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 Nghiên cứu hệ thống phân loại và tính đa dạng của các loài dơi (Mammalia: Chiroptera) ở
Việt Nam bằng phương pháp Hình thái học, Siêu âm và Sinh học phân tử

 NÔNG NGHIỆP
 Chế tạo thành công máy bóc vỏ dừa
 Máy chuốt cọng lá dừa tiện ích
 Máy gieo hạt sử dụng năng lượng mặt trời
 Hệ thống tự động tưới khi cây 'khát' nước
 Tôm khỏe, lớn nhanh nhờ dung dịch đất hiếm
 Mô hình nuôi cá kết hợp trồng rau thủy canh
 MÔI TRƯỜNG
 Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực bằng máy FG5x phục vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất
và một số khoáng sản rắn ở Việt Nam

 Đánh giá, thẩm định năng lực điều tra, phát hiện khoáng sản ẩn sâu bằng công nghệ địa vật lý
 Xử lý nước hồ bơi không dùng hóa chất

B. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
I. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
II. Các đơn vị trong nước: Nghiệm thu đề tài/Dự án
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A.THÔNG TIN THÀNH TỰU
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chế tạo thành công máy biến áp 3 pha 500 kV đầu tiên tại Việt Nam
việc chế tạo MBA 1 pha 500 kV, nhưng chế
tạo máy biến áp nguồn 3 pha 500 kV vẫn là
thách thức rất lớn. "Để xứng đáng với sự tin
tưởng của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, toàn thể cán bộ,
nhân viên EEMC đã nỗ lực hết sức, đồng
lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được
giao" - ông Cường cho hay.
Các đại biểu cắt băng xuất xưởng MBA 500 kV - 467
MVA do EEMC lần đầu tiên thiết kế, chế tạo thành công

Sáng 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện
Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC) tổ
chức Lễ xuất xưởng máy biến áp 3 pha 500
kV đầu tiên do đơn vị sản xuất, đánh dấu một
bước tiến mới trong lĩnh vực chế tạo thiết bị
điện của Việt Nam. Ông Trần Đình Nhân,
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Tham dự buổi Lễ còn có Anh hùng
Lao động Thái Phụng Nê - nguyên Ủy viên
Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ
Năng lượng; đại diện các Bộ: Công Thương,
Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội Doanh
nghiệp cơ khí; các ban, đơn vị trực thuộc
EVN cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên của
EEMC.
MBA 3 pha 500 kV - 467 MVA đầu
tiên của EEMC được nghiệm thu, xuất xưởng
ngày 6/9/2019; sau hơn 3 năm nghiên cứu,
chế tạo. Đây là MBA dự phòng cho các nhà
máy thủy điện Sơn La - Lai Châu.
Các MBA 3 pha 500 kV - 467 MVA
đang vận hành tại 2 nhà máy thủy điện này
đều là thiết bị nhập khẩu. Ông Nguyễn Vũ
Cường - Tổng giám đốc EEMC cho biết, mặc
dù doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong
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Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng giám đốc
EVN Trần Đình Nhân biểu dương tập thể cán
bộ, nhân viên EEMC đã dày công nghiên cứu,
thiết kế và chế tạo thành công MBA 3 pha
500 kV - 467 MVA.
Tổng giám đốc EVN cho rằng, thành
công lớn nhất của Dự án chính là việc doanh
nghiệp trong nước đã làm chủ công tác thiết kế,
chế tạo, sửa chữa MBA nguồn 500 kV cho nhà
máy thủy điện lớn nhất nước, qua đó đảm bảo
khả năng vận hành liên tục, an toàn cho các nhà
máy thủy điện Sơn La, Lai Châu nói riêng và
an ninh năng lượng quốc gia nói chung.
Tổng giám đốc EVN cho rằng, việc
chế tạo thành công và đưa vào sử dụng MBA
3 pha 500 kV hôm nay là sự kiện rất quan
trọng, không chỉ đối với EEMC mà đối với cả
ngành sản xuất thiết bị điện Việt Nam, vừa
tiết giảm chi phí mua sắm so với máy biến áp
nhập khẩu cùng loại, vừa nâng cao tính chủ
động trong cung cấp thiết bị, sửa chữa sự cố.
Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ sự tin
tưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên EEMC sẽ
tiếp tục thành công trong việc sản xuất các
MBA 500 kV công suất lớn hơn.
Trước đó, EEMC chỉ mới chế tạo
thành công MBA 1 pha 500 kV (năm 2010),
đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên
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trong khu vực Đông Nam Á và là một trong
12 quốc gia trên thế giới chế tạo được MBA
500 kV.

- Kiểu máy: 3 pha, 5 trụ ngâm trong dầu,
làm việc ngoài trời.

Một số thông tin về công trình MBA 500kV
- 467MVA Nhà máy Thủy điện Sơn La:

- Kích thước: 15.952 x 7.762 x 7.524 (m)

- Là sản phẩm của Đề tài KHCN cấp Nhà
nước số 09/HĐ-ĐT/KHCN
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(Ban QLDA Thủy điện Sơn La là đơn vị đại
diện).

- Tần số: 50Hz.
- Khối lương toàn bộ: 418.300 kg
- Công suất danh định
(ONAN/ONAF/ODAF): 280/374/467MVA

- Đơn vị thiết kế, chế tạo: Tổng công ty
Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
*************

Nguồn: Huy P., evn.com.vn,
13/09/2019
Trở về đầu trang

Sáng chế phần mềm học tiếng Raglai trên điện thoại
đi chơi với bạn bè, em nói tiếng Raglai nhiều
bạn không hiểu. Xuất phát từ nhu cầu trao
đổi, bảo tồn tiếng dân tộc của mình, em cùng
với bạn Hào tìm hiểu, xây dựng phần mềm
học tiếng Raglai trên điện thoại thông minh
để tạo thuận lợi cho việc học tiếng Raglai ở
mọi lúc mọi nơi, dành cho tất cả mọi người
có nhu cầu".

Đề tài của hai em đã đoạt giải Ba Cuộc
thi “Sáng tạo thanh thiếu niên – nhi đồng tỉnh
Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2019”.

Từ tháng 2/2019, các em bắt đầu thiết
kế ứng dụng. Mai Vĩ Hào cho biết, khó khăn
lớn nhất đối với các em là sử dụng ngôn ngữ
lập trình và nhập liệu. Để mã hóa tất cả các
dữ liệu ngôn ngữ Raglai thông dụng thành
một ứng dụng chạy trên nền tảng hệ điều
hành Android trên điện thoại thông minh, các
em nghiên cứu, thu thập tiếng Raglai rồi hệ
thống lại trên phần mềm Microsoft Word. Sau
đó, đọc ghi âm lại để xây dựng dữ liệu rồi sử
dụng ngôn ngữ lập trình Java viết Code mã
hóa ngôn ngữ thành các lớp theo chủ đề tiếng
Raglai liên kết với nhau.

Chia sẻ về ý tưởng sáng chế ứng dụng,
em Pinăng Bảo cho biết: “Trường của em là
trường dân tộc nội trú, đa số các bạn học
sinh là người dân tộc Raglai. Ở trường và khi

Nhiều từ ngữ Raglai cổ, phương ngữ
địa phương được bà con dân tộc Raglai sử
dụng với nhiều tầng nghĩa khác nhau. Trong
quá trình xây dựng ứng dụng, các em phải

Phần mềm học tiếng Raglai trên điện thoại thông minh.

Xuất phát từ nhu cầu tự học và bảo tồn
tiếng dân tộc Raglai, hai học sinh Trường Phổ
thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc, huyện
miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) là Mai Vĩ
Hào (học lớp 12A1) và Pinăng Bảo (học lớp
12A2) đã tìm hiểu, sáng chế thành công phần
mềm tự học tiếng dân tộc Raglai trên điện
thoại thông minh với nhiều tính năng hữu ích.
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tham khảo tài liệu, chuyên gia ngôn ngữ tiếng
Raglai, hỏi ông bà cha mẹ, người lớn tuổi
trong làng giải thích cặn kẽ để nắm chắc ý
nghĩa của từ đó mới đưa vào phần mềm. Sau
3 tháng miệt mài nghiên cứu, các em đã hoàn
thành xong phần mềm ứng dụng học tiếng
Raglai trên điện thoại.
Ứng dụng học tiếng Raglai được tạo
với 15 textbox có giao diện thân thiện, dễ sử
dụng gồm các phần: Màn hình giao diện, từ
điển, cách đọc, câu, màu, từ nhân xưng, món
ăn gia vị, con vật, số đếm, cơ thể người, thời
gian, dụng cụ nhà bếp, thực vật, gia đình,
trường lớp. Phần mục từ điển, khi nhập từ cần
tra thuật toán phân tích sẽ tìm kiếm và hiện ra
các từ, chữ có các âm đầu giống nhau với hai
song ngữ Raglai – Việt. Mỗi từ có quy ước
đọc âm đầu, phiên âm, dịch nghĩa và phần
phát âm mẫu.
Thầy giáo Bùi Hữu Pha, Hiệu trưởng
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc
cho hay, hai em đã vận dụng tốt các kiến thức
được học trên lớp, kết hợp nghiên cứu qua tài
liệu và sách báo, mạng internet để tạo ứng
dụng tự học tiếng dân tộc Raglai trên điện
thoại thông minh rất hữu ích. Trong quá trình
thực hiện, hai em có nhiều cách làm rất sáng

tạo, mỗi khi gặp khó khăn các em không nản
chí mà kiên trì tìm cách vượt qua.
Đồng bào dân tộc Raglai có những
trường ca, truyện thần thoại, cổ tích có giá trị
lịch sử, nghệ thuật và mang tính giáo dục sâu
sắc, tuy nhiên phần lớn chỉ được lưu giữ bằng
hình thức truyền miệng. Hiện nay có rất ít
người Raglai biết đọc, biết viết tiếng dân tộc
của mình. Ứng dụng tự học tiếng Raglai trên
điện thoại thông minh giúp học sinh dễ dàng
học, tra cứu tiếng Raglai. Đồng thời, ứng
dụng cũng giúp cán bộ, giáo viên lên địa bàn
công tác biết được tiếng nói, chữ viết của
đồng bào để có thể giao tiếp, hiểu biết hơn về
văn hóa, phong tục tập quán, từ đó phục vụ
tốt cho hoạt động chuyên môn.
Mai Vĩ Hào và Pinăng Bảo chia sẻ,
phần thưởng lớn nhất đối với hai em là những
kinh nghiệm các em rút ra từ quá trình nghiên
cứu, sáng tạo thành công phần mềm ứng dụng
nhằm góp phần bảo tồn tiếng Raglai. Các em
sẽ cố gắng thu thập nhiều từ ngữ hơn nữa để
bổ sung cho phần mềm, cải thiện giao diện,
đồng thời tải lên CH Play (kho ứng dụng hệ
điều hành Adroid) để mọi người tải ứng dụng
về sử dụng dễ dàng hơn.
Nguồn: congthuong.vn,16/09/2019
Trở về đầu trang

*************
Sinh viên dùng trí tuệ nhân tạo cảnh báo quấy rối nơi công cộng
Nhóm Antimatlab gồm 5 sinh viên đến
từ lớp Kỹ sư tài năng của Đại học Bách khoa
Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng dự án "Trợ lý
ảo phát hiện và can thiệp hành vi quấy rối nơi
công cộng". Nhóm sinh viên đã sử dụng mô
hình deeplearning để dạy cho máy học và phân
biệt hành vi quấy rối so với hành vi khác.
Dữ liệu đầu vào được nhóm sử dụng là
các video công khai trên youtube, các nguồn
khác trên internet và tự quay với hơn 7 tiếng
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

video có chứa hành động liên tục để mô
phỏng tất cả hành vi quấy rối. Các đoạn video
mô tả về hành vi cần phải can thiệp sẽ được
dán nhãn và phân biệt với các hành vi khác.
Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), các thuật toán
được xây dựng nhằm phân biệt giữa những
hành vi thân thiết thông thường với quấy rối.
Ở phần mềm thử nghiệm của Antimatlab cho
kết quả nhận dạng và phân loại dựa trên biểu
hiện của con người đúng tới 86,5%.
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Phần mềm được xây dựng có thể cài
đặt tại các máy tính trung tâm (tòa nhà, khu
chung cư, các điểm công cộng,...) cho phép
phát hiện và can thiệp hành vi quấy rối ở
những khu vực như thang máy, hành lang,
ngõ hẻm. Tốc độ xử lý và truyền thông tin
đến bộ phận an ninh chỉ trong 0,17 giây. Dựa
trên hình ảnh chuyển về, hệ thống đưa ra cảnh
báo ở 3 cấp độ (mở sớm thang máy, rú còi,
giải cứu).
Phạm Hoàng Hải, trưởng nhóm
Antimatlab cho biết, ứng dụng là một phần
mềm có thể cài đặt vào hạ tầng camera sẵn có
của tòa nhà, hoặc sử dụng bộ kít riêng để
giám sát, theo dõi các hành vi quấy rối nên
không tốn nhiều chi phí.

Ứng dụng này đã lọt vào Chung kết
Vietnam AI Grand Challenge 2019 vừa tổ
chức trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân
tạo Việt Nam AI4VN, do Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư, trường
Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Báo điện tử
VnExpress phối hợp tổ chức.
Đại diện Antimatlab cho biết, thời gian
tới nhóm sẽ hoàn thiện dự án để xây dựng
thuật toán có khả năng nhận biết nhiều hành
vi hơn (như đột quỵ, trộm cướp...), sớm đưa
vào ứng dụng nhằm nâng cao ý thức của cộng
đồng, bảo vệ người dân trước những hành vi
quấy rối, nguy hiểm.

Nguồn: Bích Ngọc, vnexpress.net,21/08/2019
Trở về đầu trang
*************

Giải pháp tái cấu trúc pin mặt trời để tăng hiệu suất và độ bền của hệ thống
năng lượng trong điều kiện thời tiết thất thường
khoa học được hội đồng khoa học duyệt và
trình bày tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm
Quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động
hóa - VCCA 2019.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông TP. Hồ Chí Minh - trao đổi về việc xây
dựng bản đồ dùng chung.

Nghiên cứu đưa ra giải pháp tái cấu
trúc pin mặt trời để tăng hiệu suất và độ bền
của hệ thống năng lượng trong điều kiện thời
tiết thất thường là công trình nghiên cứu khoa
học tốt nhất "Best Paper", công trình đã được
Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam trao cho
nhóm tác giả "Mô hình toán cho chiến lược
tái cấu trúc các tấm pin quang điện sử dụng
mạch kết nối song song - nối tiếp" thuộc Đại
học bách khoa và Đại học Điện lực Hà Nội,
ngày 7/9. Đây là một trong số 81 báo cáo
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Theo nhóm tác giả, do hiệu suất của
tấm pin năng lượng phụ thuộc chính vào
cường độ ánh sáng mặt trời. Trong trường
hợp cường độ ánh sáng không phân bố đồng
đều, hiệu suất của cả tấm pin sẽ giảm xuống.
Những hạn chế này đã được khắc phục và đưa
ra giải pháp cụ thể. Kết quả của nghiên cứu
này đang được chạy thử nghiệm với các tấm
pin quang điện tại một số nơi ở Tây Nguyên,
Cần Thơ,...
Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự
động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ, cho biết năm nay
các chủ đề khoa học được lựa chọn kỹ, không
chỉ đáp ứng các tiêu chí hội nghị đưa ra mà
phải mang tính thực tiễn cao, phù hợp với
hoàn cảnh Việt Nam.

6/34

Bài báo được lựa chọn phải vượt qua
hai vòng phản biện của 16 chuyên gia hàng
đầu về điều kiển và tự động hóa. Tiêu chí
chọn dựa trên có cấu trúc bài viết khoa học,
văn phong sáng, tính đổi mới, độc đáo, tính
ứng dụng cao, có kết quả thực nghiệm.

nước và quốc tế về lĩnh vực đo lường, điều
khiển, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan.
Trước đó nghiên cứu đã đăng trên tạp chí
quốc tế Solar Energy và từng đạt giải đề tài
khoa học của viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam.

Nghiên cứu xuất sắc sẽ được đăng trên
chuyên san Kỹ thuật Đo lường - Điều khiển
và Tự động hóa. Đây là nơi công bố các công
trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong
*************

Nguồn: Nguyễn Xuân,
vnexpress.net,07/09/2019
Trở về đầu trang

CƠ KHÍ – CHẾ TẠO MÁY
Sáng chế cầu di động hút nguyên liệu bột từ sà lan
xếp, hoặc cẩu cạp, băng tải, vít tải,… phát
sinh nhiều bụi từ vật liệu, khói động cơ.
Do đó, phương pháp này thường dẫn
đến việc chậm trễ do nhiều hạn chế của các
thiết bị chuyển tải vật liệu, mặt bằng cảng,
bến bãi, lệ thuộc vào nhân sự lao động, và
đặc biệt là chi phí rất cao.

Hệ thống cầu di động trên sà lan ponton của ông Tú hiện
đang hoạt động hiệu quả ở cảng Hoàng Diệu.

Chủ nhân của sáng chế cầu di động
hút nguyên liệu bột từ sà lan là ông Trịnh
Minh Tú (55 tuổi, ngụ P.Phước Thới, Q.Ô
Môn, TP.Cần Thơ), hiện đang công tác
trong ngành cơ khí tại TP.Cần Thơ. Ông Tú
cho biết, sáng chế cầu di động trên sà lan
ponton hiện đã nộp hồ sơ đến Sở Khoa học
Công nghệ TP.Cần Thơ để xin cấp bằng
sáng chế.
Theo chủ nhân của sáng chế này, việc
vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện
đường thủy có nhu cầu rất lớn về công tác
bốc dỡ hàng hóa, khi lên và xuống hàng. Các
vật liệu như xi măng, xỉ lò cao, tro bay, trấu,
lúa gạo,… trước đây sử dụng lao động bốc
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Từ nhu cầu thực tế, ông Tú sáng chế ra
hệ thống cầu di động được thiết kế đặt trên sà
lan ponton để lắp và di chuyển các thiết bị tải
vật liệu hàng hóa cỡ lớn đến 30 tấn như: băng
tải, gàu tải, vít tải nhập xuất vật liệu trên các
phương tiện thủy...
Theo ông Tú, điểm ưu việt của hệ
thống này là được lắp đặt các loại máy hút
nguyên vật liệu bột. Toàn bộ hệ thống sẽ
được đặt trên ponton 2.000 tấn với hành trình
của cầu di động là 40m chiều dọc và 9m
chiều ngang, trọng tải trên cầu là 25 tấn.
Hiện hệ thống cầu di động trên sà lan
ponton này đã được chủ nhân cho vận hành
thử nghiệm ở cảng Hoàng Diệu (khu công
nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ)
và cho hiệu năng cao. Ông Tú cho biết đây là
thiết bị hoạt động đa năng và cơ động có thể
hoạt động ngoài khơi, vận chuyển vật liệu từ
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tàu biển qua tàu sông hoặc qua phương tiện
vận tải đường bộ.

Hệ thống cẩu di động này cũng dễ dàng áp
dụng các biện pháp chống bụi phát tán ra môi
trường khi hoạt động.

Do sử dụng động cơ điện nên chi phí
vận hành sẽ thấp và không phát thải khí từ
động cơ. Ngoài ra, hệ thống này còn dễ dàng
vận hành điều khiển qua thiết bị điều khiển từ
xa, an toàn hơn so với cẩu cạp truyền thống.
*************

Nguồn: Thanh Nguyên, motthegioi.vn,
26/09/2019
Trở về đầu trang

Xe buýt mini chạy bằng năng lượng sạch
phù hợp để có thời gian hoạt động lâu hơn,
ngoài ra xe còn có cổng điện ra 220v sử dụng
năng lượng mặt trời, có thể phục vụ cho điện
sinh hoạt gia đình.

Chiếc xe có chiều dài 2,7 mét, rộng 1m4, cao 1m70 có thể
chở tối đa 12 người.

Ngô Việt Cường hiện đang là học sinh
lớp 12A11, Trường THPT Tống Văn Trân
(huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Cường đã
nghiên cứu chế tạo và lắp ráp thành công
chiếc xe ô tô điện sạc bằng pin năng lượng
mặt trời kiểu dáng Volkswagen Roadtrip.
Chiếc xe có chiều dài 2,7 mét, rộng 1m4, cao
1m70, có thể chở được 12 người với vận tốc
tối đa lên tới 60km/h.
Cường thiết kế xe rộng và chở được số
người nhiều hơn. Để làm được điều này,
Cường đã sử dụng tấm pin năng lượng mặt
trời có kích thước to hơn với công suất gấp 8
lần so với chiếc xe trước. Động cơ cũng có
lực kéo gấp đôi được ly hợp qua hộp số 5 cấp,
mạnh mẽ hơn và cho tốc độ cao hơn.
Cường cho biết, chiếc xe buýt mini
này có thể chạy tối đa 60 km/giờ. Mỗi lần sạc
đầy ắc quy thì chạy được 40 km. Hệ thống
lưu trữ năng lượng của xe cũng được thiết kế
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Xe cũng được trang bị hệ thống âm
thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth
giống những chiếc ô tô thông thường. Lốp xe
được sử dụng là loại lốp không săm bản rộng
giúp chiếc xe hoạt động êm ái, chịu tải tốt và
giảm tiếng ồn. Chiếc xe đã được Cường chạy
thử nghiệm thành công.
Cường cho biết, để hoàn thiện được
chiếc xe này bên cạnh việc tận dụng một số
vật dụng tại gara ô tô của gia đình, em còn
nhờ anh trai đưa đi lùng sục khắp các cửa
hàng máy ở thành phố Tam Điệp, Nam Định,
Thái Bình để lựa chọn động cơ cũng như
những phụ tùng cần thiết khác. Bố của Cường
và một cộng sự khác cũng đã giúp đỡ em
trong quá trình này.
Chiếc xe buýt mini này ngốn hơn 50
triệu đồng. Cường tiết lộ, dù có chút tiền tiết
kiệm nhưng không đủ nên phải 'cầu viện' sự
giúp đỡ của mẹ. Chàng trai được mẹ thuê làm
việc nhà rồi trả tiền công. Hiện Cường đang
lên kế hoạch chế tạo một chiếc xe kiểu dáng
thể thao và có tốc độ cao.
Nguồn: Minh Trang, khampha.vn,
03/09/2019
Trở về đầu trang
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 VẬT LIỆU – HÓA CHẤT
Việt Nam sản xuất túi nylon tự hủy từ nhựa phế thải
phân hủy, nhóm nghiên cứu đã chôn mẫu túi
xuống một vườn đất ở Phú Thọ, sau 12 tháng
túi đã phân hủy 70 -100% khối lượng. Thời
gian túi phân hủy chưa tới 3 năm tùy thuộc
vào độ dày của túi.

Túi tự phân hủy được sản xuất tại nhà máy.

Túi nhựa sau khi chôn dưới đất sẽ
chuyển hóa thành CO2 và nước, làm dinh
dưỡng cho cây, thời gian phân hủy chưa đầy
3 năm.
Từ thành công chế tạo hạt nhựa có khả
năng phân hủy sinh học, nhóm nghiên cứu của
Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam tìm cách tạo ra túi từ
nhựa phế thải. Sau hai năm nghiên cứu, năm
2018 sản phẩm túi đựng từ nhựa phế thải
HDPE có khả năng phân hủy đã được sản xuất
thành công.
Để thực hiện, các nhà khoa học đã
nghiên cứu kỹ tính chất nhựa HDPE - loại
nhựa phế thải phổ biến ở Việt Nam khi thải
trực tiếp ra môi trường sẽ vô cùng độc hại.
Nhựa này được xử lý, trộn đều với các chất
phụ gia xúc tiến oxy hóa (gồm muối và hợp
chất kim loại), chất độn nhằm phá vỡ cấu trúc
ban đầu của nhựa phế thải, khiến các liên kết
carbon bị yếu đi. Tiếp đến là công nghệ đùn
thổi, ép, kéo... tạo thành túi đựng. Túi này sau
sử dụng, thải ra môi trường có thể tự phân hủy.

TS Nguyễn Trung Đức, Trưởng nhóm
nghiên cứu cho biết, túi không phân hủy thành
những mảnh nhỏ như các loại túi nhựa khác
mà chuyển hóa thành nước và khí CO2, dễ
dàng thẩm thấu dưới đất, đem lại dinh dưỡng
cho cây trồng. Nếu được ngâm trong bùn hoạt
tính và môi trường phân trộn, thời gian phân
hủy của túi sẽ rút ngắn xuống 7-8 tháng.
Hiện nay, nhóm nghiên cứu đã kết hợp
với công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ
thương mại Lạc Trung (Hà Nội) để sản xuất
đồng bộ túi phân hủy từ nhựa phế thải với
công suất 30 kg/giờ. Nhờ việc áp dụng công
nghệ hiện đại, các loại túi được sản xuất với
độ dày khác nhau, dùng để đựng vật phẩm thô,
nặng và cả phục vụ sinh hoạt hàng ngày. So
với túi nylon thông thường, túi tự phân hủy có
giá cao hơn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu
cải tiến phương pháp sản xuất để giá hợp lý",
TS Đức nói và cho biết nhóm dự định nghiên
cứu bầu ươm cây và màng phủ nông nghiệp tự
hủy từ nhựa PE phế thải với mong muốn ứng
dụng trong ngành nông nghiệp.
Năm 2018, sản phẩm túi nhựa tự hủy
được Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và
Môi trường cấp Giấy chứng nhận túi nylon
thân thiện với môi trường.

So với các loại túi nylon trên thị trường,
túi phân hủy của nhóm nghiên cứu bền chắc
hơn, độ co dãn tăng 5,06%. Để thử nghiệm độ
**************
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Nguồn: Nguyễn Xuân, vnexpress.net,
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Chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ
Vật liệu này cũng có thể ứng dụng sản
xuất các cảm biến với độ nhạy siêu cao trong
y học, sinh học hoặc hỗ trợ cho các tấm pin
năng lượng mặt trời có hiệu suất tăng cao hơn
mức thông thường.

Nhóm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa
học Việt Nam vừa có công bố trên tạp chí
quốc tế Scientific Reports (thuộc nhà xuất
bản Springer Nature) về một loại siêu vật
liệu (Metamaterials) hấp thụ tối đa sóng điện
từ bằng cách tối ưu hóa cách sắp xếp tế bào
cơ sở trong cấu trúc của chúng. Vật liệu mới
này có thể ứng dụng vào nhiều ngành chế tạo
trong đời sống và quân sự.
TS Trần Mạnh Cường, giảng viên
khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, thành
viên nhóm nghiên cứu cho biết, đây không
phải vật liệu thông thường giống như nguyên
tố nhôm, đồng, hay chì mà là dạng vật liệu
nhân tạo chế từ kim loại và điện môi, tạo
thành mô hình vật liệu điện từ trường hay vật
liệu điện tử.
Nó có tính chất khác biệt vì không
tuân theo định luật khúc xạ thông thường
hoặc các hiệu ứng điện từ khác mà có những
hiệu ứng nghịch đảo.

Do tính chất hấp thụ hầu hết năng
lượng sóng điện từ chiếu tới bề mặt của nó,
vật liệu có thể dùng vào sản xuất các thiết bị
ngụy trang trong quân sự. Khi cần ngụy trang,
người ta chỉ cần phủ lớp siêu vật liệu bên
ngoài sẽ khiến cho nó hấp thụ hoàn toàn sóng
radar. Như vậy việc dò tìm vị trí và phát tín
hiệu của radar đối với các thiết bị cần ngụy
trang sẽ không phát huy tác dụng do toàn bộ
sóng dò tìm được hấp thụ hoàn toàn và không
có phản xạ trở lại.
Lĩnh vực siêu vật liệu được các nước
trên thế giới tập trung nghiên cứu khoảng 15
năm trở lại đây. Các nhóm nghiên cứu đang
triển khai theo nhiều hướng và chủ yếu hướng
đến các ứng dụng thực tế.
Hiện ở Việt Nam các nghiên cứu về
siêu vật liệu đã được nhiều nhà khoa học
quan tâm, tuy nhiên do điều kiện về công
nghệ nên còn khó khăn trong việc chế tạo và
đo đạc tại vùng tần số cao. Chính vì vậy công
bố của nhóm nghiên cứu có ý quan trọng khi
Việt Nam có thể chủ động trong các nghiên
cứu cơ bản và đáp ứng nhu cầu ứng dụng
thực tế của siêu vật liệu.

Tính chất đặc biệt của siêu vật liệu này
có thể ứng dụng để tạo ra các ăng ten tích hợp
siêu nhỏ, hỗ trợ truyền năng lượng không dây
hiệu suất cao, siêu thấu kính hoặc các bộ hấp
thụ hoàn toàn sóng điện từ ứng dụng trong
đời sống hoặc lĩnh vực quân sự.
**************
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 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Nghiên cứu chiết tách dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme
như hexan hoặc tinh luyện hóa học được sử
dụng trước đây với nguy cơ về cháy nổ và ô
nhiễm không khí từ hiện tượng “khí nhà kính“.
Sản phẩm dầu tạo ra có chất lượng cao bên
cạnh bã hạt giàu protein, glucid và các hợp
chất quí khác được tận dụng xử lý bằng công
nghệ enzyme hay vi sinh để nâng cao giá trị,
nhằm tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, khai
thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, góp phần
giảm thiểu vấn đề xử lý bã thải sau dầu.
Dưa hấu là cây trồng nhiệt đới, thích
hợp khí hậu tại Việt Nam và là một trong
những cây trồng truyền thống ở nước ta. Hiện
nay, hạt dưa hấu sản xuất trong nước chủ yếu
cung cấp cho thị trường sản xuất bánh kẹo.
Phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm
từ hạt dưa hấu sẽ giúp chủ động hơn trong sản
xuất, từ đó, mang lại lợi ích kinh tế và thu
nhập tăng thêm cho người nông dân khi đầu
tư trồng dưa hấu lấy hạt. Sản phẩm dầu hạt
dưa hấu chiết bằng phương pháp ép lạnh trên
thị trường hiện nay có giá tương đối cao, chai
60 ml giá 18 USD.
Hạt dưa hấu có hàm lượng dầu cao hơn
nhiều so với đậu nành, không thua kém vừng
và lạc, dầu từ hạt dưa hấu giàu acid béo không
bão hoà và các chất chống oxy hoá, có thể phát
triển nhiều sản phẩm khác nhau ứng dụng
trong thực phẩm, mỹ phẩm. Cùng với điều
kiện thuận lợi về vùng nguyên liệu hiện có sẵn
trong nước và có khả năng mở rộng diện tích
vì là cây ngắn ngày, dễ trồng, đầu tư thấp, dễ
thích nghi, tận dụng được gối vụ, xen canh.
Về công nghệ: công nghệ enzyme hiện
được quan tâm nghiên cứu rộng rãi và được
xem là một phương pháp khả thi để chiết tách
dầu từ hạt cây có dầu, dần thay thế cho
phương pháp chiết dầu với dung môi hữu cơ
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Có thể kể đến một số công trình trong
nước sử dụng enzyme trong chiết tách dầu,
định hướng ứng dụng trong mỹ phẩm, thực
phẩm: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản
xuất dầu từ hạt bí đỏ bằng phương pháp
enzyme - tác giả Lưu Thị Lệ Thủy (2008);
Nghiên cứu sử dụng enzyme kết hợp trong
chiết tách dầu từ quả gấc giàu Carotenoids
với 4 loại enzyme: amylase, cellulase,
pectinase, protease với tỉ lệ 1:1:1:1 làm tăng
hiệu quả chiết tách dầu đến 62,4% - Huỳnh
Cang Mai và cộng sự (2013). Viện Nghiên
cứu Dầu và Cây có dầu đã có một số nghiên
cứu của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt ứng
dụng công nghệ enzyme trong chiết tách dầu:
sản xuất dầu dừa tinh khiết sử dụng chế phẩm
enzyme Cytolase, sử dụng enzyme trong chiết
tách dầu và các thành phần từ cám gạo
(2009), tác giả Trần Nguyễn Mỹ Châu và cs.
(2015) với công nghệ chiết tách dầu từ hạt
cây chùm ngây (Moringa oleifera) bằng
phương pháp enzyme.
Đề tài “Nghiên cứu chiết tách dầu từ
hạt dưa hấu bằng enzyme” do ThS. Trần
Nguyễn Mỹ Châu, Viện nghiên cứu Dầu và
Cây có dầu làm chủ nhiệm được đề xuất với
mục tiêu nghiên cứu quy trình chiết tách dầu
từ hạt dưa hấu bằng công nghệ thân thiện với
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môi trường, tận dụng được nguồn bã thải sau
chiết dầu, đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ
hạt dưa hấu, nâng cao giá trị kinh tế của hạt
dưa hấu. Sản phẩm có hàm lượng acid béo
không bão hòa cao, áp dụng trong thực phẩm,
mỹ phẩm.
Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã
đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
- Chọn được nguyên liệu hạt dưa hấu,
giống dưa hấu Lấy hạt tại huyện Bắc Bình,
Bình Thuận có tiêu chuẩn phù hợp cho khai
thác dầu và một số chất hữu ích bằng cách
đánh giá thông qua một số chỉ tiêu chất lượng.
- Có quy trình công nghệ chiết tách
dầu từ hạt dưa hấu bằng enzyme. Các thông
số kỹ thuật của quy trình được xác lập, sử
dụng enzyme Viscozyme: Alcalase (1:1)
trong điều kiện: nồng độ (0,75%), nhiệt độ
(540C), pH (5,41), hiệu suất thu hồi đạt:
74,9%. Phương trình hồi quy thu được:

2,431X2X4 + 0,769X3X4 - 2,252X1 2 0,637X2 2 - 2,229X3 2 - 1,092X4 2
- Có kết quả phân tích chất lượng dầu
từ hạt dưa hấu chiết bằng enzyme, sản phẩm
đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hàm lượng
acid béo không no chiếm 81,6%, giàu
polyphenol, sterol.
- Sản xuất được 10 lít dầu từ hạt dưa
hấu, quy mô phòng thí nghiệm.
- Có kết quả phân tích, so sánh thành
phần dinh dưỡng của phần bã sau chiết tách
dầu bằng 2 phương pháp: bằng enzyme và
phương pháp ép.
- Thu hồi phần phụ phẩm sau khi trích ly
dầu từ hạt dưa hấu, có quy trình chiết tách và
chỉ tiêu chất lượng của các sản phẩm: Bột
protein, polyphenol, sữa hạt dưa hấu, nhân
bánh.

Y = 74,928 - 0,052X1 + 0,724X2 0,414X3 + 0,168X1 + 0,006X1X2 - 0,256
X1X3 + 0,619 X2X3 + 0,106X1X4 +
**************

Nguồn: P.K.L, vista.gov.vn,
25/09/2019
Trở về đầu trang

Sản xuất thử nghiệm dầu mè tươi bằng phương pháp ép nguội
sesamin và sesamolin là những hợp chất
chống oxy hóa rất mạnh, có khả năng làm
mất hoạt tính của gốc tự do tích tụ trong cơ
thể, biến chúng thành vô hại, không gây tổn
thương cho tế bào, tăng cường hệ miễn dịch,
ngăn ngừa lão hóa và sự tấn công của virus,
vi khuẩn,…
Dầu mè là một loại dầu thực phẩm có
giá trị cao vì những lợi ích cho sức khỏe của
nó. Dầu mè chứa nhiều axit béo không no
(gần 85%) nên rất tốt cho tim mạch, giúp
giảm huyết áp, giảm cholesterol. Hợp chất
lignans tan trong dầu mè mà chủ yếu là
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Hiện nay, công nghệ sản xuất dầu mè
phổ biến dựa trên phương pháp ép kiệt có gia
nhiệt cho hiệu suất thu hồi dầu rất cao. Tuy
nhiên, để trở thành sản phẩm thực phẩm cần
phải qua quá trình tinh luyện bằng phương
pháp vật lý và hóa học. Các quá trình này,
bên cạnh việc loại bỏ những thành phần tạp
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chất gây mất ổn định dầu thì còn làm mất đi
những thành phần chống oxy hóa (hợp chất
lignans), có lợi cho sức khỏe, tạo ra giá trị gia
tăng cho dầu mè.
Thực tế sản xuất dầu ăn tại một số
quốc gia thuộc châu Âu cho thấy, để sản xuất
dầu ăn có chất lượng cao, công nghệ ép lạnh
(nguội) được sử dụng thay cho công nghệ ép
gia nhiệt. Sự khác biệt cơ bản của kỹ thuật
này so với ép nóng là hầu như không sử dụng
nhiệt ở tất cả các công đoạn ngoài nhiệt tạo ra
do ma sát trong quá trình ép. Kỹ thuật này
được ưa thích mặc dù hiệu suất thu hồi dầu
không cao nhưng chất lượng dầu cao, tốt cho
sức khỏe.
Cùng với xu hướng chung của Thế
giới, người tiêu dùng Việt Nam cũng đang
hướng đến các sản phẩm thực phẩm có nguồn
gốc tự nhiên, chất lượng cao, sản xuất bởi
công nghệ sạch, thân thiện môi trường, và dầu
mè tươi ép nguội là một trong những sản
phẩm đi theo xu hướng đó.
Năm 2013 - 2014, Viện Nghiên cứu
Dầu và Cây có dầu đã nghiên cứu chiết tách
dầu mè giàu chất chống oxy hóa bằng một vài
phương pháp như: ép nguội, ép có sự hỗ trợ
của enzyme, sóng siêu âm và trích ly bằng
dung môi siêu tới hạn. Kết quả cho thấy, dầu
mè thu được bằng phương pháp ép nguội và
ép có sự hỗ trợ của enzyme kết hợp sóng siêu
âm có chất lượng đạt tiêu chuẩn dầu mè thực
phẩm. Hàm lượng các chất chống oxy hóa
được bảo tồn tương đương so với dầu mè
trích ly bằng CO2 siêu tới hạn. Hàm lượng
sesamin từ 617-638mg/100g, hàm lượng
sesamolin từ 287- 306mg/100g và hàm lượng
ɣ-tocopherol từ 33,8-34,66mg/100g. Trong
các công nghệ mà đề tài đã nghiên cứu thì
công nghệ ép nguội có nhiều ưu điểm hơn
như: vốn đầu tư thấp, phù hợp với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, qui trình công nghệ và
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thiết bị đơn giản, có khả năng ứng dụng rộng
rãi ở các vùng nguyên liệu trồng mè, sản
phẩm đạt chất lượng cao, không qua quá trình
tinh luyện nên bảo tồn được các hợp chất
chống oxy hóa.
Cơ sở Mè đen Việt, đơn vị sản xuất
dầu mè đen truyền thống bằng công nghệ ép
nóng tại Quảng Nam, đã gửi công văn xin
được tiếp nhận hỗ trợ công nghệ ép nguội của
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu từ kết
quả đã công bố của đề tài.
Chính vì vậy, dự án “Sản xuất thử
nghiệm dầu mè tươi bằng phương pháp ép
nguội” do ThS. Bùi Thanh Bình, Viện Nghiên
cứu Dầu và Cây có dầu làm chủ nhiệm đề tài,
được tiến hành với mục tiêu: Hoàn thiện được
qui trình công nghệ sản xuất dầu mè tươi giàu
chất chống oxy hóa bằng phương pháp ép
nguội và tạo ra dòng sản phẩm có chất lượng
dinh dưỡng cao phục vụ tiêu dùng đem lại
nguồn lợi cho doanh nghiệp, giúp đổi mới
công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và gia tăng thu nhập cho người trồng mè.sản
xuất ra sản phẩm thương mại.
Với những kết quả thu được, đề tài đã
rút ra những kết luận sau:
- Đã nghiên cứu hoàn thiện qui trình
công nghệ và thiết bị và sản xuất thử nghiệm
dầu mè tươi qui mô 100 lít sản phẩm/ngày
dựa trên những thiết bị sẵn có của Viện. Sản
phẩm được phân tích, kiểm tra đạt chất lượng
an toàn thực phẩm. Dầu mè tươi có thể bảo
quản ở nhiệt độ thường trong chai thủy tinh
trắng được 15 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Đã thiết kế nhãn mác sản phẩm, phối
hợp với Cơ sở Mè đen Việt xây dựng Tiêu
chuẩn cơ sở cho dầu mè tươi ép nguội và sản
phẩm dầu mè tươi ép nguội (Virgin sesame
oil - cold pressed) đã được Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam ban hành
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“Xác nhận công bố phù hợp Quy định an toàn
thực phẩm” số 08/2017/YTQNa-XNCB.

tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. Đào
tạo được 4 công nhân kỹ thuật của cơ sở.

- Đã cùng Cơ sở Mè đen Việt hoàn
thiện hệ thống thiết bị sẵn có tại cơ sở, trang bị
thêm thiết bị lọc dầu chân không công suất 10
- 15lit/giờ, các bồn lắng và chuyển giao công
nghệ để sản xuất dầu mè tươi ép nguội bằng cả
2 loại máy ép (thủy lực và trục vít). Hiệu suất
thu hồi dầu đạt từ 53,4 - 61,3%. Sản xuất được
3.107 lít dầu mè tươi đạt chất lượng an toàn
thực phẩm và đạt tiêu chuẩn cơ sở.

- Đã xác định thị trường tiêu thụ sản
phẩm dầu mè tươi là phân khúc trung, cao
cấp. Đã giới thiệu về công nghệ ép nguội
cũng như lợi ích của sản phẩm dầu mè ép
nguội bằng hình thức khảo sát thăm dò ý kiến
khách hàng và quảng bá trên truyền hình cho
khán giả. Đã bán được 2.268 lít dầu mè tươi
ép nguội.

- Đã biên soạn 3 bộ hồ sơ để đào tạo
công nghệ và vận hành thiết bị cũng như kiểm
**************

Nguồn: P.K.L, vista.gov.vn,
20/09/2019
Trở về đầu trang

Sấy khô mực bằng máy – Tăng lợi nhuận gấp 5 lần
Đó là kết quả của lần đầu ứng dụng
thành công máy sấy khô mực một nắng bằng
năng lượng mặt trời tại Cơ sở sản xuất nước
mắm truyền thống Hương Thanh – xã Nhơn
Lý - TP. Quy Nhơn hơn một năm nay. Tác
giả của sáng chế này là ông Trần Văn Vinh,
công tác tại Chi cục Thủy sản Bình Định.

khảo sát thực tế làm sao chế tạo thiết bị với
chi phí thấp, dễ sử dụng cho người dân nhất.

Sáng chế bắt nguồn từ thực tế
Ông Vinh cho biết, bản thân làm trong
ngành thủy sản thường xuyên tiếp xúc với bà
con ngư dân đánh bắt, chế biến thủy hải sản.
Nhận thấy những bất cập như: Khâu phơi khô
hải sản cần nhiều dụng cụ trải ra trên diện tích
rộng mà đời sống ven biển chật hẹp, không
đủ chỗ phơi; vào mùa mưa, lại càng gặp nhiều
khó khăn, ngư dân không sản xuất được, gây
tổn thất ảnh hưởng thu nhập. Hơn nữa, khi
phơi ngoài nắng sản phẩm bị ruồi nhặng, bụi
bám, mùi hôi phát tán ảnh hưởng môi trường
sống. Ông đã nảy sinh ý tưởng thiết kế, chế
tạo máy sấy khô mực một nắng bằng năng
lượng mặt trời để giải quyết những hạn chế
đó. Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, tác
giả đã mất gần hai năm tiến hành nghiên cứu,
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Máy sấy khô mực một nắng bằng năng lượng mặt trời

Máy sấy mực một nắng do ông Vinh
sáng chế có thể sử dụng nhiệt được tạo ra từ
nguồn năng lượng mặt trời, nguồn nhiệt cho
sấy khô theo hai hình thức: Lấy nhiệt trực tiếp
thông qua hấp thụ từ nắng mặt trời qua thùng
bẫy nhiệt và lấy nhiệt từ điện trở tỏa nhiệt của
dòng điện một chiều lấy từ nguồn hệ thống
tấm năng lượng mặt trời tích trữ trong Ắc
quy. Cho nên, ngư dân có thể vận hành vào
ban đêm và khi trời thiếu nắng.
Thiết bị này được cấu tạo từ những vật
liệu đơn giản, bao gồm các bộ phận: Buồng
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sấy khô bằng vật liệu inox với kích thước
1.5m x 2m x1m, mặt trước buồng sấy là hai
cánh cửa đóng – mở đưa khay ra vào, mặt sau
là vách ngăn tiếp giáp chung giữa buồng sấy
và buồng bẫy nhiệt, không gian bên trong có
bố trí khung đỡ đặt được 8 khay phơi, phần
đáy có kẽ hở để nước chảy ra ngoài; buồng
bẫy nhiệt với kích thước 1.5mx2mx0.5m,
không gian bên trong bố trí quạt hút giúp trao
đổi nhiệt, góc trái có bố trí khoang điều khiển
hệ thống điện, bên trên là mặt kính trắng dày
10mm để hấp thụ nhiệt mặt trời; hệ thống điều
khiển điện bằng năng lượng mặt trời: gồm 2
tấm panel lắp đặt trên gái đỡ inox; hệ thống
điều khiển quạt gió đối lưu và tản nhiệt gồm
có 4 quạt ở phần đáy nằm giữa buồng sấy và
buồng bẫy nhiệt, mỗi quạt có công suất 15W.
Khâu vận hành cũng rất dễ dàng, đầu
tiên đưa các khay chứa mực tươi đã ráo nước
vào máy, mở công tắc nguồn hệ thống cung
cấp cho quạt và điện trở tản nhiệt, tiếp tục mở
4 công tắc cho 4 quạt chạy trong vòng 5 phút
để đẩy không khí, mùi tù đọng trong máy ra
ngoài. Sau đó, tắt 2 quạt và mở công tắc điện
trở nhiệt, đảm bảo nhiệt độ trong buồng sấy
khô dao động từ 40 – 50oC, sau 2 giờ vận
hành máy, tiến hành kiểm tra nhiệt độ qua
đồng hồ tại buồng sấy, đảo khay chứa mực từ
trên xuống dưới.
Theo ông Vinh, nếu phơi theo phương
pháp truyền thống phải mất khoảng 8 giờ mới
thu được thành phẩm, thì giờ đây với một mẻ
40 kg mực tươi (xếp đều trên 8 khay) máy có
thể sấy khô trong vòng 4-5 giờ. Mỗi mẻ sấy
cho thành phẩm khoảng 14kg mực khô, mực
được sấy trắng, không bị đổi màu, thịt dẻo và
có vị ngọt dịu. Để có được thành phẩm đảm
bảo chất lượng, ông Vinh đã thử nghiệm
nhiều lần, so sánh các mẫu thử, tham khảo ý
kiến cộng đồng, điều chỉnh các thông số kỹ
thuật của máy... từng bước hoàn thiện thiết bị
và công nghệ sấy; trong đó, việc đảm bảo
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

nhiệt độ phù hợp là yếu tố quyết định chất
lượng thành phẩm.
Ngoài sấy khô mực một nắng, chỉ cần
thay đổi nhiệt độ cũng như một số phụ kiện
phù hợp; chiếc máy sấy do ông Trần Văn
Vinh sáng chế có thể sử dụng để sấy các loại
hải sản khác, hoặc làm khô bánh tráng và một
số loại rau, củ, quả,...
Góp phần ổn định cuộc sống ngư dân
Sau khi chế tạo thành công chiếc máy
này, ông Vinh đã chuyển giao đến cơ sở sản
xuất Hương Thanh – xã Nhơn Lý, Tp. Quy
Nhơn để vận hành. Hơn một năm sử dụng
máy sấy, bà Mai Thanh Hương – Chủ cơ sở
cho biết, so với phương pháp phơi mực thủ
công thì chiếc máy làm giảm 50% công lao
động, giảm tỉ lệ hao hụt của thành phẩm (phơi
nắng: 3kg mực tươi thu được 1kg mực khô;
máy sấy: chỉ cần 2.8kg mực tươi). Mực sấy
dù giá thành đắt hơn mực phơi nắng là 50
nghìn đồng/kg nhưng vẫn “hấp dẫn” khách
hàng hơn bởi chất lượng thơm ngon, đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Mai Thanh Hương – Chủ cơ sở sản xuất nước mắm
truyền thống Hương Thanh đang vận hành máy sấy.

Từ khi sử dụng máy, cơ sở sản xuất đã
chủ động chế biến mực một nắng và các loại
hải sản khác quanh năm, không bị lệ thuộc
vào thời tiết như trước đây. Lợi nhuận được
nâng cao hơn 5 lần/năm, nguồn thu nhập của
hộ gia đình được cải thiện đáng kể.
Ngoài ra, máy sấy này còn tiết kiệm
được diện tích phơi hải sản, giảm 10 lần so
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với phơi thủ công, thay bằng sử dụng 3040m2 để phơi 40-50kg mực, với máy sấy chỉ
cần 3m2. Ông Vinh cho biết thêm.
Với công năng ưu việt, máy sấy mực
một nắng bằng năng lượng mặt trời là một
giải pháp mới trong ngành sản xuất, chế biến
hải sản. Hiện nay, trên thị trường chỉ có các
loại máy sấy với quy mô sản xuất công
nghiệp. Thiết bị này phù hợp với những hộ
gia đình, những cơ sở chế biến hải sản khô
quy mô vừa và nhỏ. Giá thành khoảng 35
triệu/máy cũng được ngư dân xã Nhơn Lý và
một số địa phương ven biển trong tỉnh quan
tâm đặt hàng. Bà Mai Thanh Hương chia sẻ:
“Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư thêm một chiếc
máy nữa để mở rộng cơ sở sản xuất bởi chiếc
máy này rất tiện ích”

Với ông Vinh, sáng chế thành công
máy sấy khô mực điều ông tâm đắc nhất
không chỉ nâng cao thu nhập cho ngư dân mà
còn mang lại sự an toàn cho người tiêu dùng
thủy hải sản khô. Ông cũng bày tỏ mong muốn
thời gian tới, sáng chế của mình được nhân
rộng ra để cộng đồng ngư dân ven biển trong
và ngoài tỉnh được hưởng lợi nhiều hơn nữa.
Vừa qua, giải pháp “Thiết kế, chế tạo
máy sấy khô mực một nắng bằng năng lượng
mặt trời” của ông Trần Văn Vinh đã được
UBND tỉnh Bình Định quyết định trao giải
nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XI
(2018 - 2019) – Lĩnh vực Nông lâm ngư
nghiệp, tài nguyên và môi trường.
Nguồn: Kim Thoa, bidiusta.vn,
18/09/2019
Trở về đầu trang

**************

 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật có dầu
Do đó, nghiên cứu gia tăng năng suất, sản
lượng các giống cây có dầu truyền thống
(dừa, lạc, vừng, đậu tương) đồng thời tìm
kiếm các nguồn nguyên liệu mới cần đặt ra.

Lượng dầu thực vật tiêu thụ bình quân
đầu người hiện nay ở nước ta từ 8 - 9 kg/năm,
thấp hơn nhiều so với 13,5 kg/người/năm
bình quân của thế giới. Nhu cầu dầu thực vật
trong nước vẫn tiếp tục tăng, 16 kg/người vào
năm 2020 và 18 kg/người vào năm 2025 theo
dự báo của Bộ Công Thương. Tuy nhiên,
ngành công nghiệp dầu thực vật Việt Nam
hiện phải nhập khẩu hơn 90% nguyên liệu.
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Vi sinh vật được nghiên cứu, khai thác
gần đây ở khía cạnh lipid, đặc biệt đối tượng
vi tảo. Các chủng vi tảo có hàm lượng dầu cao
nằm trong khoảng 20 đến 60%, đạt 24.000 120.000 lít dầu/ha/năm. Trong khi đó năng
suất dầu của các cây có dầu thấp hơn nhiều, ví
dụ cây cọ dầu là cây có năng suất dầu cao
nhất, chỉ đạt được khoảng 6.000 lít/ha/năm.
Dầu của vi tảo không khác dầu thực vật và
được sử dụng cho các mục đích khác nhau:
thực phẩm, năng lượng, y học, mỹ phẩm.
Trước đòi hỏi thực tế về thiếu hụt
nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp dầu
thực vật, tiềm năng sản xuất dầu từ vi sinh
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vật, nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen
vi sinh vật có dầu” đã được Bộ Công Thương
phê duyệt thực hiện nhằm thu thập, bảo tồn,
lưu giữ nguồn gen vi sinh vật phục vụ phát
triển ngành dầu thực vật.
Với những mục tiêu:
- Phục vụ phát triển ngành dầu thực
vật Việt Nam thông qua khai thác nguồn dầu
mới từ vi sinh vật, đa dạng hóa nguồn dầu
cho công nghiệp sản xuất dầu thực vật và các
sản phẩm từ dầu.
- Thu thập, bảo tồn và tư liệu hóa
nguồn gen vi sinh vật có dầu. Đối tượng
nghiên cứu năm 2016 là vi tảo.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu
được những kết quả như sau:
Nhiệm vụ đã phân lập được từ nguồn
nước tự nhiên 04 chủng vi tảo dầu bao gồm 04
loài thuộc 04 chi Dictyosphaerium,
Nannochloris, Chlamydomonas, Picochlorum.

cũng có hàm lượng chlorophyll và carotenoid
tương đối cao. Bốn chủng vi tảo dầu mới đã
được khảo sát về các đặc điểm hình thái, sinh
trưởng, một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng (nhiệt độ, pH, độ mặn, CO2, nitơ),
thành phần acid béo, trình tự gen (18S rRNA)
và một số đặc tính khác. 16 chủng trong bộ
giống đã được đánh giá về ảnh hưởng của vi
lượng kẽm đến sinh trưởng.
Tổng kết 3 năm thực hiện nhiệm vụ
xây dựng bộ giống vi tảo từ năm 2014 đến
2016, từ nguồn tài nguyên trong nước nhiệm
vụ đã phân lập được 31 chủng vi tảo dầu bản
địa trong đó có 10 chủng có tiềm năng khai
thác ứng dụng. Bộ giống 31 chủng vi tảo dầu
đã được tư liệu hóa về các đặc điểm hình thái,
sinh học cho đến trình tự gen (18S rRNA), là
tài tiệu tham khảo tốt cho nghiên cứu, đào
tạo. Nhiệm vụ đạt kết quả vượt mức so với
hợp đồng: tham gia đào tạo 01 thạc sỹ (đã tốt
nghiệp), công bố kết quả nghiên cứu trên tạp
chí khoa học.

Trong số 04 chủng sinh tổng hợp lipid
có 01 chủng có hàm lượng lipid cao hơn 20%
(QG - N20), 03 chủng còn lại hàm lượng lipid
lần lượt là 12,4% (QG - N20); 18,2% (QG N21) và 15,3% (QG - M5). Các chủng này
**************

Nguồn: N.T.T, vista.gov.vn,
12/08/2019
Trở về đầu trang

Nghiên cứu hệ thống phân loại và tính đa dạng của các loài dơi (Mammalia:
Chiroptera) ở Việt Nam bằng phương pháp Hình thái học, Siêu âm và Sinh học
phân tử
Nhóm nghiên cứu tại Viện Sinh thái và
Tài nguyên sinh vật do ông Vũ Đình Thống
làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên
cứu hệ thống phân loại và tính đa dạng của
các loài dơi (Mammalia: Chiroptera) ở Việt
Nam bằng phương pháp Hình thái học, Siêu
âm và Sinh học phân tử” trong thời gian từ
năm 2013 đến 2016.

Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019
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Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu
sau: Đánh giá tính đa dạng của những loài dơi
ghi nhận được trong thời gian thực hiện đề tài
căn cứ vào đặc điểm hình thái, tần số siêu âm
và dẫn liệu sinh học phân tử; Bước đầu xây
dựng cơ sở dẫn liệu về tần số siêu âm của
những loài dơi ghi nhận được ở Việt Nam
trong thời gian thực hiện đề tài; Bổ sung tư
liệu và mẫu vật về thành phần loài dơi của
Việt Nam; và Đề xuất một số giải pháp giám
sát và bảo tồn những loài dơi đang bị đe dọa
hoặc có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung
cấp những dẫn liệu quan trọng đối với công
tác nghiên cứu Khu hệ Dơi Việt Nam; trong
đó có những kết quả đáng chú ý dưới đây:
- Phát hiện 1 loài mới và 1 phân loài
mới cho khoa học.
- Tu chỉnh vị trí phân loại của 1 giống, 8
loài phân bố ở Việt Nam và các nước lân cận.
- Bộ dẫn liệu về tiếng kêu siêu âm
dùng cho định loại và giám sát trên thực địa
của các loài dơi ở các vườn quốc gia và khu
bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Trong đó,
dẫn liệu về tiếng kêu siêu âm của các loài dơi
ở các Vườn Quốc gia Cát Bà, Tam Đảo, Cát
Tiên đã được công bố trên tạp chí khoa học.
- Danh lục cập nhật về thành phần loài
dơi của Việt Nam. Danh lục này đang chờ
đăng trên Tạp chí Sinh học.
- Bộ mẫu đại diện cho những loài dơi
ghi nhận được ở Việt Nam trong thời gian
thực hiện đề tài này phục vụ cho nghiên cứu
và giảng dạy.

- Dẫn liệu về sinh học phân tử của một
số taxa mới đối với khu hệ dơi Việt Nam ghi
nhận được trong thời gian thực hiện đề tài.
- Dẫn liệu cập nhật về vị trí phân loại
và tình trạng bảo tồn của các loài dơi được
ghi trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và
Danh lục Đỏ IUCN; trong đó, có các loài như
Dơi lá mũi tô-ma (Rhinolophus thomasi), Dơi
nếp
mũi
cát
bà
(Hipposideros
khaokhoukhayensis) và nhiều loài khác.
- Những giải pháp bảo tồn đối với
những loài dơi quý hiếm hoặc đặc hữu đã
được xác định và đề xuất trong Luận văn
Thạc sĩ của các học viên Đỗ Thùy Dung và
Nguyễn Viết Thịnh. Kết quả của đề tài góp
phần hoàn thiện việc biên soạn nội dung tập
sách về dơi với những thông tin đầy đủ và cập
nhật nhát của mỗi loài, từ đó có những biện
pháp bảo tồn kịp thời những loài bị đe dọa.
Đồng thời, những bộ cơ sở dữ liệu về sinh
học phân tử và tiếng siêu âm có khả năng
được ứng dụng rộng khắp trong những công
trình nghiên cứu tiếp theo về phân loại, giám
sát và bảo tồn những loài đặc hữu, những loài
bị đe dọa.
Ngoài những kết quả đã công bố, quá
trình thực hiện đề tài còn thu được nhiều mẫu
vật và dẫn liệu mới lạ về đặc điểm sinh thái,
tiếng kêu siêu âm của các loài dơi và thú nhỏ
khác. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và
số lượng mẫu nên cần có thêm thời gian và
kinh phí để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung mẫu
vật và tư liệu nhằm khẳng định những phát
hiện đó trong thời gian tới.

- Bộ sưu tập các tư liệu quan trọng đã
công bố có liên quan đến các loài dơi ghi
nhận được trong thời gian thực hiện đề tài.
**************
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Nguồn: N.P.D, vista.gov.vn,
10/09/2019
Trở về đầu trang
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 NÔNG NGHIỆP
Chế tạo thành công máy bóc vỏ dừa

Máy bóc vỏ dừa do em Đạt và em Quỳnh chế tạo.

Ngày 30.8, lễ tổng kết trao giải cuộc
thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh
Bình Định lần thứ 5 năm 2018 do Liên hiệp
các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định,
Tỉnh đoàn Bình Định, Sở KH-CN và Sở GDĐT tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức đã diễn
ra tại TP.Quy Nhơn (Bình Định).
Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho sản
phẩm máy bóc vỏ dừa của nhóm tác giả Hồ
Tiến Đạt và Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh
(lớp 8A1, Trường THCS Hoài Châu Bắc,
H.Hoài Nhơn, Bình Định) và sản phẩm đồng
hồ nước thông minh của nhóm tác giả Huỳnh
Ánh Nhật và Lê Đức Khải (Trường THPT Số
1 Tuy Phước, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
Em Hồ Tiến Đạt kể, từ thực tế sản xuất
của gia đình, thấy ba mẹ rất khó khăn khi bóc
vỏ dừa bằng phương pháp thủ công nhưng thu
nhập lại không cao nên bản thân nảy sinh ý
tưởng chế tạo chiếc máy bóc vỏ dừa. Từ tháng
8.2017, với sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn
về các nguyên tắc chuyển động để ứng dụng
vào thực tế thiết kế, lắp ráp máy, các em Hồ
Tiến Đạt và Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh bắt
đầu triển khai việc chế tạo chiếc máy bóc vỏ
dừa. Sau gần 3 tháng mày mò, máy bóc vỏ quả
dừa của các em đã hoàn thành, đưa vào sử
dụng tại hộ gia đình của Đạt.
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 09/2019

Máy có cấu tạo gồm 1 mô tơ điện công
suất 1,1 kW, bộ truyền động ma sát - truyền
động đai, bộ truyền động bánh răng - truyền
động ăn khớp, 2 trục ru lô, thanh kim loại và
cần truyền lực. Chi phí để chế tạo máy này
khoảng 2 triệu đồng. “Người sử dụng máy chỉ
cần đặt quả dừa vào khoảng giữa 2 trục rulo
quay ngược chiều và có cường độ lực lớn tác
dụng vào vỏ quả dừa để tách vỏ riêng thành
từng mảnh. Nhờ độ nghiêng của máy, sọ dừa
rơi ra ngoài, cứ thế đưa quả khác vào bóc vỏ
tiếp tục. Mong rằng trong thời gian tới, sản
phẩm của bọn em sẽ được áp dụng rộng rãi
với giá thành thấp để giúp đỡ cho nhiều bà
con xứ dừa”, em Đan Quỳnh giải thích.
Theo em Đạt, khi sử dụng máy, năng
suất lao động sẽ tăng khoảng 3 lần so với
dùng tay. Nếu người lao động dùng phương
pháp thủ công để bóc vỏ dừa thì mỗi ngày
nhiều nhất cũng chỉ thu được khoảng 250.000
đồng nhưng nếu sử dụng máy bóc vỏ dừa có
thể lên tới 700.000 đồng/người/ngày. “Em
cũng rất vui vì khi sử dụng máy này, ba mẹ
em cũng như những người lao động khác sẽ
tránh được các bệnh lý về cột sống, hạn chế
tai nạn lao động và đỡ tốn công sức hơn”,
em Đạt nói.
Bên cạnh đó, sản phẩm đồng hồ nước
thông minh của các em Huỳnh Ánh Nhật và
Lê Đức Khải hướng đến giải quyết vấn đề
dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Sản
phẩm đồng hồ nước này có thể đo được nhiều
chỉ số như: lượng nước tiêu thụ, áp suất, nhiệt
độ nước tại cùng một thời điểm và các chỉ số
đo này sẽ được đưa lên internet, khách hàng
có thể truy cập thông tin từ xa.
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“Sản phẩm cũng sẽ giúp nhà cung cấp
trong cuộc sống, góp phần xây dựng thành
phát hiện những sự cố vỡ đường ống nước, rò
phố thông minh, hiện đại”, em Huỳnh Ánh
rỉ nước, giảm thiểu lãng phí nguồn nước,
Nhật cho biết.
đồng thời giảm chi phí nhân công ghi đo
Nguồn: Hoàng Trọng, thanhnien.vn,
lượng nước tiêu thụ. Giá thành của sản phẩm
31/08/2019
sáng tạo này khoảng 700.000 đồng/máy,
Trở về đầu trang
không quá cao, nên có thể áp dụng rộng rãi
**************
Máy chuốt cọng lá dừa tiện ích
gian và công sức lao động. Từ thực tế đó, em
đã nảy sinh ý tưởng chế tạo chiếc máy chuốt
cọng lá dừa.

Trần Ngô Toàn đang vận hành máy chuốt cọng lá dừa

Mong muốn tạo ra một chiếc máy giúp
người dân quê mình chuốt lá dừa nhanh hơn,
giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản
xuất; em Trần Ngô Toàn – Học sinh lớp 9A,
Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình
Định đã nghiên cứu, chế tạo thành công “Máy
chuốt cọng lá dừa” với cấu tạo đơn giản, giá
thành rẻ, dễ sử dụng thay thế cách chuốt cọng
dừa thủ công.
Niềm vui nhân đôi với cậu học trò xứ
Hoài, khi giải pháp “Máy chuốt cọng lá dừa”
của em vừa đoạt giải nhì Cuộc thi Sáng tạo
Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần
thứ VI (2018-2019) và giải ba Cuộc thi toàn
quốc lần thứ 15 (2018-2019).
Trần Ngô Toàn chia sẻ, ở quê em
ngoài thu hoạch quả dừa, người dân còn tận
dụng việc chuốt cọng lá dừa làm những vật
dụng như chổi quét, tăm... để tăng thêm thu
nhập. Tuy nhiên, việc chuốt cọng lá dừa cho
đến nay vẫn còn sử dụng phương pháp thủ
công chuốt tay bằng dao tốn rất nhiều thời

Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Máy chuốt cọng lá dừa có cấu tạo đơn
giản, dễ tháo lắp, kích thước gọn dễ di
chuyển. Nguyên vật liệu để lắp ráp máy gồm
các trục, khung đỡ cọng dừa, khối gỗ hình trụ,
tấm chắn lá dừa, 2 puli, 1 dây đai, động cơ, ổ
bi, aptomat, dây điện, lò xo...Chỉ cần mua 2
chiếc puli, các bộ phận khác có thể tận dụng
từ những nguyên liệu sẵn có hoặc phế liệu.
Nguyên lý hoạt động của máy chủ yếu ở bộ
phận kéo và bộ phận chuốt, hoạt động theo
trình tự: cho cọng lá dừa vào bộ phận chuốt,
qua bộ phận kéo, cọng dừa được chuốt sạch
và đưa vào khung chứa.
Để tạo ra máy chuốt cọng lá dừa, Toàn
đã nhờ thầy giáo bộ môn Vật lý hướng dẫn
thêm, phải mất thời gian khoảng một năm,
trải qua nhiều lần thử nghiệm và chỉnh sửa
chiếc máy mới hoàn thiện. “Quá trình chế tạo
máy, khó nhất là việc lắp hai bánh răng ăn
khớp với nhau, và điều chỉnh lưỡi dao chuốt
một cách linh động tùy theo kích thước cọng
dừa lớn hoặc nhỏ vẫn làm sạch một cách hiệu
quả nhất” - Em Toàn cho hay.
Hiện nay, trên thị trường chỉ có dụng
cụ tự chế để chuốt cọng lá dừa, tính mới trong
sáng tạo của Toàn là biết sử dụng động cơ,
vận dụng những kiến thức bộ môn vật lý để
điều chỉnh thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ
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thuật và nguyên lý hoạt động của thiết bị.
Thầy Đinh Xuân Tấn – giáo viên Vật lý
Trường THCS Hoài Châu nhận xét.
Máy chuốt cọng lá dừa chỉ cần một
người thực hiện, phù hợp với mọi đối tượng
nhất là phụ nữ và người già làm thêm trong
những lúc nông nhàn để tăng thêm thu nhập,
cải thiện đời sống. Bà Ngô Thị Quý (thôn An
Sơn, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn) –
người thử nhiệm máy so sánh: “Sử dụng máy
với thao tác nhẹ nhàng, không bị trầy hay đứt
tay, năng suất tăng gấp 5-6 lần so với chuốt
bằng dao”

nghiên cứu, được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tác
giả có thể cải tiến máy tuốt cọng lá dừa với
công suất lớn hơn, mang lại năng suất cao
hơn nữa - Trần Ngô Toàn tâm sự.
Thầy Trương Văn Hoàng - Phó hiệu
trưởng Trường THCS Hoài Châu cho biết,
thời gian tới nhà trường cũng có hướng phối
hợp với chính quyền địa phương tạo điều
kiện để sáng tạo của em Trần Ngô Toàn
được ứng dụng một cách rộng rãi, bước đầu
giúp người dân làm quen mới máy móc thay
thế cho phương pháp lao động thủ công
thông thường.

Với giá thành khoảng 2 triệu/máy, giải
pháp này phù hợp với nhiều hộ gia đình ở quê
Toàn nói riêng, những địa phương trồng dừa
nói chung. Nếu có điều kiện để tiếp tục
**************

Nguồn: Kim Thoa, bidiusta.vn,
19/09/2019
Trở về đầu trang

Máy gieo hạt sử dụng năng lượng mặt trời
mới cho kết quả như mong muốn ” – em
Quang cho biết thêm.
Thầy Phạm Văn Quốc – giáo viên
Trường THCS Hoài Sơn nhận xét, điểm sáng
tạo là tác giả đã biết sử dụng điện năng lượng
mặt trời để vận hành máy. Ngoài ra, máy còn
gieo được nhiều loại hạt khác nhau nhờ điều
chỉnh kích thước các lỗ trên trục gieo hạt.
Em Nguyễn Trịnh Quang bên chiếc máy gieo hạt sử dụng
năng lượng mặt trời

Máy có khối lượng khoảng 40kg, dạng
hình khối, cấu tạo bao gồm: bộ phận khung
máy được làm bằng các thanh thép và tấm
nhựa composile. Phần trên của khung máy là
giá đỡ cho 2 tấm pin mặt trời, phần dưới là
điểm tựa cho trục quay, bánh xe, mô tơ và
bình ắc quy. Máy có bánh xe trước và 2 bánh
xe sau, 4 bể để chứa hạt giống hoặc phân vi
sinh. “Phải mất một năm mày mò thực hiện,
khó khăn nhất là công đoạn lắp đặt trục bỏ
hạt, em thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

So với các máy gieo hạt hiện có ở các
địa phương khác thì máy gieo hạt sử dụng
năng lượng mặt trời tiện lợi hơn, bởi lực tác
động cho máy nhờ động cơ điện, người điều
khiển chỉ cần đi thẳng không phải khom lưng
dùng lực đẩy nên ít tốn sức, không ảnh hưởng
đến sức khỏe. Thêm nữa, sử dụng máy này
năng suất lao động cũng cao hơn đáng kể.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh (thôn Túy Thạnh, xã
Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) – người thử
nghiệm máy cho biết: “Trong cùng thời gian
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2,5 phút, so với 2 người gieo thủ công cùng
số lượng hạt trên diện tích đất 100m2 thì
công suất máy tăng gấp 20 lần (hạt ngô), gấp
60 lần (đậu phụng), 40 lần (đậu đen), 56 lần
(đậu xanh)...”.

trong xã. Nguyễn Trịnh Quang mong muốn
thời gian tới được các chuyên gia hỗ trợ về
mặt kỹ thuật và các nhà đầu tư quan tâm để
tạo ra nhiều chiếc máy với công suất lớn hơn
ứng dụng rộng rãi cho người dân trong và
ngoài xã.

Với tính năng vượt trội và giá thành
khoảng 5 triệu/máy rẻ hơn các loại máy chạy
bằng động cơ hiện có trên thị trường; được sở
hữu chiếc máy gieo hạt sử dụng năng lượng
mặt trời là niềm mong mỏi của người dân
**************

Nguồn: Thế Huy, bidiusta.vn,
09/09/2019
Trở về đầu trang

Hệ thống tự động tưới khi cây 'khát' nước
Cuối năm 2017, khi thực tập tại một
trang trại cây trồng ở Israel, Đỗ Ngọc Minh
sinh viên Khoa Tự động hóa, Học Viện Nông
nghiệp Việt Nam rất ngạc nhiên khi nhân viên
tại đây không cần phải xuống trang trại nhưng
vẫn biết rõ ống nước ở khu vực nào bị hỏng
và vườn nào chưa được tưới đủ nước. Tìm
hiểu mới biết tại đây đã áp dụng công nghệ
điều khiển tự động hóa trong tưới tiêu. Trở về
nước, Minh trao đổi với giáo viên và một số
kỹ sư để tìm hiểu thêm về công nghệ IoT,
cảm biến không dây, lên mô hình và đưa vào
hệ thống tưới tiêu.

Mô hình tưới tiêu tự động ứng dụng công nghệ IoT.

Ý tưởng đó nhanh chóng thành hiện
thực chỉ sau một năm. Tháng 4/2019 nhóm
nghiên cứu đã lắp thử nghiệm tại vườn cà
chua trong Học viện đã thể hiện rõ sự khác
biệt. Vườn cà chua được lắp hệ thống tự động
tưới có tỉ lệ mọc mầm và nảy nhánh tăng 5%,
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 09/2019

khả năng chống lại sâu hại của cây cũng được
cải thiện hơn so với cách tưới truyền thống.
Khi thiết kế hệ thống, nhóm nghiên
cứu đã vận dụng các kiến thức chuyên ngành
tự động hóa và nhờ tư vấn của kỹ sư nông
nghiệp, sử dụng các bộ cảm biến không dây
đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Bộ cảm biến
gồm các bo mạch, module điều khiển và
module kết nối với hệ thống quản lý thông
tin trên điện thoại hoặc máy tính. Vị trí cảm
biến sẽ được tính toán và lắp đặt tại những
nơi áp suất nước không ổn định. "Khó nhất
là tìm ra phương thức kết nối các cảm biến
để mô hình có thể vận hành nhanh và tối ưu.
Chỉ cần một bộ phận cảm biến gặp trục trặc
cũng có thể dẫn tới sai số áp suất nước được
tưới", trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ.
Những khó khăn này được khắc phục,
hệ thống thiết kế đã cải thiện độ chính xác về
thời gian tưới và lượng nước tưới bằng công
nghệ tự động hóa, hướng tới nông nghiệp
thông minh. Bộ cảm biến sẽ giám sát lượng
nước đưa vào và thoát ra trong vườn trồng,
xác định vị trí cây trồng gặp vấn đề. Trong
trường hợp chưa cung cấp đủ lượng nước
cho cây trồng, cảm biến sẽ báo về điện thoại
và yêu cầu người dùng khởi động hệ thống
tưới cây. Hệ thống cũng tự động báo lại tín
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hiệu để khóa van nước sau khi đạt độ ẩm
theo thiết kế.

Phần mềm sẽ xử lý hình ảnh cây trồng bằng
dữ liệu đầu vào được cài sẵn trên điện thoại
hoặc máy tính, giúp chủ vườn có thể tìm ra
nguyên nhân gây hại, từ đó giảm thiểu chi
phí chăm sóc.

Để thương mại hóa sản phẩm, nhóm
nghiên cứu dự định giới thiệu hệ thống tới
một số nhà vườn. Nếu khả thi, nhóm sẽ lên
kế hoạch xin hỗ trợ một bên công ty công
nghệ IoT để lắp ráp diện rộng. Nhóm cũng
ấp ủ thiết kế một phần mềm phát hiện sớm
sâu bệnh trên cây trồng bằng xử lý hình ảnh.
**************

Nguồn: Nguyễn Xuân, vnexpress.net,
16/09/2019
Trở về đầu trang

Tôm khỏe, lớn nhanh nhờ dung dịch đất hiếm
Vụ nuôi tôm năm 2015 hầu hết các
vùng nuôi ven biển Hà Tĩnh bị mất trắng do
người dân chủ quan vì vụ năm trước được
mùa nên đã không để ao dự trữ, xử lý nước
cấp khiến tôm bị bệnh. Ở Công ty Dịch vụ
Thủy sản Thạch Hà có 6 ao nuôi, 5 ao bị tình
trạng tương tự, duy nhất một ao nghiên cứu
có sử dụng các chế phẩm đất hiếm, tôm khỏe
và cho thu hoạch.
Đất hiếm dùng trong ao nuôi tôm là
dạng bột và nước, với các thành phần các
khoáng trung, vi lượng: K, Ca, Cu, Fe, Zn,
Mg, Mn, chất tạo phức, khoáng bentonite...
được điều chế bởi nhóm nghiên cứu thuộc
Trung tâm xử lý chất thải phóng xạ và Môi
trường, Viện Công nghệ xạ hiếm.

Hồ nuôi tôm có sử dụng đất hiếm tại Hà Tĩnh.

Để tạo ra sản phẩm này, TS Nguyễn
Bá Tiến, Giám đốc Trung tâm xử lý chất thải
phóng xạ và Môi trường, Viện Công nghệ xạ
hiếm cho biết, nhóm nghiên cứu dùng quặng
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

đất hiếm được lấy từ Lai Châu về xử lý tách
phóng xạ, sau đó trộn với axit đậm đặc và
nung nóng với nhiệt độ rất cao, từ đó phân
hủy tạo thành muối của đất hiếm với gốc axit
sunfuric hoặc gốc axit nitric. Các phương
pháp hòa tan dung dịch, kết tủa để loại bỏ tạp
chất được thực hiện sau đó để tinh lọc dung
dịch đất hiếm. Dung dịch này được cho thêm
các khoáng trung, vi lượng và các chất khác
để ra được thành phẩm cuối cùng.
Sử dụng dung dịch này, tôm giống
được xử lý và cung cấp thức ăn như bình
thường, hồ nuôi được theo dõi các chỉ tiêu:
pH, màu nước, tảo, các khí độc NO 2, NH3,
H2S. Tôm nuôi hơn hai tháng tuổi, trọng
lượng bình quân đạt: 76 con/kg. So sánh với
cách nuôi thông thường, ao có dung dịch đất
hiếm giúp tôm sinh trưởng nhanh hơn, màu
sắc đẹp, vỏ sáng bóng, thịt săn chắc, trọng
lượng tương đương so với tôm 3 tháng tuổi.
"Chúng tôi đã phân tích dư lượng đất
hiếm trên tôm thành phẩm thấy tổng 14 chỉ
số (Sc,Y, Nb, La, Ce...) ở ao khảo nghiệm là
2,019 - 2,321 mg/kg, ao đối chứng là 1,879 1,978 mg/kg. Như vậy dư lượng đất hiếm
trong mẫu khảo nghiệm không khác so với
đối chứng. Việc dùng đất hiếm có thể thay
thế việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn
chăn nuôi, giúp các sản phẩm tôm không vi
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phạm yêu cầu về dư lượng kháng sinh khi
xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ...", TS Tiến nói.
Ông cũng giải thích thêm, trong môi
trường có đất hiếm, tảo độc trong nước bị
tiêu diệt, kim loại nặng và các chất phú
dưỡng trong nước bị hấp thu nên môi trường
ao nuôi luôn ổn định. Tôm sạch bệnh, phát
triển đều, ăn khỏe, thức ăn dư thừa như trước
không còn lắng đọng dưới đáy hồ. Mỗi khi
thay đổi thời tiết, người chăn nuôi cũng
không cần phải phun hóa chất bảo vệ bởi
trong môi trường nước có đất hiếm, sức đề
kháng của tôm cao hơn.
Theo tính toán, một lứa tôm nuôi
trong 3 tháng, người nuôi chỉ cần 2 cân bột,
2 lít dung dịch đất hiếm (chi phí khoảng 1
triệu đồng/1.000 m2). Trong khi cách nuôi
thông thường cứ mỗi lần thay đổi thời tiết,
người nuôi phải phun hóa chất để bảo vệ môi
trường nước cũng hết 1 triệu đồng/1.000 m 2
và một lứa tôm có khi phải phun hóa chất
nhiều lần.

Tại Trung Quốc những năm 70 của thế kỷ
trước bắt đầu sử dụng đất hiếm trong ngành
chăn nuôi nhằm đẩy mạnh khả năng hấp thụ
của các loài gia súc, gia cầm, từ đó tăng năng
suất thịt, trứng, sữa của chúng. Ở các nước
châu Âu trước những năm 60, chính phủ
nhiều nước sau khi nghiêm cấm sử dụng các
loại vắcxin trong chăn nuôi đã chuyển sang
ứng dụng đất hiếm vào canh tác hiệu quả.
Mới đây nhóm nghiên cứu đã khảo
nghiệm thêm tại các mô hình nuôi tôm ở Hải
Hậu (Nam Định), Hải Phòng và Đồng Nai
cũng cho kết quả vượt so với các ao đối
chứng. Sản phẩm được giới thiệu tại Chợ
Công nghệ và thiết bị chuyên ngành công
nghệ sinh học (Biotechmart 2019) nhận được
quan tâm của nhiều doanh nghiệp. TS Tiến
cho biết, nhóm nghiên cứu đang làm các thủ
tục xin cấp phép để thương mại hóa các sản
phẩm trong thời gian tới.

Thực tế việc sử dụng đất hiếm trong
chăn nuôi không phải là phương pháp mới.
**************

Nguồn: Duy Anh, vnexpress.net,
12/09/2019
Trở về đầu trang

Mô hình nuôi cá kết hợp trồng rau thủy canh
thiệu tại khu trưng bày "Tự hào sáng tạo
Việt" thuộc Triển lãm quốc tế tự động hóa
2019. Đây là mô hình áp dụng công nghệ IoT
để giám sát các thông số và điều khiển tự
động, được 4 thành viên của nhóm nghiên
cứu, thiết kế trong thời gian một năm.

Mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau thủy canh.

Nhóm sinh viên năm thứ 4, Khoa tự
động hóa, Học viện nông nghiệp Việt Nam
thiết kế thành công và đưa mô hình kết hợp
trồng rau thủy canh và nuôi cá tự động giới

Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Hệ thống gồm bể trồng cây, bể nuôi
cá, hệ thống lọc nước và phần mềm giám sát
tự động. Nước trong bể cá bao gồm chất thải,
phân chứa amoniac, vi khuẩn nitrate hóa sẽ
được lọc chuyển hóa sang nitrat, bơm lên bể
trồng cây. Sau khi hấp thụ dinh dưỡng, cây
trồng lọc sạch nước và cung cấp ngược trở lại
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cho cá. Khi đó cây có dinh dưỡng để phát
triển, cá có nguồn nước sạch để sống mà
không cần người tưới và lọc nước.
Trưởng nhóm nghiên cứu Nguyễn
Văn Thành cho biết, mô hình này được thực
hiện dựa trên cơ chế cộng sinh, tận dụng lợi
ích của rau và cá nên không dùng đất, không
phân bón, không cần tưới. Điểm sáng tạo
trong mô hình là áp dụng công nghệ IoT để
giám sát các thông số và điều khiển tự động.

Nếu thông số vượt quá mức cho phép, máy sẽ
báo về điện thoại người dùng. Việc theo dõi
quá trình phát triển cây trồng và cá sẽ quan
sát được từ xa", sinh viên Nguyễn Văn
Thành cho biết.
Hiện nhóm đang tìm cách tối ưu hóa
bằng việc sử dụng pin năng lượng mặt trời
để tạo ra nguồn điện vận hành mô hình. "Sau
khi hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật, chúng
tôi sẵn sàng chuyển giao cho những hộ gia
đình và cả doanh nghiệp có nhu cầu muốn
ứng dụng", Thành nói.

"Chúng tôi đã tìm hiểu và nhờ sự giúp
đỡ của thầy cô cùng các kỹ sư để tạo ra bộ
cảm biến, đặt trong bể cá và vườn rau. Bộ
cảm biến giúp cập nhật các thông số về nhiệt
độ, nồng độ oxy hòa tan, độ ẩm. Người dùng
chỉ cần kết nối bộ cảm biến với điện thoại.
**************

Nguồn: Nguyễn Xuân, vnexpress.net,
06/09/2019
Trở về đầu trang

MÔI TRƯỜNG
Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực bằng máy FG5x phục vụ điều tra, đánh giá nước
dưới đất và một số khoáng sản rắn ở Việt Nam
có độ chính xác cao hơn, mật độ điểm hợp lý
hơn và địa hình phải chi tiết hơn... Đây là
những điều kiện để cần thiết trong xác định
thân quặng, đánh giá trữ lượng, phân bố vật
chất trong lòng đất. Đây là lần đầu tiên, Việt
Nam có bộ thiết bị đo trọng lực tuyệt đối hiện
đại, việc nghiên cứu tìm hiểu, vận hành và đặc
biệt là phát triển các ứng dụng không những
trong lĩnh vực đo đạc bản đồ mà còn trong các
lĩnh vực khác, như địa chất khoáng sản, tài
nguyên nước,...
Phương pháp địa vật lý trong điều tra
địa chất khoáng sản, trong đó có trọng lực đã
được đề cập đến, tuy nhiên tài liệu trọng lực sử
dụng là các số liệu đo tương đối, độ chính xác
tương ứng với yêu cầu thành lập bản đồ dị
thường ở các tỷ lệ 1/10.000, 1/50.000 hoặc
nhỏ hơn. Đối với khoáng sản rắn ẩn sâu, thân
quặng nhỏ, đòi hỏi các máy đo trọng lực phải
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Với những yêu cầu đặt ra như vậy, từ
năm 2014 đến 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện
Khoa học đo đạc và bản đồ đã thực hiện đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực bằng máy
FG5x phục vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất
và một số khoáng sản rắn ở Việt Nam”. Đề tài
này sẽ nghiên cứu cơ sở khoa học về quan hệ
giữa trọng lực trong điều tra, đánh giá khoáng
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sản và thứ hai là nghiên cứu quan hệ giữa biến
thiên trọng lực theo thời gian để đánh giá động
thái và trữ lượng nước ngầm, từ đó có thể sử
dụng các phép đo trọng lực tuyệt đối độc lập
để giám sát biến thiên mực nước ngầm ở
những khu vực không có giếng quan trắc.
Đề tài thu được một số kết quả sau:
1) Khi nghiên cứu về cơ sở trọng lực có
thể thấy rằng “trọng lực trắc địa” cũng cần
phải được phổ biến kiến thức nhiều hơn nữa
nhằm làm sâu sắc các vấn đề về vật lý trái đất,
mà trong trắc địa cao cấp khi nghiên cứu về
hình dạng trái đất (Geoid) rất cần thiết.
2) Qua nghiên cứu của đề tài đã khẳng
định việc làm chủ thiết bị công nghệ trong đo
đạc trọng lực tuyệt đối bằng FG5x của các cán
bộ Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Là một hệ thống thiết bị đắt tiền, nhạy
cảm với môi trường nhiệt đới ẩm như Việt
Nam, trong thời gian thử nghiệm đề tài đã kiến
nghị Viện cho chế tạo thêm buồng bảo ôn để
bảo quản khi đưa máy ra khỏi phòng thí
nghiệm Đến nay nhiều cán bộ tham gia đề tài
đã vận hành thiết bị FG5x thông thạo. Phần xử
lý dữ liệu đã được chuyển giao và tính toàn
thông suốt. Đề tài đã xây dựng được quy trình
đo, vận hành và bảo quản FG5x trong điều
kiện Việt Nam.
3) Công tác thăm dò trọng lực đã được
nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực địa chất khoáng sản. Công tác trọng lực thường được
kết hơp với các phương pháp địa vật lý khác
đề thăm dò khoáng sản, nghiên cứu các cấu
trúc địa chất và đã được đánh giá là hiệu quả.
Trong nhiều năm qua thăm dò trọng lực
thường được nghiên cứu ứng dụng cho nhiều
nhóm khoáng sản khác nhau, như nhóm
VLXD, dầu khí, than... tuy nhiên đối với
khoáng sản rắn ẩn sâu, thân quặng nhỏ, hình
dạng phân bố phức tạp... chưa được nghiên
cứu đầy đủ. Bên cạnh đó chúng ta chưa có
Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

thiết bị đo trọng lực độ chính xác cao trong đo
trọng lực điểm tựa và điểm quan sát khi thành
lập các bản đồ dị thường ở các tỷ lệ 1/5000,
1/2000, 1/1000. Trong nghiên cứu này đã thử
nghiệm khi sử dụng FG5x đo điểm tựa với độ
chính xác 5μGal, điểm thường đo với độ chính
xác 20μGal (0,02mGal) và chỉ cần mô hình số
độ cao DEM của khu vực sử dụng độ cao GPS
khi đo tọa độ các điểm thường bằng GPS hoàn
toàn đáp ứng được yêu cầu khi cải chính địa
hình, bên cạnh đó mật độ điểm thường khi đo
theo tuyến tương ứng với tỷ lệ 1/5000 là 100m
(giảm hơn so với quy định hiện hành là
50m/điểm). Kết quả này đã được kiểm nghiệm
khi so sánh với tài liệu trọng lực khi thăm dò
mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh.
4) Công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên nước dưới đất là một nhiệm vụ phức
tạp đòi hỏi nhiều đến hạ tầng kỹ thuật, mạng
lưới các trạm quan trắc, hệ thống thu nhận và
xử lý dữ liệu, tính toán và công bố dữ liệu...
nhiều khu vực đã được quy hoạch xây dựng
các trạm quan trắc đầy đủ và cung cấp đầy đủ
các thông tin về mô hình nước dưới đất,tính
toán trữ lượng (tự nhiên và khai thác), nhưng
nhiều khu vực, vùng miền chưa có điều kiện
hoặc không thể xây dựng mạng lưới giếng đo
mực nước dưới đất được, dẫn đến công tác
điều tra, giám sát tài nguyên nước dưới đất gặp
nhiều khó khăn, đặc biệt là nhiều khu vực
không thể đánh giá động thái nước dưới đất...
thì trong nghiên cứu này đã chỉ ra một quan hệ
được gọi là “Hiệu ứng trọng lực - thủy văn”.
Khi đo lặp trọng lực tại một vị trí trong một
khoáng thời gian nhất định thì sự biến thiên
giữa 2 lần đo sau khi cải chính các ảnh hưởng
sẽ còn lại là tác động của biến thiên mực nước
ngầm mà hình thành sự biến thiên trọng lực.
Qua nghiên cứu, đề tài đã đề xuất quy trình đo
trọng lực tuyệt đối bằng FG5x trong điều tra,
đánh giá tài nguyên nước dưới đất, với một
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phạm vi hẹp là Đánh giá động thái nước dưới
đất bằng đo lặp trọng lực.

thăm dò khoáng sản rắn có thể bổ sung vào
các phương pháp điều tra cơ bản một giải pháp
công nghệ mới với nguồn dữ liệu được đo đạc
với độ chính xác cao hơn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp
phần cho các đơn vị trong Viện khoa học đo
đạc và bản đồ có thể vận hành sử dụng FG5x
một cách thông suốt. Đối với các đơn vị thực
hiện điều tra tài nguyên nước ngầm, đơn vị
**************

Nguồn: N.P.D, vista.gov.vn,
03/09/2019
Trở về đầu trang

Đánh giá, thẩm định năng lực điều tra, phát hiện khoáng sản ẩn sâu
bằng công nghệ địa vật lý
Công nghệ địa vật lý đảm bảo khả
năng phát hiện các khoáng sản rắn chủ yếu ẩn
sâu: nhóm sắt, chì-kẽm, vàng, vàng-đồng nội
sinh, đồng-niken, than, khoáng chất công
nghiệp, phóng xạ-đất hiếm, muối mỏ.

Công cuộc điều tra, nghiên cứu địa
chất, khoáng sản đã xác định được nước ta có
tiềm năng khoáng sản đa dạng, phong phú,
trong đó có những loại khá dồi dào. Theo thời
gian với mức độ đầu tư nghiên cứu và điều tra
khá tập trung, liên tục, có thể thấy hầu hết các
nguồn khoáng sản (mỏ, biểu hiện khoáng sản)
lộ trên mặt đất hoặc thậm chí nằm ở độ sâu ≈
100m tính từ bề mặt đất tại chỗ đã được phát
hiện, đánh giá. Trong khi đó yêu cầu về
nguyên liệu, khoáng sản phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng tăng.
Để đáp ứng yêu cầu này, trong các
năm gần đây Đảng và Nhà nước đã có các
định hướng chiến lược cho công tác điều tra
đánh giá khoáng sản. Trong xu thế đó, năm
2016, nhóm nghiên cứu tại Hội khoa học Kỹ
thuật Địa vật lý Việt Nam đã thực hiện đề tài:
“Đánh giá, thẩm định năng lực điều tra, phát
hiện khoáng sản ẩn sâu bằng công nghệ địa
vật lý”.

Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

Độ sâu điều tra phát hiện đã đạt đến
100-500m từ bề mặt đất. Nhiều phương pháp
đã đạt đến độ sâu lớn >500-≈1.000m khi thử
nghiệm trên các mỏ đã biết. Hệ thống trang
thiết bị địa vật lý tương đối đồng bộ, đáp ứng
độ sâu điều tra phát hiện 500-1.000m. Riêng
phương pháp địa chấn, địa vật lý lỗ khoan đến
2.000m.
Đề tài đã đưa ra một số đề xuất sau:
- Thành lập bản đồ dự báo triển vọng
khoáng sản ẩn sâu toàn lãnh thổ Việt Nam
theo tài liệu địa vật lý tổng hợp.
- Khai thác tổng hợp tài liệu tổ hợp
phương pháp bay đo từ phổ gamma tỷ lệ
1:50.000-1:25.000 trong điều tra phát hiện
khoáng sản ẩn sâu.
- Kiểm tra, đánh giá triển vọng khoáng
sản ẩn sâu 07 dị thường từ-trọng lực đã phát
hiện: 1/ Nam Khe Sanh - Thừa Thiên Huế; 2/
Trà Xuông - Quảng Ngãi; 3/ Làng Răm Quảng Ngãi; 4/ Vĩnh Thạnh - Bình Định; 5/
Tây Konchoro - Gia Lai; 6/ Chư Nam Cao Lâm Đồng; và 7/ Ninh Phước - Ninh Thuận.

27/34

- Kiểm tra, đánh giá triển vọng khoáng
Đaklei; 5/ Đới Bảo Lộc-Khánh Vĩnh và 6/
sản ẩn sâu 06 đới triển vọng khoáng sản ẩn
Đới Hàm Thuận Bắc - Ninh Sơn.
sâu phân định theo kết quả phân tích tổng hợp
Nguồn: N.P.D,
địa vật lý: 1/ Đới triển vọng Hương Sơn; 2/
vista.gov.vn,05/09/2019
Đới triển vọng Cẩm Xuyên-Kỳ Anh; 3/ Đới
Trở về đầu trang
triển vọng Ngũ Hành Sơn; 4/ Đới Sa Thày**************
Xử lý nước hồ bơi không dùng hóa chất
chất lượng nguồn nước và bảo vệ sức khỏe
cho người bơi.
Bên cạnh đó, nước hồ bơi sau thời gian
hoạt động có thể được tuần hoàn để xử lý và
cung cấp trở lại.

Nhằm hỗ trợ đảm bảo chất lượng nguồn
nước hồ bơi cho các doanh nghiệp thiết kế, lắp
đặt, khách sạn, hồ bơi công cộng, Trung tâm
thông tin và thống kê khoa học và công nghệ
TP.HCM vừa phối hợp với Công ty Dương Hà
Retek USA tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải
pháp xử lý nước hồ bơi không dùng hóa chất,
tạo nguồn nước an toàn và làm đẹp da”.
Công nghệ xử lý nước hồ bơi dựa trên
nguyên lý từ trường từ để tạo ra nguồn nước
ion mang điện tích âm, có tác dụng chống lão
hóa, giúp đẹp da.

Công nghệ xử lý nước hồ bơi này có
nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các
phương pháp xử lý thông thường như dùng
điện phân muối và chlorine về độ an toàn sức
khỏe, diệt khuẩn và bảo vệ môi trường.
Giải pháp xử lý nước hồ bơi này giúp
doanh nghiệp đem lại nguồn nước sạch đạt
chuẩn nước uống, không chất độc hại, không
mùi và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người
bơi khi vận động, vui chơi trong hồ. Đồng
thời, công nghệ này còn giúp tiết kiệm chi phí
năng lượng, hóa chất xử lý; dễ lắp đặt; tuổi thọ
công nghệ cao.

Ngoài ra, công nghệ này còn ứng dụng
tia UV với bước sóng 185 nm và 254 nm tiêu
diệt hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh, đảm bảo
**************
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Nguồn: A.T,
khoahocphothong.com.vn,06/09/2019
Trở về đầu trang
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B. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
I. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Tên đề tài/Dự án

Chủ nhiệm/CQ chủ trì

1

Hoàn thiện quy trình nuôi trăn đất – Python bivittatus
Kuhl, 1820 sinh sản ở thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Ngô Văn Trí - Viện Sinh
học Nhiệt đới

2

Thực trạng và giải pháp bảo tồn văn hóa truyền thống gắn
với phát triển kinh tế – xã hội cho cộng đồng dân tộc thiểu
số (Chăm, Hoa, Khmer) trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

TS.Nguyễn Thị Bích Thu Học viện Dân tộc

3

Nghiên cứu khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nước
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến
đổi khí hậu.

TS. Mai Văn Khiêm - Phân
viện KH khí tượng Thủy văn
và BĐKH

4

Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về thành phố học tập
ở thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Nguyễn Huy Cận - Hội
Khuyến học Tp. HCM

5

Giải pháp đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em
nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Ngô Minh Oanh Viện Nghiên cứu Giáo dục

TT

II. Các đơn vị trong nước: Nghiệm thu đề tài/Dự án
TT

Ngày

Tên đề tài/ Dự án

Chủ nhiệm/ CQ chủ trì

Ngành Kinh tế

1

2

3

4

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế
Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách
địa phương

Ths. Lê Thị Thùy Ngoan và
Ths. Đỗ Thị Xuân Liễu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán

06/09/2019

Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử
dụng đất ở không hình thành đơn vị ở

Ths.Võ Văn Cương, CN
Nguyễn Hữu Tâm - Trường
Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp
vụ kiểm toán

10/09/2019

Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu
mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi
trường

Viện Phát triển kinh tế hợp
tác – Liên minh HTX Việt
Nam

10/09/2019

Nghiên cứu tác động đến sự hình thành và
phát triển HTX theo Luật Hợp tác xã. Đề
xuất các giải pháp phát triển HTX kiểu
mới hoạt động hiệu quả

Ths. Phạm Hoa Sinh - Viện
Phát triển kinh tế hợp tác –
Liên minh HTX Việt Nam

03/09/2019

Bản tin Thành tựu KHCN Việt Nam số 10/2019

29/34

13/09/2019

Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên
tiếp cận hệ sinh thái

Viện Nghiên cứu Hải sản

6

16/09/2019

Đánh giá kinh tế - xã hội thủ đô nhiệm kỳ
Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng
phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hà Nội

7

20/09/2019

Hoàn thiện biên bản kiểm toán ngân sách
cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách
địa phương

PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán

20/09/2019

Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng
nông sản Việt Nam vào thị trường EU –
Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực.

TS. Đỗ Thị Hòa Nhã Trường Đại học Kinh tế &
QTKD, Đại học Thái Nguyên

26/09/2019

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải
pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh
Hòa

TS. Nguyễn Đình HòaViện
Kinh tế Việt Nam (Hà Nội)

27/09/2019

Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán
xây dựng công trình trên biển và hải đảo
phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp
thi công và công nghệ xây dựng đặc thù
trên biển và hải đảo

Viện Kinh tế Xây dựng

11

27/09/2019

Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự
nghiệp y tế công lập

Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu và
Ths. Đinh Văn Dũng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán

12

27/09/2019

5

8

9

10

13

14

28/09/2019

29/09/2019

xây dựng nhãn hiệu chứng nhận thảo quả
Hoàng Su Phì
Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản
xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt
Nam trong điều kiện kinh tế thị trường
hiện đại và hội nhập quốc tế: Thực trạng,
vấn đề và định hướng chính sách

Phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện Hoàng Su Phì

Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long
đến năm 2025

GS.TS Võ Thanh Thu Trường ĐH Kinh tế TP Hồ
Chí Minh

PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa Viện kinh tế Chính trị, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh

Ngành Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
15

30/08/2019

Nghiên cứu xử lý chất thải rắn nguy hại
trong lò không dùng nhiên liệu dạng cột
NIFC
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PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên Viện Công nghệ môi trường
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16

03/09/2019

Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát
triển bền vững lưu vực sông Đà

GS.TS Trần Văn Chứ Trường Đại học Lâm nghiệp

17

03/09/2019

Xây dựng mô hình trồng dưa lưới ứng
dụng công nghệ cao trong nhà màng trồng
trên giá thể xơ dừa tưới nhỏ giọt

Ths. Cao Đình Hải - Trường
Cao đẳng Cộng đồng Kon
Tum

05/09/2019

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống
giám sát và điều khiển phụ tải từ xa phục
vụ cho chương trình Quản lý nhu cầu điện
- DSM

Trung tâm sản xuất thiết bị đo
điện tử Điện lực Miền Trung
(CPCEMEC)

09/09/2019

Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc
L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện
Chiêm Hóa

Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Chiêm
Hóa, Trung tâm Chuyển giao
công nghệ và khuyến nông,
Viện Khoa học và Nông
nghiệp Việt Nam

20

12/09/2019

Ứng dụng mô hình công trình thu nước
dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục
vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng

Viện Thủy công ( Viện Khoa
học thủy lợi Việt Nam)

21

12/09/2019

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước lưu
vực Sông Hồng bằng công nghệ viễn thám
và GIS

PGS.TS.Phạm Quang Vinh Viện Địa Lý

18

19

22

12/09/2019

23

13/09/2019

24

13/09/2019

Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm
nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám
đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng
dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu
thế biến động điều kiện tự nhiên và tài
nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học
định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo
quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây
Nam Việt Nam
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trọng trường
trái đất, kết hợp với dữ liệu trọng lực đo
trực tiếp trên biển để xây dựng cơ sở dữ
liệu dị thường trọng lực trên các khu vực
không thể bay đo trọng lực thuộc vùng
biển Việt Nam
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PGS.TS.Phạm Việt Hòa Viện Địa Lý tài nguyên
TP.Hồ Chí Minh

TS.Trần Anh Tuấn - Viện Địa
Chất và Địa vật lý biển

Ths. Địa vật lý Nguyễn Thị
Lụa - Đoàn Địa vật lý Hàng
không.

31/34

Nghiên cứu chế biến nước giải khát nhãn
lồng – tim sen

TS. Nguyễn Duy Tân Trường Đại học An Giang

19/09/2019

Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ

Ông Nguyễn Thanh Vũ Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Mỏ Cày Bắc

25/09/2019

Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa
chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với
điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn

TS. Trịnh Thị Thanh Hương Trung tâm Thực nghiệm Sinh
học Nông nghiệp công nghệ
cao

27/09/2019

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm
Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu
điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực
vận tải đường sắt Việt Nam

Ths. Lê Hồng Minh - Viện
Ứng dụng Công nghệ

29

30/09/2019

Chế tạo tổ hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở
của vật liệu graphene với bùn đỏ và ứng
dụng xử lý ô nhiễm As và chất thải hữu cơ
độc hại trong môi trường nước

TS. Hà Xuân Linh - Đại học
Thái Nguyên

30

30/09/2019

Nghiên cứu biện pháp quản lý dinh dưỡng
phù hợp góp phần phát triển bền vững và
hiệu quả sản xuất rau tại Thái Nguyên

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

25

26

27

28

18/09/2019

Ngành Y tế

31

32

33

28/08/2019

Xác định tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B
(HBsAg +) trong dân số trẻ em dưới 5 tuổi
tại tỉnh Bình Thuận

Trường Cao đẳng Y tế Bình
Thuận

03/09/2019

Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của
dung dịch Tanos nano trên động vật thực
nghiệm

TS. Trần Văn Thanh - Viện
nghiên cứu Y dược cổ truyền
Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược
học cổ truyền Việt Nam

30/09/2019

Nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng bổ
sung dinh dưỡng sử dụng một số dược liệu
trồng ở vùng Tây Bắc (Cám lúa gạo, Ý dĩ,
Đẳng sâm, Bạch truật, Hoài sơn…)

GS.TS. Hoàng Đình Hòa Viện nghiên cứu phát triển y
dược cổ truyền Việt Nam và
nhà thuốc Thọ Xuân Đường
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Ngành Giáo dục đào tạo
34

35

36

03/09/2019

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào
tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trường
CĐCĐ Kon Tum

ThS. Trần Đình Dũng Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kon Tum

05/09/2019

Vai trò của hợp tác với doanh nghiệp trong
việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân
ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại
học Lao động – Xã hội (CSII)

ThS. Hồ Trần Quốc Hải - Cơ
sở II Trường Đại học Lao
động - Xã hội

05/09/2019

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ
nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng
Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Cộng đồng
Sóc Trăng

37

10/09/2019

Thuật ngữ Mặt trận Tổ quốc

TS. Phó Chủ tịch Nguyễn
Hữu Dũng - Trung tâm Bồi
dưỡng cán bộ và Nghiên cứu
khoa học thuộc UBTƯ
MTTQ Việt Nam

38

16/09/2019

Xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường
với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn
nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên
–Trường Đại học Sao Đỏ

39

17/09/2019

Đào tạo kỹ năng mềm cho học viên trong
Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm
phán, kiểm sát viên, luật sư – Thực trạng
và giải pháp

TS. Nguyễn Xuân Thu - Phó
giám đốc Học viện Tư pháp

40

18/09/2019

Tái tạo và thiết kế quy trình thực hiện
một số bài thí nghiệm cơ học tại Trường
Đại học An Giang

ThS. Nguyễn Hồng Hải Trường Đại học An Giang

Ngành văn hóa xã hội
04/09/2019

Giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc
gia của BĐBP trên tuyến biên giới đất liền
Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới

Trung tướng, PGS.TS Hoàng
Xuân Chiến - Bộ Quốc phòng

42

04/09/2019

Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của
Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (20152020), định hướng đến năm 2025 và tầm
nhìn đến năm 2030

Ban Nội chính Thành và Bộ
Tư lệnh Thủ đô, Công an
thành phố Hà Nội

43

19/09/2019

Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc
trong thế giới đương đại và những vấn đề
đặt ra cho Việt Nam

PGS.TS. Trần Hậu - Học viện
Chính trị khu vực I

41
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44

19/09/2019

Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng
(1960-2015)

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bộ
đội Biên phòng tỉnh Sóc
Trăng

45

19/09/2019

Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ
thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết
khiếu nại, tố cáo

Ông Nguyễn Huy Hoàng Viện Khoa học Thanh tra

46

19/09/2019

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp
vũ trang trong thực thi pháp luật của Lực
lượng Cảnh sát biển

Thiếu tướng, kỹ sư Phạm
Kim Hậu - Bộ Tư lệnh Cảnh
sát biển

47

23/09/2019

Mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam:Thực
trạng, vấn đề và giải pháp

PGS.TS Bùi Văn Huyền Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh

48

26/09/2019

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay:
Thực trạng, vấn đề và định hướng chính
sách

GS.TS Ngô Thắng Lợi Trường Đại học Kinh tế quốc
dân Hà Nội

49

30/09/2019

Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa
học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế

GS.TSKH. Trần Văn Nhung Viện Khoa học Giáo dục Việt
Nam
Trở về đầu trang

**************
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