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Chuyện vui khoa học

>> Trang 12

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC: CHẶNG ĐƯỜNG 95 NĂM PHÁT TRIỂN

Ngày 14/9/2017, Lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập Viện Hải
dương học (14/9/1922-14/9/2017) đã được tổ chức long

trọng tại Tp Nha Trang. Là Viện chuyên ngành có bề dày lịch sử
và quá trình phát triển liên tục gần một thế kỷ, nhân dịp này Viện
Hải dương học đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng
khen về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Bản tin KHCN xin trân
trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn – Viện trưởng
Viện Hải dương học về quá trình phát triển và những thành tích
nổi bật của Viện.

xem tiếp trang 2

Ký kết giữa VAST và SVF: Thúc đẩy nhanh hơn khởi nghiệp
doanh nghiệp khoa học công nghệ

Sáng 27/9, tại Hà Nội,  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam (VAST) và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa

học và công nghệ Việt Nam (SVF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác
chiến lược nhằm hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư và các nhà khoa
học, hướng đến thương mại hóa các nghiên cứu khoa học. Đây
là một bước cụ thể hóa Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi
mới sáng tạo, theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5
năm 2016 của Chính phủ.

xem tiếp trang 6

Khai giảng năm học mới
lần thứ 8 của Trường Đại

học Việt Pháp
>>  Trang 9

Tin vắn
>>  Trang 10

Lễ ký kết hợp tác giữa VAST và SVF, ngày 27/9/2017.

GS. VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ
trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Hải dương học.
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Quá trình hình thành
Đầu thế kỷ XX, vào ngày 14 tháng 9 năm 1922, Sở

Hải dương học nghề cá Đông dương đã ra đời theo
quyết định của Toàn Quyền Đông Dương và sau đó
Tổng thống Pháp quyết định nâng cấp thành Viện Hải
dương học Đông dương vào năm 1930, với mục tiêu
là “Khảo sát điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật,
kết hợp với việc đánh cá thí nghiệm ở biển Đông, bao
gồm 2 quần đảo Hoàng Sa (Paracels), Trường Sa
(Spratly) và biển Hồ ở Campuchia để xác định chiến
lược cho nghề khai thác cá ở Đông Dương; đồng thời
triển khai nghiên cứu các công nghệ chế biến và nuôi
trồng hải sản”. 

Vào năm 1952, Viện được đổi tên là Viện Hải dương
học Nha Trang, sau đó thành Hải học viện Nha Trang
khi có quyết định của Chính phủ Pháp bàn giao cho
Chính quyền miền Nam đương thời (1954). Sau khi
Việt Nam thống nhất, Viện Nghiên cứu biển Hải Phòng
được sát nhập vào và Viện Nghiên cứu biển Nha Trang
là cơ sở thống nhất về nghiên cứu biển của nước nhà
với trụ sở chính tại Nha Trang. Từ năm 1993, Viện
mang tên chính thức là Viện Hải dương học với trụ sở
chính ở Nha Trang và 2 phân viện ở Hà Nội và Hải
Phòng. Hai phân viện tách ra thành các Viện độc lập
với tên gọi riêng từ năm 2001.

Những thành tựu chính
Hiện diện trên Biển Đông
Trở lại với lịch sử của Viện, ngay sau khi thành lập,

với sự tham gia của tàu De Lanessan, Viện Hải dương
học đã tiến hành nghiên cứu và thu thập thông tin
xuống phía Nam (vịnh Thái Lan, 1925), lên phía Bắc
(vịnh Bắc Bộ, 1925), ra các vùng khơi xa xôi (quần
đảo Hoàng Sa, 1926 và quần đảo Trường Sa, 1927)
và thiết lập hệ thống khảo sát định kỳ trên 572 trạm,
đặc biệt là 2 trạm cố định ở Cầu Đá (Nha Trang) và ở
quần đảo Hoàng Sa. Tiếp theo, hàng loạt chuyến
khảo sát được tổ chức với sự tham gia của nhiều tàu
nghiên cứu. Riêng đối với quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, tổng cộng đã có 7 chuyến khảo sát trong
thời gian từ từ năm 1925 – 1953. Nội dung nghiên
cứu của các chuyến khảo sát này rất đa dạng từ địa
lý, địa chất, thủy văn động lực biển, đến sinh vật trên
đảo và dưới biển và tiềm năng khai thác thác sử dụng
tài nguyên. Đặc biệt con tàu nghiên cứu biển đầu tiên
De Lanessan đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát trên
biển Việt Nam, trong đó có bốn chuyến ở quần đảo
Trường Sa và Hoàng Sa vào tháng 6/1925, tháng 6-
7/1926, tháng 5-6/1931 và tháng 10/1935.

Trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, chiến tranh đã
hạn chế hoạt động nghiên cứu khảo sát trên biển.
Viện Hải dương học Nha Trang phát triển theo hướng
chú trọng đào tạo cán bộ nghiên cứu biển có trình độ
trên đại học và đại học cộng đồng, tổ chức những
chuyến khảo sát ở các vùng biển ven bờ và tập trung
vào phát triển bảo tàng làm tiền đề cho “bộ mẫu sinh
vật biển lớn nhất” hiện nay như ghi nhận của Tổ chức

Kỷ lục Việt Nam. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và
trao đổi tài liệu cho phép phát triển thư viện với
nguồn liệu phong phú phục vụ cho nghiên cứu và đào
tạo. Bằng hợp tác quốc tế, Viện đã tham gia khảo cứu
vùng biển vịnh Thái Lan và miền Nam Việt Nam trong
chương trình NAGA (1959-1960) và chương trình CSK
(1965-1977). Kết quả của các khảo sát này cung cấp
những hiểu biết rất cơ bản về thủy văn động lực, khu
hệ sinh vật và vẫn còn giá trị cho đến ngày nay.

Sau năm 1975, Viện là lực lượng nòng cốt trong
điều tra nghiên cứu biển của đất nước thống nhất với
hàng loạt chuyến điều tra tổng hợp ở vùng ven bờ
Phú - Khánh (1975 – 1977), vùng biển Thuận Hải –
Minh Hải (1978 – 1980), thềm lục địa phía Nam (1981
– 1985), vùng biển quần đảo Trường Sa (1980 –
1993) hoặc nghiên cứu chuyên đề về chế độ thủy văn
và động lực Biển Đông (1986 – 1990), nguồn lợi đặc
sản dải ven bờ Việt Nam (1991 – 1995), vùng nước
trồi mạnh Nam Trung Bộ (1991 – 1995), đa dạng sinh
học và bảo tồn thiên nhiên (1991 – 1999), qui luật xói
lở bồi tụ bờ biển và cửa sông Việt Nam (1996 – 2000). 

Song song với các chương trình khoa học cấp Nhà
nước, trong thời gian từ năm 1981-1990, nhiều
chuyến khảo sát hỗn hợp được tổ chức với phương
tiện là các tàu nghiên cứu của Liên Xô. Các chuyến
khảo sát này đã thu thập được nhiều số liệu mới ở
vùng thềm lục địa và vùng khơi Biển Đông, đặc biệt
là về các điều kiện tự nhiên và nguồn lợi các đảo ven
bờ và quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, Viện đã đóng
vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thành công

Viện Hải dương học... (tiếp theo trang 1)

Bản đồ giải pháp phòng tránh dòng Rip tại bãi biển Khánh Hòa
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Chương trình “Khảo sát Nghiên cứu Khoa học biển và
Hải dương học phối hợp Việt Nam – Philippines trên
Biển Đông”. Chương trình là sự thực hiện thỏa thuận
cấp cao giữa hai nước với mục tiêu nhằm: tăng cường
thiện ý giữa các nhà lãnh đạo của hai nước thông qua
hợp tác trong nghiên cứu khoa học biển trên Biển
Đông và nâng cao hiểu biết về các quá trình tự nhiên
của môi trường và nguồn lợi biển trên Biển Đông, bao
gồm khu vực quần đảo Trường Sa. Từ năm 1996 đến
2007, 4 chuyến khảo sát hỗn hợp được tiến hành với
sự tham gia của các cán bộ khoa học, ngoại giao,
quân sự của hai nước. 

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, mặc dù không có
đầu tư lớn của Nhà nước cho các khảo sát nghiên cứu
lớn, Viện đã tranh thủ các chương trình hợp tác quốc
tế và tiếp tục hiện diện trên Biển Đông. Điển hình là
hợp tác với Đức (2003 – 2009) vế “Nghiên cứu vùng
nước trồi và các quá trình liên quan ở vùng biển Nam
Việt Nam”, với Liên bang Nga khảo sát đa dạng sinh
học và hóa sinh biển trên tàu Viện sĩ Oparin (2005,
2010, 2013, 2016) và điều tra khảo sát Khí tượng,
Thủy văn và động lực học biển Đông (2009 – 2011).

Các kết quả nghiên cứu trong suốt lịch sử phát triển
của Viện đã cung cấp những dẫn liệu khoa học cơ bản
về điều kiện tự nhiên, các quá trình hải dương học,
các hệ sinh thái, hiện trạng môi trường, khu hệ sinh
vật, nguồn lợi ở Biển Đông.Trong đó, các kết quả
nghiên cứu, nhận định về hệ thống hoàn lưu biển
trong mối quan hệ với chế độ gió mùa; đặc trưng
động lực, địa hình đáy biển, địa chất thềm lục địa;
địa mạo và địa chất các quần đảo Trường Sa và
Hoàng Sa; quá trình xói lở bồi tụ, các tai biến thiên
nhiên; đặc trưng các hệ sinh thái, đa dạng loài, sinh
học - sinh thái nguồn lợi rất có giá trị về mặt lý luận
khoa học và ứng dụng trong thực tiễn khai thác tài
nguyên và bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Các tư
liệu này đã từng phần được công bố rộng rãi, điển
hình là trong các tập Chuyên Khảo “Biển Đông:, Atlas
biển Việt Nam.

Viện đã được giao chủ trì xây dựng hệ thống dữ
liệu biển của quốc gia, tập hợp kết quả của 6.731
chuyến khảo sát ở Biển Đông với tổng số trạm là
149.000 trạm về điều kiện tự nhiên, nguồn lợi, tài
nguyên và môi trường Biển Đông. Trong những năm
vừa qua, Viện tiếp tục cập nhật và bổ sung thông tin
và thường xuyên cung cấp các dữ liệu cho việc xây
dựng các hoạt động khai thác tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển và khằng định chủ quyền quốc gia trên
biển.

Ứng dụng các nghiên cứu cơ bản vào thực
tiễn và phát triển công nghệ

Các nghiên cứu trước đây của Viện về đa dạng sinh
học, hiện trạng khai thác tài nguyên và tiềm năng bảo
tồn thiên nhiên đã giúp xây dựng luận chứng và đưa
các khu các khu bảo tồn biển ở Nam Việt Nam (Phú
Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Cau, vịnh Nha Trang, Cù Lao
Chàm) đi vào hoạt động. Trong những năm gần đây
Viện tiếp tục giám sát biến động đa dạng sinh học,

tài nguyên và chất lượng môi trường để phục vụ cho
quản lý thích ứng các khu bảo tồn biển vịnh Nha
Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc. Viện cũng đã tiến
hành khảo sát và cung cấp tư liệu cho việc mở rộng
chức năng quản lý biển của Vườn Quốc gia Núi Chúa
(tỉnh Ninh Thuận) và khu vực này đã được chính thức
đưa vào hệ thống các Khu bảo tồn biển của Việt Nam.
Nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý ở các Khu bào tồn
biển đã thành lập, Viện đã tổ chức nhiều khóa đào
tạo về giám sát hệ sinh thái, tài nguyên và môi
trường, kỹ năng lặn biển cho các Vườn Quốc gia và
Khu bảo tồn biển như Cù Lao Chàm, vịnh Nha Trang,
Núi Chúa, Côn Đảo và Phú Quốc. Ngoài ra, Viện còn
tham gia xây dựng các mô hình quản lý và phục hồi
hệ sinh thái với sự tham gia của cộng đồng hoặc
doanh nghiệp. Viện được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn giao nhiệm vụ chuyển giao công nghệ
phục hồi san hô cứng cho các Khu bảo biển trọng
điểm nhằm tái tạo hệ sinh thái ở những khu vực đã
bị suy thoái do tác động của con người và tai biến
thiên nhiên.

Theo đặt hàng của các địa phương hoặc doanh
nghiệp, Viện đã xây dựng cơ sở khoa học - kinh tế -
xã hội và công nghệ để khai thác, quản lý và phát
triển bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi
trường biển. Viện cũng đã tích cực tiến hành các
nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề con giống vật
nuôi, vấn đề quy hoạch khai thác và nuôi trồng bền
vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nghiên cứu các
nghiên cứu cơ chế, nguyên nhân và dự báo các tai
biến thiên nhiên, các quá trình suy giảm chất lượng
môi trường, các giải pháp phát triển nguồn lợi, đồng
thời Viện cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền,
giáo dục hướng dẫn cộng đồng những kỹ thuật thuật
đơn giản để khai thác, phát triển và bảo vệ nguồn lợi
tài nguyên môi trường một cách bền vững. Các đề tài
dự án qua trải khắp nhiều tỉnh ven biển miền Trung
và Nam Bộ (trong đó, nhiều nhất là ở các tỉnh Bình
Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang).

Từ những năm 1980, Viện Hải dương học đã quan
tâm đến các nghiên cứu phát triển đối tượng nuôi
trồng thủy sản. Một trong những kết quả quan trọng
là đóng góp của Viện vào thử nghiệm sản xuất giống
và nuôi tôm sú để cùng các cơ quan khoa học khác
tạo nên sự phát triển mạnh của nghề nuôi tôm ở các
vùng ven biển từ miền Trung vào Nam Bộ sau này.
Một thành công đáng kề khác là phục hồi hiệu quả
nguồn lợi vẹm xanh ở thủy vực Nha Phu (Khánh Hòa)
làm tiền đề cho nghề nuôi vẹm xanh trên biển giải
quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 400 hộ
dân. Các kết quả thử nghiệm về nuôi hầu và nuôi
ghép thân mềm hai mảnh với tôm hùm cũng từng
bước được ứng dụng vào thực tiễn. 

Kết quả nổi bật trong thời gian gần đây
Các hoạt động khoa học gần đây tiếp tục khẳng

định thế mạnh của Viện là nghiên cứu cơ bản, đóng
góp vào hiểu biết các qui luật của biển Việt Nam nói
riêng và Biển Đông nói chung, đạt được những thành
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tựu mới với các nghiên cứu bản chất và đa dạng sinh
học của các hệ sinh thái, đặc trưng các quá trình hải
dương học; tính chất của tài nguyên sinh vật và phi
sinh vật; sinh lý – sinh thái của sinh vật biển. Có thể
kể đến một số kết quả nổi bật trong thời gân đây như
sau:

Phát hiện, làm rõ việc tồn tại hệ thống dòng chảy
mạnh thường xuyên dọc bờ biển miền Trung Việt Nam
(dòng chảy mạnh tây Biển Đông) với cấu trúc dòng
chảy 2 lớp thay đổi theo mùa (biên ngoài nằm trong
khu vực khoảng 80km cách bờ, độ sâu phân cách của
hệ dòng chảy 2 lớp 50 - 60m), phát hiện khu vực tách
dòng của hệ thống các dòng chảy ven bờ, khả năng
vận chuyển vật liệu và lắng đọng trầm tích từ hệ
thống sông Hồng và sông Cửu Long;

Xác định được thêm các nguyên nhân chủ yếu gây
ra hiện tượng nước trồi (các kết quả khảo sát, nghiên
cứu trước đây mới ở mức định tính ), phạm vi, độ sâu
phân bố, các hiệu ứng có liên quan tới hiện tượng,
bước đầu phát hiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
tới cường độ và thời gian xuất hiện nước trồi, hiệu
ứng sinh thái, ảnh hưởng của nước trồi tới nguồn lợi
cá, đa dạng sinh học biển, môi trường và hệ sinh thái
khu vực biển nam Trung bộ và lân cận, lần đầu tiên
xác nhận có tác động của khối nước sông Mê kong
lên khu vực nước trồi mạnh, bước đầu có thể mô
phỏng, dự báo nhanh hiện tượng nước trồi bằng mô
hình thủy động 3D do chúng ta tự phát triển có so
sánh đánh giá với các kết qủa tính toán của các đối
tác hợp tác từ CHLB Đức;

Bổ sung hiểu biết về các hệ sinh thái biển, nhất là
về rạn san hô và thảm cỏ biển, hệ nước trồi. Tiếp tục
khẳng định là cơ quan tiên phong về phân loại học
của khu vực. Trong những năm gần đây, đã nghiên
cứu tương đối hoàn chỉnh về khu hệ vi tảo, san hô
cứng, cá rạn san hô... Nghiên cứu cơ bản về phân loại
học được thúc đẩy thông qua dự án thu thập mẫu vật
thiên nhiên Việt Nam với hàng chục ngàn mẫu sinh
vật biển miền nam được thu thập và định loại.

Đồng thời việc ứng dụng các kiến thức cơ bản vào
thực tiễn và phát triển công nghệ cũng được đặc biệt
quan tâm trong thời gian qua, với một số kết quả cụ
thể như: 
Ứng dụng có hiệu quả công nghệ viễn thám và

GIS ven bờ và đại dương phục vụ việc nghiên cứu hệ
sinh thái và môi trường. 
Điều tra, tính toán các tham số thủy thạch động

lực phục vụ việc thiết kế các trung tâm công nghiệp
lớn ven biển như: Kho xăng dầu ngoại quan Vân
Phong (Khánh Hòa); Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân
(Bình Thuận); Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương (Kiên
Giang); Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án
điện hạt nhân 3 (Bình Định); Khu công nghiệp Vũng
Áng (Hà Tĩnh);
 Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng Rip tại các

bãi tắm, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải
pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho các địa

phương ven biển như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình
Định. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi đến cộng đồng qua các buổi
hội thảo, tập huấn, phim phóng sự, phim khoa giáo;
 Áp dụng một quan điểm mới trong bảo tồn và

phát triển nguồn lợi thủy sản, gắn kết hệ sinh thái và
vòng đời của sinh vật nguồn lợi cũng như coi trọng
kết hợp chặt chẽ giữa tri thức khoa học và tri thức
bản địa thông qua thực hiện Đề tài “Nghiên cứu thiết
lập một số khu duy trì nguồn giống thủy sản (Fish-
eries Refugia) ở Việt Nam” (2012-2014). Đề tài đã
triển khai thiết lập và quản lý 4 mô hình thí điểm ở
Thanh Hóa, Bến Tre và Phú Quốc và qui hạoch hệ
thống các khu duy trì nguồn giống thủy sản ở biển
Việt Nam;
 Về lĩnh vực phục hồi các hệ sinh thái, Viện đang

đi đầu trong phục hồi rạn san hô, rừng ngập mặn.
Kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục
hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng
điểm” (2011-2013) đã được đánh giá cao và hiện
đang được chuyển giao cho các địa phương. Các mô
hình phục hồi rừng ngập mặn ở Khánh Hòa, phục hồi
nguồn lợi ở Ninh Thuận với sự tham gia của doanh
nghiệp và cộng đồng đang từng bước đi vào thực
tiễn. 
Việc duy trì và mở rộng các kết quả của đề tài

cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản
xuất giống và nuôi thương mại một số loài cá cảnh
có giá trị xuất khẩu đã khẳng định thành công của
Viện trong sinh sản và phát triển thương mại nguồn
lợi cá cảnh biển. Một hoạt động khác là Viện đã thực
hiện thành công nhiệm vụ “Chuyển giao kỹ thuật
trồng, chế biến và bảo quản rong nho biển cho quân
và dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” (2012-
2013) góp phần tạo sinh kế mới và giải quyết nguồn
rau xanh cho quân và dân trên đảo.

Về quảng bá hoạt động khoa học, trong những
năm gần đây, Viện đã tổ chức thành công nhiều hội
nghị - hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Đặc
biệt, Hội thảo khoa học quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ
9 (tháng 4/2014) do Viện phối hợp với IOC Việt Nam
và WESTPAC đã được tổ chức đúng chuẩn quốc tế,
thu hút trên 500 nhà khoa học nước ngoài, góp phần
khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng hải
dương học quốc tế. 

Lịch sử đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng
một số điều không thay đổi. Đó là, việc lựa chọn Nha
Trang làm nơi xây dựng Viện Hải dương học chứng tỏ
rằng Nha Trang – Khánh Hòa có một vị trí chiến lược
đối với tầm nhìn hướng ra Biển Đông nhằm khai thác
tài nguyên và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Và trong
suốt 95 năm qua, Viện Hải dương học luôn đóng vai
trò là cơ quan tiên phong trong nghiên cứu hải dương
học và điều tra tài nguyên – môi trường biển trên Biển
Đông. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều kỳ vọng chưa đạt
được như: chưa có nhiều chuyến khảo sát qui mô lớn
(nhất là gần đây), chưa có nhiều công trình khoa học
đủ tầm nhằm nâng cao tri thức và khẳng định sự hiện
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Xếp hạng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang diễn biến một các ngày
càng phức tạp. Các nước sẽ ứng phó thế

nào là một câu hỏi luôn được đặt ra. Cách đây
2 năm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre
Dame đã công bố nghiên cứu về chỉ số “an
toàn” của các quốc gia trên thế giới trước ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu, từ đó cho thấy
được ảnh hưởng của đặc điểm lãnh thổ, địa lý,
khoa học công nghệ,… của từng quốc gia tới
khả năng sinh tồn trước những thảm họa thiên
tai không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai.
Nhóm nghiên cứu cho biết các chỉ số về “khả năng
sinh tồn” của mỗi quốc gia được đánh giá một cách
toàn diện dựa trên các thông tin như tính dễ bị tổn
thương lẫn khả năng sẵn sàng thích nghi của họ. Điển
hình như cơ sở hạ tầng của nước đó đang trong tình
trạng như thế nào, nguồn cung cấp thực phẩm có
được đảm bảo không hay khả năng công nghệ của
họ đang tới đâu? Ngoài ra nhóm còn tính tới khả năng
bị thiên tai hoặc các biến động chính trị.
Kết quả cuối cùng là bảng xếp hạng các quốc gia có
tỷ lệ sinh tồn hoặc diệt vong do biến đổi khí hậu theo

thứ tự từ cao đến thấp. Từ dữ liệu này các cán bộ
nghiên cứu tại EcoExpert đã xây dựng một tấm bản
đồ, trong đó màu đỏ sậm là những nước có nguy cơ
cao nhất trong khi màu xanh lá là những nước có khả
năng sinh tồn dù trong tình huống biến đổi khí hậu.
Theo đó 5 quốc gia được đánh giá khả năng sinh tồn
cao nhất gồm: Đan Mạch; New Zealand; Na Uy; Sin-
gapore; Anh. Và 5 quốc gia bị đánh giá thấp nhất là:
Cộng hòa Trung Phi; Chad; Eritrea; Burundi; Sudan.
Bản đồ cho thấy Việt Nam thuộc nguy cơ trung bình
khi có biến đổi khí hậu. Trong khi đó các quốc gia
láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia cao
hơn một bậc. Châu Âu, Bắc Mỹ là những khu vực ứng
phó tốt hơn, ngược lại, các quốc gia nằm ở châu Phi,
Nam Á và có chỉ số thấp hơn. 
Các nước giàu và phát triển nhất thường sẽ có chuẩn
bị tốt hơn đối với biến đổi khí hậu, từ đó cũng có chỉ
số “sinh tồn” cao hơn. Đáng chú ý những quốc gia có
nhiều hành động gây ô nhiễm môi trường lại có xu
hướng ít chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu hơn.
Các nước chịu ảnh hưởng nặng nhất thường là đang
phát triển, vị trí nằm ở vùng gần biển, vĩ độ thấp,…

Bản đồ đánh giá khả năng ứng phó
với biến đổi khí hậu của các nước

trên thế giới

học và điều tra tài nguyên – môi trường biển trên
Biển Đông. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều kỳ vọng
chưa đạt được như: chưa có nhiều chuyến khảo sát
qui mô lớn (nhất là gần đây), chưa có nhiều công
trình khoa học đủ tầm nhằm nâng cao tri thức và
khẳng định sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên
Biển Đông; chưa có nhiều nhà khoa học Việt Nam đạt
tầm quốc tế về khoa học biển…

Có thể khẳng định rằng Biển Đông có vị trí to lớn
trong quá trình phát triển của Việt Nam. Viện Hải
dương học là cơ sở nghiên cứu và đào tạo nhằm trang
bị tri thức, thông tin và lực lượng cho công cuôc khai

thác và bảo vệ Biển Đông. Sự phát triển không ngừng
của Viện Hải dương học gắn liền với chính sách và sự
đầu tư của Chính phủ, của Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam và hợp tác quốc tế. Qua thực
tiễn 95 năm, Viện Hải dương học đã phát triển một
cơ sở nghiên cứu biển với nguồn lực con người và
thiết bị nghiên cứu đủ mạnh và sẵn sàng phục vụ cho
sự nghiệp tiến ra biển khơi của quốc gia. Tiềm lực này
sẽ trở thành sức mạnh trong một chiến lược khoa học
và công nghệ biển với hệ thống tổ chức và đầu tư tài
chính hợp lý.

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện trưởng Viện Hải dương học

Hữu Hảo
Tham khảo Ecoexpert, IndexGain, Seechange, IFS

http://www.iflscience.com/environment/countries-likely-survive-climate-change/
http://www.see-change.org.au/wp-content/uploads/2014/12/Environment_Project.jpg
http://index.gain.org/ranking
http://blog.theecoexperts.co.uk/climate-change-map
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Tham gia Lễ ký kết có PGS.TS. Phan Văn Kiệm –
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN,  ông Phạm Duy
Hiếu - Tổng Giám đốc SVF, ông Hà Quý Quỳnh –
Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
(VAST) cùng của 20 lãnh đạo các viện nghiên cứu
chuyên ngành, 50 các nhà khoa học, nhà sáng chế
công nghệ trẻ. Ngoài ra, còn có đại diện của các
doanh nghiệp, nhà đầu tư như: Tập đoàn Kova; Vin-
Group; Imperial Group; ty Cổ phần Dược phẩm Nam
Hà; I.value; Trung Thủy; Tổng công ty thương mại
Sài Gòn; Thành Thành công; VMCG; VINASA; Swiss
EP; Agricare Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất các nội dung
cơ bản như: Cùng nhau hỗ trợ các dự án nghiên cứu
khoa học gia tăng giá trị; giúp các nhà khoa học tiếp
cận nguồn vốn đầu tư để mở rộng quy mô, phát triển
sản phẩm mới; đẩy nhanh quá trình thương mại hóa
các sản phẩm nghiên cứu khoa học tại thị trường
trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phan Văn Kiệm, khẳng
định: "Việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị nhằm đưa
nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học đi vào cuộc
sống. Đặc biệt, VAST đang chú trọng nghiên cứu để
tạo ra các sản phẩm thông minh, có hàm lượng khoa
học và công nghệ cao, với công nghệ mới, nhằm phục
vụ phát triển bền vững đất nước".

Theo PGS. TS Phan Văn Kiệm, việc hợp tác với SVF
sẽ giúp các nhà khoa học của VAST có nhiều cơ hội
để tiếp cận nguồn vốn và nhiều thành công hơn trong
thương mại hóa sản phẩm. Ông Kiệm cũng bày tỏ sự
tin tưởng vào các nhà khoa học, các đơn vị thuộc
VAST tăng cường hơn nữa gắn kết giữa nghiên cứu

cơ bản với ứng dụng thực tiễn, liên kết chặt chẽ với
các doanh nghiệp, địa phương, bộ ngành để những
nghiên cứu ngày càng phục vụ hữu ich cho xã hội,
phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Đại diện cho SVF, ông Phạm Duy Hiếu, nhấn mạnh:
“Bức tranh khởi nghiệp rất cần miếng ghép về công
nghệ. Trong đó, VAST là một miếng ghép rất quan
trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam.
Nếu như các nhà khoa học ở đây có thể hợp lực với
các bạn trẻ khởi nghiệp hay họ tự khởi nghiệp, chúng
ta sẽ có hệ sinh thái rất bền vững trong tương lai".

"Chúng tôi cùng với SVF sẽ mang đến các giải pháp
công nghệ trên tất cả các lĩnh vực mà doanh nghiệp
của Việt Nam đang có nhu cầu đổi mới. Sự hợp tác
này cũng không giới hạn trong một lĩnh vực công
nghệ nào, mà tất cả các nhà khoa học có thể tham
gia", ông Hà Quý Quỳnh, cho biết thêm.

Cùng với Lễ Ký kết hợp tác, tọa đàm “Thị trường
và Khoa học Công nghệ” cũng được diễn ra, với sự
tham gia của PGS. TS Nguyễn Thị Hòe  – Nhà sáng
lập, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA. Được xem là một
nhà khoa học tiên phong và thành công khi tự khởi
nghiệp, PGS. TS Nguyễn Thị Hòe đã có những chia
sẻ rất chân thật về những khó khăn trên con đường
nghiên cứu khoa học và sáng lập Tập đoàn Sơn
KOVA. Từ câu chuyện của Chủ tịch Tập đoàn Sơn
KOVA, hy vọng sẽ nhiều bài học có giá trị cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp học hỏi. Hiện, thương hiệu
Sơn KOVA đã đứng vững trên thị trường với 12 công
ty, 7 nhà máy sản xuất, 8 văn phòng đại diện và hơn
1.000 đại lý trong và ngoài nước. 

Buổi tọa đàm thực sự là nơi kết nối các nhà đầu tư
và nhà khoa học khi VAST đã tích cực giới thiệu một
số sản phẩm, công nghệ tiêu biểu cần được triển khai
ngay để đón bắt nhu cầu của thị trường. Bên cạnh
đó, việc khảo sát lấy ý kiến từ nhà đầu tư đối với các
nhóm ngành/ công nghệ các nhà đầu tư quan tâm để
SVF và VAST lựa chọn các dự án tham gia các buổi
Pitching trong những tuần tiếp theo.

Kiều Anh

Lễ ký kết... (tiếp theo trang 1)
Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và

Công nghệ Việt Nam (SVF) là Quỹ xã hội hóa và
Phi lợi nhuận hỗ trợ khởi nghiệp đầu tiên tại Việt
Nam. Đặc biệt là trong lĩnh vực Nông nghiệp công
nghệ cao.

Quỹ hỗ trợ những dự án có ý tưởng tốt bằng
cách phát triển năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ
sáng lập, tư vấn về công nghệ, hoàn thiện kỹ năng
quản lý, kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm
trên thị trường trong nước và quốc tế. Quỹ đã hỗ
trợ xây dựng và phát triển các chương trình đổi
mới sáng tạo cho các hệ sinh thái khởi nghiệp tại
các doanh nghiệp, địa phương, các trường Đại học,
các vườn ươm, các không gian làm việc chung…

Gia tăng hệ sinh thái khởi nghiệp cho các doanh
nghiệp khoa học công nghệ là một trong những ưu
tiên hàng đầu của SVF. Trong khuôn khổ Lễ ký kết,
VAST và SVF đã thống nhất chọn 6 công nghệ để
chuyển giao và triển khai hợp tác sản xuất, kinh
doanh giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp,
gồm:

- Công nghệ sinh học trong tạo giống cây Ba kích
để sản xuất dược liệu chất lượng cao của Viện
Công nghệ sinh học;

- Công nghệ bào chế và sản xuất dược phẩm,
thực phẩm chức năng từ dược liệu chất lượng cao
của Viện Hóa học;

- Công nghệ Nano trong nâng cáo giá trị, chất
lượng dược phẩm Việt Nam, Viện khoa học vật
liệu;

- Công nghệ Plasma lạnh trong sản xuất thiết bị
hỗ trợ điều trị trong bệnh viện, Viện Vật lý;

- Công nghệ nhận dạng để sản xuất thiết bị hỗ
trợ người khiếm thị đọc sách, Viện Công nghệ
thông tin;

- Công nghệ bảo mật, giám sát thông tin kinh
doanh trên mạng xã hội, Viện Công nghệ thông tin;
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Xây dựng mô hình bổ sung nhân tạo làm nhạt hóa nước ngầm 
nhằm cung cấp nước cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

Trong bối cảnh về biến đổi khí hậu và diễn
biến môi trường ảnh hưởng mạnh nguồn

tài nguyên nước gây khó khăn cho công tác cấp
nước sinh hoạt hợp vê sinh khu vực nông thôn,
Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu
Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn giai đoạn 2006-2012, 2012-2015 và
bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới tại Quyết
định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009. 

Đây là cơ sở thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực
cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên cả nước.
Nhằm góp phần thực hiện hóa quy hoạch phát triển
và giải quyết một số vấn đề cần thiết quy hoạch được
khả thi, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bổ sung
nhân tạo làm nhạt hóa nước ngầm nhằm cung cấp
nước cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông
thôn tỉnh Thái Bình” do PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng
là chủ nhiệm đề tài; do Viện Địa chất là cơ quan chủ
trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
Với mục tiêu của đề tài là:

- Xác lập tính khả thi của công tác bổ sung nhân tạo
nước dưới đất tầng chứa nước Halocen nhằm gia tăng
trữ lượng và/hoặc làm nhạt hóa tầng chứa nước Holo-
cen măn nợ để khai thác sử dụng đối với khu vực tỉnh
Thái Bình.

- Xây dựng 2 mô hình thiết kế dạng pilot cụ thể hệ
thống bô sung nhân tạo nước dưới tầng chứa nước
Holocen (2 mô hình pilot này được thực hiện là công
trình cấp nước tâp trung nông thôn quy mô nhỏ đang

bị lợ - măn hóa).
Đề tài đã tiến hành khảo sát xã Thụy Trường và

Thụy An huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình; đã giao nộp
các sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài;
- Thuyết minh báo cáo kỹ thuật công trình: Bổ sung

nguồn nước cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thụy
Trường và xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái
Bình;

- Tập bản vẽ kỹ thuật công trình: Bổ sung nguồn
nước cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thụy Trường
Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

- Bộ dữ liệu: a) Làm lượng muối nước sông Hóa theo
dao động triều; b) Lưu lượng nước các hồ bổ cập cung
cấp cho tầng nước và lưu lượng khai thác của các
giếng khai thác bổ sung; c) Lưu lượng khai thác theo
thời gian của công trình khai thác dọc sông Hóa với
các tỷ lệ mưa ngấm cung cấp khác nhau; d) Hàm
lượng khoáng hóa (độ măn) nước dưới đất giữa hệ
thống các giếng khai thác sông Hóa theo không gian
và thời gian.

Đề tài đã có 1 bài báo trên tạp chí khoa học của Đại
học Quốc gia Hà Nội ; 1 bài báo tiếng anh và đã đào
tạo 1 thạc sỹ. 

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại
xuất sắc.

Thúy Nga
Nguồn: Báo cáo tổng hợp: “Nghiên cứu xây dựng mô hình bổ sung

nhân tạo làm nhạt hóa nước ngâm nhằm cung cấp nước cho một công
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Bình”.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
và Viện thông tin khoa học Hàn Quốc (VAST-KISTI)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc
tại Việt Nam của đoàn công tác Viện

Thông tin khoa học Hàn Quốc (KISTI), sáng
ngày 20/09/2017, Ban Ứng dụng và Triển khai
công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin Tư
liệu đã tổ chức buổi Seminar hợp tác quốc tế
giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam và Viện thông tin khoa học Hàn Quốc
(VAST-KISTI) nhằm mục đích trao đổi thông tin
và chia sẻ kinh nghiệm giữa KISTI và VAST.

Tại buổi Seminar, Tiến sỹ  Lim Dae-hyun đến từ
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc
KISTI đã giới thiệu về quá trình KISTI xây dựng hạ
tầng dịch vụ  thông tin và hệ sinh thái cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc. Theo đó, Trung tâm
hỗ trợ DNVVN có 1 văn phòng và 7 chi nhánh với 51
nhân viên phân bố trải khắp các tỉnh (bang) trên lãnh
thổ Hàn Quốc. Hoạt động chính của Trung tâm gồm
3 hướng chính: 

- Các chương trình hỗ trợ DNNVV của KISTI
- Phân tích các phương hướng và cách thức phát

triển cho các DNNVV.
- Hỗ trợ các DNNVV bằng hệ thống siêu tính toán

của KISTI.
Hiện tại Trung tâm này có hơn 8000 khách hàng là

các DNNVV trong đó có gần 300 công ty gia đình hoạt
động trong các lĩnh vực như:  công nghiệp (chiếm đa
số), các trường, học viện và các cơ sở hoạt động cộng
đồng khác.

Tiến sỹ Koo Young-duk, trưởng một trong số các
chi nhánh của Trung tâm hỗ trợ DNNVV KISTI giới
thiệu hoạt động cụ thể tại 1 chi nhánh. Trong đó việc
cung cấp thông tin cho các DNNVV, KISTI hỗ trợ bằng
cách khi các công ty có vấn đền cần xử lý thì cán bộ
KISTI thu thập các thông tin sau đó phân tích và đưa
ra giải pháp cho doanh nghiệp. Nguồn vốn để thực
hiện là của Chính phủ Hàn Quốc, và việc cung cấp
cho các doanh nghiệp là miễn phí.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác của KISTI đã
đến giao lưu và làm việc tại Trung tâm Thông tin Tư
liệu. Buổi làm việc tập trung vào việc tiếp tục xây
dựng phương án triển khai phần mềm hỗ trợ phân
tích thông tin (COMPAS - KISTI đã giới thiệu tại VAST
năm 2016). 

Hữu Hảo - Trung tâm TTTL
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Khám phá về thuốc mới: Kỳ vọng từ mô phỏng bằng máy tính lượng tử

Các nhà khoa học cho rằng việc phát hiện
ra các thuốc dược phẩm mới sẽ là những

ứng dụng đầu tiên của máy tính lượng tử trong
tương lai đang được phát triển rất mạnh trong
các trường đại học và các công ty trên khắp thế
giới. Bản tin KHCN xin giới thiệu với bạn đọc về
kỷ lục thế giới trong mô phỏng bằng máy tính
lượng tử, được đăng trên tạp chí Nature 549,
242–246 (14 September 2017).

Các phân tử được tạo thành khi hydro liên kết với
kim loại thường rất nhỏ, ví dụ BeH2 - chỉ có 2 nguyên
tử hydro kết hợp với một nguyên tử Be. Nhưng hiện
nay BeH2 là phân tử lớn nhất được mô phỏng trên
máy tính lượng tử - một công nghệ đang nổi lên, mà
một ngày nào đó có thể giải quyết được các vấn đề
mà máy tính thông thường bó tay. Mặc dù những máy
tính thông thường có thể làm được, nhưng thành tựu
này đã cho thấy một bước tiến rất lớn hướng tới một
cách hoàn toàn mới để khám phá ra nguyên liệu và
các loại thuốc dược phẩm mới.

Marco De Vivo một nhà hóa lý thuyết của Viện
Công nghệ Ý ở Genoa, chuyên gia trong lĩnh vực
tương tác dược phẩm với protein tế bào, đã cho rằng
đây thực sự là một hứa hẹn đầy triển vọng, chúng
cho thấy giới hạn tính toán mới được mở rộng như
thế nào.

Các nhà vật lý và hóa học hàng ngày đều sử dụng
máy tính để mô phỏng hành vi của các nguyên tử và
phân tử. Những mô phỏng như vậy đòi hỏi những
máy tính mạnh bởi tương tác giữa 3 hoặc nhiều hơn
3 hạt với nhau sẽ nhanh chóng biến chúng trở thành
một hệ tương tác vô cùng phức tạp. Trước hết là bởi
vì điện tử trong phân tử tuân theo các định luật kỳ lạ
của cơ học lượng tử - lý thuyết của những hạt vi mô,
ví dụ như không thể xác định được đồng thời vị trí và
vận tốc của điện tử tại một thời điểm. Điều này làm

cho chỉ riêng việc tính toán phân bố của điện tử trong
phân tử đã trở nên rất khó khăn rồi. Thậm chí siêu
máy tính mạnh nhất hiện nay cũng chỉ có thể mô
phỏng được một vài trăm nguyên tử.

Nhưng các nhà khoa học tin rằng, máy tính lượng
tử đang trên đường vượt qua những người anh em
cổ điển. Ngay từ năm 1981, nhà vật lý đoạt giải Nobel
Richard Feynman đã tiên đoán rằng máy tính dựa
trên cơ học lượng tử có thể mô phỏng một cách chính
xác các phân tử lớn. Trong khi máy tính cổ điển sử
dụng các bit chỉ mô tả một trong hai trạng thái 0 hoặc
1, thì máy tính lượng tử sử dụng bit lượng tử - "qubit"
có thể mô tả đồng thời hai trạng thái 0 và 1. Những
qubit này có thể liên kết với nhau để tạo ra một bộ vi
xử lý lượng tử mạnh, mà về lý thuyết có thể mô
phỏng được phân tử hiệu quả hơn rất nhiều so với
máy tính cổ điển hiện nay. Nhiều nhà khoa học cho
rằng việc phát hiện ra các chất và thuốc mới sẽ là
những ứng dụng đầu tiên của máy tính lượng tử
tương lai đang được phát triển rất mạnh trong các
trường đại học và các công ty trên khắp thế giới.

Máy tính lượng tử ngày nay, tuy nhiên có những
hạn chế cơ bản do tính rất nhạy của qubit mà trạng
thái lượng tử tinh tế giữa 0 và 1 có thể bị phá hủy bởi
thăng giáng nhiệt độ hoặc do điện trường và từ
trường bên ngoài. Càng nhiều qubit liên kết với nhau
thì chúng càng dễ bị rối với nhau. Năm ngoái, các nhà
nghiên cứu tại phòng máy tính lượng tử của Google
ở Venice, California đã sử dụng 3 qubit để tính cấu
hình điện tử có năng lượng thấp nhất trong phân tử
đơn giản nhất là phân tử hydro: PHYSICAL REVIEW
X 6, 031007 (2016)

Các nhà nghiên cứu tính toán lượng tử của hãng
IBM nay đã nâng được thanh chắn này. Họ đã sử
dụng tới 6 qubit thiết kế từ kim loại đặc biệt gọi là
siêu dẫn có thể mang đồng thời các dòng điện khác
nhau để phân tích các phân tử BeH2, LiH và H2. Đầu
tiên họ mã hóa từng cấu hình điện tử của phân tử
vào máy tính lượng tử. Sau đó họ sử dụng thuật toán
đặc biệt để di chuyển phân tử đã được mô phỏng vào
trạng thái có năng lượng thấp hơn và được mã hóa
vào máy tính thông thường. Quá trình này được lặp
lại cho đến khi tìm được trạng thái có năng lượng
thấp nhất của phân tử - một bước quan trọng nhất
trong nhiều ứng dụng hóa học. Sử dụng thuật toán
lặp này, máy tính lượng tử của IBM đã tính thành
công năng lượng của trạng thái cơ bản của 3 phân
tử, đạt kỷ lục thế giới mới về mô phỏng lượng tử, kết
quả được công bố trong tạp chí Nature 549, 242–246
(14 September 2017).

Do sai số không thể tránh khỏi trong tính toán
lượng tử, các kết quả thu được chưa phải là chính xác
hoàn toàn. Jerry Chow, một nhà vật lý tại Yorktown
Heights, New York, người đang dẫn dắt những nỗ lực
của nhóm tính toán lượng tử của IBM cho biết việc
trình diễn demo này có thể giúp các nhà hóa học hiểu

Máy tính lượng tử đã lập kỷ lục thế giới khi mô phỏng các phần tử
BeH2, LiH và H2 (từ trái qua phải)

https://www.nature.com/nature/journal/v549/n7671/full/nature23879.html
https://www.nature.com/nature/journal/v549/n7671/full/nature23879.html
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.6.031007
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.6.031007
https://www.nature.com/nature/journal/v549/n7671/full/nature23879.html
https://www.nature.com/nature/journal/v549/n7671/full/nature23879.html
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hơn về các phân tử đã biết và khám phá ra các loại
phân tử mới. Đặc biệt hơn nữa, nhóm của ông muốn
biến tính toán lượng tử thành cái gì đó có thể mở rộng
hơn những thực tại của vật lý đơn giản.

Ryan Babbush một nhà nghiên cứu tham gia vào
mô phỏng phân tử hydro của Google đã chia sẻ rằng:
thành tựu đạt được đã cho thấy tiến bộ rất vững chắc
hướng đến một mục tiêu vô cùng quan trọng. So với
những mục tiêu thực tế thì BeH2 vẫn chỉ là một phân
tử nhỏ bé. Bởi trên thực tế, các hợp chất dược phẩm
mới thường chứa từ 50 đến 80 nguyên tử. Trong khi
đó các proteins tế bào cần được mô phỏng để hiểu

rõ tương tác của chúng với thuốc có thể chứa tới hàng
ngàn nguyên tử. Chính vì thế De Vivo cho rằng từ việc
mô phỏng phân tử như nhóm IBM đã đạt được có thể
tác động lên mô phỏng tương tác dược phẩm với pro-
tein – vấn đề mà De Vivo đang làm là cả một chặng
đường dài. Ông ví nó giống như chặng đường từ lúc
chúng ta làm ra được một cái máy bay đầu tiên tới
lúc chúng ta bay lên được mặt trăng.

Nguyễn Hồng Quang, Trung tâm Thông tin – Tư liệu
Nguồn: http://www.sciencemag.org

Khai giảng năm học mới lần thứ 8 của Trường Đại học Việt Pháp

Ngày 26/9/2017, Trường Đại học Khoa học
và Công nghệ Hà Nội, còn gọi là Trường Đại học
Việt Pháp - USTH đã long trọng tổ chức Lễ khai
giảng năm học mới lần thứ 8, 2017-2018.

Tham dự Lễ khai giảng có ông Bertrand Lortholary
- Đại sứ Nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, GS.VS.
Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ
tịch Hội đồng trường; GS.TS Phan Ngọc Minh - Phó
Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, GS. Patrick Boiron -
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Pháp, PGS.TS Đinh
Thị Mai Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng
đại diện các ĐSQ một số nước như Algeri, Đông
Timor, đại diện các tổ chức của Việt Nam và Pháp,
cùng các giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên
của trường.

Trường Đại học Việt Pháp là trường đại học công
lập đạt chuẩn Quốc tế thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân được thành lập năm 2009 theo Hiệp định liên
Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Là trường đại học
đầu tiên ở châu Á theo Tiến trình Bologna, trường đào
tạo theo hệ LMD 3/5/8 ở ba trình độ: Cử nhân (3
năm), Thạc sĩ (2 năm) và Tiến sĩ (3 năm). Sinh viên
tốt nghiệp được cấp bằng quốc tế do Pháp và Việt
Nam đồng công nhận. 

Khóa cử nhân đầu tiên được tuyển vào năm 2010
và khóa Thạc sĩ đầu tiên - vào năm 2012. Năm học

mới 2017-2018, Trường tuyển sinh được gần 200 sinh
viên hệ Cử nhân và Thạc sĩ, tăng 20% so với năm học
trước, nâng tổng số theo học tại trường lên 600 sinh
viên. Như vậy đến nay, sau 7 năm hoạt động, Trường
đã có 4 khóa Cử nhân tốt nghiệp và 3 khóa học Thạc
sĩ tốt nghiệp.

Các lĩnh vực đào tạo của Trường bao gồm các
ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn như Công
nghệ Sinh học nông, y, dược, Khoa học Vật liệu tiên
tiến và Công nghệ Nano, Công nghệ thông tin và
truyền thông, Năng lượng, Vũ trụ và Hàng không,
Nước-Môi trường-Hải dương học, Khoa học và Công
nghệ thực phẩm, Khoa học và Công nghệ y khoa,
Khoa học Tài chính tính toán định lượng.

Tại Trường Đại học Việt Pháp, sinh viên được trải
nghiệm không gian học tập và nghiên cứu đạt chuẩn
quốc tế với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cùng
đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm nghiên cứu và
giảng dạy đến từ Pháp, Mỹ, Bỉ... Sinh viên học tập và
giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường quốc tế đa
văn hóa, năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa
và các câu lạc bộ như âm nhạc, khiêu vũ, thể thao…

BBT, Bản tin KHCN
Nguồn: Trường Đại học Việt Pháp

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ tịch Hội
đồng trường phát biểu tại Lễ khai giảng

Các con số ấn tượng
Theo thống kê, tính đến tháng 12 năm 2016,
Trường Đại học Việt Pháp đã có:
- Trên 17 tỷ đồng số tiền học bổng đã trao cho
sinh viên
- 60% sinh viên của Trường đã được gửi đi
thực tập tại Pháp, Mỹ, Canada, Hàn Quốc,
Thái Lan…
- 100% giảng viên chuyên ngành của Trường
có bằng Tiến sĩ, trong đó giảng viên nước
ngoài đến từ Pháp, Mỹ, Bỉ.. chiếm 53%, giảng
viên trong nước là 47%;
- 34.3% cử nhân tốt nghiệp đã đi làm ngay;
32.5% tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước
ngoài; 31% tiếp tục học Thạc sĩ tại USTH. Chỉ
có 2.2% cử nhân tốt nghiệp có dự định khác.

http://www.sciencemag.org/news/2017/09/quantum-computer-simulates-largest-molecule-yet-sparking-hope-future-drug-discoveries


TIN VẮN

10

Viện Hàn lâm KHCNVN bổ nhiệm lãnh đạo
đơn vị trực thuộc

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN vừa ký các Quyết định
về việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sau:

1. Quyết định số 1968/QĐ-VHL ngày 28/9/2017 về
việc bổ nhiệm ông Đoàn Đình Phương, Phó Giáo sư,
Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu giữ
chức Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu. Quyết định
có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017.

2. Quyết định số 2022/QĐ-VHL ngày 29/9/2017 về
việc bổ nhiệm ông Hoàng Lê Tuấn Anh, Tiến sĩ, Phó
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung
phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017.

Viện Tài nguyên và Môi trường biển nghiên
cứu và kết luận về loài cá Nheo phát hiện tại
vịnh Hạ Long không gây hại cho con người
Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Văn Quân, Phó Viện

trưởng Viện TN&MTB cùng nhóm chuyên gia nghiên
cứu về cá Mập thuộc Đại học Tổng hợp Hokkaido,
Nhật Bản đã nghiên cứu và đi tới kết luận về loài cá
có thông tin xuất hiện tại vịnh Hạ Long là loài cá Car-
charhinus amboinensis (Müller & Henle, 1839) thuộc
họ cá Mập Carcharhinidae có tên chuyển thể từ tiếng
Anh là cá Mập mắt lợn, tên địa phương thường gọi là
cá Nheo. Các chuyên gia nhận định Loài cá Nheo mắt
lợn này là an toàn với con người vì chưa có một công
trình nghiên cứu nào trên thế giới thông báo về
trường hợp loài này tấn công con người và khẳng định
khu vực biển Hạ Long là an toàn cho các hoạt động
du lịch, tắm biển của người dân.
http://www.imer.ac.vn/

Các nhà khoa học VAST phát hiện một giống
và loài cua nước ngọt mới thuộc họ 

Potamidae cho khoa học
Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới (ITB) và

Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật (IEBR) vừa phát
hiện và mô tả một giống và loài cua nước ngọt mới
cho khoa học thuộc họ Potamidae ở khu vực xã Vĩnh
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Giống cua
mới này được đặt tên thuần Việt theo địa danh nơi
phát hiện loài mới này là Binhthuanomon vinhtan Do,
Le & Phan. Loài cua này có khu vực phân bố rất hẹp,
quần thể hạn chế nên đã được đề xuất được vào
trong các thứ hạng bị đe doạ theo tiêu chuẩn của
IUCN. http://itb.ac.vn/index.php/

Viện Toán học thông báo tuyển sinh tiến sỹ
đợt II năm 2017

Viện Toán học thông báo tuyển sinh đào tạo trình
độ tiến sĩ đợt II năm 2017 bằng hình thức xét tuyển
hệ tập chung (03 năm) và hệ không tập chung (05
năm) với 07 chuyên nghành đào tạo: Đại số và lý
thuyết số; Toán giải tích; Hình học và tôpô; Phương
trình vi phân và tích phân; Lý thuyết xác suất và
thống kê toán học; toán ứng dụng; cơ sở toán học
cho tin học. Hạn nộp hồ sơ hết ngày 20/10/2017. Chi
tiết xem tại http://math.ac.vn/

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú tại Khu
ươm tạo công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN
Từ ngày 15/9/2017, Trung tâm Phát triển công

nghệ cao tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét đăng ký lưu
trú tại Khu ươm tạo công nghệ, Viện Hàn lâm KHC-
NVN, số 18, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô,
quận Cầu Giấy, Hà Nội cho các đối tượng: cán bộ,
công chức, viên chức, lao động hợp đồng dài hạn và
các nghiên cứu sinh trực thuộc Viện Hàn lâm KHC-
NNV. Thông tin chi tiết về điều kiện, thủ tục và hồ sơ
đăng ký xem tại http://htd.ac.vn/

HỢP TÁC QUỐC TẾ
Việt Nam -Nhật Bản ký thỏa thuận về trao

đổi dữ liệu vệ tinh
Ngày 18/9/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt

Nam (VNSC) đã ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ
liệu vệ tinh với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển
Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Thỏa thuận trao
đổi dữ liệu vệ tinh nhằm hỗ trợ Chương trình Dat-
aCube ở Việt Nam - một nền tảng dữ liệu lớn của các
vệ tinh quan sát Trái đất để phát triển các ứng dụng
liên quan đến: giám sát lúa; rừng và chất lượng nước
cũng như thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong
các lĩnh vực nói trên. Các hoạt động thuộc thỏa thuận
này được bắt đầu ngay khi hai bên tiến hành ký kết
và tiếp tục trong vòng 2 năm từ 9/2017-9/2019. Chi
tiết xem tại https://vnsc.org.vn/vi/

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp với đối
tác Nhật Bản tổ chức Hội thảo GEOSS-AP 10
Từ ngày 18-20/9/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ

Việt Nam đã tiếp đón gần 200 đại biểu đến từ 27
nước trên thế giới đến tham gia Hội thảo “Hệ thống
quan sát Trái đất toàn cầu  khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương lần thứ 10” (GEOSS-AP 10). Được tổ chức
thường niên từ năm 2007, năm nay GEOSS-AP 10 có
chủ đề: Tăng cường thực hiện hóa các mục tiêu phát
triển bền vững bằng hệ thống quan sát Trái đất: Kinh
nghiệm từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
https://vnsc.org.vn/vi/

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Hội thảo Quốc tế “Các thuật toán tối ưu và

một số vấn đề có liên quan”: Từ ngày 14-
16/12/2017 tại Hà Nội do Viện Toán học, Viện Hàn
lâm KHCNVN tổ chức. Thời hạn đăng ký tham dự:
31/10/2017. Thông tin chi tiết xem tại
http://math.ac.vn/conference/

Hội nghị Quốc tế lần thứ hai Enzyme và Poly-
saccharide biển: (2nd International Symposium Ma-
rine Enzymes and Polysaccharides): Từ ngày
01-6/12/2017 do Viện Nghiên cứu và ứng dụng công
nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm KHCNVN phối hợp với
Viện Hóa sinh hữu cơ Thái Bình Dương, thuộc Phân
viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức.
Thời gian đăng ký và gửi bài tóm tắt trước ngày
31/10/2017. Chi tiết xem tại http://www.nitra.ac.vn

Thu Hà (tổng hợp)

http://www.nitra.ac.vn/tabid/63/id/370/language/vi-VN/Default.aspx
http://math.ac.vn/conference/OptimizationAlgorithms2017/index.php?lang=vi
https://vnsc.org.vn/vi/tin-tuc-su-kien/su-kien/da-dien-ra/gan-30-nuoc-tham-du-hoi-thao-he-thong-quan-sat-trai-dat-toan-cau-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-10/
https://vnsc.org.vn/vi/hoat-dong/hop-tac-quoc-te/viet-nam-nhat-ban-ky-thoa-thuan-ve-trao-doi-du-lieu-ve-tinh/
http://htd.ac.vn/thong-bao-van-ban-2/thong-tin-ve-khu-luu-tru-khu-uom-tao-cong-nghe-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam.html
http://math.ac.vn/images/tintuc-1/Nam2017/TBTuyensinhTSdot2.pdf
http://itb.ac.vn/index.php/phat-hien-mot-giong-va-loai-cua-nuoc-ngot-moi-thuoc-ho-potamidae-cho-khoa-hoc-o-tinh-binh-thuan/
http://www.imer.ac.vn/tintuc_detaiduan_ct.vn.asp?bid_CodeNews=DTDA50


ĐỀ TÀI NGHIỆM THU

1. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm xuất hiện nhiễu loạn
điện ly, nhấp nháy điện ly khu vực Việt Nam phục vụ
cho ứng dụng định vị dẫn đường bằng vệ tinh” của
TS. Trần Thị Lan, Viện Vật lý Địa cầu. Mã số:
VAST01.02/15-16. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.

2.  Đề tài “Tổng hợp điện hóa và đặc trưng màng
Hydroxyapatit trên nền hợp kim y sinh.” của PGS.TS.
Đinh Thị Mai Thanh, Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số:
VAST.HTQT.Pháp.03/15-16. Đề tài được đánh giá loại
Xuất sắc.

3. Đề tài “Tham gia kiểm nghiệm máu chuẩn và vật
lý mới tại Atlas-LHC” của TS. Nguyễn Anh Kỳ, Viện Vật
lý. Mã số: VAST.HTQT.Pháp.04/2012-2014. Đề tài
được đánh giá loại Xuất sắc.

4. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất Interleukin-3 và In-
terleukin-11 tái tổ hợp chất lượng cao dùng trong y
học (điều trị)” của GS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công
nghệ sinh học. Mã số: ĐT.PTNTĐ.2012-G/04. Đề tài
được đánh giá loại Khá.

5. Đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn tài
nguyên cây thuốc tại một số xã vùng cao của huyện
Na Hang, đề xuất giải pháp bảo tồn và sử dụng bền
vững một số loài có giá trị và triển vọng.” của PGS.TS.
Trần Huy Thái, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật.
Mã số: VAST.NĐP.18/15-16. Đề tài được đánh giá loại
Xuất sắc.

6. Đề tài “Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục
vụ xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú
Yên - Khánh Hòa” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn và
các cộng sự, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng. Mã số:
VAST06.02/14-15. Đề tài được đánh giá Đạt.

7. Đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng thoái hóa
đất khu vực Điện Biên và Lai Châu bằng công nghệ
viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) nhằm phục vụ
phát triển kinh tế xã hội và sử dụng đất bền vững”
của PGS.TS. Phạm Quang Vinh, Viện Địa lý. Mã số:
VAST.ĐTCB.03/14-15. Đề tài được đánh giá loại Khá.

8. Đề tài “Ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện năng điều
khiển từ xa cho một số tuyến đèn đường thành phố
Trà Vinh” của TS. Ngô Tuấn Kiệt, Viện Khoa học năng
lượng. Mã số: VAST.NĐP.10/14-15. Đề tài được đánh
giá loại Khá.

9. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng ống nhiệt để nâng
cao hiệu suất nhận nhiệt từ năng lượng bức xạ mặt
trời (NLBXMT) và kết hợp với bơm nhiệt để cấp không
khí nóng cho quá trình sấy với chi phí năng lượng
thấp” của TS. Nguyễn Khắc Minh, Viện Khoa học năng
lượng. Mã số: VAST07.05/13-14. Đề tài được đánh giá
loại Khá.

10. Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống Lidar hấp
thụ vi sai ứng dụng quan trắc phân bố nồng độ ozone
trong lớp khí quyển tầng thấp” của ThS. Phạm Minh
Tiến, Viện Vật lý tp.HCM. Mã số: VAST01.08/13-14.
Đề tài được đánh giá loại Khá.

11.  Đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp
điện hóa ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc

nanô và phân tích y sinh” của PGS. TS. Trần Đại Lâm,
Viện Khoa học vật liệu. Mã số: VAST03.01/15-16. Đề
tài được đánh giá loại Xuất sắc.

12.  Đề tài “Nghiên cứu sự đa dạng của xạ khuẩn
nội sinh trên cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam
và tiềm năng sinh tổng hợp các chất kháng khuẩn và
kích thích tăng trưởng thực vật của chúng” của TS.
Phan Thị Hồng Thảo, Viện Công nghệ Sinh học. Mã
số: VAST.ĐLT.12/15-16. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.

13.  Đề tài “Đánh giá hoạt tính chỗng lão hóa, tăng
cường sinh lực của sá sùng (giun biển) và nghiên cứu
sản xuất thực phẩm chức năng cao cấp từ các thành
phần có hoạt tính của Sá sùng và nấm dược liệu (nấm
đầu khỉ)” của PGS.TS. Lê Mai Hương, Viện Hóa học
các hợp chất thiên nhiên. Mã số: VAST06.02/15-16.
Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.

14.  Đề tài “Nghiên cứu chế tạo Graphene số lượng
lớn, thử nghiệm ứng dụng trong chất lỏng tản nhiệt
cho linh kiện điện tử công suất” của TS. Phan Ngọc
Hồng, Viện Khoa học vật liệu. Mã số: VAST.CTG.01/15-
16. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.

15.  Đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích
một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam” của ThS.
Hoàng Minh Tạo, Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ. Mã số: VAST.CTG.05/15-16. Đề tài
được đánh giá loại Khá.

16. Đề tài “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chất khử
ooxxy không khí để bảo quản chống ooxxy hóa cho
nông sản sau thu hoạch như bảo quản thóc, gạo, cà
phê” của PGS.TS. Lê Xuân Quế và các cộng sự, Viện
Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số: VAST.SXTN.03/14-15. Đề
tài được đánh giá Đạt.

17.  Đề tài “Nghiên cứu phát triển các phương pháp
phân tích cấu trúc và nhận dạng văn bản trong bài
toán nhập liệu tự động” của TS. Nguyễn Đức Dũng,
Viện Công nghệ thông tin. Mã số: VAST01.08/15-16.
Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.

18. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ sơn sử dụng ống
nano cacbon biến tính kết hợp với các phụ gia nano,
ứng dụng để bảo vệ cho các cấu kiện sắt thép làm
việc trong môi trường khí quyển biển” của TS. Phạm
Gia Vũ, Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số: VAST03.05/15-
16. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.

19.  Đề tài “Xây dựng hệ thống thiết bị Raman kết
hợp ghi phổ huỳnh quang phục vụ cho phân tích môi
trường” của KSC. Đặng Quốc Trung, Viện Khoa học
Vật liệu. Mã số: VAST.ĐL.06/13-14. Đề tài được đánh
giá loại Khá.

20. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh thái
các loài thực vật xâm hại tại vườn quốc gia Tràm Chim,
U Minh Thượng, mũi Cà Mau; và đề xuất các giải pháp
kiểm soát và ngăn chặn” của TS. Lê Bửu Thạch Viện
và các cộng sự, Viện Sinh thái học Miền Nam. Mã số:
VAST04.05/14-15. Đề tài được đánh giá Đạt.

Nguồn: Phòng Lưu trữ-TTTL. (còn tiếp)
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Thu Hà (tổng hợp)

Thời thơ ấu đáng nhớ của thầy phù
thủ Edison
Sở hữu 1907 bằng phát minh, một kỉ lục
vô tiền khoáng hậu trong giới khoa học,
nhưng thời thơ ấu của nhà khoa học nổi
tiếng này lại để lại dấu ấn với những câu
chuyện ngộ nghĩnh đến độ “ngốc ngếch”
Edison là con út trong một gia đình có 7
anh chị em. Edison đã từng ở trong một
túp lều tranh và nằm sấp trên một đống
cỏ tranh, đầu tóc rối bù, dưới bụng là mấy
quả trứng gà. Cậu cứ thế nằm im, vẻ mặt
đầy chăm chú. Khi mẹ của cậu bé là Bà
Nancy tìm hiểu sự việc thì hóa ra Edison
chỉ tò mò muốn thử tự mình ấp xem có
nở ra gà con được không.
Đến năm 7 tuổi, Edison được cha mẹ cho
đi học ở ngôi trường độc nhất trong vùng
trường, chỉ có một lớp học 40 học sinh lớn
bé đủ cả. Edison được xếp ngồi gần thầy
nhất, đó vốn là chỗ cho những học sinh
kém cỏi nhất. Trong khi học, Edison
không chú tâm trả lời câu hỏi của thầy
giáo mà thường đặt ra nhiều câu hỏi hóc
búa với thầy giáo. Vì thế, cậu thường đội
sổ và bị bè bạn chê cười. Thầy giáo của
Edison đã từng nói về cậu: “Học trò này
điên khùng, không đáng ngồi học lâu
hơn”. Từ đó, Edison không đến trường
nữa mà ở nhà tự học cùng mẹ.
Edison khi thấy thí nghiệm khí cầu bay
của bố và cậu đã miệt mài tự chế ra mấy
loại chất hóa học và bảo người làm thuê
của bố là Max thử uống. Sau khi uống thứ
thuốc Edison đưa cho, Max gần như ngất
lịm người. Nhưng Edison vẫn một mực
cho rằng: “Không bay lên được là thất bại
của anh ta chứ không phải của mình”!
Năm 12 tuổi, Edison làm nghề bán báo và
bán kẹo dạo trên tàu hỏa. Ngày ngày, vừa
bán báo, Edison vừa tự mày mò nghiên
cứu khoa học. Một lần, trong khi làm thí
nghiệm, do không cẩn thận, Edison đã
làm cháy toa tàu. Kết quả là cậu bị nhân
viên soát vé tàu tát cho một cái ù tai và
đuổi khỏi tàu, đồng thời cấm lai vãng đến
đường ray nữa. Sự việc này đã khiến cho
khả năng thính giác của Edison ngày một
kém dần cho đến mãi về sau.
Trong suốt cuộc đời cống hiến tận tụy của
mình với những phát minh vĩ đại, nổi
tiếng nhất là bóng đèn điện, Edison được
coi là một trong những nhà khoa học tiêu
biểu nhất của nước Mỹ và thế giới.

Thu Hà st.
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