BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Số 85 - Tháng 01/2022

GS.VS. NGUYỄN VĂN HIỆU: TƯỢNG ĐÀI CỦA TRÍ THỨC
CÁCH MẠNG VIỆT NAM
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (1938-2022) là một nhân vật tiêu biểu với những đóng góp
nổi bật cho sự đổi mới, phát triển của nền khoa học cách mạng Việt Nam.
Đam mê nghiên cứu khoa học, trở thành giáo sư ở tuổi 30
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu sinh ngày 21 tháng 7 năm 1938 tại Cầu
Đơ, nay thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, trong một
gia đình viên chức nhỏ.
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu là một nhà quản lý có tầm nhìn chiến
lược, người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học,
luôn đau đáu trăn trở tìm giải pháp cho sự tiến bộ của nền khoa
học nước nhà, một nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam, đặc biệt
là trong lĩnh vực vật lý và khoa học vật liệu, người được ví như một
tượng đài khoa học thuộc thế hệ các nhà khoa học đầu đàn của
nền khoa học Việt Nam.
Năm 1956, sinh viên Nguyễn Văn Hiệu tốt nghiệp cử nhân Vật lý
loại xuất sắc, sau đó trở thành cán bộ trẻ, giảng dạy tại trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).
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Một số Giải thưởng được trao tặng:
Năm 1957, hai nhà khoa học Trung Quốc là
Tsun Dao Lee và Chen Ning Yang đạt được một
bước tiến dài về lý thuyết về sự không đối xứng
của thế giới vi mô đem lại cho họ một giải Nobel
về Vật lý. Chủ đề trên được tranh luận sâu rộng
trong nhiều ấn phẩm khoa học của Liên Xô (cũ)
vào năm 1958 và được giáo sư Tạ Quang Bửu
giới thiệu bài giảng ở Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Giảng viên Nguyễn Văn Hiệu lúc đó 20 tuổi, bị
cuốn hút bởi sự hấp dẫn của vấn đề khoa học
mới mẻ này. Ông tự trang bị cho mình những
kiến thức toán học để đọc và hiểu sâu hơn
những cuốn sách của các nhà khoa học.
Năm 1960, ở tuổi 22, ông được cử sang làm việc
tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna,
Liên Xô (cũ). Đây được xem là một trung tâm
nghiên cứu vật lý nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ.
Vào thời kỳ này, vật lý năng lượng cao đang
phát triển mạnh theo hướng: Vật lý neutrino và
tương tác mạnh giữa các hạt. Ở Dubna, việc
nghiên cứu theo cả hai hướng ấy đều được tiến
hành rất sôi động. Viện sĩ M. A. Markov và Viện
sĩ B. M. Pontencorvo chủ trì hướng neutrino.
Còn hướng về lý thuyết giải thích tương tác
mạnh do Viện sĩ N. N. Bogolyubov và Giáo sư
A.A. Logunov chủ trì. Với sự nỗ lực nghiên cứu,
nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiệu được sự
hướng dẫn trực tiếp của GS. Markov và
GS.Logunov.
Tháng 4/1963, sau hai năm rưỡi ở Dubna với 12
công trình nghiên cứu về vật lý neutrino được
công bố, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiệu đã
dành ra một số tuần lễ để viết bản luận văn tiến
sĩ (lúc đó gọi là phó tiến sĩ) dưới sự hướng dẫn
của GS. Markov. Ông đã bảo vệ thành công luận
án phó tiến sĩ thành công vào năm 1963.
Đây cũng chính là thời điểm những công trình
nghiên cứu của GS. Logunov phát triển rất
mạnh. TS. Nguyễn Văn Hiệu tập trung toàn bộ
thời gian, sức lực vào một mảng nghiên cứu mới
cùng với giáo sư Logunov: Lý thuyết giải tích
tương tác mạnh. “Công việc của mình là phải
thực hiện cụ thể, phải chứng minh, viết nó ra
thành công thức, viết nó ra thành công trình, cái
đấy mất nhiều thời giờ. Nhưng nhờ khi chuẩn bị
tại Việt Nam, tôi đã học rất kỹ những vấn đề
toán học, những kiến thức cơ bản nên lúc ấy chỉ
cần đem ra dùng thôi, cho nên tôi làm rất
nhanh. Và GS. Logunov đọc xong thì bảo, cái
này đáng làm luận án tiến sĩ lắm, ngồi viết luôn
đi”, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu đã chia sẻ. Sau 01
năm, ông hoàn thành luận án tiên sĩ (nay là luận
án tiến sĩ khoa học) dưới sự dẫn dắt của GS.
Logunov tại Dubna. Ông bảo vệ năm luận án
tiến sĩ với sự đồng ý tuyệt đối của Hội đồng xét
duyệt, vào năm 1964.

- Năm 1982, GS. Nguyễn Văn Hiệu được bầu
làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
(nay là Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga).
- Năm 1984, GS.Nguyễn Văn Hiệu được bầu
làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ
ba, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Czech.
- Năm 1986, GS.VS.Nguyễn Văn Hiệu được
nhận Nhà nước Liên Xô trao tặng Giải thưởng
Lê-nin về Khoa học và Kỹ thuật.
- Năm 1996, GS.VS.Nguyễn Văn Hiệu được
Nhà nước Việt Nam trao giải thưởng Hồ Chí
Minh về tập hợp các công trình nghiên cứu mà
ông đã thực hiện trong nhiều năm trước đó.
- Ngày 10 tháng 7 năm 2009, Phó Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Thị Doan đã thay mặt Chủ tịch nước
trao tặng GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Huân
chương độc lập hạng Nhất.
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu
nước hạng II.
- Huân chương Hữu nghị Xô Viết tối cao.

- Giải thưởng khoa học của Viện Đúp-Na.
- Danh hiệu Nhà giáo nhân dân.
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Sau bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ khoa
học, TS. Nguyễn Văn Hiệu bắt tay ngay vào một
hướng nghiên cứu mới vừa xuất hiện: Tính chất
đối xứng cao, thống nhất sự đối xứng nội tại
của các hạt cơ bản với tính đối xứng của không
– thời gian. Viện Dubna quyết định thành lập
một nhóm nghiên cứu mới và giao cho ông phụ
trách. Nhóm gồm các nhà vật lý thuộc nhiều
quốc tịch: Liên Xô, Hungari, Rumani và Việt
Nam. Viện còn đề nghị ông soạn một loạt bài
giảng về lý thuyết mới hình thành đề trình bày
với các nhà thực nghiệm. Về sau, các bài giảng
đó được viết lại thành sách, dưới nhan đề “Các
bài giảng lý thuyết đối xứng unita” và được nhà
xuất bản Nguyên tử in ở Matxcơva.
Năm 1968, khi mới 30 tuổi, TS. Nguyễn Văn
Hiệu được công nhận chức danh giáo sư vật lý
lý thuyết và vật lý toán của Viện Dubna và đại
học Lomonosov.
BẢN TIN KHCN SỐ 85 THÁNG 01/2022

3

CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

Năm 1969, GS. Nguyễn Văn Hiệu trở về Việt
Nam. Lúc này, chính phủ đang chủ trương thành
lập một số viện nghiên cứu khoa học. Ông được
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tin tưởng, trực tiếp
giao nhiệm vụ làm Viện trưởng Viện Vật lý (một
trong hai viện đầu tiên của Viện Khoa học Việt
Nam bấy giờ) và là thành viên của Ủy ban khoa
học kỹ thuật Nhà nước. Ông là một viện trưởng
trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa học Việt Nam.
Nhà quản lý có tâm và có tầm của nền
khoa học cách mạng
GS. Nguyễn Văn Hiệu là viện trưởng Viện Vật lý
đầu tiên và là viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ông đã cùng những người trí thức cùng thời,
mở đường cho ngành khoa học cơ bản của Việt
Nam. Năm 1970, tại hội nghị Vật lý Quốc tế ở
Kiev, GS. Nguyễn Văn Hiệu đã có một bản báo
PGS.TS. Phan Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ
cáo
gây tiếng vang lớn và thu hút được sự chú ý
của cử tọa khi ông đề cập những kết quả khám
phá của mình cùng với Viện sĩ Logunov. Kết
thúc hội nghị, Bogolubov đã nói riêng với anh:
“Tớ nghĩ rằng, cậu sẽ có được một giải thưởng
Lênin. Cậu phải quay lại Liên Xô ngay thêm vài
năm nữa để tiếp tục nghiên cứu”. Nhưng lúc
này, đối với GS. Nguyễn Văn Hiệu, điều quan
trọng hơn cả là công việc của Viện Vật lý đang
đòi hỏi sự có mặt của ông. Vì vậy, ông đã ở lại
Việt Nam để tổ chức các hoạt động nghiên cứu
của Viện. Tuy nhiên, ông vẫn không rời những
đề tài nghiên cứu của riêng mình. Song song với
việc nghiên cứu lý thuyết đối xứng của các hạt
cơ bản, ông đã hợp tác với Logunov (về sau là
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
kiêm Hiệu trưởng đại học Lomonosov) nghiên
cứu quá trình sinh nhiều hạt ở vùng năng lượng
cao. Tham gia nhóm nghiên cứu Logunov –
Nguyễn Văn Hiệu còn có nhiều tiến sĩ khoa học
khác. Các kết quả nghiên cứu của nhóm được
nhà nước Liên Xô cấp bằng phát minh năm
1981.
Ngày 30.4.1975, miền Nam hoàn toàn giải
phóng. Đầu tháng 5.1975, GS.VS. Nguyễn Văn
Hiệu được cử làm Đại biểu Quốc hội và được
tháp tùng đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đi thị sát các
tỉnh phía Nam. Ngày 4.7.1975, Trung ương Cục
miền Nam Việt Nam ra quyết định thành lập
Viện Khoa học Kỹ thuật miền Nam trực thuộc
Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt
Nam và cử GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu làm Viện
trưởng. Với đội ngũ các nhà khoa học rất ít ỏi,
ông lại bắt tay vào gây dựng một cơ ngơi mới
tại miền Nam. Tháng 6.1976, sau ngày cả nước
đi bầu Quốc hội lần đầu tiên, GS.VS. Nguyễn
Văn Hiệu trở ra Bắc để đảm nhận chức vụ Phó
Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Đến năm
1983, ông trở thành Viện trưởng. Từ năm 1993,

ông là Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ Quốc gia kiêm Viện trưởng Viện
Khoa học Vật liệu. Suốt những năm tháng này,
bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về
vật lý chất rắn, ông còn có đóng góp đặc biệt
trong việc tổ chức đưa cây thanh hao hoa vàng
vào trồng đại trà ở miền núi phía bắc, tạo nguồn
nguyên liệu sản xuất quy mô công nghiệp thuốc
chữa bệnh sốt rét, phục vụ cho người dân ở
vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu
số.
Là một người gắn bó và trưởng thành cùng với
sự phát triển của nền khoa học và giáo dục Việt
Nam, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu đồng thời là một
người quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục
và việc đào tạo thế hệ trẻ. Không ít người trong
ngành giáo dục đã biết đến những đóng góp
mang ý nghĩa quan trọng của ông khi ông còn là
đại biểu Quốc hội. GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu là
uỷ viên Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII,
VIII và là đại biểu Quốc hội nhiều khoá. Ông
cũng là một trong những người đi tiên phong
trong việc nhìn nhận cần có cải cách tiền lương
cho ngành giáo dục. GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
nguyên là hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học
Công nghệ (ĐHQGHN).
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu là một trong số rất ít
các nhà khoa học Việt Nam coi khoa học là sự
nghiệp suốt đời. Số công trình khoa học của ông
lên tới trên 200 công trình, trải rộng trên nhiều
lĩnh vực, từ tương tác yếu và đối xứng của các
hạt cơ bản, đến lý thuyết giải tích về tương tác
mạnh và lý thuyết trường, rồi phương pháp lý
thuyết trường lượng tử trong vật lý chất rắn.
Hầu hết số công trình đó đều được công bố trên
các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín. Lúc
sinh thời, ở tuổi 70, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu vẫn
tràn đầy nhiệt huyết cho nhiều kế hoạch lớn và
đang truyền nhiệt huyết của mình cho một thế
hệ các nhà khoa học mới đang hăng say học
tập, nghiên cứu để chiếm lĩnh một lĩnh vực khoa
học và công nghệ mới: Khoa học và công nghệ
nano.
Ý thức được vai trò quan trọng của các Hội khoa
học kỹ thuật trong sứ mệnh tập hợp, đoàn kết,
phát huy chất xám của đội ngũ tri thức trong và
ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, xây
dựng đất nước, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã và
đang tham gia tích cực các hoạt động của các tổ
chức hội trên cương vị ủy viên đoàn Chủ tịch
Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học
và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Vật lý Việt
Nam. Ông vẫn miệt mài làm việc cho đến tận
cuối đời, đã sống một cuộc đời trọn vẹn với sự
nghiệp khoa học, mãi mãi là tấm gương sáng
của nền khoa học cách mạng.
Nguyễn Thị Vân Nga
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Một số hình ảnh về GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện
Khoa học Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ra đi, nhưng những dấu ấn tốt đẹp, sự truyền cảm hứng tích
cực của Ông ở các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quản lý lãnh đạo vẫn hiển
hiện rõ ràng. Tên tuổi của ông đã trở thành thành huyền thoại, thành niềm kiêu hãnh và là tấm gương
sáng đẹp cho giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam. Để tưởng nhớ về GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Bản
tin KHCN xin giới thiệu tới quý độc giả một số hình ảnh về Ông đang được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin
- Tư liệu.

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu phát biểu nhân dịp được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu nói chuyện về những bước ngoặt quan trọng
trong cuộc đời nghiên cứu khoa học nhân buổi chúc mừng GS.VS tròn 60 tuổi
BẢN TIN KHCN SỐ 85 THÁNG 01/2022

5

CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

GS. Nguyễn Văn Hiệu ôm hôn Nhà du hành vũ trụ Nga (Liên Xô cũ) kỷ niệm 20 năm chuyến bay vào vũ trụ Việt Xô

GS. Bizman - Đại học Bochum, Đức đang trao đổi ý kiến tại Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
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Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chụp ảnh kỷ niệm cùng GS. Bizman - Đại học Bochum, Đức tại Phủ Chủ tịch

GS. Bizman - Đại học Bochum, Đức chụp ảnh lưu niệm cùng GS.VS Nguyễn Văn Hiệu trước Phủ Chủ tịch

BẢN TIN KHCN SỐ 85 THÁNG 01/2022

7

CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

Ngài Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Nga trao huân chương cho GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu

Các lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam) cùng đoàn Khoa học Cộng hòa Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm
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GS. Nguyễn Văn Hiệu ký kết hợp tác khoa học với đại diện đoàn khoa học Cộng hòa Liên bang Nga

GS. Nguyễn Văn Hiệu tiếp đoàn khoa học Hàn Quốc nhân dịp đoàn sang thăm Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
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GS. Nguyễn Văn Hiệu tiếp đoàn khoa học Hàn Quốc tại Nhà khách Chính phủ

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Trung tâm Sinh lý hóa sinh người và động vật
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Đồng chí Tố Hữu thăm Trung tâm năng lượng

Đoàn cán bộ Viện Khoa học Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sang thăm và làm việc tại
Trung tâm Nghiên cứu khoa học Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô do
GS. Nguyễn Văn Hiệu làm trưởng đoàn
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GS. Nguyễn Văn Hiệu trưởng đoàn cán bộ Viện Khoa học Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
sang thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô
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Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (cũ) ông Guri Ivanovich Marchuk chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo và cán bộ
Viện Khoa học Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

GS. Nguyễn Văn Hiệu giới thiệu với Chủ tịch Guri Ivanovith Marchuk về
Viện Khoa học Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
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Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu nhân dịp đến thăm và làm việc tại Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
(Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm một số phòng làm việc nhân buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Nguyễn Thị Vân Nga
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CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
HỘI ĐÀM TRỰC TUYẾN VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHỆ VÀ
TRUYỀN THÔNG LÀO
Ngày 30/12/2021, GS. VS. Châu Văn Minh
- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với
GS.VS. Boviengkham Vongdara - Bộ
trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông
Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia Lào
(nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Lào). Tham dự buổi hội đàm còn có
các đồng chí Trưởng ban Ban Hợp tác quốc
tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Công nghệ
và Truyền thông Lào, Chánh Văn phòng
Viện Khoa học Quốc gia Lào và các cán bộ
Việt-Lào liên quan.

Đầu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đầu cầu Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Chủ tịch Châu Văn Minh chúc mừng GS. VS.
Boviengkham Vongdara mới được bổ nhiệm là
Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào
và cùng Bộ trưởng Boviengkham Vongdara điểm
lại các hoạt động hợp tác nổi bật giữa Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện
Khoa học Quốc gia Lào. Trong 10 năm hợp tác

chính thức, hai bên đã ký kết 5 văn bản hợp tác,
hoàn thiện và đưa vào sử dụng hai phòng thí
nghiệm trọng điểm về Khoa học sự sống và
Khoa học Trái đất do Việt Nam hỗ trợ đặt tại
Viện Khoa học Quốc gia Lào, thu thập và xây
dựng các bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên Lào,
chuyển giao các công nghệ sản xuất thử nghiệm
biodiesel và các sản phẩm phụ từ thực vật, xử lý
nước, sản xuất chế phẩm vi sinh,… phối hợp
đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ cho phía
Lào. Hiện hai bên đang tiến hành 7 dự án chung
trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của
hai phòng thí nghiệm trọng điểm.
Bộ trưởng Boviengkham Vongdara trân trọng
cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Việt Nam nói
chung và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam nói riêng trong thời gian qua đồng thời
cho biết trong 10 năm trở lại đây Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hợp tác
nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao nhiều công
nghệ quan trọng, phù hợp cho sự phát triển
khoa học và công nghệ tại Lào. Đặc biệt, hai
phòng thí nghiệm trọng điểm và các dự án hợp
tác song phương triển khai gần đây đã tăng
cường cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa
học và công nghệ giữa các nhà khoa học Lào Việt, trong thời gian vừa qua đã tổ chức nghiên
cứu, đóng góp một số sản phẩm cho công tác
phòng chống dịch Covid-19 tại Lào.
Tại buổi hội đàm, Đại diện Viện Khoa học Quốc
gia Lào cũng cho biết thêm sau khi có Nghị
quyết số 07 của Bộ Chính trị Lào, Viện Khoa học
Quốc gia Lào hiện đang trong cơ cấu tổ chức
của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và các cán bộ
Viện vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
trong Bộ để triển khai hoạt động của hai phòng
thí nghiệm trọng điểm cũng như hoạt động hợp
tác hiện có giữa hai bên. Chủ tịch Châu Văn
Minh đánh giá cao những nỗ lực duy trì và phát
triển hoạt động của hai phòng thí nghiệm trọng
điểm này, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid
diễn biến phức tạp và đơn vị đang trong quá
trình tái cơ cấu tổ chức và cho rằng hai bên cần
tiếp tục trao đổi, đề xuất xây dựng những
phương thức hợp tác phù hợp với tình hình mới.
Chủ

tịch

Châu

Văn

Minh

và

Bộ

trưởng
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Chụp ảnh lưu niệm

Boviengkham Vongdara cũng trao đổi và thống
nhất thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác hiện
có, tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi thông
tin, dữ liệu khoa học đặc biệt trong lĩnh vực mà
Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào quan tâm
như công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ
nhân tạo,… Hai bên nhất trí sẽ cùng thảo luận,
xây dựng những Thỏa thuận hợp tác về khoa
học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm KHCN Việt
Nam và Bộ Công nghệ và truyền thông Lào;
giao Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm và Văn
phòng Bộ Công nghệ và truyền thông là đầu mối

đàm phán, tổ chức hoạt động trao đổi và ký kết
trong nửa đầu năm 2022. Trước thềm năm mới
2022, trong không khí hữu nghị và chân tình,
Chủ tịch Châu Văn Minh và Bộ trưởng
Boviengkham Vongdara hy vọng những hoạt
động, dự án hợp tác về khoa học, đào tạo
nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ giữa
hai bên sẽ được tiếp tục triển khai hiệu quả, góp
phần tăng cường và làm sâu sắc thêm tình hữu
nghị giữa hai đất nước Việt – Lào.
Lê Quỳnh Liên, Ban Hợp tác quốc tế.

Ngày 21/01/2022, tại trụ sở Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS. VS.
Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện đã trao
tặng ông Jean-Michel Caldagues, nguyên
Tổng Giám đốc Airbus Việt Nam Kỷ niệm
chương của Viện nhằm ghi nhận những
đóng góp và sự ủng hộ tích cực của ông
Caldagues cho sự phát triển quan hệ hợp
tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam với Tập đoàn Airbus Pháp
cũng như các tổ chức Pháp; đặc biệt trong
lĩnh vực công nghệ vệ tinh.
Trong quãng thời gian hơn 20 năm gắn bó với
Việt Nam từ khi là trưởng đại diện Văn phòng
Airbus Defense and Space tại Việt Nam cho đến
khi là Tổng giám đốc điều hành của Airbus Việt
Nam, ông Jean-Michel Caldagues đã luôn đồng
hành với các đơn vị tại Việt Nam, kết nối với Đại
sứ quán Pháp tại Việt Nam và các tổ chức liên
quan ở Pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao
đổi thương mại giữa hai nước Việt – Pháp. Đặc
biệt, đối với dự án vệ tinh quan sát Trái Đất đầu
tiên của Việt Nam – VNREDSat-1 do Pháp tài trợ
cho Chính phủ Việt Nam và tập đoàn Airbus là

nhà thầu chính, ông đã đồng hành với Viện Hàn
lâm Khoa học Việt Nam trong suốt quá trình
thực hiện dự án, trở thành biểu tượng hợp tác
giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp. Trong giai
đoạn gần 9 năm vận hành sau khi phóng, ông
và Airbus Việt Nam đã tích cực hỗ trợ dự án VN
RED Sat-1 trong thời gian bảo hành cũng như
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GS.VS Châu Văn Minh phát biểu chúc mừng ông
Jean-Michel Caldagues

Ông Jean-Michel Caldagues bày tỏ sự cám ơn đối với
GS.VS Châu Văn Minh

thầu Airbus thực hiện được phóng thành công
và hoạt động ổn định trên quỹ đạo là sự kiện
khoa học công nghệ tiêu biểu của Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ nói riêng và Việt Nam
nói chung, là biểu tượng cho mối quan hệ hợp
tác hữu nghị Việt-Pháp; trong đó sự ủng hộ, hỗ
trợ không ngừng nghỉ của ông Calgadues và Airbus Việt Nam góp phần quan trọng cho sự
thành công của dự án. Bên cạnh đó, các hoạt
động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực vệ tinh
nhỏ và công nghệ vũ trụ giữa tập đoàn Airbus
và trường Đại học Việt – Pháp cũng có những
dấu ấn góp sức của ông Caldagues. Kỷ niệm
chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp
của ông Caldagues trong quá trình phát triển
lĩnh vực công nghệ vũ trụ tại Viện Hàn lâm cũng
như tri ân tình cảm của một người Pháp đã
dành quãng thời gian rất dài gắn bó với đất
nước Việt Nam.
Vinh dự và xúc động khi nhận Kỷ niệm chương,
ông Caldagues trân trọng cảm ơn đến Lãnh đạo
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
Viện Công nghệ vũ trụ, Đại học Việt – Pháp đã
cùng phối hợp với Airbus Việt Nam thực hiện
những dự án hợp tác quan trọng đồng thời chia
sẻ những kỷ niệm trong quá trình thực hiện dự
án hợp tác giữa Airbus và Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam, đặc biệt là những
cảm xúc khi cùng các đồng nghiệp Việt Nam
chia sẻ giây phút chứng kiến tên lửa phóng vệ
tinh VN RED Sat-1 lên bầu trời. Trong không khí
trang trọng của buổi lễ, Ông Nicolas Warnery
Đại sứ Pháp tại Việt Nam cảm ơn Viện Hàn lâm
đã ghi nhận những đóng góp của ông Caldagues
và nhận định trong thời gian tới Đại sứ quán
Pháp tại Việt Nam, công ty Airbus Việt Nam, tập
đoàn Airbus Pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
để vận hành vệ tinh VNREDSat-1 cũng như các
hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh quan sát Trái đất
và công nghệ vũ trụ khác.

GS.VS Châu Văn Minh trao quyết định tặng Kỷ niệm
chương cho ông Jean-Michel Caldagues

sửa chữa hệ thống sau bảo hành, giúp vệ tinh
vẫn hoạt động tốt trên quỹ đạo khi đã hết thời
gian thiết kế đến thời điểm này là gần 4 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, GS. VS. Châu Văn Minh
khẳng định sự kiện vệ tinh VN RED Sat-1 do nhà

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
(Khẩu trang chỉ bỏ ra trong lúc chụp ảnh)
Nguyễn Thị Vân Nga
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Hai năm cùng cả nước vượt qua thời kỳ
khó khăn, chống chọi với đại dịch Covid
19, tập thể CBCNV Viện Hàn lâm KHCNVN
vẫn luôn vững bước vượt qua mọi trở ngại
để gặt hái nhiều thành công, thành tựu
quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong công tác. Năm 2021, nhiều tập thể
và cá nhân các nhà khoa học Viện Hàn lâm
KHCNVN đã vinh dự và tự hào được trao
nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch
nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ. Niềm tự hào và vinh dự đó sẽ là động
lực tiếp thêm sức mạnh để toàn thể
CBCNV của Viện tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó
khăn, hăng say lao động, cống hiến, đóng
góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
1. Quyết định số 1322/QĐ-CTN ngày 22/7/2021
của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng 01 Huân
chương Lao động hạng Nhì và 03 Huân chương
Lao động hạng Ba cho 04 cá nhân thuộc Viện
Hàn lâm KHCNVN đã có thành tích xuất sắc
trong quá trình công tác, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Huân chương Lao động hạng Nhì:
+ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Chi Mai,
nguyên Phó Viện trưởng Viện Công nghệ
Thông tin, Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Huân chương Lao động hạng Ba:
+ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn,
nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học,
Viện Hàn lâm KHCNVN.
+ Tiến sĩ Phùng Văn Phách, nguyên Viện
trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển,
Viện Hàn lâm KHCNVN.
+ Tiến sĩ Phạm Quang Sơn, nguyên Phó
Viện trưởng Viện Địa chất, Viện Hàn lâm
KHCNVN.
2. Quyết định số 1323/QĐ-CTN ngày 22/7/2021
của Chủ tịch nước về truy tặng Huân chương
Lao động hạng Ba cho Tiến sĩ Phạm Trung Sản,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng
dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam, đã có thành tích
xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Quyết định số 1503/QĐ-CTN ngày 16/8/2021
của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân
chương Độc lập hạng Ba cho Giáo sư, Tiến sĩ
khoa học Nguyễn Đình Công, nguyên Phó Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong
quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
4. Quyết định số 1524/QĐ-CTN ngày 23/8/2021
của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng 02 Huân
chương Lao động hạng Nhì và 03 Huân chương
Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân thuộc Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã
có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ký.
- Huân chương Lao động hạng Nhì:
+ Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cửu Khoa,
nguyên Viện trưởng Viện Khoa học vật
liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCNVN
+ Giáo sư, Tiến sĩ Thái Hoàng, nguyên
Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện
Hàn lâm KHCNVN.
- Huân chương lao động hạng Ba:
+ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng,
nguyên Phó Viện trưởng Viện Toán học,
Viện Hàn lâm KHCNVN.
+ Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Giám
đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện
Hàn lâm KHCNVN.
+ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Quang Vinh,
nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ
thông tin, Viện Hàn lâm KHCNVN.
5. Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 18/6/2021
của Thủ tướng Chính phủ về tặng Cờ thi đua
của Chính phủ cho 03 tập thể hoàn thành xuất
sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu
phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm
KHCNVN.
- Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm
KHCNVN.
6. Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 02/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng
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khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam đã có thành tích trong công tác nghiên cứu
khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định
có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Viện Công nghệ Vũ trụ, đã có thành tích
trong việc đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả
vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam
VNREDSat-1, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm
KHCNVN, đã có thành tích trong công tác nghiên
cứu phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ tổ quốc.
7. Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 27/7/2021

của Thủ tướng Chính phủ về tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể thuộc
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
đã có thành tích trong công tác, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
ban hành.
- Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm
KHCNVN.
- Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn
lâm KHCNVN.
- Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng
công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO), Viện
Hàn lâm KHCNVN.

Thu Hà tổng hợp

Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ
chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022
Năm 2021 đã khép lại với những biến động, thách thức lớn chưa từng có, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội
đại biểu của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII - nhiệm
kỳ 2021-2025. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ,
Ngành Trung ương và Địa phương, cùng với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ,
công chức và các nhà khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hoàn
thành tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng do Thủ tướng, Chính phủ giao và
các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Bản tin Khoa học Công nghệ xin gửi đến bạn đọc thông
tin về Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của một số đơn vị trực
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Toán học năm 2021 qua các con số
Ngày 31/12/2021 Viện Toán học tổ chức
Hội nghị “Tổng kết hoạt động năm 2021”
và đề ra phương hướng hoạt động năm
2022:
Hoạt động năm 2021 của Viện Toán học bị tác
động mạnh từ dịch Covid-19, mặc dù vậy, với
nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, Viện
Toán học đã cơ bản
hoàn thành kế hoạch đề ra, một số hoạt động
như hội thảo khoa học, trường chuyên biệt,
đoàn ra, đoàn vào phải dừng do dịch Covid, do
đó Viện đã linh hoạt triển khai hình thức hoạt
động khoa học trực tuyến, góp phần hạn chế
những tác động tiêu cực.
Trong năm 2021, Viện Toán học đã công bố 83
bài báo khoa học. Trong số đó có 66 bài SCI-E,
4 bài đăng trên tạp chí thuộc danh sách VAST1,
2 bài đăng trên tạp chí thuộc danh sách VAST2,

8 bài đăng trên các tạp chí quốc tế khác có mã
chuẩn ISSN, 3 bài có trên kỷ yếu hội nghị có mã
số ISBN. Đặc biệt, có 32 công bố trên các tạp
chí thuộc danh sách ISI-uy tín (thuộc một trong
hai danh sách Quỹ NAFOSTED và HĐCDGS nhà
nước ban hành).
Cũng trong năm 2021, Viện Toán học đã thực
hiện 13 đề tài nghiên cứu khoa học do Quỹ phát
triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ, 5
đề tài hợp tác quốc tế, 2 đề tài độc lập trẻ, 3
nhiệm vụ Chủ tịch giao và 10 đề tài trẻ cấp cơ
sở. Cụ thể:
a. Các đề tài được Quỹ phát triển Khoa
học và Công nghệ Quốc gia tài trợ:
2 đề tài giai đoạn 2019-2021.
10 đề tài giai đoạn 2020-2022.
1 đề tài mới giai đoạn 2021-2023.
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b. Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHCNVN:
Đề tài độc lập cán bộ trẻ: 1 đề tài từ 20202021 (nghiệm thu trong năm), 1 đề tài 2021
-2022 đang thực hiện.
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Việt-Nga (2
nhiệm vụ từ 2020-2022, 1 nhiệm vụ 20212023), Việt-Hung (1 nhiệm vụ 2020-2022),
Việt-Nhật (1 nhiệm vụ 2021-2024).
Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao: 1 nhiệm vụ
2019-2021 đang nghiệm thu và 1 nhiệm vụ
2021-2022.
Nhiệm vụ Hỗ trợ Nghiên cứu viên cao cấp:
20 nhiệm vụ, đã nghiệm thu đúng hạn.
c. Đề tài cấp cơ sở:
Hoàn thành và nghiệm thu đúng thời hạn 10
đề tài thuộc "Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ"
do Viện Hàn lâm KHCNVN tài trợ.
Triển khai 5 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 3
đề tài hỗ trợ nghiên cứu dành cho cán bộ
trẻ.
Triển khai 36 đề tài cơ sở do Trung tâm
Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
(Trung tâm UNESCO) tài trợ.
Triền khai 5 đề tài cơ sở do Dự án: Chương
trình tài trợ nghiên cứu theo mục tiêu của
Quỹ Simons cho Viện Toán học tài trợ.
Triển khai 7 đề tài thuộc dự án do Quỹ Đổi
mới sáng tạo (VINIF; thuộc Viện Dữ liệu lớn,
Tập đoàn Vingroup) tài trợ và 1 đề tài do cá
nhân tài trợ.
d. Đề tài Trung tâm Quốc tế Đào tạo và
Nghiên cứu Toán học (Trung tâm
UNESCO):
Trong năm 2021 Trung tâm Quốc tế Đào tạo và
Nghiên cứu Toán học tổ chức triển khai mới và
tiếp tục thực hiện 36 đề tài. Trong đó:
Đề tài nghiên cứu khoa học dành cho nghiên
cứu sinh xuất sắc: tiếp tục thực hiện 5 đề tài
(trong đó có 2 đề tài đã được nghiệm thu),
triển khai mở mới 5 đề tài.
Đề tài nghiên cứu khoa học dành cho nghiên
cứu xuất sắc: tiếp tục thực hiện 4 đề tài,
triển khai mở mới 4 đề tài.
Đề tài nghiên cứu khoa học dành cho tài
năng trẻ: tiếp tục thực hiện 6 đề tài (trong
đó có 1 đề tài đã được nghiệm thu), triển
khai mở mới 5 đề tài.
Đề tài nghiên cứu khoa học dành cho nhà
khoa học trẻ xuất sắc: triển khai mở mới 7
đề tài. Hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ đến
từ mọi miền đất nước.
Chương trình Simons: Tiếp tục triển khai
Chương trình tài trợ nghiên cứu theo mục tiêu
do Quỹ Simons, Hoa Kỳ tài trợ (gia hạn tới
tháng 6/2024). Trong năm 2021, có 3 thực tập

sinh sau tiến sĩ đến Viện làm việc trong thời gian
1 năm, trong đó có 1 người từ Mexico. Hỗ trợ tổ
chức 9 hội thảo và trường chuyên biệt quốc tế
với hơn 50 học viên từ các trường trong nước
tham dự các trường chuyên biệt tại Viện. Hỗ trợ
đón 4 đoàn khách mời dài hạn vào trao đổi khoa
học với cán bộ trong Viện (trong đó có 1 khách
mời người nước ngoài).
Khen thưởng
Trong năm 2021, có 2 cán bộ vinh dự được Chủ
tịch nước trao tặng Huân chương
Huân chương Độc lập hạng 3 cho GS. Nguyễn
Đình Công.
Huân chương Lao động hạng 3 cho PGS.
Nguyễn Việt Dũng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, PGS.TS Trần Tuấn Anh
– Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho
GS. Nguyễn Đình Công và Huân chương Lao động hạng 3
cho PGS. Nguyễn Việt Dũng

Giải thưởng Viện Toán học:
Giải thưởng Viện Toán học là giải thưởng dành
cho những người có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong nghiên cứu Toán học. Giải thưởng được
trao cho ứng viên trong cả nước có tuổi đời
không quá 40 tuổi. Giải thưởng Viện Toán học
được xét và trao tặng hai năm một lần, vào các
năm lẻ. Người nhận Giải thưởng sẽ được trao
Giấy chứng nhận và một số tiền thưởng. Giải
thưởng năm 2021 được trao cho 2 cán bộ:
TS. Nguyễn Thanh Hoàng, Đại học Sư
phạm – Đại học Đà Nẵng với Cụm công
trình:
H.T.Nguyen, H.C.Tran, W.Yang, Quasiconvexity in 3-manifold groups, Mathematische Annalen, 381, 405-437 (2021)
H.T.Nguyen, H. Sun, Subgroup distortion of
3-manifold groups, Transaction of the
American Mathematical Society, 373,
(2020), no.9, 6683-6711
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H.T.Nguyen, Distortion of surfaces in 3manifolds, Journal of Topology, 2019 12
(4):1115-1145
Cụm công trình: đưa ra một tính toán đầy đủ
về sự biến dạng của tất cả nhóm con hữu
hạn sinh trong tất cả các đa tạp 3-chiều với
nhóm cơ bản hữu hạn sinh, và cũng chỉ ra
mối liên kết chặt chẽ giữa sự biến dạng với
tính tách được của các nhóm con trong các
đa tạp 3-chiều, chỉ ra tính tương đương của
tính chất hầu như lồi (một tính chất hình học
thô) và độ cao hữu hạn (môt tính chất đại
số) của các nhóm con trong các đa tạp ba
chiều.
TS. Trần Giang Nam, Viện Toán học – Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với
cụm công trình:
P. N. Ánh and T. G. Nam, Special irreducible
representations of Leavitt path algebras,
Advances in Mathematics 377 (2021), Paper No. 107483, 31 pp.
G. Abrams and T. G. Nam, Corners of Leavitt
path algebras of finite graphs are Leavitt
path algebras, Journal of Algebra 547
(2020), 494 - 518.
G. Abrams, M. Dokuchaev and T. G. Nam,
Realizing corners of Leavitt path algebras
as Steinberg algebras, with corresponding
connections to graph C*-algebras, Journal
of Algebra 593 (2022), 72 - 104.
Cụm công trình này quan tâm đến vấn đề phân
loại sai khác tương đương Morita các đại số
đường Leavitt thông qua việc nghiên cứu giả

thuyết tương Morita cho đại số đường (được đề
xuất bởi Abrams và Tomforde vào năm 2011) và
nghiên cứu các biểu diễn bất khả quy của đại số
đường Leavitt. Cụm công trình tiếp cận các vấn
đề trên bằng cách nghiên cứu các góc của đại
số đường Leavitt dựa trên các phép biến đổi đồ
thị đã được hiểu rất rõ, và thu được các kết quả
mới như sau: thứ nhất, mô tả được các góc của
đại số đường Leavitt và C*-đại số đồ thị. Kết quả
này gia cố thêm niềm tin rằng giả thuyết tương
Morita nói trên sẽ có lời giải khẳng định. Thứ
hai, đưa ra nhiều cách xây dựng biểu diễn bất
khả quy đã biết của đại số đường Leavitt. Từ
đó, xây dựng thêm nhiều biểu diễn bất khả quy
mới cho đại số này.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải- Viện trưởng Viện Toán học và
GS Đinh Nho Hào – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện
Toán học trao Giải thưởng Viện Toán học cho TS Nguyễn
Thanh Hoàng và TS Trần Giang Nam

Trần Văn Thành, Viện Toán học.

USTH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2022
Ngày 07/01/2022, Trường Đại học Khoa
học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã long
trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ viên chức
và người lao động - Tổng kết công tác năm
2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”.

Tham dự Hội nghị, có GS. Jean-Marc Lavest Hiệu trưởng chính; PGS. TS. Đinh Thị Mai Thanh
- Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu
trưởng cùng gần 145 cán bộ, giảng viên, nghiên
cứu viên, nhân viên hành chính, kỹ thuật của
USTH.
Thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường, TS.
Nguyễn Hải Đăng đã trình bày báo cáo tổng kết
công tác năm 2021 và kế hoạch, phương hướng
hoạt động năm 2022.
TS. Nguyễn Hải Đăng khẳng định năm 2021 là
một năm mang nhiều dấu ấn sâu sắc đối với
Trường USTH. Mặc dù phải đối mặt với nhiều
khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
nhưng với nhiều biện pháp thích nghi linh hoạt,
đồng bộ, Nhà trường đã đạt được nhiều thành
tựu trong năm 2021. Cụ thể, về đào tạo, vị thế

GS. Jean- Marc Lavest phát biểu tại Hội nghị

của Trường ngày càng được khẳng định và nâng
cao, thể hiện ở số lượng sinh viên nhập học ở
các chương trình đại học tăng 75% và chương
trình thạc sĩ tăng 97% so với năm 2020, cao
nhất kể từ khi thành lập Trường. USTH cũng
tiếp tục phát huy các thế mạnh đào tạo về các
ngành khoa học - công nghệ - kỹ thuật bằng
việc mở thêm 2 ngành đào tạo mới: Khoa học
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Các cá nhân đạt Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Các cá nhân nhận được giấy khen Hiệu trưởng

Các tập thể xuất sắc nhận được Giấy khen từ Hiệu trưởng

dữ liệu và Kỹ thuật ô tô, nâng tổng số ngành
đào tạo chương trình đại học của Trường lên 16
ngành. Dự kiến trong năm 2022, USTH sẽ mở
thêm 03 chương trình đại học cấp song bằng
Việt Nam-Pháp: Công nghệ Sinh học và Phát
triển thuốc; Công nghệ thông tin và Truyền
thông; Hóa học.
Cũng trong năm 2021, USTH đã dành kinh phí
gần 7 tỷ đồng trao học bổng để hỗ trợ tài chính
cũng như động viên tinh thần cho các sinh viên,
học viên và nghiên cứu sinh có thành tích học
tập xuất sắc.
Về nghiên cứu, USTH đạt được các thành tích

đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng. Cụ
thể, về số lượng bài báo và công bố khoa học,
USTH đứng thứ 4 trong các cơ sở nghiên cứu
thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam trong khi đó về chất lượng, USTH
đứng thứ 2 trong danh sách trên. Trung bình 1
giảng viên của Trường công bố 1,44 bài báo
thuộc danh mục SCIE, tiệm cận với năng suất
công bố quốc tế của các trường đại học trong
khu vực và quốc tế.
Năm 2021, USTH tăng cường các hoạt động hợp
tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo,
nghiên cứu nhằm tiếp tục mang đến cơ hội thực
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hành, thực tập và việc làm đa dạng cho sinh
viên. Trường ký kết hơn 12 thỏa thuận hợp tác
và biên bản ghi nhớ với các đối tác tại Pháp,
Hàn Quốc, Bỉ; đồng thời gia tăng hợp tác với
những doanh nghiệp lớn của Việt Nam như
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không
(AESC), VMO, Viettel, FPT Software, Bosh,
Ajinomoto…
Đặc biệt, dự án xây dựng Trường trên khu công
nghệ cao Hòa Lạc được khởi công tháng 9/2021
và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Sau khi
hoàn thiện, USTH sẽ trở thành một trường đại
học có cơ sở vật chất đầy đủ gồm giảng đường,
phòng thí nghiệm thực hành, phòng thí nghiệm
nghiên cứu, thư viện, khu thể chất và khu ký túc
xá…theo mô hình các trường đại học Pháp và
châu Âu.
Với các kết quả nổi bật đạt được, USTH được
Chủ tịch Viện Hàn lâm khen thưởng vì có thành
tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2021
và tự hào nằm trong danh sách các đơn vị được
trao danh hiệu “Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.
Cũng tại Hội nghị, cán bộ, giảng viên, nghiên
cứu viên, nhân viên hành chính, kỹ thuật tham
gia chương trình đã đóng góp những ý kiến rất
tâm huyết, trách nhiệm và chi tiết, đồng thời
đưa ra nhiều đề xuất đóng góp cho sự phát
triển của Trường năm 2022.
Tiếp theo chương trình, Ban giám hiệu đã trao
bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc và phát động phong trào
thi đua năm 2022.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, GS. Jean-Marc Lavest gửi lời tri ân những cống hiến, nỗ lực vượt
bậc và nhiệt huyết của tập thể cán bộ, giảng
viên, nghiên cứu viên, nhân viên hành chính, kỹ
thuật của Nhà trường. GS. Jean-Marc Lavest
cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào thành
công của USTH trên mọi lĩnh vực trong năm
2022.
Nguồn: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
(USTH) - usth.edu.vn

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022
Sáng ngày 06/01/2022, Viện Tài nguyên và Môi
trường biển đã tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm
2022 tại Hội trường lớn của Viện. Tham dự Hội
nghị có Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, đơn
vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc
Viện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS
Nguyễn Văn Quân – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng
trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Theo đó, trong năm 2021, trong bối cảnh tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh
đạo Viện Hàn lâm KH&CNVN (Viện Hàn lâm), sự
thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của Chi
ủy và Lãnh đạo Viện cùng tinh thần đoàn kết,
nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động,
Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,
cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện các đề tài, dự án,
nhiệm vụ khoa học: trong năm 2021 Viện đã

thực hiện 29 đề tài các cấp, nghiệm thu 08 đề
tài cấp nhà nước và cấp quốc gia trong đó 03 đề
tài đạt kết quả xuất sắc.; nghiệm thu 05 đề tài
cấp Viện Hàn lâm (02 đề tài xếp loại xuất sắc)
với một số sản phẩm KHCN nổi bật như:
- Đã xây dựng thành công phương án quy hoạch
không gian biển Vịnh Bắc Bộ và bộ bản đồ phân
vùng sử dụng không gian biển nhằm phân bổ
không gian hợp lý cho các hoạt động kinh tế,
quốc phòng, an ninh, bảo tồn tự nhiên và bảo
vệ môi trường, hài hòa các lợi ích sử dụng biển;

PGS.TS Nguyễn Văn Quân – Viện trưởng trình bày
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021
và triển khai kế hoạch năm 2022

- Nghiên cứu môi trường và đa dạng sinh học
trong các hang ngầm và hồ nước mặn khu vực
Cát Bà nhằm bảo tồn và phát triển du lịch;
- Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và đề xuất giải
pháp quản lý chất thải vi nhựa trong môi trường
biển Hải Phòng – Quảng Ninh;
- Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết collagen từ sứa biển;
- Xây dựng thành công quy trình nuôi thâm
canh cá rô phi bằng công nghệ Biofloc trong môi
trường nước lợ đem lại hiệu quả kinh tế cao:
quy trình kỹ thuật này hiện đang được tập huấn
chuyển giao cho các cơ sở nuôi cá tại các địa
phương của Hải Phòng.
2. Về công bố, xuất bản: Đã công bố quốc tế
27 bài báo có chỉ số SCI/E, 01 bài có chỉ số
ISSN, 01 bài thuộc danh mục VAST 01; 37 bài
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trong tạp chí quốc gia; 07 bài trong kỷ yếu hội
nghị; 01 GPHI; 10 sách chuyên khảo.

3. Về hợp tác trong nước và quốc tế:
- Đã tổ chức đón tàu Viện sỹ Oparin và khởi
động chuyến khảo sát lần thứ 7 trong khuôn
khổ hợp tác quốc tế giữa Viện Hàn lâm
KH&CNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Nga thành
công;
- Triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác
quốc tế khác thông qua hình thức trực tuyến.
Tăng cường hợp tác trong nội khối Viện Hàn lâm
và hợp tác với các Sở, ban ngành ở các địa
phương ven biển
- Ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, giảng dạy,
đào tạo với Trường Đại học Công nghệ HUTECH
TP.Hồ Chí Minh.
4. Về công tác tổ chức cán bộ: Trong năm
2021, Viện đã chuyển giao thành công thế hệ
lãnh đạo mới trên tinh thần dân chủ, công khai,
lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ năng lực
lãnh đạo, Viện Hàn lâm đã bổ nhiệm PGS.TS
Nguyễn Văn Quân làm Viện trưởng từ ngày
01/8/2021;
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm
lại 01 trưởng phòng và 02 phó phòng;
- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh
đạo Viện và lãnh đạo cấp Phòng. Xây dựng kế
hoạch đào tạo cán bộ khoa học trẻ kế cận cho
các phòng chuyên môn.

5. Về công tác hỗ trợ hoạt động nghiên
cứu khoa học: Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh
đạo Viện, trong năm 2021, Viện đã chủ động
tiếp cận các đơn vị Y tế, khẩn trương tiếp cận
nguồn vắc xin và thực hiện tiêm phòng đủ 2 mũi
vắc xin cho toàn thể cán bộ, viên chức và người
lao động;
Đã thực hiện số hóa văn bản, áp dụng quy trình
xử lý văn bản số nhằm lưu trữ, truy xuất, chia
sẻ, tiềm kiếm thông tin dễ dàng, thuận lợi.

6. Về xây dựng tiềm lực KHCN:
- Đã hoàn thiện các dự án trang thiết bị nội thất,
trang thiết bị phòng thí nghiệm tại trụ sở 46
đường Đà Nẵng. Phòng Thí nghiệm về Đa dạng
sinh học và Môi trường biển đã được Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025: 2017, mã số: VLAT-1.0536.
- Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho khu Bàng La, Đồ Sơn
thuộc dự án xây dựng bảo tàng hải dương học
và khu triển khai nghiên cứu của Viện.
- Năm 2021, Viện có 02 nghiên cứu sinh bảo vệ
thành công luận án tiến sỹ và 04 thạc sỹ hoàn
thành chương trình đào tạo và kết thúc bảo vệ
luận án.

7. Về công tác thi đua, khen thưởng:
Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong
năm 2021, Viện đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm
tặng 01 Bằng khen cho 01 cá nhân, 01 Bằng
khen cho 01 tập thể và 01 đơn vị đạt Danh hiệu
tập thể lao động xuất sắc cấp VAST;
- 02 tập thể đạt Giải thưởng cấp Thành phố Hải
Phòng;
- 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ
KHCN
Triển khai kế hoạch năm 2022, Viện xác định ưu
tiên kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý đủ năng
lực và phẩm chất, dám nghĩ dám làm để Viện
vượt qua khó khăn trở ngại phía trước. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các chức năng tư vấn và
cung cấp dịch vụ khoa học theo chức năng,
nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ trọng tâm. Đảm
bảo các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp
được triển khai và nghiệm thu đúng tiến độ với
chất lượng sản phẩm cao nhất. Khuyến khích,
tăng cường công tác xuất bản, đăng ký sáng
chế, giải pháp hữu ích, đặc biệt chú trọng công
bố quốc tế. Duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế
với các quốc gia có hợp tác truyền thống với
Viện và các quốc giác khác. Tập trung các
nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng khu
vực Bàng La, Đồ Sơn của Viện theo định hướng
phát triển được Viện Hàn lâm phê duyệt.
Kết thúc Báo cáo tổng kết, Hội nghị đã nghe 4
báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của các
Phòng, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong
thực hiện công tác và dẫn đầu trong các phong
trào thi đua của Viện năm 2021.
Hội nghị cũng đã dành thời gian tiến hành lễ
trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh
đạo cấp Phòng trong năm 2021 gồm: Quyết
định bổ nhiệm TS. Đỗ Thị Thu Hương – Trưởng
phòng Tư liệu và Viễn thám biển; Quyết định bổ
nhiệm TS. Nguyễn Đức Thế - Phó Trưởng phòng
phụ trách phòng Bảo tồn và Đa dạng sinh học
biển; Quyết định bổ nhiệm lại TS. Lê Xuân Sinh
– Phó Trưởng phòng Hóa học và Môi trường
biển.
Tại Hội nghị, Viện cũng đã tổng kết phòng trào
thi đua, công tác khen thưởng năm 2021: Tặng
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 09 cá
nhân và Danh hiệu lao động tiên tiến cho 64 cá
nhân của Viện. Công bố và trao tặng Giấy khen
cho 13 cá nhân, 04 Phòng; Khen thưởng đột
xuất cho 03 tập thể khoa học; tặng quà cho 07
cá nhân bảo vệ thành công luận án/luận văn
năm 2021.
Kết luận Hội nghị, với quyết tâm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch 2022,
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được
giao, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày
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PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng trao tặng Chứng nhận Danh hiệu cho 09 Chiến sỹ thi đua 2021.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân trao tặng Giấy khen cho 04 TS. Nguyễn Văn Thảo, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng
Tập thể Phòng xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua trao tặng Giấy khen cho các tập thể khoa học đạt thành
năm 2021
tích xuất sắc đột xuất

lễ lớn của đất nước; Kế thừa những kết quả
quan trọng và toàn diện đã đạt được, với khẩu
hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo phát

huy nội lực, vượt qua khó khăn, hoàn
thành xuất sắc kế hoạch năm 2022”, đồng
chí Viện trưởng đã phát động phong trào thi đua
năm 2022 với các mục tiêu cụ thể như sau:
- Triển khai hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP về
quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đưa các hoạt
động nghiên cứu , đào tạo và triển khai khoa
học công nghệ biển trở lại điều kiện bình thường
mới;
- Thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà
nước, các quy định của Viện Hàn lâm KH&CNVN,
các nội quy, quy chế của cơ quan. Tiếp tục tăng
cường sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nâng
cao hiệu quả công việc của toàn thể viên chức,
người lao động trong Viện, nâng cao năng suất,
chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu khoa
học;
- Năng động, sáng tạo trong việc thực hiện
nhiệm vụ, tích cực và chủ động tham gia tuyển

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng
trao tặng Giấy khen cho 13 cá nhân đạt thành tích xuất
sắc trong công tác năm 2021

chọn và đấu thầu các đề tài, dự án, nhiệm vụ
khoa học, đảm bảo công bằng trong giao nhiệm
vụ và quyền lợi được hưởng thỏa đáng theo
năng lực, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần cho người lao động;
- Tiếp tục đẩy mạnh công bố các kết quả nghiên
cứu, tăng cường công bố quốc tế về số lượng và
nâng cao về chất lượng.
Xử lý: Nguyễn Thị Vân Nga.
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Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
của Viện Công nghệ thông tin
Ngày 14/01/2022, Viện Công nghệ thông
tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết
công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ
năm 2022”. TS. Nguyễn Trường Thắng –
Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin chủ
trì Hội nghị cùng sự tham gia của các vị
khách mời đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam và toàn thể cán bộ
công chức, viên chức trong Viện.

TS. Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ
thông tin chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp PGS. TS. Trần
Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam, TS. Nguyễn Ngọc Tùng
– Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ThS.
Nguyễn Thị Vân Nga - Giám đốc Trung tâm
Thông tin -Tư liệu Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam và PGS.TS. Ngô Văn Thanh
– Phó Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công
nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam.
Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Trường Thắng đã
trình bày báo cáo tổng kết toàn bộ hoạt động
của Viện với những thành tựu nổi bật trong năm
2021.
Trong năm 2021 của Viện đã được Chủ tịch Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê
duyệt vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho
Phòng Thí nghiệm chuyên sâu IOT và Robot,
theo QĐ số 1573/QĐ-VHL ngày 30/09/2021. Dự
án có giai đoạn thực hiện từ năm 2021-2024 với
số kinh phí đầu tư rất lớn. Bên cạnh đó Viện vẫn
đang tập trung đầu tư phát triển Trung tâm tiên
tiến về Trí tuệ nhân tạo –Advanced Center for
Artificial Intelligence (ACAI) được thành lập vào

cuối 2019. Đề tài hợp tác “Building a nationalscale scientific and technological research data
management platform based on advanced cloud
and big data technologies” với Quỹ VinIF dựa
trên nền tảng hạ tầng DC tại Viện Công nghệ
thông tin (Cloud storage + virtual server + highspeed lease-line network) đã được ký kết và bắt
đầu triển khai. Với chức năng nhiệm vụ chính là
nghiên cứu, Viện Công nghệ thông tin vẫn tiếp
tục thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, đề tài
VAST01 và độc lập trẻ của Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam… So với các năm
trước, kết quả công bố khoa học của Viện đã
đạt được nhiều tiến bộ với số lượng 16 bài trên
tạp chí SCI và SCI-E, cùng nhiều công bố trên
các tạp chí quốc gia và quốc tế khác. Trong
mảng triển khai ứng dụng và dịch vụ KHCN, dù
tình hình dịch bệnh làm cản trở nhiều hoạt động
nhưng Viện Công nghệ thông tin vẫn đạt được
doanh thu từ hợp đồng cao hơn so với những
năm trước. Đây là những kết quả đáng ghi nhận
cho những cố gắng và nỗ lực của Ban Lãnh đạo,
các cá nhân và tập thể cán bộ Viện Công nghệ
thông tin trong công tác nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng có
gắn kết chặt chẽ với thị trường.
Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch
bệnh Covid-19, nhưng Viện Công nghệ thông tin
vẫn tổ chức và tham gia rất nhiều các hội thảo,
tạo đàm, diễn đàn hợp tác quốc tế trực tuyến về
các chủ đề liên quan tới lĩnh vực hoạt động của
Viện. Tiêu biểu như “Hội thảo quốc tế về Trí tuệ
nhân tạo và Tính toán thông minh” (Artificial Intelligence and Computational Intelligence - AIBẢN TIN KHCN SỐ 85 THÁNG 01/2022 26
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PGS.TS. Trần Tuấn Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí
Lương Chi Mai và đồng chí Thái Quang Vinh đã vinh dự
được nhận được Huân chương Lao động.

CI). Tham gia Hội thảo số “Thách thức đạo đức
của công nghệ trong thế giới số” do mạng lưới
các trường đại học (ASEAN University Network AUN) phối hợp cùng Tổ chức phát triển nguồn
nhân lực (ASEAN Human Development Organization - AHDO).
Phần tiếp theo, TS. Nguyễn Trường Thắng đã
trình bày kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm
2022. Sang năm mới, Viện vẫn tiếp tục thực
hiện những đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp đã
được giao theo kế hoạch, tăng cường hiệu quả
nghiên cứu, triển khai mở rộng thêm các mối
quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

Một sự kiện đặc biệt được diễn ra trong buổi lễ
tổng kết, đại diện cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thay mặt
cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc quyết định và
trao Huân chương Lao động Hạng 2 cho
PGS.TS. Lương Chi Mai- nguyên Phó Viện trưởng

Ban lãnh đạo Viện CNTT trao tặng các danh hiệu thi đua
cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Viện Công nghệ thông tin và Huân chương Lao
động Hạng 3 cho PGS.TS Thái Quang Vinh Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin .
Huân chương lao động được trao tặng cho 2 cán
bộ trong Viện là sự ghi nhận cho những thành
tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong suốt
quá trình công tác của PGS.TS. Lương Chi Mai
và PGS.TS Thái Quang Vinh. Đây là một sự kiện
mang ý nghĩa lớn, niềm tự hào không chỉ của 2
cán bộ được vinh danh, mà còn là của Viện
Công nghệ thông tin nơi luôn tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho cán bộ phấn đấu hết mình cho sự
phát triển chung.
Xử lý: Nguyễn Thị Vân Nga

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ và Hội nghị tổng kết công tác năm 2021,
kế hoạch triển khai công tác năm 2022
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức Lễ Trao
tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch
triển khai công tác năm 2022.
Ngày 21/01/2022, Bảo tàng Thiên nhiên Việt
Nam tổ chức “Lễ Trao tặng bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ và Hội nghị tổng kết công tác
năm 2021, kế hoạch triển khai công tác năm
2022” tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam; TS. Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư
thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCN Việt

PGS.TS Trần Tuấn Anh phát biểu chúc mừng
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
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PGS.TS Trần Tuấn Anh thừa ủy quyển của Thủ tướng
Chính phủ, thay mặt Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt
Nam tặng Bằng khen cho ban lãnh đạo
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh phát biểu cảm ơn tại buổi lễ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nam; TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng ban
Tổ chức - Cán bộ; đại diện một số lãnh đạo các
đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và Công nghệ cùng
toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bảo
tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Tùng công bố
quyết định trao tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
về những đóng góp của Bảo tàng trong thời
gian qua.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chủ
tịch Viện, PGS.TS Trần Tuấn Anh đã trao Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng

Thiên nhiên Việt Nam.
Nhân dịp này Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và
phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm
năm 2022.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Tuấn Anh
chúc mừng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhận
được Bằng khen. Đồng chí đánh giá cao những
thành tích đạt được trong năm 2021 và mong
muốn trong thời gian tới, Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các
nhiệm vụ và các dự án lớn được giao.
Nguyễn Tường Lan

Trung tâm Thông tin- Tư liệu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021
và phương hướng năm 2022
Ngày 12/01/2022, Trung tâm Thông tinTư liệu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác năm 2021 và phương hướng năm
2022, với sự tham gia của toàn thể cán bộ,
viên chức của Trung tâm.

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Vân Nga- Giám
đốc Trung tâm Thông tin- Tư liệu đã trình bày
báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng
công tác của năm 2022. Theo đó, đánh giá tình
hình chung, với lực lượng mỏng, cán bộ, viên
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Trong năm 2022, Trung tâm Thông tin- Tư liệu
sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt
được trong các lĩnh vực của công tác, để hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Với những thành tích đã đạt được trong năm
2021, Trung tâm Thông tin- Tư liệu đã được
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ trao tặng
danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

ThS. Nguyễn Thị Vân Nga trình bày báo cáo tổng kết
hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

chức đã cố gắng hoàn tốt các nhiệm vụ được
giao: 8 nhiệm vụ cơ sở, 1 nhiệm vụ chọn lọc và
7 nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam như: Xây dựng Báo cáo thường
niên 2020, Biên tập và in ấn phụ lục; Mua tạp
chí điện tử khoa học công nghệ ngoại văn; Xây
dựng Bản tin Khoa học Công nghệ; Lịch Việt
Nam 2031-2100; Tăng cường năng lực công tác
lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ; Dự án 4.0.
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin- Tư liệu
đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin và truyền
thông. Là đầu mối thông tin khoa học công
nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Trung tâm đã xuất bản 12 số Bản tin
Khoa học Công nghệ, chụp ảnh, viết tin bài và
làm phóng sự về các hoạt động của Viện Hàn
lâm. Một số sản phẩm tiêu biểu của Trung tâm
Thông tin- Tư liệu về công tác truyền thông là:
Đưa tin về sự kiện quan trọng GS.VS. Châu Văn
Minh tái trúng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Trung
Ương Đảng Khoá VIII; Viết tin về tập thể nhà
khoa học của Viện Hàn lâm đạt Giải Kovalevkaia; Làm phóng sự về tàu Viện sỹ Oparin; các
tin, bài về sự kiện GS.VS. Châu Văn Minh được
trao Huân chương Bắc Đẩu bội tinh, Xuất bản số
Đặc biệt của Bản tin KHCN nhân Ngày Khoa học
& Công nghệ và 46 năm thành lập Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lãnh đạo Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chúc
mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Việt
Nam tổng hợp thành công thuốc điều trị COVID19 nhờ phương pháp mới… Các tin, bài xuất bản
trên Bản tin Khoa học Công nghệ, được độc giả
đánh giá cao về chất lượng.
Phối hợp với các đơn vị như Viện Toán học, Hội
Vật lý Việt Nam, Trung tâm đã tổ chức thành
công các bài giảng đại chúng như: Toán: Học
thế nào và làm ở đâu?; Ứng dụng vật lý trong
bảo vệ môi trường; tổ chức Chương trình ngày
Khoa học - Công nghệ với chủ đề “”Đổi mới
sáng tạo để kiến tạo tương lai”, toạ đàm về
Ngày Sách Việt Nam 21/4.

ThS. Nguyễn Thị Vân Nga tặng giấy khen cho các cá
nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2021
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Ba nhà khoa học phát minh công nghệ mRNA
nhận giải thưởng khoa học VinFuture
Tối 20/01/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã
diễn ra Lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture với sự tham
gia của nhiều nhà khoa học quốc tế xuất
sắc và công bố những sáng kiến, phát
minh phụng sự nhân loại. Thủ tướng Phạm
Minh Chính tham dự lễ trao giải.

Tham dự lễ trao giải còn có đồng chí Trần Tuấn
Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế
Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo
các bộ, ngành; các nhà khoa học quốc tế kiệt
xuất, là chủ nhân của những giải thưởng khoa
học danh giá thế giới như Nobel, Millennium
Technology, Turing…
Lễ trao giải thưởng VinFuture là tâm điểm của
chuỗi sự kiện Tuần lễ khoa học VinFuture. Bên
cạnh việc tôn vinh các nhà khoa học có công
trình xuất sắc phụng sự nhân loại còn có phần
biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao được thiết kế
riêng cho lễ trao giải, với sự tham gia của hai
ngôi sao nổi tiếng từng đạt nhiều giải thưởng
hàn lâm danh giá về âm nhạc là Nghệ sĩ John
Legend và Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nghệ sỹ múa
Đặng Linh Nga...
Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính chào mừng các nhà khoa học
và quý vị đại biểu, khách quý từ khắp nơi trên
thế giới đã đến với Việt Nam.
"Tôi xin được bắt đầu bằng câu chuyện từ đại
dịch Covid 19, được ví như một đám mây đen
khổng lồ bao trùm lên cả thế giới, gây thảm họa
đối với loài người và tác động tiêu cực đến mọi
mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Nhưng, trong
bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức
tạp, chúng ta vẫn có mặt ở đây trong không khí
hồ hởi, phấn khởi là điều rất đặc biệt và ý nghĩa
nhân văn sâu sắc. Trong thời khắc khó khăn
nhất của dịch bệnh, cả nhân loại đã đặt niềm
tin, hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học
để tìm ra vaccine, thuốc chữa, phòng chống
Covid-19.
Và rồi cả thế giới như vỡ òa trong niềm vui,
hạnh phúc khi biết đã có vaccine, thuốc đặc trị.
Vaccine được ví như là lá chắn thép của nhân
loại để vượt qua đại dịch Covid-19. Cả thế giới
biết ơn, ngưỡng mộ các nhà khoa học - những
người đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.
Chúng ta có mặt ở đây hôm nay bình yên, an
toàn cũng chính nhờ các nhà khoa học, nhờ vaccine và thuốc đặc trị".
Theo Thủ tướng, chúng ta tôn vinh những công
trình đoạt giải thưởng là tôn vinh những giá trị
khoa học đóng góp cho nhân loại, tôn vinh
những nhà khoa học đã ngày đêm nghiên cứu
bằng trí tuệ vượt trội, trái tim nhiệt huyết và
khát vọng cống hiến cho loài người. Và hôm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

nay, chúng ta cũng ghi nhận, đánh giá cao
những doanh nhân với khát vọng hội tụ các nhà
khoa học là được cống hiến những giá trị tốt
đẹp nhất cho nhân loại.
Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VinFuture, Giáo
sư Sir Richard Henry Friend nhấn mạnh: "Ngày
hôm nay, chúng ta đang tham dự một sự kiện
vô cùng đặc biệt: Lễ trao Giải VinFuture lần thứ
nhất. Giải thưởng VinFuture tôn vinh những
phát minh khoa học căn bản và nền tảng có tác
động thực sự đến chất lượng cuộc sống trên
toàn cầu".
Theo Giáo sư Friend, Việt Nam là một quốc gia
trẻ, lạc quan và sáng tạo, có tầm nhìn về một xã
hội có giáo dục, lành mạnh và thịnh vượng. Thật
tuyệt vời khi thấy sự nhiệt tình thẳng thắn đối
với khoa học và sự đổi mới, cũng như sự đánh
giá thẳng thắn những lợi ích mà nó có thể mang
lại.
Quỹ VinFuture là quỹ hoạt động phi lợi nhuận
được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân – bà Phạm
Thu Hương. Quỹ có sứ mệnh tôn vinh và hỗ trợ
các nghiên cứu khoa học, các sáng chế công
nghệ đột phá, đã đóng góp hoặc có tiềm năng
đóng góp cho cuộc sống của hàng triệu người
trên trái đất trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời kiến
tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương
lai.
Trong lần trao giải đầu tiên, giải thưởng
Chính trị giá 3 triệu USD đã được trao cho
3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew
Weissman
(Mỹ)
và
Pieter
Cullis
(Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo
ra các loại vaccine ngăn ngừa Covid-19 hiệu
quả. Theo đó, công nghệ sử dụng mRNA đã
được sửa đổi, bao bọc trong các hạt nano lipid
giúp ngăn hệ thống miễn dịch phản ứng với
mRNA khi được đưa vào cơ thể và không gây ra
các phản ứng cytokine, không gây độc tính hoặc
tác dụng phụ. Dựa trên khám phá của Kariko và
Weissman cùng với việc tạo ra hạt nano lipid
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Thủ tướng trao giải thưởng VinFuture cho ba nhà
khoa học phát minh công nghệ mRNA.

BioNTech, Moderna đã sản xuất được các loại
vaccine phòng, chống Covid -19 hữu hiệu trong
thời gian kỷ lục.
Không chỉ tạo ra vũ khí ngăn chặn nguy cơ lây
lan và tử vong do đại dịch trên phạm vi toàn
cầu, công nghệ mRNA còn có tiềm năng tạo các
loại vaccine ngăn ngừa HIV, ung thư, miễn dịch
và các bệnh di truyền… có thể bảo vệ sức khỏe
cho hàng tỷ người trên thế giới trong tương lai.
Cùng với Giải thưởng Chính là 3 giải Đặc biệt,
mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho các nhà
khoa học nghiên cứu trong các lĩnh vực mới;
nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các
nước đang phát triển.
Đầu tiên, hạng mục Giải Đặc biệt dành cho
“Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực
mới” được trao cho Giáo sư Omar Yaghi (Mỹ)
với công trình tiên phong khám phá ra vật liệu
khung cơ-kim (MOFs). MOFs là một loại vật liệu
mới bao gồm các liên kết hữu cơ tích điện và
các ion kim loại, có độ xốp vĩnh viễn, sự ổn định
ấn tượng trên diện tích bề mặt lớn. Với kích
thước lỗ xốp có thể điều chỉnh tạo thành mạng
lưới 3D, cho phép hấp thụ và lưu trữ các phân
tử khí và nước, MOFs tạo ra giải pháp thu nhận,
lưu trữ, phân tách và kiểm soát thành phần
hóa học của nhiều loại khí và phân tử, có khả
năng làm sạch môi trường, mang lại bầu không
khí, nguồn năng lượng và nguồn nước sạch
hơn.
Đặc biệt, máy thu nước MOF của giáo sư Yaghi
có tiềm năng cung cấp nước sạch từ không khí.
Nếu được ứng dụng thành công, vật liệu mới
MOFs sẽ thay đổi cuộc sống của hàng triệu
người đang sinh sống tại những nơi khan hiếm
nguồn nước sạch, giúp tự chủ về nguồn nước
và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.
Giải Đặc biệt thứ 2 dành cho “Nhà khoa học
nữ” đã được trao cho Giáo sư Zhenan Bao (Mỹ)
với công trình nghiên cứu các vật liệu điện tử
hữu cơ có đặc tính của da người. Đây là một
loại vật liệu hữu cơ cho phép biến các thiết bị
điện tử thành một phần trên cơ thể người với
khả năng co giãn, tự chữa lành và tự phân hủy
sinh học. Những chức năng trên rất hữu ích
trong chẩn đoán và điều trị chăm sóc sức khỏe

thông minh, đồng thời có thể được ứng dụng
vào các thiết bị điện tử để đeo và cấy ghép,
mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn hơn cho
hàng triệu người khiếm khuyết các bộ phận cơ
thể trên khắp thế giới hiện tại, cũng như tạo ra
các đột phá về y tế trong tương lai.
Giải Đặc biệt dành cho “Nhà khoa học đến từ
các nước đang phát triển” thuộc về vợ chồng
hai nhà khoa học đến từ Nam Phi, Giáo sư Salim
Abdool Karim và Giáo sư Quarraisha Abdool Karim, với công trình nghiên cứu giúp ngăn nguy
cơ lây nhiễm HIV và giảm gánh nặng bệnh
AIDS. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực
dịch tễ, hai nhà khoa học đã phát triển một loại
gel có chứa dược chất tenofovir giúp kháng virus HIV và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, qua
đó đặt nền móng cho phương pháp điều trị dự
phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). Salim
Abdool Karim và Quarraisha Abdool Karim cũng
tạo ra thuốc dạng uống nhằm thiết lập chiến
lược phòng ngừa HIV đặc biệt dành cho phụ nữ
trẻ và nữ vị thành niên và hạn chế nguy cơ lây
nhiễm HIV cho trẻ sơ sinh.
Nghiên cứu của vợ chồng Giáo sư Karim đã
được UNAIDS và WHO công nhận là đột phá
khoa học quan trọng, có tác động to lớn đến nỗ
lực ngăn ngừa đại dịch thế kỷ tại châu Phi và
trên toàn thế giới.
Đại diện cho những người đoạt giải, Giáo sư
Katalin Kariko chia sẻ “Chúng tôi rất vinh dự

được lựa chọn là chủ nhân của Giải thưởng
Chính VinFuture. Là những nhà khoa học, chúng
tôi ngày ngày thực hiện các nghiên cứu trong
phòng thí nghiệm và mong rằng, một ngày nào
đó trong cuộc đời mình, những thành tựu
nghiên cứu của mình sẽ mang lại lợi ích chung
cho nhiều người. Thật vui mừng vì những khám
phá của chúng tôi đã đặt nền móng cho các loại
vaccine mRNA. Cũng cần lưu ý rằng, các loại
vaccine này đã được phát triển dựa trên thành
quả khoa học và kỹ thuật của cả thế kỷ cùng
những khám phá của hàng trăm nghìn nhà khoa
học, bác sĩ, kỹ sư và các chuyên gia để tạo nên
tính hiệu quả và độ an toàn. Chúng tôi hy vọng
rằng cuộc phiêu lưu khoa học của mình sẽ
truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà nghiên
cứu tiếp theo, để những đóng góp của họ sẽ
nâng cao các kiến thức khoa học của nhân loại,
chăm sóc và cải thiện cuộc sống của con
người.”
Sự kiện Lễ trao giải đã khép lại mùa giải VinFuture đầu tiên với chất lượng vượt kỳ vọng của
Hội đồng Giải thưởng cả về số lượng, chất
lượng lẫn khả năng ứng dụng thực tiễn của các
đề cử. Thành công bước đầu của Giải thưởng
đã tạo lập nền móng cho việc mở rộng tầm ảnh
hưởng của Giải thưởng trong những năm tiếp
theo, cổ vũ và thúc đẩy các nhà khoa học tìm
kiếm giải pháp cho các thách thức của nhân
loại, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn
cho mọi người, kiến tạo môi trường sống bền
vững cho các thế hệ mai sau.
Hữu Hảo tổng hợp
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Phương pháp và thiết bị chế biến nông sản, dược liệu bằng cách kết hợp
quá trình sấy và quá trình trích ly
Bằng độc quyền sáng chế số 1-0028413
“Phương pháp và thiết bị chế biến nông
sản, dược liệu bằng cách kết hợp quá trình
sấy và quá trình trích ly” đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp cho TS. Phạm Thị Thùy
Phương và các cộng sự Viện Công nghệ
Hóa học, Viện Hàn lâm KHCNVN ngày
25/05/2021. Sáng chế đề cập đến phương
pháp chế biến nông sản, dược liệu, thân
thiện với môi trường, tiết kiệm năng
lượng, rút ngắn thời gian chế biến và giảm
thất thoát các thành phần có dược tính
trong suốt quá trình chế biến.
Những giải pháp làm khô nông sản, dược liệu
vẫn được áp dụng như thiết bị sấy bơm nhiệt,
phương pháp sử dụng năng lượng vi sóng để
sấy các nguyên liệu sinh học đã được đông
lạnh… dù có nhiều ưu điểm, nhưng đều gây thất
thoát một lượng khá lớn các thành phần có
dược tính dễ bay hơi có trong nguyên liệu ban
đầu.
Có nhiều phương pháp để chiết xuất tinh dầu
nói riêng và các chất có hoạt tính sinh học nói
chung, ra khỏi nguyên liệu tùy thuộc bản chất
nguyên liệu và trạng thái của thành phần cần
chiết xuất trong nguyên liệu. Ở Việt Nam hiện
nay, tinh dầu được khai thác chủ yếu bằng
phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước vì
nhiều lý do như quy trình đơn giản, thiết bị dễ
chế tạo, dễ vận hành và chi phí đầu tư thấp.
Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều nhược
điểm như: không thể áp dụng cho những loại
nguyên liệu có hàm lượng tinh dầu thấp; tinh
dầu thu được có thể bị giảm chất lượng nếu có
chứa các cấu tử dễ bị thủy phân; hiệu suất tách
kém; và chi phí sản xuất cao do tiêu tốn năng
lượng để hóa hơi nước và tiêu tốn nước để
ngưng tụ hỗn hợp hơi.
Để khắc phục những nhược điểm trên có thể sử
dụng CO2 ở trạng thái siêu tới hạn để chiết tinh
dầu. Đây là một phương pháp hiện đang được
phát triển trên thế giới vì một số ưu điểm như
sử dụng CO2 không độc, giá rẻ và dễ tách khỏi
tinh dầu không như các loại dung môi khác; thời
gian chiết nhanh giúp giữ được mùi vị và thành
phần thiên nhiên. Mặc dù vậy, phương pháp này
có nhược điểm là không chiết tách được các
thành phần phân cực, quy trình vận hành phức
tạp, không phù hợp để ứng dụng ở những vùng
sâu, vùng xa; thêm vào đó, chi phí đầu tư thiết
bị và chi phí vận hành (đặc biệt là chi phí cho
CO2 lỏng) cũng cao hơn hẳn so với phương pháp
chưng cất lôi cuốn hơi nước.
Mục đích của sáng chế này là cung cấp phương

pháp và thiết bị thân thiện với môi trường ứng
dụng trong công nghệ chế biến nông sản, dược
liệu nhằm tiết kiệm năng lượng, rút ngắn thời
gian chế biến và giảm thất thoát các thành phần
có dược tính trong suốt quá trình chế biến.
Các phương pháp làm khô nông sản, dược liệu
đã biết làm thất thoát một lượng khá lớn các
thành phần có dược tính dễ bay hơi có trong
nguyên liệu ban đầu trong khi các phương pháp
trích ly vi sóng đã biết không thể tách triệt để
các thành phần có dược tính ra khỏi nguyên
liệu. Chính vì vậy, phương pháp chế biến nông
sản, dược liệu theo sáng chế đặc trưng ở chỗ
quá trình sấy được kết hợp với quá trình trích ly
tinh dầu và dịch chiết nhằm thu hồi triệt để các
thành phần có dược tính, cụ thể gồm các bước
sau:
Bước 1: Nông sản, dược liệu được sơ chế tùy
theo bản chất của từng loại nguyên liệu và yêu
cầu của từng sản phẩm.
Bước 2: Nông sản, dược liệu sau khi sơ chế
được cấp vào buồng sấy. Tiến hành chiếu xạ vi
sóng cho vật liệu sấy trong buồng sấy để tiến
hành quá trình sấy ở nhiệt độ cố định và trong
điều kiện chân không. Trong quá trình sấy, hơi
nước và các thành phần khác tách ra từ nguyên
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liệu được thoát ra khỏi buồng sấy bằng trọng
lực.
Bước 3: Tiến hành ngưng tụ hỗn hợp hơi thoát
ra từ buồng sấy và thu dịch chiết; đồng thời,
tách tinh dầu ra khỏi dịch chiết trong trường
hợp trong dịch chiết có tinh dầu.
Sản phẩm thu được bằng phương pháp chế biến
nông sản, dược liệu theo sáng chế là nông sản,
dược liệu đã được làm khô đến độ ẩm bảo quản
và hỗn hợp dịch chiết hoặc tinh dầu thu hồi
được trong quá trình sấy. Tùy theo mục đích sử
dụng, hỗn hợp này có thể được tiếp tục tinh chế
để thu nhận tinh dầu hoặc các hợp chất có hoạt
tính sinh học giá trị khác.
Ngoài ra, công nghệ trích ly hỗ trợ vi sóng cũng
được xem là rất có triển vọng để triển khai
trong thực tế. Ưu điểm nổi bật của phương
pháp này so với phương pháp chưng cất lôi
cuốn hơi nước là chi phí năng lượng thấp và thời
gian trích ly ngắn.
Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng thử nghiệm trên
nguyên liệu sả, gừng và vỏ bưởi. Kết quả cho
thấy phương pháp mới cho hiệu suất tinh dầu,
khả năng kháng khuẩn cao hơn phương pháp
truyền thống trong trường hợp trích ly gừng và
sả; đặc biệt năng lượng tiêu hao giảm nhiều lần
so với phương pháp truyền thống.
Phương pháp và thiết bị chế biến nông sản,
dược liệu kết hợp quá trình sấy và trích ly theo

Sản phẩm gừng khô sau khi đã trích tinh dầu.

sáng chế đem lại hiệu quả rất thiết thực trong
cuộc sống, giúp giảm thời gian sấy và tận thu
được các thành phần có dược tính có trong
nguyên liệu đem sấy mà không tốn thêm chi phí
năng lượng, nhờ đó, giảm thiểu được chi phí
sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm, tăng hiệu quả sử
dụng thiết bị và đem lại giá trị tăng thêm cho
nhà sản xuất.
Xử lý: Trần Thị Kim Ngân

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm trạm sạc điện đa năng
sử dụng năng lượng mặt trời.
Biến đổi khí hậu đang được xem là một trong
những thách thức lớn đến sự tồn tại và phát
triển của xã hội loài người. Nguyên nhân dẫn tới
biến đổi khí hậu đã được xác định là do sự gia
tăng nhanh chóng của các khí nhà kính, trong
đó khí CO2 được coi là khí gây ra biến đổi khí
hậu nghiêm trọng nhất do được phát sinh từ
hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội của con
người. Tính đến năm 2016, có đến 24% khí
phát thải đến từ các hoạt động trong giao thông
vận tải. Để giảm lượng khí thải này, lựa chọn
khả thi nhất hiện nay là sử dụng các nguồn
năng lượng sạch như năng lượng mặt trời. Đóng
góp nghiên cứu trong lĩnh vực này, TS. Vũ Minh
Pháp và nhóm nghiên cứu Viện Khoa học năng
lượng đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu thiết

kế, lắp đặt, thử nghiệm trạm sạc điện đa
năng sử dụng năng lượng mặt trời”.

Mục tiêu của nghiên cứu là ứng dụng năng
lượng mặt trời vào trạm sạc điện tại Việt Nam,
trong đó nghiên cứu áp dụng công nghệ điều
khiển lấy điểm công suất cực đại MPPT nhờ việc

cải tiến thuật toán P&O bằng thuật toán điều
khiển thông minh, đồng thời nghiên cứu ảnh
hưởng trạm sạc điện mặt trời đến lưới điện phân
phối trong điều kiện trạm sạc điện mặt trời có
nối lưới tại Việt Nam.
Ngày nay, thị trường xe điện (EV) ngày càng
phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên nhiều
quốc gia phát triển và đang phát triển. Tính đến
năm 2018, số lượng xe điện trên toàn thế giới
đã lên đến trên 253 triệu chiếc. Tuy nhiên, cơ sở
hạ tầng hỗ trợ cho các phương tiện này vẫn
chưa thực sự đáp ứng đủ, các trạm sạc điện
công cộng cho xe điện mới chỉ được khoảng
500.000 trạm tại một số nước phát triển, như
Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc... Hầu
hết việc cung cấp điện cho các xe điện ở đây
chủ yếu lấy từ lưới điện sử dụng nhiên liệu hóa
thạch và trên thực tế, việc giảm sự phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch chưa thực sự được cải
thiện. Vấn đề này sẽ được giải quyết nếu năng
lượng tái tạo được sử dụng, đặc biệt là năng
lượng mặt trời.
BẢN TIN KHCN SỐ 85 THÁNG 01/2022 33

THÀNH TỰU KHOA HỌC

Xe điện sử dụng điện lấy từ năng lượng mặt trời
thải ra ít hơn 96% khối lượng các chất gây ô
nhiễm so với xe điện sử dụng lưới điện lấy từ
nhiên liệu hóa thạch, 4% các chất ô nhiễm còn
lại là từ phanh và mòn lốp. Ngoài ra, điện mặt
trời không gây các ô nhiễm về tiếng ồn, ô nhiễm
hóa học, hay các chất phóng xạ trong quá trình
sử dụng. Như vậy, sự kết hợp giữa năng lượng
mặt trời và trạm sạc điện là một trong những
giải pháp phát triển bền vững trong điều kiện
hiện nay. Các trạm sạc sử dụng điện mặt trời
cũng có thể được lắp đặt tại nhiều địa điểm
khác nhau như nơi làm việc, trung tâm mua
sắm, nhà hàng, đường cao tốc... như các mô
hình kinh doanh dịch vụ có doanh thu và lợi ích.
Những năm gần đây tại các thành phố lớn của
Việt Nam, sự gia tăng dân số và đô thị hóa
nhanh chóng song song với sự bùng nổ của các
phương tiện giao thông truyền thống và sự xuất
hiện của các loại hình xe điện. Ngược lại với sự
phát triển nhanh chóng của thị trường xe điện,
cơ sở hạ tầng cho việc sạc điện vẫn còn rất hạn
chế. Từ cuối năm 2014, nhiều công ty tại Việt
Nam đã thực sự xem xét việc cung cấp các trạm
sạc cho xe điện hai bánh và dự kiến sẽ thiết lập
các trạm sạc nhanh 10 phút tại các cửa hàng xe
đạp điện tử hoặc trên đường. Hiện nay, tại Hà
Nội, đã có một số trạm sạc công cộng miễn phí
cho xe hai bánh chạy bằng điện lấy từ lưới điện
tại Bà Triệu, Thái Hà và Điện Biên Phủ. Các trạm
sạc này được tài trợ bởi một công ty kinh doanh
xe điện và được cung cấp bởi các cửa hàng lắp
đặt. Bên cạnh đó, các công ty thương mại EV
như VinFast cũng cung cấp các dịch vụ phụ trợ
để hỗ trợ khách hàng của họ, như bảo trì miễn
phí, trạm sạc miễn phí, v.v .... Tuy nhiên, số
lượng các trạm này rất ít và chỉ hỗ trợ cho các
khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của
hãng. Hầu hết các mô hình này đều lấy nguồn
điện từ lưới điện, chỉ có một vài mô hình sử
dụng kết hợp nguồn điện từ năng lượng mặt trời
và lưới điện.
Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có các đánh giá
về ảnh hưởng đến chất lượng điện năng của
lưới điện phân phối trong điều kiện phụ tải dao
động tại các trạm sạc. Việc phát triển ứng dụng
các trạm sạc điện sử dụng năng lượng mặt trời
trong thực tế còn hạn chế do hiệu quả hoạt
động và thiếu các nghiên cứu tối ưu về cấu hình
hệ thống sử dụng nguồn điện mặt trời, công
nghệ tích trữ điện năng và hệ thống điều khiển
dò bám điểm công suất cực đại MPPT. Trong
cấu trúc trạm điện mặt trời nói chung, bộ phận
điều khiển lấy điểm công suất cực đại MPPT có
vai trò rất quan trọng vì đây là phương pháp dò
tìm điểm làm việc có công suất tối ưu của hệ
thống nguồn điện pin mặt trời qua việc điều
khiển chu kỳ đóng mở khoá điện tử trong bộ

chuyển đổi công suất DC/DC.

Điểm công suất cực đại pin mặt trời thay đổi
theo bức xạ mặt trời

Như vậy, đối với Việt Nam, việc nghiên cứu xây
dựng trạm sạc điện sử dụng năng lượng mặt
trời, đặc biệt là trạm sạc điện sử dụng năng
lượng mặt trời có nối lưới tại các khu đô thị lớn
là thực sự cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý thuyết
và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần
tạo nền tảng cho sự phát triển của các phương
tiện xe điện, đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ
trợ giảm phát thải khí nhà kính.

Trạm sạc điện dùng điện mặt trời tại Viện KHNL
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Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm hoạt
động của mô hình trạm sạc điện dùng điện mặt
trời lắp đặt tại Viện Khoa học năng lượng để xác
định phụ tải xe điện có thể sạc điện trực tiếp tại
hệ thống PV vào ban ngày hoặc từ lưới điện địa
phương vào ban đêm và khi thời tiết không
thuận lợi. Điện năng dư thừa từ hệ thống PV
sản xuất có thể được bán cho lưới điện địa
phương theo chính sách hỗ trợ điện mặt trời áp
mái của chính phủ Việt Nam. Trong khi đó,
ắcquy dự trữ trong trạm sạc điện PV được thiết
kế để đáp ứng yêu cầu lưu trữ năng lượng tối
thiểu và dự phòng trường hợp không có điện
mặt trời, điện lưới để giảm tối đa tổng chi phí
đầu tư của hệ thống. Việc thử nghiệm mô hình
đã đánh giá được hiệu quả các vấn đề về công
nghệ như sau:
- Mô hình trạm sạc xe điện (EV) chạy bằng điện
mặt trời nối lưới bao gồm các thành phần chính
là hệ thống pin mặt trời (PV), bộ chuyển đổi
điện hai chiều DC-AC và AC-DC (Inverter hỗn
hợp), lưới điện, ắcquy dự phòng đã được đấu
nối thành công và vận hành ổn định.
- Điện mặt trời có thể cung cấp cho phụ tải xe
điện và lưới điện.
- Điện mặt trời và điện lưới có thể nạp điện cho
hệ thống ắcquy.iệm hoạt động mô hình
Mô hình trạm sạc điện dùng điện mặt trời lắp
đặt tại Viện Khoa học năng lượng đã được lắp
đặt, vận hành thành công. Việc thử nghiệm đã
đánh giá mô hình đáp ứng được các vấn đề về
công nghệ. Phụ tải xe điện có thể sạc điện trực
tiếp tại hệ thống PV vào ban ngày hoặc từ lưới
điện địa phương vào ban đêm và khi thời tiết
không thuận lợi. Điện năng dư thừa từ hệ thống
PV sản xuất có thể được bán cho lưới điện địa
phương theo chính sách hỗ trợ điện mặt trời áp
mái của chính phủ Việt Nam. Trong khi đó,
ắcquy dự trữ trong trạm sạc điện PV được thiết
kế để đáp ứng yêu cầu lưu trữ năng lượng tối
thiểu và dự phòng trường hợp không có điện
mặt trời, điện lưới để giảm tối đa tổng chi phí
đầu tư của hệ thống.
Kết quả nghiên cứu hoạt động trạm sạc xe điện
dùng điện mặt trời trong điều kiện thực tế cho
thấy hiệu quả kinh tế kỹ thuật trạm sạc phụ
thuộc nhiều vào điều kiện bức xạ mặt trời và giá
bán điện mặt trời FIT. Trong 2 kịch bản giá FIT
là 8,38 centsUS/kWh và 8 centsUS/kWh, khu
vực có bức xạ mặt trời càng cao thì chi phí NPC,
COE, hoạt động càng thấp, do vậy hiệu quả đầu
tư sẽ tăng lên. Trong trường hợp giá FIT giảm,
các chi phí NPC, COE, hoạt động ở Hà Nội, Đà
Nẵng và HCM đều có xu hướng tăng nhẹ, nên
dẫn đến hiệu quả đầu tư sẽ bị giảm. Các khu
vực bức xạ mặt trời có chi phí COE bằng xấp xỉ
với giá FIT điện mặt trời cũng có thể xem xét

đầu tư trạm sạc điện mặt trời bằng cách tối ưu
việc lựa chọn thiết bị để giảm chi phí đầu tư.
Mặt khác, việc sử dụng hệ thống PV với công
suất càng lớn trong các trạm sạc xe điện sẽ góp
phần giảm tỷ lệ sử dụng điện lưới và lượng CO2
phát sinh trong quá trình sử dụng.
Đóng góp mới của đề tài là thiết kế công nghệ
điều khiển lấy điểm công suất cực đại nhờ việc
cải tiến thuật toán P&O bằng thuật toán trí tuệ
nhân tạo ANN, nghiên cứu ảnh hưởng trạm sạc
điện mặt trời đến lưới điện phân phối, đánh giá
hiệu quả trạm sạc điện mặt trời trong điều kiện
thời tiết Việt Nam.
Kết quả của nhóm nghiên cứu là tiền đề phát
triển các hệ thống trạm sạc điện sử dụng năng
lượng mặt trời nhằm cung cấp điện chất lượng
cao. Việc nghiên cứu thử nghiệm thành công
trạm sạc điện và khả năng mở rộng phạm vi sử
dụng trạm sạc điện ở mọi khu vực trong đô thị
một cách linh hoạt, góp phần đẩy mạnh hiệu
quả hoạt động xe điện tại Việt Nam.

Thiết bị thí nghiệm MPPT ANN

Đề tài được xếp loại Xuất sắc.
Chu Thị Ngân tổng hợp
Nguồn: “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm trạm
sạc điện đa năng sử dụng năng lượng mặt trời”.
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Một số đề tài được nghiệm thu gần đây
1. Đề tài “Xây dựng bộ sưu tập mẫu khoáng
sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng…) phần
đất liền Việt Nam” của PGS.TS. Phạm Tích Xuân.
Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất. Mã số:
BSTMV.29/15-18. Tên chương trình: Dự án xây
dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên
nhiên Việt Nam. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.
2. Đề tài “Xây dựng công nghệ sản xuất màng
chitosan phối hợp với các hợp chất phức chelate, nano kim loại bọc phân ure và một số loại
phân bón khác” của PGS.TS. Hoàng Thị Kim
Dung. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Hóa học.
Mã số: UDSXTN.03/18-19. Tên chương trình: Dự
án sản xuất thử nghiệm. Đề tài được đánh giá
loại Xuất sắc.
3. Đề tài “Hệ nano từ mang thuốc phát huỳnh
quang hồng ngoại gần cho chẩn đoán và điều
trị” của PGS.TS. Hà Phương Thư; TS. Bich Thuy Doan. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học vật
liệu. Mã số: QTFR01.01/19-20. Tên chương
trình: Hợp tác với Cộng hòa Pháp. Hướng nghiên
cứu: Khoa học vật liệu. Đề tài được đánh giá
loại Xuất sắc.
4. Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và
tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia
sasanqua” của TS. Nguyễn Thị Cúc. Cơ quan chủ
trì: Học viện Khoa học và Công nghệ. Mã số:
GUST.STS.ĐT2018-HH01. Tên chương trình: Hỗ
trợ sau Tiến sĩ. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.
5. Đề tài “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa
học về phân loại và giám định mẫu đất” của TS.
Nguyễn Thanh Tuấn. Cơ quan chủ trì: Bảo tàng
thiên nhiên Việt Nam. Mã số: BSTMV.07/19-21.
Tên chương trình: Dự án Xây dựng Bộ sưu tập
mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam. Đề
tài được đánh giá loại Xuất sắc.

6. Đề tài “Nghiên cứu các dạng cấu trúc của Polysaccharide từ tảo biển định hướng ứng dụng
trong thực phẩm, nông nghiệp và dược phẩm”
của PGS.TS.Thành Thị Thu Thủy; GS.TS. Yoshiaki Yuguchi. Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học. Mã
số: QTJP01.01/18-20. Tên chương trình:
Chương trình hợp tác với tổ chức JSPS, Nhật
Bản. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
7. Đề tài “Ứng dụng cấu trúc song song để thiết
kế và chế tạo mô hình bệ tập lái oto 4 bậc tự
do” của TS. Phạm Văn Bạch Ngọc. Cơ quan chủ

trì: Viện Cơ học. Mã số: VAST01.06/19-20.
Hướng nghiên cứu: Công nghệ thông tin - tự
động hóa - điện tử - Công nghệ vũ trụ. Đề tài
được đánh giá loại Khá.
8. Đề tài “Nghiên cứu phát triển các phương
pháp gia nhiệt cụ bộ xác định tính chất nhiệt
của lớp phủ nanocompozit trong điều kiện dòng
nhiệt ổn định” của TS. Phạm Gia Vũ, PGS.TS.
Vrublevsky Igor Alfonsovic. Cơ quan chủ trì: Viện
Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số: QTBY01.03/19-20.
Tên chương trình: Hợp tác với Quỹ nghiên cứu
cơ bản Belarus. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.

9. Đề tài “Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất
liền) Trung Trung Bộ - Tây Nguyên Việt Nam”
của TS. Lê Thị Châu. Cơ quan chủ trì: Viện
Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. Mã số:
BSTMV.15/2016-2021. Tên chương trình: Xây
dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên
nhiên Việt Nam. Đề tài được đánh giá loại Đạt.
10. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và
GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên
đâ xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại tỉnh
Thừa Thiên Huế” của PGS.TS. Nguyễn Quang
Tuấn. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa
học, Đại học Huế. Mã số: VT-UD.09/17-20. Tên
chương trình: Công nghệ vũ trụ 2016-2020. Đề
tài được đánh giá loại Đạt.
11. Đề tài “Tổng hợp các dẫn xuất pyrophosphate có tiềm năng ức chế enzyme ecto-5'nucleotidase” của TS. Nguyễn Văn Tài. Cơ quan
chủ trì: Học viện Khoa học và Công nghệ. Mã
số: GUST.STS.ĐT2017-HH17. Tên chương trình:
Hỗ trợ sau tiến sĩ. Đề tài được đánh giá loại Khá.
12. Đề tài “Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược
liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ
cao chiết cây an xoa (Tổ kén -Helicteré sp.) tại
Đắk Nông” của TS. Bùi Đình Thạch. Cơ quan chủ
trì: Viện Sinh học nhiệt đới. Mã số: UDNGDP.02/19-20. Tên chương trình: Hợp tác với
Bộ, ngành, địa phương. Đề tài được đánh giá
loại Xuất sắc.
13. Đề tài “Nâng cấp trục liên thông văn bản để
gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ
thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam” của ThS. Nguyễn Thị Hoan. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học và tính
toán. Tên chương trình: Nhiệm vụ hỗ trợ, phục
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vụ hoạt động khoa học và công nghệ. Hướng
nghiên cứu: Công nghệ thông tin. Đề tài được
đánh giá loại Xuất sắc.
14. Đề tài “Xây dựng giải pháp phát hiện hành vi
thu thập thông tin và đánh giá mức độ an toàn
của ứng dụng trên nền tảng Android” của
PGS.TS. Phạm Thanh Giang. Cơ quan chủ trì:
Viện Công nghệ thông tin. Mã số: VAST01.05/18
-19. Hướng nghiên cứu: Công nghệ thông tin,
Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ. Đề
tài được đánh giá loại Khá.
15. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
CRISPR/Cas9 trong tạo đột biến gen nhằm giảm
tích lũy đường rafinose nâng cao chất lượng hạt
cây đậu tương” của PGS.TS. Phạm Bích Ngọc.
Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học. Mã
số: VAST02.04/19-20. Hướng nghiên cứu: Công
nghệ sinh học. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.
16. Đề tài “Nghiên cứu vai trò của môi trường
trầm tích trong hệ sinh thái vùng bãi triều châu
thổ sông Hồng” của ThS. Bùi Văn Vượng. Cơ
quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường
biển. Mã số: VAST05.03/19-20. Hướng nghiên
cứu: Khoa học Trái đất. Đề tài được đánh giá
loại Khá.
17. Đề tài “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các
chất kích thích sinh trưởng thực vật đến sự sinh
trưởng, phát triển và khả năng tích lũy của
chúng trong rau xanh” của TS. Nguyễn Ngọc
Tùng, GS.TS. Tibor Janda. Cơ quan chủ trì:
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công
nghệ. Mã số: QTHU01.01/20-21. Tên chương
trình: Hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc.
18. Đề tài “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme
PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân
lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum)”
của TS. Trần Quốc Toàn. Cơ quan chủ trì: Viện
Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Mã số:
ĐLTE00.04/19-20. Tên chương trình: Hỗ trợ cán
bộ khoa học trẻ . Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.
19. Đề tài “Nghiên cứu sự biến động theo mùa
của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm
Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha
Trang, Khánh Hòa” của TS. Đặng Thị Phương
Ly. Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học các hợp chất
thiên nhiên. Mã số: ĐLTE00.06/18-19. Tên
chương trình: Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ . Đề

tài được đánh giá loại Xuất sắc.
20. Đề tài “Nghiên cứu tạo tế bào T dạng khảm
mang thụ thể Anti-CDscFv h (CD28-41BB/OX40CD3ζ) CAR-T nhắm đích tế bào ung thư máu
leukemia” của TS. Lã Thị Huyền. Cơ quan chủ
trì: Viện Công nghệ sinh học. Mã số:
VAST02.03/18-19. Hướng nghiên cứu: Công
nghệ sinh học. Đề tài được đánh giá loại Xuất
sắc.
21. Đề tài “Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ
trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng” của TS.
Phan Nhật Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Công
nghệ hóa học. Mã số: UDSXTN.03/19-20. Tên
chương trình: Dự án sản xuất thử nghiệm. Đề
tài được đánh giá loại Xuất sắc.
22. Đề tài “Nghiên cứu biến động hình thái địa
hình các cửa sông ven biển dưới tác động của
việc nạo vét tận thu cát nhiễm mặn ở khu vực
Nam Trung Bộ” của ThS. Phạm Bá Trung. Cơ
quan chủ trì: Viện Hải dương học. Mã số:
VAST05/05.18-19. Hướng nghiên cứu: Khoa học
trái đất. Đề tài được đánh giá loại Khá.
23. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ
chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam
Trung Bộ theo lưu vực sông nhằm phát triển
bền vững nông lâm nghiệp” của TS. Nguyễn
Hữu Xuân. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Quy
Nhơn. Mã số: TN18/T11. Tên chương trình:
Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. Đề tài
được đánh giá loại Đạt.
24. Đề tài “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá,
khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo
miền Nam Việt Nam. Thuộc Dự án: "Xây dựng
Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên
Việt Nam"” của TS. Phan Đông Pha. Cơ quan
chủ trì: Viện Địa chất và Địa vật lý biển. Mã số:
BSTMV.26/16-2021. Tên chương trình: Dự án
xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên
nhiên Việt Nam. Đề tài được đánh giá loại Đạt.

25. Đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao mô hình
tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây
Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL
khoa học công nghệ” của TS.NCVCC. Nguyễn
Đình Kỳ. Cơ quan chủ trì: Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam. Mã số: TN18/C05.
Tên chương trình: Chương trình Tây Nguyên
2016-2020. Đề tài được đánh giá loại Đạt.

Nguồn: Phòng Lưu trữ-TTTL
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Biến thể Omicron, sứ mệnh Mặt trăng, vật
lý hạt cơ bản … nằm trong số các chủ đề
khoa học sẽ định hình các nghiên cứu
trong năm nay.

COVID tiếp diễn
Thế giới đã bước vào năm thứ ba của đại dịch
COVID-19 và chưa có hồi kết. Thách thức đang
đặt ra là phải hiểu rõ hơn về tác động của Omicron - biến thể coronavirus lây lan nhanh được
phát hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 11/2021
và mối đe dọa mà nó gây ra. Các nghiên cứu
ban đầu xác nhận rằng vắc-xin kém hiệu quả
hơn đối với biến thể Omicron. Vào năm 2022,
các nhà nghiên cứu và cơ quan y tế công cộng
sẽ tiếp tục theo dõi sự gia tăng của các biến thể
SARS-CoV-2 mới, cũng như những tác động lâu
dài đối với những người đã khỏi bệnh; triển khai
các đợt nghiên cứu vắc-xin trong bối cảnh lo
ngại về Omicron. Trong khi đó, các cuộc thảo
luận về nguồn gốc của virus có thể vẫn sẽ tiếp
tục.
Vắc xin được cải tiến
Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu phát triển thế
hệ vắc xin tiếp theo có thể chống lại các biến
thể khác nhau của vi rút corona. Năm nay có
thể chứng kiến sự phát triển của vắc-xin RNA
với mục tiêu nhắm đến các biến thể nhất định.
Vắc xin dựa trên protein là một hình thức chủng
ngừa thông thường hơn - và vào năm 2021,
chúng đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong các thử
nghiệm lâm sàng COVID-19 giai đoạn III. Vắc
xin dựa trên DNA được sản xuất rẻ hơn vắc xin
mRNA và không cần bảo quản lạnh, vì vậy có
thể là sự thay thế tốt cho các quốc gia có thu
nhập thấp hơn. Sự phát triển của vắc-xin cũng
được kỳ vọng đối với các loại virus và bệnh nguy
hiểm khác, bao gồm cả HIV, sốt rét và bệnh
Lyme…
Vận may đối với ngành Vật lý
Sau nhiều năm ngừng hoạt động và bảo trì, Máy
Gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider – LHC) dự
kiến sẽ được vận hành lại tại CERN - phòng thí
nghiệm vật lý hạt châu Âu tại Geneva, Thụy Sĩ,
vào tháng 6/2022. Các bộ phận chính của LHC
là ATLAS và CMS đều đã được nâng cấp và mở
rộng với các thiết bị dò bổ sung, cho phép các
nhà khoa học thu thập dữ liệu từ 40 triệu va
chạm của proton. Tại Đại học bang Michigan, cơ
sở nghiên cứu các chùm đồng vị hiếm dự kiến
sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2022. Máy
gia tốc trị giá 730 triệu đô la Mỹ nhằm mục đích
tổng hợp hàng nghìn đồng vị mới của các
nguyên tố đã biết, nghiên cứu cấu trúc hạt nhân
và vật lý của các ngôi sao neutron và vụ nổ siêu
tân tinh.
Sứ mệnh mặt trăng
Các quan vũ trụ và các công ty tư nhân dự kiến
lên đường tới Mặt trăng vào năm 2022. NASA sẽ
phóng tàu quỹ đạo Artemis I nhằm mục đích
đưa các phi hành gia quay trở lại bề mặt của
Mặt trăng. Tàu quỹ đạo CAPSTONE của cơ quan
này sẽ tiến hành các thí nghiệm để chuẩn bị cho

Gateway - trạm vũ trụ đầu tiên quay quanh Mặt
trăng. Sứ mệnh mặt trăng thứ ba của Ấn Độ,
Chandrayaan-3, nhằm mục đích trở thành sứ
mệnh đầu tiên và sẽ mang theo máy bay riêng
của mình. Nhật Bản cũng sẽ thử hạ cánh lên
Mặt trăng với sứ mệnh SLIM. Nga đang hướng
tới mục tiêu hồi sinh vinh quang của chương
trình Mặt trăng của Liên Xô với tàu đổ bộ Luna
25. Hàn Quốc sẽ khởi đầu cho cuộc chinh phục
Mặt Trăng bằng tàu quỹ đạo Korea Pathfinder.
Về phía tư nhân, công ty có trụ sở tại Tokyo
đang khởi động tàu đổ bộ Hakuto-R, sẽ mang
theo tàu thám hiểm Rashid Moon của Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hai công ty Hoa
Kỳ, Astrobotic Technology và Intuitive Machines
đang chuẩn bị sẵn sàng các tàu thăm dò mang
các thiết bị của NASA lên bề mặt Mặt Trăng.
Đến sao Hỏa và các vì sao
Một hành trình vũ trụ hoành tráng khác đáng
được theo dõi sẽ là sứ mệnh ExoMars – hợp tác
giữa Nga và Châu Âu, dự kiến thực hiện vào
tháng 9/2022 và sẽ đưa tàu thám hiểm Rosalind
Franklin của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đến sao
Hỏa. Đợt phóng ban đầu được lên kế hoạch vào
năm 2020, nhưng đã bị trì hoãn một phần do
các vấn đề liên quan tới những chiếc dù cần
thiết để hạ cánh an toàn. Trung Quốc cũng có
kế hoạch hoàn thành trạm vũ trụ Tiangong và
đã chuẩn bị hơn 1.000 thí nghiệm cho trạm này.
Hành động vì khí hậu
Sau hội nghị thượng đỉnh COP26 năm nay ở
Glasgow, Vương quốc Anh, các đại biểu từ khắp
nơi trên thế giới sẽ gặp nhau tại Sharm ElSheikh, Ai Cập, vào tháng 11/2022 để tham dự
COP27, một vòng đàm phán khác của Liên hợp
quốc về khí hậu. Các quốc gia dự kiến sẽ đưa ra
các cam kết về khí hậu phù hợp với mục tiêu
của thỏa thuận Paris năm 2015 về hạn chế sự
nóng lên toàn cầu xuống dưới 2˚C so với nhiệt
độ thời kỳ tiền công nghiệp. Trong thời gian chờ
đợi, các nhà nghiên cứu sẽ giám sát lượng phát
thải khí nhà kính theo các cam kết được đưa ra
tại COP26 - trong đó có lời hứa giảm sử dụng
than và cắt giảm phát thải khí mê-tan. Sau đợt
giảm do đại dịch gây ra vào năm 2020, lượng
khí thải carbon đã tăng trở lại vào năm 2021.
Thúc đẩy để cứu đa dạng sinh học
Các quốc gia đang thực hiện một loạt các mục
tiêu mới để làm chậm lại sự mất đa dạng sinh
học. Các mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, được
đưa ra vào năm 2010, hầu hết đã bị bỏ lỡ trước
thời hạn năm 2020. Cuộc họp tiếp theo của các
bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học của
Liên hợp quốc - dự kiến diễn từ ngày 25/4 đến
đến 08/5/2022, nhưng lo ngại về biến thể Omicron của SARS-CoV-2 có thể phá hủy kế hoạch
một lần nữa. Việc mất môi trường sống và các
yếu tố khác liên quan đến hoạt động của con
người đã khiến khoảng một triệu loài động thực
vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Thu Hà lược dịch
(Theo www.nature.com)
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Quyết định về 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 68/QĐ-VHL ngày 19/01/2022 về
việc điều động bà Hoàng Xuân Thùy, Thạc sĩ,
Chuyên viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Viện
Hàn lâm KHCNVN và bổ nhiệm có thời hạn bà
Hoàng Xuân Thùy giữ chức vụ Phó Chánh Văn
phòng Viện Hàn lâm KHCNVN. Quyết định có
hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.
- Quyết định số 2689/QĐ-VHL ngày 31/12/2021
về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trương
Nguyên Vũ, Tiến sĩ giữ chức vụ Viện trưởng Viện
Cơ học và Tin học ứng dụng. Quyết định có hiệu
lực kể từ ngày 01/02/2022.
Chỉ thị của Chủ tịch VAST về tăng cường
các biện pháp đảm bảo đón Tết Nhâm Dần
vui tươi, an toàn, tiết kiệm
Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo đón
Tết 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết
kiệm, Chủ tịch VAST yêu cầu các đơn vị thực
hiện các nhiệm vụ: Triển khai thực hiện nghiêm
túc các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng chính
phủ; Tập chung nỗ lực cao nhất công tác
phòng, chống dịch Covid 19, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Tổ chức thăm
hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, cán bộ lão
thành cách mạng, người lao động có hoàn cảnh
khó khăn; Thực hiện nghiêm Quy định số 08Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên; Thực hiện nghiêm công tác an toàn,
phòng chống cháy nổ…https://cdn.com
Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo
quản, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
tổng kết công tác năm 2021 và triển khai
kế hoạch 2022
Ngày 24/01/2022, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn
Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Nhà
nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp tổng kết
công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022. Phiên
họp đã triển khai và thống nhất được nhiều nội
dung quan trọng. https://vast.gov.vn/web
VAST hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới
Thực hiện hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế
giới của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu
gọi của Đại Hội đồng LHQ với chủ đề “Vì con
người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và
phục hồi đất ngập nước” với sự tham gia của

193 quốc gia. Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị
các đơn vị: tuyên truyền, phổ biến về giá trị và
tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối
với sự sống con người và thiên nhiên; tổ chức
các hoạt động truyền thông phù hợp, các ngày
lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm, phát động
các phong trào; tăng cường tuyên truyền, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNVC…
https://vast.gov.vn
Công đoàn VAST tổ chức chương trình
“Tết sum vầy, Xuân bình an”
Ngày 18/01/2022, Công đoàn Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức
Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” và
trao quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động
có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn trực
thuộc có trụ sở tại khu vực Hà Nội. Thực hiện
các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về
chăm lo đời sống cho người lao động đặc biệt
trong bối cảnh đại dịch Covid, Công đoàn Viện
Hàn lâm KHCNVN đã phát động, triển khai sâu
rộng kế hoạch "Tết sum vầy, xuân bình an" với
mong muốn tất cả đoàn viên đều có thể vui đón
tết. https://vast.gov.vn/
NAFOSTED thông báo danh mục các nhiệm
khoa học và công nghệ tiềm năng
Quỹ Nafosted đã phê duyệt Danh mục nhiệm vụ
khoa học và công nghệ tiềm năng do Nafosted
tài trợ trong đợt đánh giá xét chọn năm 2021.
Trong đó Viện Hàn lâm KHCNVN chiếm 5/21 đề
tài được chọn bao gồm các lĩnh vực bao gồm:
Công nghệ thông tin (01 đề tài); Kỹ thuật hóa
học (02 đề tài); Sinh học nông nghiệp (01 đề
tài); Vật lý kỹ thuật (01 đề tài).
https://nafosted.gov.vn/
HỘI THẢO, ĐÀO TẠO
Chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần
của Chính phủ Nhật Bản: Nội dung các ngành
học: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường;
Cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và giao thông
vận tải; Cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và năng
lượng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa và phá
hủy môi trường; Tăng cường hệ thống luật
pháp; Tăng cường năng lực hành chính. Thời
gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày
07/02/2022. https://vast.gov.vn/
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
cấp Bộ Công Thương: thực hiện Đề án phát
triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương
đến năm 2030.Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ
đề xuất nhiệm vụ đến hết ngày 20/02/2022.
https://vast.gov.vn/
Thu Hà tổng hợp
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