhân loại”.
Tinh thần và thông điệp sâu xa của Ngày Khoa
học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 là: khơi

dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo
trong cộng đồng; góp phần hình thành văn hóa
đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu khoa
học trong giới trẻ, giúp tạo ra một xã hội tôn
trọng khoa học và có tư duy sáng tạo. Để tri
thức khoa học không mãi ở trong tháp ngà khoa
học, công tác truyền thông về khoa học và công
nghệ cần trở thành cầu nối hữu dụng hơn nữa,
đưa tri thức và tiến bộ khoa học và công nghệ
đến nhanh hơn với quảng đại quần chúng và đời
sống sản xuất, xã hội.
Kiều Anh tổng hợp

Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp không lưu huỳnh làm
thức ăn tươi sống cho con giống các loài hai mảnh vỏ và chế phẩm thu được
từ quy trình này
Trong sản xuất con giống thủy sản, nguồn thức
ăn là yếu tố quan trọng quyết định đến chất
lượng con giống. Các loại thức ăn thủy sản
truyền thống được sử dụng chủ yếu ở nước ta
là: vi tảo, nấm men, bột ngũ cốc, thức ăn tổng
hợp, v.v... Trong đó, vi tảo và một số động vật
phù du như rotifer, artemia đã được nghiên cứu
và sử dụng làm nguồn thức ăn tươi sống cho
con giống của nhiều loại thủy sản nuôi có giá
trị. Nguồn thức ăn tươi sống này có chứa các
thành phần dinh dưỡng cao và chứa hàng loạt
các hoạt chất sinh học như vitamin, carotenoit,
steron,… đặc biệt là các axit béo không no. Hơn
nữa, nguồn thức ăn này ít gây ô nhiễm nước
trong các hệ nuôi làm giảm dịch bệnh, tăng tỷ
lệ sống sót và nâng cao chất lượng con giống.
Các loại tảo thường được sử dụng phổ biến
như: Nannochlororopsis spp., Chlorella spp. và
Chaetoceros calcitrans. Tuy nhiên, việc sản xuất
sinh khối các loài tảo này trong điều kiện nhân
tạo cho năng suất không ổn định vì chúng
thường bị nhiều điều kiện ngoại cảnh bất lợi tác
động. Trước những bất cập đó, việc tìm kiếm
các đối tượng mới để bổ sung vào tập hợp thức
ăn tươi sống đã và đang được quan tâm nghiên
cứu.
Từ các nghiên cứu sinh thái cho thấy trong tự
nhiên nhiều sinh vật (vi tảo, vi khuẩn) tham gia
vào chuỗi thức ăn của nhiều loài thủy sản.
Trong đó vi tảo và vi khuẩn thường làm thức ăn
cho các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ và cho các
loài cá, giáp xác và bào ngư (Lee và cộng sự,
1997). Dựa vào hiện tượng tự nhiên này người
ta đã quan tâm nghiên cứu vi khuẩn tía quang
hợp với vai trò tương tự vi tảo làm nguồn thức
ăn sống trong nuôi tôm, nhuyễn thể và một số
động vật phù du. Tế bào của vi khuẩn tía quang

hợp thường chứa hàm lượng cao protein (50 74%), hàm lượng cacbonhydrat chiếm 10 27%, lipit từ 0,6 - 22% và chất khoáng 4 - 16%
trọng lượng khô. Thành phần và hàm lượng các
axit amin không thay thế của các loài vi khuẩn
tía quang hợp này được so sánh tương đương
với thịt, đậu và trứng gà.
Tế bào của vi khuẩn tía quang hợp còn chứa
các vitamin nhóm B như: B1, B2, B6 và đặc biệt
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là B12 (30 -79mg vitamin B12/kg sinh khối khô),
nhóm E, các axit pholic, axit pantothenic, carotenoit (0,09 - 0,80mg/g sinh khối khô), coenrym
Q. Ngoài ra, vi khuẩn tía quang hợp còn có khả
năng tổng hợp một số chất kháng sinh, kháng
khuẩn và kháng virus. Do vậy, sử dụng vi khuẩn
tía quang hợp không lưu huỳnh có thể gia tăng
tính chống chịu bệnh của vật nuôi.
Vì có thành phần dinh dưỡng cao như vậy, cho
nên theo nhiều nhà nghiên cứu, vi khuẩn tía
quang hợp không lưu huỳnh có thể là một trong
những nguồn protein đơn bào (single cell protein - SCP) lý tưởng trong sản xuất thức ăn cho
gia súc, gia cầm và trong nuôi trồng thủy sản.
Kobayashi và Yoshida (1983) đã bổ sung vi
khuẩn tía quang hợp vào thức ăn để nuôi một số
động vật phù du và làm thức ăn cho ấu trùng
thủy sản. Kết quả là trọng lượng, chiều dài và
đặc biệt là mức độ sống sót của động vật phù
du khi nuôi bằng vi khuẩn tía quang hợp gia
tăng đáng kể so với công thức đối chứng (không
bổ sung vi khuẩn tía quang hợp).
Tại Việt Nam, vi khuẩn tía quang hợp đã bắt đầu
được quan tâm nghiên cứu trong những năm
gần đây. Tuy nhiên, việc nghiên cứu để ứng
dụng đối tượng này làm thức ăn trong nuôi
trồng thuỷ sản còn rất ít được quan tâm. Cho
đến nay ở Việt Nam, chưa có công bố nào về
quy trình sản xuất chế phẩm các chủng vi khuẩn
tía quang hợp làm thức ăn tươi sống cho con
giống các loài hai mảnh vỏ.

Một số hình ảnh cho ngao mới đẻ ăn bằng vi khuẩn tía tươi sống

Mục đích của Giải pháp hữu ích là tìm kiếm
nguồn thức ăn tươi sống có giá trị dinh dưỡng
để bổ sung vào tập hợp thức ăn tươi sống cho
con giống các loài hai mảnh vỏ. Để đạt được
mục đích đó, sáng chế đề xuất quy trình sản
xuất chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp chứa các
chủng Rhodopseudomonas sp. 311, Rhodobacter sp. NDT6, Rhodobacter sp. 86 và Rhodopseudomonas sp. 517 được phân lập tại Việt Nam
làm thức ăn tươi sống cho con giống các loài hai
mảnh vỏ.
Ngoài ra, giải pháp còn đề cập đến chế phẩm
chứa các chủng vi khuẩn tía quang hợp Rhodopseudomonas sp. 311, Rhodobacter sp. NDT6,
Rhodobacter sp. 86 và Rhodopseudomonas sp.
517 thu được từ quy trình này, trong đó chế
phẩm này có chứa các chủng vi khuẩn tía quang

hợp có giá trị dinh dưỡng cao như protein, các
axit béo không no và các axit amin đặc biệt là
các axit amin không thay thế. Chế phẩm thu
được đạt mật độ cao (khoảng 108-109 CFU/ml)
và được sử dụng làm thức ăn tươi sống cho con
giống động vật hai mảnh vỏ.
Chế phẩm theo giải pháp được tạo ra từ bốn
chủng vi khuẩn tía quang hợp có khả năng tích
lũy sinh khối cao, dễ dàng sản xuất chế phẩm
trên nguồn cơ chất có giá thành thấp, không bị
ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến
năng suất nuôi trồng. Hơn thế nữa, tế bào của
các chủng vi khuẩn tía quang hợp được lựa chọn
có hàm lượng protein, thành phần axit amin
tương đối cao. Đặc biệt là các axit amin không
thay thế như: Alanin, Leusin, Lysin, Methionin,
v.v., hàm lượng axit béo không no tổng số của
chúng cao hơn so với tảo Chlorella sp. và thấp
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hơn không đáng kể so với tảo Nanochloropsis
sp.. Thử nghiệm làm thức ăn đối với ấu trùng
ngao, tu hài và hàu thì tốc độ biến thái và khả
năng sống sót của chúng tương đương với khi
chúng ăn bằng vi tảo. Như vậy có thể sử dụng
các chủng vi khuẩn tía quang hợp lựa chọn làm
thức ăn tươi sống bổ sung hoặc thay thế cho vi
tảo trong ươm nuôi giống thủy hải sản, khắc
phục tình trạng thiếu thức ăn tươi sống tại các
trại nuôi do năng suất nuôi vi tảo không ổn định
dẫn đến ảnh hưởng chất lượng và hiệu quả của
con giống.
Với những ưu điểm trên, Quy trình sản xuất
chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp không
lưu huỳnh làm thức ăn tươi sống cho con
giống các loài hai mảnh vỏ và chế phẩm
thu được từ quy trình này đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu
ích số 2-0002360, được công bố vào ngày
27/07/2020.
Chế phẩm này hiện đã được nhiều trang trại
nuôi ngao, hàu… tại Nam Định, Thanh Hóa, Hải
Phòng… sử dụng song song với vi tảo trong quá
trình nuôi con giống. Quan trọng hơn, bên cạnh

Chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp

là nguồn thức ăn tươi sống, lượng vi khuẩn tía
quang hợp còn có khả năng xử lý các chất hữu
cơ ô nhiễm trong hồ nuôi, giúp giảm thiểu ô
nhiễm nguồn nước trong các hồ nuôi, giúp giảm
số lần thay nước góp phần tiết kiệm chi phí cho
người nuôi.

Xử lý: Trần Thị Kim Ngân

Chu kỳ Saros và hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực
Nhật thực và Nguyệt thực là hiện tượng Trái
Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng cùng nằm trên một
đường thẳng khiến cho một trong 2 thiên thể
Trái Đất hoặc Mặt Trăng che khuất một phần
hoặc toàn bộ ánh sáng từ Mặt Trời. Chu kỳ xảy
ra Nhật, Nguyệt thực do người Babylon phát
hiện ra tư thời cổ đại và được người Hy Lạp vận
dụng gọi là chu kỳ Saros (Saros tiếng Hy Lạp có
nghĩa là “lặp lại”), một chu kỳ Saros bằng 18
năm, 11 ngày và 8 giờ (hoặc 18 năm, 10 ngày
và 8 giờ nếu trong thời gian này có 5 năm
nhuận) tức là 6585,3 ngày.
Số 6585,3 ngày của chu kỳ Saros xấp xỉ bằng:
223 tháng giao hội x 29,53059 ngày = 6585,32 ngày
242 tháng tiết điểm x 27,21222 ngày = 6585,36 ngày
239 tháng cận điểm x 27,55455 ngày = 6585,54 ngày
19 năm tiết điểm x 346,62 ngày = 6585,78 ngày

Điều này có nghĩa rằng sau một chu kỳ Saros,
Mặt Trời, Mặt Trăng và các tiết điểm của quỹ
đạo Mặt Trăng ở vào gần như cùng một vị trí
trong không gian và hiện tượng Nhật thực hay

Hình minh họa hiện tượng Nguyệt thực (sưu tầm)

Nguyệt thực được lặp lại. Tuy nhiên địa điểm
xảy ra Nhật thực hay Nguyệt thực bị dịch
chuyển về hướng Tây 120º so với lần trước
(Trái Đất tiếp tục quay về hướng Đông thêm 8
giờ khi Nhật hay Nguyệt thực xảy ra). Sau 3 chu
kỳ Saros (54 năm và 34 ngày) thì Nhật thực hay
Nguyệt thực sẽ xuất hiện ở cùng một địa điểm
với một sự chênh lệch nhỏ bởi vì 19 năm tiêt
điểm dài hơn 223 tháng giao hội 0,46 ngày.
Trong một năm tối đa có 7 Nhật, Nguyệt thực.
Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng đi vào bóng
của Trái Đất, nếu Mặt Trăng chìm hoàn toàn
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vào vùng nón tối ta có Nguyệt thực toàn phần,
nếu chỉ một phần Mặt Trăng bị chìm vào vùng
nón tối thì đó là Nguyệt thực một phần. Khi Mặt
Trăng không rơi vào vùng nón tối mà chỉ ở vùng
nửa tối (bán dạ) thì hiện tượng này được gọi là
Nguyệt thực nửa tối hay Nguyệt thực bán dạ.
Trong thực tế không thể trông thấy Nguyệt thực
nửa tối ở trên mặt đất.
Tốc độ của Mặt Trăng vượt qua vùng bóng của
Trái Đất khoảng 1km/giây nên thời gian Nguyệt
thực toàn phần có thể kéo dài tới 102 phút.
Ngày 26/5/2021, thế giới có cơ hội chiêm
ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú là Nguyệt
thực và có thể quan sát được ở Thái Bình
Dương, Châu Úc, Châu Mỹ và Châu Á trong đó
có Việt Nam. Tại nước ta, Nguyệt thực toàn
phần diễn ra sau khi Mặt Trời lặn ngày 26-5, đây
là thời điểm thuận lợi cho những người yêu
thiên văn trong trường hợp thời tiết tốt. Vì
Nguyệt thực toàn phần lần này trùng với thời
điểm Mặt Trăng tiến đến điểm gần Trái Đất, nên
Mặt Trăng vào lúc này còn được gọi là “siêu
Trăng”. Khi đó Mặt Trăng sẽ trông lớn và sáng
hơn so với Trăng tròn lúc bình thường, đến lúc
đó Mặt Trăng sẽ có màu đỏ gỉ sắt. Bởi vì màu
đỏ của nó, Nguyệt thực toàn phần đôi khi được
gọi là Mặt Trăng máu.

Hình ảnh Nguyệt thực ngày 26/5/2021 quan sát từ Việt Nam.
Ảnh: Facebook Vật lý thiên văn

Phòng Nghiên cứu Lịch, Trung tâm TTTL

GIỚI THIỆU SÁCH: BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO VỀ TÀI NGUYÊN
THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN ĐI KÈM TRONG CÁC MỎ Pb-Zn ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
Bản tin KHCN xin trân trọng giới thiệu tới
các quý độc giả bộ sách chuyên khảo Tài
nguyên thiên nhiên và môi trường Việt
Nam “Khoáng sản đi kèm trong các mỏ Pb
- Zn Đông Bắc Việt Nam". Hy vọng bộ sách
sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị
phục vụ trong công tác nghiên cứu khoa
học, ứng dụng công nghệ.
Khoáng sản, về bản chất địa hóa thường là
phức hợp của một hoặc vài khoáng vật chính và
các khoáng vật được gọi là đi kèm. Hầu hết các
tụ khoáng chì - kẽm là các tụ khoáng tổng hợp.
Các kim loại đi kèm trong các tụ khoáng này

được gọi là khoáng sản đi kèm khi việc khai
thác và sử dụng là hợp lý và kinh tế khi khai
thác khoáng sản chính tại thời điểm nhất định.
Sản phẩm thu được từ khoáng sản đi kèm trong
trường hợp đó được gọi là sản phẩm phụ.
Khoáng sản đi kèm và các nguyên tố đi kèm có
ích trong các tụ khoáng kim loại, dựa theo dạng
tồn tại của chúng trong các tụ khoáng được
phân chia làm ba nhóm. Đối với mỗi nhóm
khoáng sản đi kèm có những yêu cầu nhất định
về mức độ nghiên cứu, tính toán trữ lượng, xác
định cấp trữ lượng và đánh giá kinh tế - địa
chất.
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Các tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý
hiếm thường là các tụ khoáng đa kim. Trong đó,
đi kèm với các kim loại (khoáng sản) chính có
rất nhiều nguyên tố kim loại khác có ích, đặc
biệt là kim loại quý hiếm - nguồn cung cấp
nguyên liệu chủ yếu cho các ngành kỹ thuật
cao. Nhiều kim loại quý hiếm thuộc kiểu này
không hình thành tụ khoáng độc lập mà chỉ tồn
tại dưới dạng là thành phần đi kèm trong các tụ
khoáng của kim loại khác. Đồng thời không phải
tất cả các thành phần đi kèm đều có ích, mà có
những hợp phần có hại. Vì thế, việc phát hiện và
đánh giá đầy đủ được thành phần đi kèm, phân
loại và đánh giá dự báo tài nguyên thành phần
đi kèm có ích, xây dựng được công nghệ thu hồi
các hợp phần có ích và có hại trong quặng chì kẽm có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Làm tăng
thêm giá trị kinh tế của tụ khoáng, phát hiện
nguồn cung cấp tài nguyên khoáng mới, góp
phần giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn kim
loại quý hiếm đang cạn dần, giảm thiểu tổn thất
tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Khoáng sản
là nguồn tài nguyên không tái tạo. Khai thác, sử
dụng tổng hợp tài nguyên khoáng đang là mục
tiêu chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới.
Điều đó đối với nước ta lại càng quan trọng hơn,
bởi lẽ phần lớn các tụ khoáng kim loại cơ bản và
kim loại quý hiếm đều có quy mô nhỏ và trung
bình. Theo kết quả điều tra về khoáng sản đến
năm 2000, ở miền Bắc Việt Nam đã phát hiện
được 73 tụ khoáng gốc Pb-Zn có quy mô khác
nhau và thuộc các kiểu địa chất nguồn gốc khác
nhau. Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo (kim
loại) của Pb-Zn vào khoảng 97 triệu tấn. Các tụ
khoáng Pb-Zn thường thuộc loại đa kim, chứa
nhiều nguyên tố (ngoài khoáng sản chính) có
giá trị. Nhiều mỏ đã và đang được khai thác,
song sản phẩm công nghệ còn khá nghèo nàn.
Đối với quặng chì - kẽm chủ yếu là bột oxit kẽm
và bước đầu sản xuất kẽm kim loại. Hàng loạt
các nguyên tố có giá trị đi kèm khác như Ag, Cd,
In, Sn, Co, Bi trong quặng chì - kẽm chưa được
nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi. Điều này
làm giảm đáng kể giá trị của quặng chì- kẽm
cũng như các sản phẩm công nghệ từ chúng,
gây thất thoát một lượng lớn tài nguyên quý
hiếm trong quá trình khai thác và chế biến
quặng. Vì thế, việc nghiên cứu đầy đủ về các
thành phần đi kèm trong quặng chì - kẽm là cơ
sở khoa học cho việc xây dựng các quy trình
công nghệ phù hợp nhằm thu hồi tối đa các hợp
phần có ích và bằng cách đó nâng cao hiệu quả
của công tác khai thác và sử dụng hợp lý, tiết
kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản. Tính cấp
thiết của nghiên cứu này còn được thể hiện
thông qua các kết quả nghiên cứu có thể xác lập
được các nguồn tài nguyên mới, không truyền
thống nhưng có ý nghĩa kinh tế cao, có những
ứng dụng đặc thù. Đặc biệt là các khoáng sản

Bìa cuốn sách "Khoáng sản đi kèm trong các mỏ Pb-Zn
Đông Bắc Việt Nam"

không bao giờ tạo thành các tụ khoáng độc lập
trong tự nhiên (Cd, In, Ga, Ge, Te, Se,...) mà chỉ
tồn tại dưới dạng thành phần đi kèm các khoáng
sản khác, phổ biến nhất là trong quặng chì kẽm. Trong số các nghiên cứu theo hướng này,
nghiên cứu về khoáng sản đi kèm trong quặng
chì - kẽm được triển khai từ những năm 20012004, song tập trung và có ý nghĩa hơn cả là các
kết quả nghiên cứu trong quá trình triển khai đề
tài KC.08.24/06-10 (2008-2010) thuộc chương
trình KC.08/06-10 giai đoạn 2006-2010 do tác
giả Trần Tuấn Anh (chủ biên) làm chủ nhiệm.
Các kết quả này đã được công bố dưới dạng các
bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc gia và
quốc tế cũng như các báo cáo tại các hội thảo,
hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Nội
dung chính của chuyên khảo này trình bày các
kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất của
các mỏ chì- kẽm, đặc điểm khoáng hóa, thành
phần khoáng vật quặng chính và đi kèm, đặc
điểm phân bố các nguyên tố quặng chính và
nguyên tố có ích đi kèm trong các kiểu quặng
hóa khác nhau cũng như trong các sản phẩm
của quá trình chế biến quặng khác nhau. Trên
cơ sở đó, đã tiến hành đánh giá sơ bộ tài
nguyên dự báo khoáng sản đi kèm trong các mỏ
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chì kẽm vùng Đông Bắc Việt Nam. Ngoài ra, đã
tiến hành nghiên cứu đặc tính công nghệ của
các kiểu quặng chì kẽm (chủ yếu quặng sulfide)
và thử nghiệm thành công quy trình công nghệ
quy mô phòng thí nghiệm tách chiết thu hồi một
số nguyên tố quý hiếm như: Cd, In, Ag từ các
sản phẩm công nghiệp trong quá trình tuyển
luyện quặng chì - kẽm. Kết quả của các công
trình này đã chứng minh một cách rõ ràng triển
vọng công nghiệp của các khoáng sản đi kèm
trong các loại quặng chì - kẽm cấu trúc Lô Gâm
vùng Đông Bắc Việt Nam và khả năng thực tế
tách chiết thu hồi các nguyên tố quý hiếm như:

Cd, In, Ag và một số sản phẩm phụ đi kèm
khác. Đây là những nghiên cứu lần đầu tiên
được tiến hành ở Việt Nam. Vì thế các kết quả
thu được có ý nghĩa khoa học và thực tế rõ rệt.
Chuyên khảo có thể sử dụng như là tài liệu khoa
học cho các nghiên cứu về khoáng vật, địa hóa
và sinh khoáng, cá biệt là sinh khoáng chì - kẽm
để phục vụ công tác định hướng điều tra đánh
giá khoáng sản cũng như làm tài liệu giảng dạy,
nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học và
nghiên cứu sinh các trường, học viện chuyên
ngành Khoa học Trái đất ở Việt Nam.
Xử lý: Nam Phương.

Chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường nước ao nuôi cá Sặc rằn
Với sự phát triển nhanh của các vùng nuôi cũng
như mật độ cao nuôi cá Sặc rằn ở tỉnh Đồng
Tháp, nghề nuôi cá Sặc rằn hiện nay đang gặp
nhiều khó khăn về chất lượng con giống giảm,
chi phí đầu tư lớn. Ngoài ra tình trạng ô nhiễm
nguồn nước và tình trạng dịch bệnh trên cá, đặc
biệt là bệnh thân đen và bệnh xuất huyết làm
cá chết đột ngột với số lượng lớn hoặc gây lở
loét trên thân cá làm giảm năng suất và chất
lượng cá nuôi. Một trong những biện pháp hữu
hiệu có thể hạn chế được các trở ngại đó là sử
dụng chế phẩm vi sinh (probiotic), được dùng
như một phương tiện để kiểm soát dịch bệnh
bằng cách ức chế, cạnh tranh với những sinh
vật có hại, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cân bằng vi
khuẩn đường ruột. Hiện tại các chế phẩm vi
sinh, probiotic rất đa dạng trên thị trường
nhưng khó kiểm soát về chất lượng. Bệnh thân
đen và bệnh xuất huyết trên cá Sặc rằn hiện
nay chủ yếu được điều trị, phòng ngừa bằng
thuốc kháng sinh, đôi khi sử dụng quá liều
lượng có thể dẫn đến cá thương phẩm có dư
lượng thuốc kháng sinh, ảnh hưởng đến sức
khỏe người tiêu dùng. Từ những yếu tố mang
tính thực tiễn nêu trên, TS. Lê Thị Ánh Hồng và
nhóm nghiên cứu Viên Sinh học Nhiệt đới đã
tiến hành đề tài: “Nghiên cứu sản xuất chế
phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường vùng
nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan
1909) theo hướng phát triển bền vững và an
toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Đồng Tháp”.
Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình
sản xuất chế phẩm vi sinh sử dụng xử lý nước
ao nuôi, chế phẩm vi sinh phòng/kháng bệnh
thân đen và bệnh xuất huyết trên cá Sặc rằn với
nguồn vi sinh vật hữu ích được phân lập và
tuyển chọn tại địa phương Đồng Tháp nhằm
giảm thiểu sử dụng hóa chất và thuốc kháng

sinh trong quá trình nuôi, giảm chi phí, đảm bảo
cá thương phẩm đạt chất lượng tốt.
Sản phẩm từ kết quả của đề tài có tính ưu việt
hơn do các chủng vi sinh được tuyển chọn tại
địa phương Đồng Tháp sẽ thích nghi với điều
kiện môi trường sống, hoạt động hiệu quả hơn
so với các sản phẩm khác và chất lượng của chế
phẩm cũng được kiểm soát chủ động hơn. Ứng
dụng các chế phẩm từ kết quả của đề tài sẽ góp
phần đáp ứng được mục tiêu phát triển nghề
nuôi cá Sặc rằn ở Đồng Tháp nói riêng và các
tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung theo
hướng phát triển bền vững, thân thiện môi
trường với các ưu thế so với nuôi phổ biến hiện
nay như không thay nước ao nuôi theo định kỳ,
tiết kiệm được chi phí nhiên liệu cho hoạt động
bơm nước, không sử dụng hóa chất cũng như
thuốc kháng sinh trong quá trình nuôi, hạn chế
được rủi ro do sử dụng quá liều gây ảnh hưởng
đến môi trường sinh thái cũng như sức khỏe
người tiêu dùng.
Theo nghiên cứu gần đây cho thấy probiotic có
vai trò quan trọng trong việc duy trì các chỉ tiêu
chất lượng nước ở mức tối ưu (lượng oxy hòa
tan, ammonia, nitrite, nitrat, phosphate) trong
quá trình nuôi cá phát triển tốt hơn, lượng cá
sống và kháng được bệnh tốt hơn. Chủng Bacillus được nghiên cứu và sử dụng phổ biến với
mục đích làm sạch nước ao nuôi bằng phương
pháp sinh học vì có khả năng sinh tổng hợp các
enzyme ngoại bào như amylase, protease, cellulase. Các enzyme này có vai trò thúc đẩy quá
trình phân hủy các thành phần hữu cơ trong ao
nuôi. Các vi khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn lactic,
Bacillus, Pseudomonas có khả năng tiết ra các
hợp chất kháng khuẩn như axit hữu cơ, siderophore và bacteriocine ức chế sự phát triển của
các vi sinh vật gây bệnh. Nhóm Bacillus spp. có
khả năng tiết ra enzyme N-acyl-homoserine lacBẢN TIN KHCN SỐ 77 THÁNG 5/2021 17

Dấu hiệu bệnh lý của cá Sặc rằn nhiễm vi khuẩn S. agalactiae.
A: Thân đen sậm, mắt mờ đục; B: Bụng sưng to và nội tạng chứa dịch máu

tonase phân cắt phân tử tín hiệu quorum sensing nhằm làm giảm độc lực của các vi khuẩn
gram âm gây bệnh cho động vật thủy sản.
Nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả
chính như sau:
Một là, tuyển chọn và định danh được 06 chủng
vi sinh vật được phân lập tại Đồng Tháp có khả
năng sử dụng để tạo chế phẩm vi sinh xử lý
nước ao nuôi cá Sặc rằn;
Hai là, phân lập và xác định chủng Streptococcus agalactiae và Klebsiella pneumoniae là tác
nhân gây bệnh thân đen bệnh xuất huyết trên
cá Sặc rằn;
Ba là, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus subtilis có
khả năng ức chế cao nhất đối với S. agalactiae
gây bệnh thân đen và vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens có khả năng ức chế vi khuẩn K.
pneumoniae gây bệnh xuất huyết trên cá Sặc
rằn;
Bốn là, xây dựng được quy trình tạo chế phẩm
xử lý nước ao nuôi (BiO-CS) và chế phẩm
phòng/kháng bệnh thân đen và bệnh xuất huyết
(CP-TX) trên cá Sặc rằn ở quy mô phòng thí
nghiệm, chế phẩm có mật độ các chủng Bacillus
đạt 109 CFU/ml, Pseudomonas stutzeri đạt 108
CFU/ ml đạt chất lượng theo đúng thuyết minh
đã đăng ký và đạt hơn mức yêu cầu theo QCVN
02 – 32 -1: 2019/BNNPTNT.
Các chế phẩm từ nghiên cứu đã được áp dụng
cho mô hình nuôi pilot và ao nuôi thực tế tại xã
Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
cho thấy có hiệu quả rõ rệt về khả năng xử lý
các chất độc NH3 và NO2-, giữ cho chất lượng
nước ao nuôi được ổn định, giúp cá phát triển
tốt, tỷ lệ hao hụt cá do bị nhiễm bệnh thấp.
Giảm được chi phí sử dụng hóa chất xử lý nước
cũng như thuốc kháng sinh, góp phần giảm
thiểu ô nhiễm môi trường, chất lượng cá thương
phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực
phẩm.

Sơ đồ bố trí thí nghiệm nuôi cá Sặc rằn tại trại thực nghiệm thủy sản,
Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Những đóng góp mới của nhóm nghiên cứu là
bộ chủng giống vi khuẩn được phân lập và
tuyển chọn từ các nguồn mẫu thu tại Đồng
Tháp có thể sử dụng tạo chế phẩm vi sinh đặc
thù cho xử lý nước ao nuôi và phòng/kháng
bệnh thân đen và bệnh xuất huyết trên cá Sặc
rằn (Trichogaster pectoralis);
Đồng thời, đã phân lập và xác định một trong
các nguyên nhân gây bệnh thân đen và bệnh
xuất huyết trên cá Sặc rằn do vi khuẩn Streptococcus agalactiae và Klebsiella pneumoniae làm
cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo cho việc
phòng và điều trị 02 bệnh này trên cá Sặc rằn.
Nhóm cũng xây dựng được 03 quy trình sản
xuất các chế phẩm vi sinh với nguồn chủng
giống được tuyển chọn tại địa phương Đồng
Tháp giúp chủ động được nguồn cung cấp sản
phẩm và kiểm soát được chất lượng của sản
phẩm đặc biệt là sản phẩm vi sinh phòng/
kháng bệnh thân đen và bệnh xuất huyết trên
cá Sặc rằn chưa có trên thị trường.
Chu Thị Ngân tổng hợp

Nguồn: “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ
xử lý môi trường vùng nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 1909) theo hướng phát triển bền vững và
an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Đồng Tháp”.
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vàng / Phạm Mỹ Dung, Nguyễn Thị Thanh,
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ISBN:
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Nguồn: Phòng Thư viện, Trung tâm TTTL
BẢN TIN KHCN SỐ 77 THÁNG 5/2021 19

TIN KHOA HỌC

Một số đề tài được nghiệm thu gần đây
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Mã số: QTRU03.02/18-19. Tên chương trình:
Chương trình hợp tác với Phân viện Siberia, Viện
Hàn lâm Khoa học Nga. Đề tài được đánh giá
loại Xuất sắc.
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13. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ
viễn thám và phương pháp trắc lượng hình thái
trong xây dựng bộ tiêu chí giám sát quá trình
suy thoái chất lượng rừng ngập mặn phục vụ
công tác bảo tồn, phục hồi rừng ngập mặn và
sử dụng hợp lý đất ngập nước ven biển, thử
nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau” của TS.
Đỗ Thị Hoài. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ. Mã số: VT-UD.08/18-20. Tên
chương trình: Chương trình khoa học và công
nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ. Đề tài
được đánh giá loại Đạt.
14. Đề tài “Chiết tách lycopen từ quả gấc và chế
tạo nano lycopen ứng dụng trong dược phẩm”
của TS. Đặng Thị Tuyết Anh. Cơ quan chủ trì:
Viện Hóa học. Mã số: UDPTCN 02.18-20. Hướng
nghiên cứu: Phát triển công nghệ. Đề tài được
đánh giá loại Xuất sắc.
15. Đề tài “Nghiên cứu xác định thực trạng và
nguyên nhân suy giảm tài nguyên nước dưới đất
trong các thành tạo bazan ở Tây Nguyên và đề
xuất các giải pháp bảo vệ và phòng chống suy
giảm” của PGS.TS. Đặng Xuân Phong. Cơ quan
chủ trì: Viện Địa lý. Mã số: TN18/T10. Tên
chương trình: Chương trình Tây Nguyên 20162020. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
16. Đề tài “Quan trắc môi trường biển miền
Trung” của TS. Phạm Thị Minh Hạnh. Cơ quan
chủ trì: Viện Cơ học. Mã số: SNMTTX.02/20-20.
Hướng nghiên cứu: Sự nghiệp bảo vệ môi
trường. Đề tài được đánh giá loại Đạt.
17. Đề tài “Nghiên cứu chế biến xỉ phốt pho làm
nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng và làm
phụ gia - bột độn cho sơn, nhựa, cao su, chất
dẻo” của TS. Nguyễn Văn Chiến. Cơ quan chủ
trì: Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số:
UD.NGĐP.04/19-20. Tên chương trình: Đề tài
hợp tác với Bộ, Ngành, Địa phương. Đề tài được
đánh giá loại Xuất sắc.
18. Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và
hoạt tính chống ung thư của 2 loài Amesiodendron chinense (Sapindaceae) và Baccaurea sylvestris (Phyllanthaceae)” của TS. Trịnh Thị
Thanh Vân. Cơ quan chủ trì: Viện Hóa sinh biển.
Mã số: VAST 04.04/18-19. Hướng nghiên cứu:
Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh
học. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
19. Đề tài “Đánh giá tác động của hiện tượng

axit hóa đại dương đến sức khỏe của các rạn
san hô vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải
Phòng” của TS. Trần Mạnh Hà. Cơ quan chủ trì:
Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Mã số:
VAST.07.03/18-19. Hướng nghiên cứu: Năng
lượng và môi trường. Đề tài được đánh giá loại
Khá.
20. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo máy in 3D và vật
liệu in, định hướng ứng dụng trong lĩnh vực điện
- điện tử” của ThS. Hoàng Trần Dũng. Cơ quan
chủ trì: Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số:
VAST01.08/19-20. Hướng nghiên cứu: Công
nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử và công
nghệ vũ trụ. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
21. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm
chẩn đoán nhanh virus corona gây bệnh viêm
phổi cấp (SARS-CoV-2) ở bệnh nhân Việt Nam
bằng kỹ thuật Realtime PCR” của PGS.TS. Đồng
Văn Quyền. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ
sinh học. Mã số: CT0000.04/20-20. Tên chương
trình: Chủ tịch Viện giao. Đề tài được đánh giá
loại Khá.
22. Đề tài “Động lực học kết cấu áp điện và ứng
dụng trong chẩn đoán kỹ thuật công trình” của
TS. Trần Thanh Hải. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ
học. Mã số: VAST01.02/18-19. Hướng nghiên
cứu: Công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử
và công nghệ vũ trụ. Đề tài được đánh giá loại
Khá.
23. Đề tài “Phân loại một số nhóm bò sát thuộc
họ Thằn lằn bóng (Scincidae) và họ Nhông
(Agamidae) ở phía Nam Việt Nam dựa trên dữ
liệu trình tự DNA kết hợp với hình thái bên
ngoài” của TS. Nguyễn Ngọc Sang. Cơ quan chủ
trì: Viện Sinh học nhiệt đới. Mã số:
ĐLTE00.09/18-19. Tên chương trình: Hỗ trợ cán
bộ trẻ. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
24. Đề tài “Thử nghiệm ứng dụng gói giải pháp
tích hợp các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0 và
Co0) để phòng, trị bệnh và kích thích sinh
trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây gừng
(gừng trâu - Zingiber officinale Rosc.) trên địa
bàn huyện Hà Quảng, Cao Bằng” của PGS.TS.
Hoàng Anh Sơn. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học
vật liệu. Mã số: UDNGDP.03/19-20. Hướng
nghiên cứu: Nông, lâm, ngư nghiệp. Tên chương
trình: Hợp tác với Bộ, ngành, địa phương. Đề tài
được đánh giá loại Xuất sắc.
Nguồn: Phòng Lưu trữ-TTTL.
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Quyết định công tác tổ chức cán bộ
Viện Hàn lâm KHCNVN
Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã ký các quyết
định về công tác tổ chức cán bộ các đơn vị trực
thuộc sau:
- Quyết định số 734/QĐ-VHL ngày 04/5/2021 về
việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Quốc
Long, Giáo sư, Tiến sĩ giữ chức vụ Phó Tổng
Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Quyết định số 735/QĐ-VHL ngày 04/5/2021 về
việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn
Sinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ giữ chức vụ Phó Tổng
Biên tập Tạp chí Sinh học. Quyết định này có
hiệu lực kể từ ngày ký.
- Quyết định số 797/QĐ-VHL ngày 12/5/2021 về
việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Biên
tập Tạp chí Hóa học đối với ông Trần Vĩnh Diệu,
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Phó Tổng Biên tập
Tạp chí Hóa học từ ngày 17/5/2021 đến hết
ngày 25/11/2023. Quyết định này có hiệu lực kể
từ ngày 17/5/2021.
- Quyết định số 818/QĐ-VHL ngày 14/5/2021 về
việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn
Quân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng
Viện Tài nguyên và Môi trường biển giữ chức vụ
Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
01/8/2021.
- Quyết định số 828/QĐ-VHL ngày 14/5/2021 về
việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Trọng
Tuyên, Tiến sĩ giữ chức vụ Viện trưởng Viện
Công nghệ vũ trụ. Thời hạn bổ nhiệm lại được
tính kể từ ngày 01/6/2021.
- Quyết định số 868/QĐ-VHL ngày 19/5/2021 về
việc điều động ông Hà Quý Quỳnh, Phó Giáo sư,
Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng Ban
Ứng dụng và Triển khai công nghệ đến nhận
công tác tại Ban Tổ chức - Cán bộ và bổ nhiệm
có thời hạn ông Hà Quý Quỳnh giữ chức vụ
Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.
- Quyết định số 817/QĐ-VHL ngày 14/5/2021 về
việc ông Trần Đình Lân thôi giữ chức vụ Viện
trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển do
hết tuổi tham gia công tác quản lý. Quyết định
này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021.
- Quyết định số 898/QĐ-VHL ngày 25/5/2021 về
việc điều động ông Lê Tất Thành, Tiến sĩ, Phó
Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên
nhiên đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu hệ
Gen và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tất Thành
giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ

Gen. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
01/6/2021.
- Quyết định số 899/QĐ-VHL ngày 25/5/2021 về
việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Tiến Dũng,
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Ứng dụng
và Triển khai công nghệ giữ chức vụ Trưởng
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đại sứ Nhật Bản hội đàm với lãnh đạo Viện
Hàn lâm KHCNVN
Ngày 14/5/2021, Đại sứ Nhật Bản đã có buổi
gặp và hội đàm với Chủ tịch Viện Hàn lâm
KHCNVN. Hai bên xác nhận sẽ tiếp tục thúc đẩy
hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước,
đặc biệt đối với các dự án vệ tinh. Hai bên nhất
trí xem xét về khả năng tăng cường hợp tác hơn
nữa trong lĩnh vực vũ trụ. https://vnsc.org.vn/
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế với các
đối tác nước ngoài
Trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song
phương giữa VAST và các đối tác nước ngoài,
VAST thông báo nhận đề xuất nhiệm vụ hợp tác
quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với các đối
tác sau:
- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giai
đoạn 2022-2023 với Trung tâm Nghiên cứu khoa
học quốc gia Pháp (CNRS) và Viện Nghiên cứu
phát triển Pháp (IRD). Thời gian nộp đề xuất
đến ngày 30/7/2021. https://vast.gov.vn/
- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giai
đoạn 2022-2023 với Viện Hàn lâm Khoa học
quốc gia Belarus. Thời gian nộp đề xuất đến
ngày 16/7/2021. https://vast.gov.vn/web/
HỘI THẢO, ĐÀO TẠO
Viện Toán học tuyển chọn ứng viên cho
chương trình Đào tạo thạc sĩ phối hợp với
các trường đại học quốc tế khóa 14: Thời
gian nhận hồ sơ trước 16h00 ngày 16/7/2021.
http://math.ac.vn/
Học viện Khoa học và Công nghệ tuyển
sinh: đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021:
Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 04/8/2021
(http://gust.edu/). Tuyển sinh đào tạo trình độ
tiến sĩ đợt 2 năm 2021: hạn nhận hồ sơ trước
16h00 ngày 20/8/2021. http://gust.edu.vn/
NAFOSTED thông báo chương trình tài trợ
NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật
năm 2021: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến
17h00 ngày 30/6/2021. https://nafosted.gov.vn/
Thu Hà (tổng hợp)
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Có thể xét nghiệm nhanh Covid-19
trong vài giây

https://newatlas.com/

Các nhà khoa học tại Đại học Florida (Mỹ) và Đại
học Quốc gia Chiao Tung (Đài Loan) đã phát
triển một phương pháp xét nghiệm nhanh và
nhạy, giúp khuếch đại tín hiệu liên kết cho dấu
ấn sinh học mục tiêu và cung cấp khả năng phát
hiện virus Covid -19 trong vòng 01 giây. Đại dịch
COVID-19 cho thấy rõ ràng rằng các đổi mới
công nghệ là cần thiết để phát hiện, điều trị và
ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu mới
đăng trên Tạp chí Vacuum Science & Technology B. https://www.sciencedaily.com/

Chip đơn nhỏ nhất thế giới, nằm trên đầu của một cây
kim tiêm dưới kính hiển vi.

Quang hợp nano: Khả năng chiếu sáng để
điều trị đột quỵ
Phát hiện chủng virus corona mới có
nguồn gốc từ động vật
Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Clinical Infectious Diseases vào ngày 20/5 vừa qua nhấn
mạnh mối đe dọa sức khỏe cộng đồng từ coronavirus động vật. Một loại coronavirus mới được
cho là có nguồn gốc từ chó đã được phát hiện
trong số các bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi
vào năm 2017-2018 và có thể là loại coronavirus
thứ tám được biết là gây bệnh cho người, được
đặt tên là CCoV-HuPn-2018. Có bảy loại coronavirus đã được biết là gây bệnh cho người gồm
bốn loại gây cảm lạnh thông thường và ba loại
gây ra các bệnh thường được gọi là SARS, MERS
và COVID-19. https://www.reuters.com

Các mạch máu trong não của bệnh nhân đột
quỵ thường bị tắc nghẽn khiến máu giàu oxy
không thể đến các tế bào, gây tổn thương
nghiêm trọng. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã
phát hiện ra phương pháp quang hợp nano làm
giảm số lượng tế bào thần kinh bị chết sau khi
thiếu oxy và glucose, giúp cải thiện chức năng
vận động của động vật và thậm chí giúp các
mạch máu mới bắt đầu phát triển. Mặc dù
phương pháp điều trị này vẫn đang trong giai
đoạn thử nghiệm trên động vật, nhưng nó hứa
hẹn một ngày nào đó sẽ tiến tới thử nghiệm lâm
sàng trên người. https://scitechdaily.com/

Hệ thống chip đơn nhỏ nhất thế giới có thể
tiêm vào cơ thể

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Đổi mới Chất
dẻo (CPI) của Đại học Delaware đã phát triển
một phương pháp mới để chuyển đổi chất thải
nhựa sử dụng một lần (túi nhựa, hộp đựng sữa
chua, chai nhựa và nắp chai, bao bì, v.v.) thành
các phân tử sẵn sàng sử dụng cho nhiên liệu
máy bay phản lực, dầu diesel và chất bôi trơn.
Quy trình này đòi hỏi ít năng lượng hơn 50% so
với các công nghệ khác và không thêm carbon
dioxide vào khí quyển, ngoài ra còn có thể xử lý
nhiều loại nhựa, ngay cả khi chúng được trộn
lẫn với nhau. Nghiên cứu được báo cáo trên tạp
chí
Science
Advances.
https://www.sciencedaily.com/

Việc thu nhỏ các thiết bị điện tử đang mở ra một
số khả năng thú vị khi nói đến những gì chúng
ta có thể đặt trong cơ thể để theo dõi và cải
thiện sức khỏe của mình. Các kỹ sư tại Đại học
Columbia (Mỹ) đã tạo nên bước đột phá mới là
phát triển hệ thống chip đơn nhỏ nhất thế giới,
là một mạch điện tử với tổng khối lượng nhỏ
hơn 0,1 mm3 (chỉ nhỏ như một hạt bụi và chỉ
nhìn thấy dưới kính hiển vi), có thể được cấy
vào dưới da qua kim tiêm để đo nhiệt độ bên
trong cơ thể và có thể hơn thế nữa. Nghiên cứu
đã được công bố trên tạp chí Science Advances.

Tái chế rác thải nhựa bằng phương pháp
Hydrocracking
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VIỆN SINH THÁI & TÀI NGUYÊN SINH VẬT
1. Marta Bernardes, Cuong The Pham, Truong
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