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 ự phát triển của 
các biến thể 
SARS-CoV-2 

Kể từ lần đầu 
tiên đƣợc phát hiện tại 
Trung Quốc, vi-rút SARS-
CoV-2 đã biến đổi liên tục 
với hàng trăm biến thể đƣợc 
cập nhật trên ngân hàng 
gen thế giới và sẽ còn tiếp 
diễn. Chính vì vậy, cần đảm 
bảo mọi ngƣời dân đều 
đƣợc bình đẳng trong tiếp 
cận vắc-xin và sử dụng các 
biện pháp y tế cộng đồng 
thông qua việc sản xuất 
vắc-xin có giá cả phải chăng 
hơn cho các quốc gia có thu 

nhập thấp, tiến tới lấp đầy 
khoảng cách về mức độ bao 
phủ vắc-xin trên toàn cầu. 
 

Năm 2022, các nhà 
nghiên cứu và cơ quan y tế 
công cộng sẽ tiếp tục theo 
dõi sự phát triển của các 
biến thể SARS-CoV-2 mới, 
cũng nhƣ những tác động 
lâu dài đối với sức khỏe của 
những ngƣời đã khỏi bệnh. 
Trong khi đó, một nhóm 26 
nhà khoa học của Tổ chức 
Y tế thế giới sẽ tiếp tục 
những nỗ lực nhằm điều tra 
nguồn gốc của vi-rút SARS-
CoV-2. 

Cải tiến vắc-xin  

 
Năm 2021, các thử 

nghiệm lâm sàng của vắc-
xin dựa trên protein để đối 
phó với Covid-19 đã cho 
thấy nhiều tín hiệu khả 
quan. Bên cạnh đó, các vắc-
xin thế hệ mới nhƣ vắc-xin 
dựa trên DNA đang mang 
đến nhiều hy vọng vì chi phí 
sản xuất rẻ hơn vắc-xin 
mRNA và không cần bảo 
quản lạnh.  ây có thể là sự 
thay thế tốt hơn cho các 
quốc gia có thu nhập thấp.  

 

Sự phát triển của vật 
lý hạt  

 

S 
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Sau nhiều năm 
ngừng hoạt động và bảo trì, 
máy gia tốc hạt lớn LHC 
(Large Hadron Collider) dự 
kiến sẽ đƣợc khởi động lại 
tại CERN - phòng thí 
nghiệm vật lý hạt châu Âu 
bên ngoài Geneva (Thụy 
Sỹ) vào tháng 6/2022. Dự 
kiến, hai thí nghiệm chính 
của máy LHC là ATLAS 
(một thí nghiệm vật lý hạt có 
mục đích chung, đƣợc thiết 
kế để khai thác toàn bộ tiềm 
năng khám phá của LHC, 
thúc đẩy giới hạn của kiến 
thức khoa học) và CMS 
(một trong hai máy dò vật lý 
hạt đa năng lớn với mục 
tiêu nghiên cứu một loạt các 
lĩnh vực vật lý, bao gồm cả 
việc tìm kiếm các hạt Higgs, 
các kích thƣớc bổ sung và 
các hạt có thể tạo nên vật 
chất tối) sẽ đƣợc nâng cấp 
và mở rộng, bổ sung nhiều 
thành phần máy dò, nhờ đó 
sẽ thu thập đƣợc nhiều dữ 
liệu hơn từ 40 triệu vụ va 
chạm proton mỗi giây trong 
các thí nghiệm. 

 
 ầu năm 2022, cơ 

sở nghiên cứu các chùm 
đồng vị hiếm tại  ại học 
Bang Michigan (Mỹ) dự kiến 
sẽ bắt đầu hoạt động với hy 
vọng sẽ cung cấp cho các 
nhà nghiên cứu thêm hiểu 
biết về bảng tuần hoàn cũng 
nhƣ các nguyên tố bên 
trong nó. Cụ thể, máy gia 
tốc nhiều giai đoạn trị giá 
730 triệu USD sẽ giúp tổng 
hợp hàng nghìn đồng vị mới 
của các nguyên tố đã biết, 
khảo sát cấu trúc hạt nhân 
và vật lý đằng sau sao 
neutron và các vụ nổ siêu 
tân tinh. 

“Cuộc đua” lên Mặt 
trăng 

Dự kiến, nhiều tàu 
quỹ đạo và tàu đổ bộ từ các 
cơ quan vũ trụ và các công 
ty tƣ nhân sẽ lên đƣờng tới 
Mặt trăng vào năm 2022, 
trong đó phải kể đến Cơ 
quan Hàng không và Vũ trụ 
Mỹ (NASA) sẽ phóng tàu 
quỹ đạo Artemis I trong cuộc 
thử nghiệm bƣớc đầu để 
đƣa các phi hành gia quay 
trở lại Mặt trăng và tàu quỹ 
đạo CAPSTONE của hãng 
này cũng sẽ tiến hành các 
thí nghiệm để chuẩn bị xây 
dựng Gateway - trạm vũ trụ 
đầu tiên quay quanh Mặt 
trăng cùng với hai công ty 
của Mỹ là Astrobotic 
Technology và Intuitive 
Machines. Cũng trong năm 
2022, tàu Chandrayaan-3 
của Ấn  ộ, tàu Vũ trụ của 
Nga và Hàn Quốc cũng sẽ 
lên mặt trăng. Nhật Bản 
cùng với các Tiểu vƣơng 
quốc Ả Rập Thống nhất 
cũng sẽ mang theo tàu thám 
hiểm Rashd Moon lên mặt 
trăng. 
 

Sứ mệnh Sao hỏa và 
các vì sao  

 
Một sứ mệnh vũ trụ 

đáng chú ý khác đƣợc dự 
báo sẽ thu hút nhiều sự 
quan tâm của cộng đồng 
khoa học trong năm 2022 là 
ExoMars. Sứ mệnh 
ExoMars là sự hợp tác giữa 
Nga và châu Âu nhằm đƣa 
tàu thám hiểm Rosalind 
Franklin của Cơ quan Vũ trụ 
châu Âu (ESA) đến sao Hỏa 
để tìm kiếm các dấu hiệu 
của sự sống trong quá khứ, 
nghiên cứu cách nƣớc và 
môi trƣờng địa hóa thay đổi, 
điều tra, theo dõi khí quyển, 
tạo tiền đề cho nhiệm vụ 
mang mẫu thử quay trở lại 
Trái đất.  

 

Cũng trong năm 
2022, Trung Quốc có kế 
hoạch sẽ hoàn thành trạm 
vũ trụ Tiangong và chuẩn bị 
hơn 1.000 thí nghiệm tại 
trạm này, từ quan sát thiên 
văn và Trái đất đến nghiên 
cứu các ảnh hƣởng của vi 
trọng lực và bức xạ vũ trụ 
đối với sự phát triển của vi 
khuẩn. 

 
Hành động vì khí hậu 

toàn cầu 
 
 àm phán của Liên 

hợp quốc về biến đổi khí 
hậu (COP27) sẽ diễn ra vào 
tháng 11/2022 tại Sharm El-
Sheikh (Ai Cập). Các quốc 
gia dự kiến sẽ đƣa 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 
dƣới 2oC so với nhiệt độ 
thời kỳ tiền công nghiệp. 

Trong thời gian chờ 
đợi, các nhà khoa học sẽ 
giám sát việc phát thải khí 
nhà kính theo những cam 
kết đƣợc đƣa ra tại COP26, 
trong đó có lời hứa giảm sử 
dụng than và cắt giảm phát 
thải khí mê-tan. 
 

 
Nỗ lực bảo vệ sự đa 

dạng sinh học 
 
Cuộc họp về công 

ƣớc  a dạng sinh học của 
Liên hợp quốc tiếp theo 
đƣợc tổ chức vào năm 
2020, tuy nhiên, do diễn 
biến phức tạp của đại dịch 
COVID-19, sự kiện này 
đƣợc lùi lại vào tháng 4-
5/2022 tại Côn Minh (Trung 
Quốc). 

 
Nguồn:  https://vjst.vn/vn 

 

https://vjst.vn/vn
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10 THÀNH TỰU KHOA HỌC 
 

THẾ GIỚI NỔI BẬT NĂM 2021 
 

1. Hình thành cấu trúc protein - đột phá 
khoa học của năm  

 
Trí tuệ nhân tạo đã dự đoán cách hai protein 
tạo thành một phức hợp liên quan đến quá 

trình sửa chữa DNA trong nấm men. 

 
Năm 2021, các dự đoán cấu trúc 

protein bằng AI đã có bƣớc phát triển vƣợt 
bậc với sự ra đời chƣơng trình mã nguồn 
mở của mạng nơ-ron học sâu 
RoseTTAFold, giúp giải quyết đƣợc cấu 
trúc của hàng trăm loại protein. Không lâu 
sau đó, số lƣợng protein đƣợc giải mã đã 
lên đến 350.000 loại, tƣơng ứng với 
khoảng 44% tất cả các loại protein đã biết 
của con ngƣời. 
 

Hiện nay, mã nguồn AlphaFold2 và 
RoseTTAFold hiện đã đƣợc tiết lộ rộng rãi, 
là cơ sở dữ liệu phong phú cho các nhà 
khoa học. Vào tháng 11, các nhà nghiên 
cứu ở  ức và Mỹ đã sử dụng AlphaFold2 
và cryo-EM để lập bản đồ cấu trúc của 
phức hợp lỗ hạt nhân, một tổ hợp gồm 30 
loại protein khác nhau kiểm soát việc tiếp 
cận nhân tế bào. Trong khi đó, các nhà 
nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng 
AlphaFold2 để lập bản đồ cấu trúc của gần 
200 protein liên kết với DNA, có thể liên 
quan đến mọi thứ, từ sửa chữa DNA đến 
biểu hiện gen. 

 áng chú ý, các nhà nghiên cứu về 
SARS-CoV-2 đang sử dụng phần mềm 
AlphaFold2 để lập mô hình tác động của 
các đột biến trong protein đột biến của 
biến thể Omicron. Bằng cách chèn các axit 
amin lớn hơn vào protein, các đột biến đã 
thay đổi hình dạng của protein, giúp giữ 

các kháng thể không liên kết với chúng, từ 
đó vô hiệu hóa vi-rút. 

 
Bƣớc đột phá trong quá trình dự 

đoán cấu trúc protein là một trong những 
tiến bộ vĩ đại nhất từ trƣớc đến nay, cả về 
thành tựu khoa học lẫn khả năng tạo cơ 
sở cho các nghiên cứu trong tƣơng lai. 
 
2. Khôi phục gen của các loài cổ đại   
 

Năm 2021, các nhà khoa học đã sử 
dụng DNA hạt nhân để lập biểu đồ về sự 
phân bố của con ngƣời và động vật trong 3 
hang động. Trong hang động Estatuas (Tây 
Ban Nha), DNA hạt nhân tiết lộ danh tính di 
truyền và giới tính của những ngƣời sống ở 
đó từ 80.000-113.000 năm trƣớc, đồng thời 
gợi ý một dòng dõi của ngƣời Neanderthal 
thay thế một số dòng khác sau khi kết thúc kỷ 
băng hà. Trong mẫu đất 25.000 năm tuổi từ 
hang Satsurblia (Georgia), các nhà khoa học 
đã tìm thấy bộ gen nữ thuộc dòng ngƣời 
Neanderthal chƣa từng đƣợc biết đến trƣớc 
đây, cùng với dấu vết di truyền của một con 
bò rừng và một con sói hiện đã tuyệt chủng. 
Bằng cách so sánh DNA của gấu đen 12.000 
năm tuổi từ hang động Chiquihuite (Mexico) 
với DNA của gấu hiện đại, các nhà khoa học 
phát hiện ra rằng, sau kỷ băng hà cuối cùng, 
hậu duệ của loại gấu này đã di cƣ về phía 
bắc Alaska. 
 

Các kỹ thuật tách chiết và giải trình tự 
DNA hạt nhân từ đất cổ vẫn đang đƣợc cải 
thiện. Khi đó, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ 
trả lời đƣợc nhiều hơn nữa những câu hỏi về 
sự tồn tại của các loài cổ đại. 
 
3. Năng lƣợng nhiệt hạch của Mặt trời  

 
 ầu năm 2021, để đạt đƣợc áp suất 

và nhiệt độ nhằm tạo ra phản ứng nhiệt hạch, 
các chuyên gia Mỹ đã tạo ra tạo ra 170 KJ 
năng lƣợng nhiệt hạch cho mỗi lần bắn, tuy 
nhiên kết quả này thấp hơn rất nhiều so với 
yêu cầu đầu vào của tia laser là 1,9 MJ. Thử 
nghiệm trong tháng 10 đạt 430 KJ và trong 
tháng 11 là 700 KJ. 
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4. Tiềm năng của các loại thuốc điều trị 
Covid-19 

 
Năm 2021, các nhà sản xuất thuốc 

Pfizer và Merck đã công bố những kết quả 
khả quan của các thử nghiệm lâm sàng một 
số loại thuốc kháng vi-rút. Hãng Merck tuyên 
bố rằng, thuốc Molnupiravir làm giảm 30% 
nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở những 
ngƣời có nguy cơ cao, chƣa đƣợc tiêm 
chủng, theo dữ liệu cuối cùng đƣợc gửi cho 
các cơ quan quản lý. Thuốc kháng vi-rút của 
Pfizer, PF-07321332 giúp giảm tỷ lệ nhập 
viện đến 89% nếu bắt đầu điều trị trong vòng 
3 ngày kể từ khi có triệu chứng. 

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, thuốc 
kháng vi-rút không thể thay thế việc tiêm 
phòng, nhƣng vẫn rất quan trọng và sẽ còn 
cần thiết hơn nữa khi biến thể mới Omicron 
đang lây lan với tốc độ rất nhanh.   
 
5. Phƣơng pháp điều trị rối loạn căng 
thẳng sau sang chấn tâm lý  
 

Cho đến năm 2021, một thử nghiệm 
đa trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng đã 
phát hiện ra rằng 3,4-
methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 
thƣờng đƣợc gọi là thuốc lắc, làm giảm đáng 
kể các triệu chứng ở bệnh nhân rối loạn căng 
thẳng sau chấn thƣơng và đƣợc công bố trên 
Tạp chí Nature Medicine vào tháng 5.. 
 
6. Kháng thể nhân tạo có khả năng chế 
ngự các bệnh truyền nhiễm 
 
Các kháng thể đơn dòng ra đời trong phòng 
thí nghiệm đã tạo ra một cuộc cách mạng 
trong điều trị một số bệnh ung thƣ và bệnh tự 
miễn.  ặc biệt, trong năm 2021, các nhà 
nghiên cứu đã phát triển thành công liệu 
pháp điều trị SARS-CoV-2 và các mầm bệnh 
đe dọa tính mạng, bao gồm vi-rút hợp bào hô 
hấp (RSV), HIV và ký sinh trùng sốt rét bằng 
kháng thể đơn dòng. 

 
Hiện nay, có 2 liệu pháp điều trị Covid-

19 bằng kháng thể đơn dòng đƣợc Cục 
Quản lý thực phẩm và dƣợc phẩm Mỹ (FDA) 
cấp phép sử dụng khẩn cấp. Một là liệu pháp 
kết hợp 2 loại kháng thể đơn dòng 
casirivimab và imdevimab; hai là kháng thể 
đơn dòng sotrovimab. 

 

7. NASA và sứ mệnh khám phá hành 
tinh đỏ 

Năm 2021, tàu đổ bộ InSight của Cơ 
quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thu 
hút đƣợc sự quan tâm của toàn thế giới 
với các phát hiện liên quan đến sao Hỏa: 
lớp vỏ sao Hỏa có nhiều lớp và dày chƣa 
đến 40 km - mỏng hơn lớp vỏ lục địa của 
Trái đất. Lớp vỏ mỏng đó sẽ khiến sao 
Hỏa nhanh chóng thoát ra nhiệt lƣợng bên 
trong. 
 

Lớp phủ sao Hỏa thiếu lớp cách nhiệt 
bên dƣới, vốn đƣợc thấy ở Trái đất. Lớp 
phủ nông, nằm giữa lớp vỏ và lõi lỏng, lớn 
bất thƣờng. Với khối lƣợng của hành tinh 
đỏ, các nhà khoa học kết luận rằng mật độ 
lõi thấp và hỗn hợp các nguyên tố nhẹ nhƣ 
lƣu huỳnh có khả năng giữ sắt và niken ở 
dạng lỏng, bất chấp sự mất nhiệt nhanh 
chóng của hành tinh. Với các dữ liệu mới 
này, những bí ẩn về lịch sử của sao Hỏa 
cần đƣợc giải đáp trong những năm tới 
bao gồm: liệu hành tinh này đã từng có 
thứ gì đó giống nhƣ các mảng kiến tạo và 
khi lõi chất lỏng của nó ngừng khuấy động, 
sẽ đóng lại từ trƣờng mà nó từng tạo ra. 
 
 
8. Vết nứt trong mô hình chuẩn của hạt 
cơ bản 
 

 ó có thể là dấu hiệu tuyệt vọng của 
các nhà vật lý hạt khi mô hình lý thuyết tiêu 
chuẩn giải thích cho mọi loại hạt giờ đây 
không còn hoàn toàn chính xác.  

Từ tính của hạt Muon cung cấp cho các nhà 
khoa học cách gián tiếp để tìm kiếm các loại 
hạt bổ sung, chƣa đƣợc khám phá. Vì các 
đặc điểm lƣợng tử không chắc chắn, không 
gian trống xung quanh loại hạt này cuộn với 
các cặp hạt - phản hạt xuất hiện và biến mất 
quá nhanh để có thể đƣợc quan sát trực tiếp. 
Những yếu tố trong mô hình tiêu chuẩn làm 
tăng từ tính của Muon lên một lƣợng chính 
xác. Các loại hạt mới có thể thay đổi tính 
toán đó theo những cách chƣa từng đƣợc dự 
đoán. 

 ể đo từ tính của Muon, các nhà khoa 
học bắn một chùm tia Muon vào một từ 
trƣờng, tại đó, chúng xoay nhƣ kim la bàn 
với tốc độ phụ thuộc vào từ tính của chúng. 
Các nhà vật lý đã thực hiện một thí nghiệm 
nhƣ vậy từ năm 1997 đến năm 2001 tại 
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Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven, 
New York. Năm 2003, họ đƣa nam châm 
rộng 15 mét của mình đến Phòng thí nghiệm 
Máy gia tốc Quốc gia Fermi, Mỹ để thu đƣợc 
chùm Muon tinh khiết hơn. Năm 2021, các 
nhà khoa học đã chứng minh các kết quả thu 
đƣợc không khớp với các dự đoán của mô 
hình tiêu chuẩn. Theo phép tính mà họ lập 
luận, các nghiên cứu trong năm nay sẽ làm 
tăng dự đoán của mô hình chuẩn về các hạt 
cơ bản. 

 

9. CRISPR sửa chữa gen bên trong cơ thể 

Năm 2021, nền khoa học thế giới đánh 
dấu bƣớc tiến xa hơn khi triển khai kỹ thuật 
chỉnh sửa gen CRISPR trực tiếp trong cơ thể 
ngƣời bệnh. Một số kết quả nghiên cứu cho 
thấy, phƣơng pháp này đã làm giảm một loại 
protein độc hại cho gan và cải thiện thị lực ở 
những ngƣời bị mù di truyền. 

Các nhà nghiên cứu tại Công ty Editas 
Medicine, Mỹ đã tiêm một loại vi-rút vô hại 
mang DNA CRISPR vào mắt của 6 ngƣời 
trƣởng thành mắc chứng rối loạn thị lực di 
truyền. Kết quả cho thấy, sau 3-6 tháng, hai 
bệnh nhân từ gần nhƣ mù hoàn toàn đã có 
thể cảm nhận đƣợc ánh sáng, một trong số 
họ có thể tránh đƣợc các vật cản trong điều 
kiện ánh sáng mờ. 

 

Có thể nói rằng, kỹ thuật chỉnh sửa 
gen bằng CRISPR bên trong cơ thể ngƣời là 
kỹ thuật tiềm năng, tuy nhiên cần xác định 
chính xác các gen và chuyển chúng an toàn 
đến đúng tế bào với số lƣợng phù hợp. 

 

10. Cơ hội phát triển từ phôi động vật  

Năm 2021, các nhà nghiên cứu đã 
phát triển phƣơng pháp kéo dài thời gian 
nuôi cấy phôi chuột bên ngoài cơ thể chuột 
mẹ lên đến 11 ngày so với trƣớc đây là 3 
hoặc 4 ngày. Họ đã quay các lọ chứa phôi 
trên một thiết bị giống nhƣ bánh xe Ferris thu 
nhỏ. Thiết bị này liên tục trộn lẫn nƣớc dinh 
dƣỡng để tắm cho phôi và đảm bảo nồng độ 
oxy, áp suất khí quyển là đồng nhất. Các 
phôi đƣợc nuôi cấy sẽ trải qua một giai đoạn 
quan trọng của quá trình tổ chức lại tế bào, 
phát triển các cơ quan và mọc ra các chân 
sau. Mục đích giúp các nhà khoa học hiểu 
đƣợc các trƣờng hợp sẩy thai và dị tật bẩm 
sinh, đồng thời cải thiện quy trình thụ tinh 
trong ống nghiệm (IVF). 

Trong khi đó, một nghiên cứu khác đã 
phát hiện ra rằng các tế bào da trải qua quá 
trình chuyển đổi sang tế bào iPS tạo ra các 
cấu trúc giống nhƣ phôi bào. Những phôi 
nang này không phải là phôi thật, nhƣng một 
số trong số chúng có thể cung cấp một 
phƣơng pháp thay thế mang tính hƣớng dẫn 
và ít gây tranh cãi hơn. Vào tháng 5/2021, 
Hiệp hội nghiên cứu quốc tế về tế bào gốc 
(ISSCR) đã nới lỏng lệnh cấm về việc nuôi 
cấy phôi ngƣời trong phòng thí nghiệm, theo 
đó, cho phép thực hiện các thí nghiệm nuôi 
cấy phôi kéo dài hơn 14 ngày.  ây đƣợc coi 
là quyết định mở đƣờng cho các nghiên cứu 
giúp tháo gỡ các vấn đề từ sảy thai liên tiếp 
cho đến cải thiện thụ tinh trong ống nghiệm. 

Nguồn: https://vjst.vn/vn 
 

Lễ trao Giải thƣởng VinFuture lần thứ 
nhất 

 

Tối 20/1/2022 đã diễn ra lễ trao giải 
thƣởng khoa học và công nghệ thƣờng niên 
toàn cầu VinFuture lần thứ nhất là hoạt động 
chính trong Tuần lễ Khoa học VinFuture, diễn 
ra từ ngày 18 đến 21/1/2022 tại Hà Nội. 
Tham dự lễ trao giải có Thủ tƣớng Chính phủ 
Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trƣởng ban Kinh tế Trung ƣơng Trần Tuấn 
Anh; Bí thƣ Trung ƣơng  ảng, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  ỗ Văn 
Chiến; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung 
ƣơng; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc 
tế tại Việt Nam và các nhà khoa học xuất sắc 
của Việt Nam và thế giới. 

 

Giải thƣởng khoa học và công nghệ 
thƣờng niên toàn cầu VinFuture là một trong 
những giải thƣởng khoa học và công nghệ 
thƣờng niên có giá trị lớn trên thế giới, đƣợc 
trao bởi Quỹ VinFuture, ra mắt tháng 
12/2020, do ông Phạm Nhật Vƣợng - Chủ 
tịch Tập đoàn Vingroup và phu nhân sáng 
lập. Hệ thống giải thƣởng gồm có: Giải 
thƣởng Chính (VinFuture Grand Prize) trị giá 
3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng); 03 Giải đặc 
biệt (mỗi giải 500.000 USD - khoảng 11,5 tỷ 
đồng) gồm Giải thƣởng cho nhà khoa học 
nữ, Giải thƣởng cho các nhà khoa học đến 
từ các nƣớc đang phát triển và Giải thƣởng 
cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh 
vực mới. Giải thƣởng VinFuture đƣợc xét 
duyệt nghiêm túc, trách nhiệm bởi 2 Hội đồng 
độc lập với thành viên là các nhà khoa học, 

 

https://vjst.vn/vn
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nhà phát minh, chuyên gia uy tín ở nhiều lĩnh 
vực trên thế giới.  ây thực sự là tín hiệu tích 
cực của một giải thƣởng lớn và uy tín. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tƣớng 
Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, 
đánh giá cao và ghi nhận Tập đoàn Vingroup 
đã nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển 
Quỹ VinFuture - Quỹ hoạt động phi lợi nhuận 
đƣợc sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn 
Vingroup và phu nhân nhằm tôn vinh giá trị 
của khoa học công nghệ trên phạm vi toàn 
cầu. Thủ tƣớng nhấn mạnh, việc tôn vinh 
những công trình đoạt giải thƣởng 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 vƣợt trội, trái tim 
nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho loài 
ngƣời. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố, 
vinh danh và trao giải thƣởng dành cho “Nhà 

khoa học nữ” cho Giáo sƣ Zhenan Bao, ngƣời 
Mỹ gốc Trung Quốc với công trình nghiên 
cứu các vật liệu điện tử hữu cơ có đặc tính 
của da ngƣời. Zhenan Bao nghiên cứu về da 
điện tử siêu co giãn nhƣ da thật, có thể tự 
phân hủy, tự chữa lành vết thƣơng, cấy 
đƣợc vào cơ thể ngƣời. Bà phát triển bán 
dẫn công nghệ cao có thể bắt chƣớc nhƣ da 
thật, cảm giác đau đến não. 

 

Giải cho nhà khoa học từ nƣớc đang 
phát triển đƣợc trao cho hai vợ chồng nhà 
khoa học từ Nam Phi, bà Salim Abdool Karim 
và ông Quarraisha Abdool Karim, với phát 
minh gel có chứa dƣợc chất Tenofovir - sản 
phẩm dành cho phụ nữ có tác dụng kháng 
virus HIV. Thử nghiệm lâm sàng đã mang lại 
kết quả đột phá. Thuốc kháng virus có chứa 
dƣợc chất nhƣ gel tenofovir giúp ngăn ngừa 
lây nhiễm HIV qua đƣờng tình dục. Nghiên  

 

cứu này đã mang lại bằng chứng đầu tiên 
cho phƣơng pháp mới trong việc ngăn 
ngừa HIV, dự phòng trƣớc phơi nhiễm. 

 
Giải thƣởng cho các nhà khoa học 

nghiên cứu các lĩnh vực mới thuộc về 
Giáo sƣ Omar Yaghi, ngƣời Mỹ gốc 
Jordan, với công trình tiên phong khám 
phá ra vật liệu khung cơ-kim (MOFs).  ây 
là nhóm vật liệu mới đƣợc làm từ kim loại 
và các hợp chất hữu cơ, mang lại bƣớc 
tiến mới trong cuộc cách mạng trong hóa 
học khi có nhiều ứng dụng tiềm năng trong 
việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi khí phát 
thải carbon, lọc nƣớc, lọc không khí, xúc 
tác và cảm biến. 

 
 ặc biệt, thay mặt Ban Tổ chức, Thủ 

tƣớng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
trao Giải thƣởng Chính (VinFuture Grand 
Prize) cho ba nhà khoa học Katalin Kariko, 
Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis 
(Canada) với công nghệ mRNA, mở 
đƣờng tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa 
COVID-19 hiệu quả. Giải thƣởng chính 
VinFuture đánh giá cao công trình nghiên 
cứu nền tảng với hai thành tố chính tạo 
nên vaccine mRNA là lõi mRNA biến đổi 
và vỏ bọc nano lipid hiệu quả, để ổn định 
và tăng hoạt tính của mRNA.  

 
Phát biểu tại buổi lễ, chủ nhân các giải 

thƣởng bày tỏ xúc động và vinh dự đƣợc 
nhận giải thƣởng quý giá này. Họ cho 
rằng, Giải thƣởng VinFuture là ý tƣởng 
thực sự tốt đẹp, với thông điệp mạnh mẽ, 
thể hiện tầm nhìn và sự hào phóng của 
sáng lập viên cũng nhƣ đất nƣớc Việt 
Nam với mong muốn có đƣợc một thế giới 
tốt đẹp hơn. 
 

 
Nguồn: https://www.vista.gov.vn 
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  IỂM TIN KH&CN  
 

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 29 
- Vietnam Medipharm 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ịa điểm: Trực tuyến 

Thời gian: 11/05/2022 - 14/05/2022 

riển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dƣợc Việt Nam lần thứ 29 (VIETNAM MEDI-PHARM 

2022) dự kiến diễn ra từ ngày 11 – 14/05/2022 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, số 

91 Trần Hƣng  ạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Triển lãm sẽ là nơi quảng bá hình ảnh một nền y tế tiên tiến hiện đại vì sức khỏe cộng 

đồng và tăng cƣờng hội nhập quốc tế và tạo cơ hội khuyến khích, thu hút đầu tƣ và thúc đẩy 

phát triển ngành dƣợc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế,… thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
 

Triển lãm Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
 

 

 Thời gian: Từ 09/06 đến 11/06/2022 

  ịa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799  ại lộ Nguyễn Văn 

Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng. 

 Ngành hàng trƣng bày: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT); Giải pháp công 

nghệ thông tin; Viễn thông; Phát thanh truyền hình;  iện tử… 

T 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÀM SẠCH VÀ TÁI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ  

BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH 
 
 
 
 

MẶC DÙ HẦU HẾT CÁC LOẠI KHẨU TRANG Y TẾ THƢỜNG LÀ LOẠI SỬ 

DỤNG MỘT LẦN, TUY NHIÊN VIỆC TÁI SỬ DỤNG KHẨU TRANG CÓ THỂ LÀ 

MỘT PHƢƠNG ÁN TỐT KHI TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM KHẨU TRANG VẪN 

THƢỜNG DIỄN RA Ở NHỮNG VÙNG DỊCH. 

 
 

ã có nhiều kỹ thuật khác 

nhau để khử khuẩn khẩu 

trang y tế đƣợc thử nghiệm 

nhƣ:  hydrogen peroxide, chiếu tia cực tím 

và nhiệt ẩm, …. Tuy nhiên những kỹ thuật 

này có thể làm hỏng các bộ lọc hoặc để lại 

các chất cặn bã gây hại cho da, ảnh hƣởng 

tiêu cực đến hiệu suất của khẩu trang ở 

những lần sử dụng sau. 

Do đó nhóm nghiên cứu của  ại học 

Southampton đã đƣa ra một phƣơng pháp 

mới sử dụng công nghệ plasma nhiệt độ 

thấp để diệt khuẩn giúp loại bỏ 99,99% vi-

rút corona mà vẫn duy trì khả năng lọc các 

giọt độc hại trong không khí. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mẫu 

khẩu trang FFP2 và FFP3 (loại khẩu trang 

phổ biến nhất mà nhân viên y tế tuyến đầu 

sử dụng) có các vi hạt chứa SARS-CoV-2 , 

loại vi rút gây ra COVID-19. Sau đó, họ 

dùng một hệ thống nguyên mẫu khử khuẩn 

ứng dụng công nghệ plasma lạnh lên các 

mẫu trong khoảng thời gian: 2 phút, 5 phút, 

10 phút. Tiếp đến, họ kiểm tra sự hiện diện 

của SARS-CoV-2 còn sót lại và truyền các 

sol khí natri clorua qua các mẫu để theo dõi 

hiệu suất của bộ lọc trên các mẫu. 

Kết quả cho thấy rằng các mẫu 

đƣợc xử lý trong thời gian 10 phút đã đƣợc 

khử khuẩn thành công và các nhà nghiên 

cứu không tìm thấy tác động đáng kể nào 

đến các bộ lọc của cả khẩu trang FFP2 và 

FFP3. 

Việc diệt khuẩn và tái sử dụng PPE, 

ngoài việc đƣa ra một phƣơng án dự phòng 

cho các hệ thống y tế trong trƣờng hợp số 

ngƣời nhập viện tăng trong tƣơng lai, nó 

cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể 

cho môi trƣờng. 

Theo Tiến sĩ Min Kwan Kim -  ngƣời 

đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: Các 

nhà bảo vệ môi trƣờng đã cảnh báo khẩu 

trang sử dụng một lần đang làm tăng thêm 

tình trạng ô nhiễm nhựa, đe dọa sức khỏe 

của đại dƣơng và sinh vật biển. Ƣớc tính 

có 129 tỷ khẩu trang dùng một lần đƣợc sử  
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dụng hàng tháng trên khắp thế giới, và tại 

anh là khoảng 55 triệu khẩu trang/ngày. Vì 

hầu hết khẩu trang đã qua sử dụng thƣờng 

đƣợc đốt hoặc đƣa đến bãi chôn lấp, nên 

việc tiếp tục sử dụng chúng trên quy mô 

lớn có thể ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

Và kết quả cũng cho thấy công nghệ 

này có thể giảm khoảng 70% lƣợng rác thải  

 

nhựa do khẩu trang gây ra và giảm gánh 

nặng kinh tế đối với các nƣớc thu nhập 

thấp bằng cách tái sử dụng khẩu trang. 

Kết quả của nghiên cứu đƣợc công 

bố trên tạp chí AIP Advances. 

Nguồn: https://hatex.vn/ 

 

Thiết bị bay cất cánh thẳng đứng 
 

 

 
 
Ths Lƣu Hải Âu giới thiệu bộ thiết bị bay 
cất hạ cánh thẳng đứng do nhóm phát 
triển 

uất phát từ những khó khăn 
trong khảo sát, đo đạc số 
liệu trong ngành bản đồ ở 

khu vực rộng lớn, nơi khó tiếp cận, ThS 
Lƣu Hải Âu, Giám đốc Trung tâm Tin học 
Trắc địa và Bản đồ - Viện Khoa học  o 
đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng cùng cộng sự đã khắc phục bằng 
cách cải tiến từ thiết bị bay phổ thông 
thành thiết bị chuyên dụng, dùng trong 
dân sự, điều tra dữ liệu tài nguyên, môi 
trƣờng. 

Ông cùng nhóm nghiên cứu chế 
tạo thiết bị UAV-VTOL-VRS: Thiết bị bay 
không ngƣời lái cánh cứng, cất cánh 
thẳng đứng, định vị tọa độ tâm ảnh chính 
xác theo công nghệ trạm tham chiếu ảo 
(GNSS-VRS). 

Thiết bị này khác với drone, có thể 
chuyển từ chế độ phóng sang cất cánh 
thẳng đứng dạng cánh cứng, giúp nâng 

cao hiệu quả mà không cần đƣờng băng. 
Cải tiến này giúp an toàn hơn ở các địa 
hình khó nhƣ rừng, đô thị. 

Sau rất nhiều lần thất bại đến năm 
2018 nhóm đã chế tạo thành công 5 phiên 
bản máy bay cánh cứng cất cánh thẳng 
đứng. Máy bay kích thƣớc lớn nhất của 
nhóm có sải cánh 2,4 m, bay đƣợc 110 
phút với tốc độ 80 km/h. Ban đầu khi sản 
xuất nhiều lần gặp trục trặc, nhƣng do 
nhóm làm chủ đƣợc công nghệ bay nên 
những thất bại đƣợc khắc phục nhanh. 
Hiện phần vỏ đƣợc nhập khẩu, còn công 
nghệ và hệ thống phần mềm thiết bị bay 
đƣợc làm chủ hoàn toàn. 

Trƣớc đây, nhóm đã chủ động 
nhập thiết bị bay không ngƣời lái cánh 
cứng siêu nhẹ của Thụy Sĩ về nghiên cứu 
để phục vụ bay chụp thành lập bản đồ và 
điều tra thu thập dữ liệu địa lý. Các thiết bị 
này giúp nâng cao năng suất lao động và 
con ngƣời phần lớn không cần đến trực 
tiếp khu vực đo bản đồ, nhƣng hạn chế 
của chúng là đắt tiền và mỗi khi cần sửa 
chữa đều phải gửi sang hãng, rất tốn kém 
và bất tiện. Khi vận hành cần đƣờng băng 
hạ cánh (ảnh hƣởng đến các các cảm 
biến, sau một một thời gian phải thay 
camera chụp ảnh...). Các thiết bị này chỉ 
đƣợc tích hợp hệ thống định vị đo chính 
xác phù hợp cho dẫn bay, vì thế trƣớc khi 
bay chụp khu vực nào đó vẫn cần phải 
thăm dò, đo đạc để phục vụ bay chụp 
thành lập bản đồ độ chính xác cao. 

Sau đó, dựa trên các đề tài nghiên 
cứu cấp Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 
nhƣ:  các đề tài chế tạo các hệ thống định 

X 

 

https://hatex.vn/
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vị vệ tinh, mục đích xác định vị trí đo theo 
công nghệ trạm tham chiếu ảo (GNSS- 

 

 

VRS); phần mềm xử lý dữ liệu định vị theo 
công nghệ trạm tham chiếu ảo trên thiết bị 
bay không ngƣời lái (UAV); thiết kế chế 
tạo thiết bị đo sâu hồi âm và xuồng không 
ngƣời lái (USV-Survey)... Khi kết hợp ba 
hệ thống robot trên không (UAV), mặt đất 
(AGV-Survey), dƣới nƣớc (USV), cùng 
các cảm biến camera, laser, đo sâu hồi 
âm giúp đo đạc và thành lập bản đồ địa 
hình và điều tra các đối tƣợng thông tin 
địa lý tỷ lệ lớn trên mặt đất, trên không và 
dƣới nƣớc. Các thiết bị này đã thay thế 
con ngƣời, cho kết quả chính xác trong 
thời gian ngắn. Ngoài ra, thiết bị có thể 
ứng dụng cứu hộ cứu nạn nhƣ hỗ trợ cán 
bộ tiếp tế lƣơng thực, thuốc và nhu yếu 
phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị thiên 
tai bão lũ. 

Hiện thiết bị đã đƣợc nhiều đơn vị 
trong nƣớc ứng dụng, trong đó có dự án 
bay chụp ảnh và đo sâu hồi âm trên xuồng 

không ngƣời lái đánh giá trữ lƣợng bụi 
thải nhiệt điện Mông Dƣơng 2- Quảng 
Ninh; Bay chụp và quét Lidar UAV cho dự 
án đƣờng cao tốc Ninh Hòa - Ban Mê 
Thuột (tháng 10 năm 2021). 
Bay chụp và lập bản đồ khu vực sụt trƣợt 
thuộc khu vực xã huyện Hƣớng Hóa, 
Quảng Trị;  iều tra thành lập bản đồ và 
cơ sở dữ liệu  ất ngập nƣớc vùng Tứ 
giác Long Xuyên; Sở Công an TP HCM 
ứng dụng Bay chụp cho toàn TP HCM... 

ThS Âu cho hay, bên cạnh việc tiết 
kiệm nhân lực khảo sát thực địa, hệ thống 
giúp đảm bảo an toàn lao động. "Các khu 
vực khảo sát khó khăn trƣớc đây cán bộ 
đo đạc sẽ phải đến đo trực tiếp, giờ đây 
chỉ cần lập trình cho các thiết bị bay tự 
động vào khu vực đo đạc và gửi dữ liệu 
về", ông Âu nói. 

Nguồn: https://vnexpress.net  

 

AI MỚI CỦA GOOGLE CÓ KHẢ NĂNG TỰ VIẾT CODE 
 
Code có khả năng tự viết code 

 

 

 

Theo chia sẻ của DeepMind trên mạng xã hội Twitter, AlphaCode có khả năng giải 
quyết các vấn đề mở đòi hỏi tƣ duy phản biện, logic và hiểu ngôn ngữ. 

Qua nhiều bài thử nghiệm và đánh giá, AlphaCode hiện chỉ có thể thực hiện những 
nhiệm vụ đơn giản, chƣa đủ để đáp ứng đƣợc những nhiệm vụ phức tạp của các lập trình 
viên hiện nay. Tuy vậy, công cụ AI này đƣợc cho là tiền đề cho những đột phá công nghệ 
trong tƣơng lai. 

Trƣớc đây, Mikhail Mirzayanov, ngƣời sáng lập Codeforces, từng đặt ra nhiều hoài nghi 
về khả năng của AlphaCode, đã phải công nhận công nghệ AI mới này: “Khả năng của 
AlphaCode vƣợt quá sự mong đợi của tôi. Chắc chắn công nghệ này sẽ có một tƣơng lai đầy 
hứa hẹn”. 
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Bên cạnh đó, sự thông minh của AlphaCode cũng dấy lên một số quan ngại sâu 

sắc. Một số quan điểm cho rằng khi những công cụ AI tự code nhƣ AlphaCode quá thông 
minh có thể sẽ tự tạo ra phần mềm độc hại, thậm chí là kích hoạt những cuộc tấn công 
mạng ngoài ý muốn. 

 
Trƣớc AlphaCode, Microsoft đã ra mắt phần mềm AI tự viết code có tên GitHub 

Copilot vào tháng 6.2021, với khả năng phân tích code hiện có, từ đó đề xuất code và 
debug (gỡ lỗi). Sau đó không lâu, OpenAI cũng ra mắt Codex AI với khả năng tự lập trình 
bằng 12 ngôn ngữ. 

                                                                                                            

  Nguồn: https://thanhnien.vn 
 

 
PHÂN TÍCH HƠI THỞ 

PHƯƠNG PHÁP TIỀM NĂNG TRONG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19 
 
 
 
 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU Ở SINGAPORE VỪA PHÁT TRIỂN MỘT MẪU MÁY 

PHÂN TÍCH HƠI THOWRR,  ƢỢC CHO LÀ CÓ HIỆU QUẢ TƢƠN TỰ NHƢ KHI 

LÀM XẾT NGHIỆM PCR, CÓ KHẢ NĂNG XÁC  ỊNH CA MẮC COVID-19. 

 

 
 

iều đặc biệt, chiếc máy này 
cho độ chính xác tới hơn 
95% trong việc phát hiện 

nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng và 
không triệu chứng, cho kết quả trong vòng 
chƣa đầy 5 phút. 

Cho đến nay, xét nghiệm PCR vẫn 
là phƣơng pháp cho kết quả chính xác 
nhất trong việc xác định nhiễm SARS-
CoV-2, song phƣơng pháp này đòi hỏi 
phải có phòng thí nghiệm phức tạp và 
phải mất hàng giờ mới cho kết quả, thậm 
chí là vài ngày. Trong khi đó, xét nghiệm 
kháng nguyên nhanh cho kết quả nhanh 
hơn song lại có hạn chế về độ chính xác 
và thƣờng cho kết quả thiếu đồng nhất.  

 ể khắc phục tình trạng trên và 
đảm bảo phƣơng pháp xét nghiệm 

COVID-19 cho kết quả nhanh chóng, dễ 
dàng và đảm bảo độ chính xác, các nhà 
khoa học Singapore đã phát triển máy 
phân tích hơi thở, cho kết quả trong vòng 
chƣa đầy 5 phút.  

Máy phân tích hơi thở này không 
phát hiện virus, thay vào đó đƣợc thiết kế 
để xác định các dạng hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi (VOCs) có chứa virus SARS-CoV-
2. Các dạng phân tử cụ thể, trong đó có 
aldehyde và xeton, liên kết với virus 
SARS-CoV-2 giúp các nhà khoa học có 
thể sử dụng hơi thở để xét nghiệm sàng 
lọc COVID-19.  

Thiết bị mới này sử dụng công 
nghệ quang phổ Raman - kỹ thuật quang 
phổ dựa trên sự tán xạ không đàn hồi của 
ánh sáng đơn sắc thƣờng đƣợc phát từ  

  

 

https://thanhnien.vn/
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mẫu phân tử nhất định với độ chính xác 
cao.  iều quan trọng là các máy quang 
phổ Raman có thể mang đi, cho phép 
sàng lọc hơi thở trên quy mô lớn. 

Thiết bị chứa bộ 3 cảm biến tán xạ 
Raman tăng cƣờng bề mặt (SERS) gắn 
vào các ống nano bạc. Chỉ cần 10 giây 
thở là có thể thu thập mẫu. Sau đó, thiết bị 
phân tích hơi thở đƣợc đƣa vào một 
quang phổ kế cầm tay nhỏ, cho ra kết quả 
trong vòng chƣa đầy 5 phút. 

Các nhà khoa học Singapore đã 
thử nghiệm thiết bị nguyên mẫu này đối 
với 501 ngƣời và tất cả những ngƣời này  

 

cũng đều đƣợc xét nghiệm bằng phƣơng 
pháp PCR. Kết quả cho thấy tỷ lệ dƣơng 
tính giả là 0,1% và tỷ lệ âm tính giả là 
3,8%, tƣơng đƣơng với độ chính xác khi 
xét nghiệm bằng phƣơng pháp PCR.  

Các nhà khoa học cho rằng cần 
thực hiện nhiều bƣớc đi nữa mới có thể 
xác nhận các kết quả trên cũng nhƣ đƣa 
công nghệ trên ra thị trƣờng. Tuy nhiên, 
việc phát minh ra máy phân tích hơi thở 
hứa hẹn mang lại công nghệ xét nghiệm 
sàng lọc COVID-19 mới dễ dàng hơn.  

                                                                                              

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

 

NHẬT BẢN CHẾ TẠO MẶT NẠ PHÕNG  ỘC 
THÔNG MINH CHO LÍNH CỨU HỎA 

 
 
 
 

THEO PHÓNG VIÊN TTXVN TẠI TOKYO, TẬP  OÀN NEC CỦA NHẬT BẢN VỪA CHẾ TẠO THÀNH 
CÔNG MẶT NẠ PHÒNG  ỘC THÔNG MINH GIÚP NGƢỜI  EO CÓ THỂ NHÌN  ƢỢC TRONG BÓNG 

TỐI VÀ CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHI HỌ  ANG DI CHUYỂN TRONG CÁC  
KHU VỰC DÀY  ẶC KHÓI. 

 
 

 
 

Mặt nạ phòng độc thông minh 

 
ác chuyên gia của NEC cho biết mặt nạ thông minh này đƣợc trang bị một 
camera hồng ngoại, nhờ đó các nhân viên cứu hỏa dễ dàng tìm đƣờng và 
xác định vị trí những ngƣời đang chờ đƣợc giải cứu ngay cả trong điều kiện 

khắc nghiệt. Hình ảnh đƣợc hiển thị trên một màn hình nhỏ gắn ở vị trí gần mắt.  

Cùng với việc cung cấp cho lính cứu hỏa các dữ liệu quan trọng nhƣ lƣợng oxy 
trong bình dƣỡng khí, mặt nạ thông minh cũng chia sẻ hình ảnh và dữ liệu với các chỉ 
huy, nhờ đó họ có thể giao tiếp với nhân viên cứu hỏa đang tác nghiệp trong môi trƣờng 
nguy hiểm. 

NEC dự kiến sẽ đƣa mặt nạ này vào sử dụng vào đầu năm 2023. 

                                                                                                 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

C 
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THỊ TRƢỜNG C NG NGHỆ  
 

DOANH NGHIỆP SPIN-OFF: GIẢI PHÁP THÁO 

GỠ KHÓ KHĂN  Ể THƢƠNG MẠI HÓA TÀI 

SẢN TRÍ TUỆ TRONG CÁC TRƢỜNG  ẠI HỌC 

 
 
 

 

 

Ảnh minh họa 

DOANH NGHIỆP KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO HAY NÓI CÁCH 

KHÁC  I LÀ DOANH NGHIỆP SPIN-OFF LÀ MỘT TRONG NHỮNG 

M  HÌNH  Ã PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI NHẰM NGHIÊN CỨU, 

ỨNG DỤNG VÀ KHAI THÁC THƢƠNG MẠI CÁC KẾT QUẢ 

NGHIÊN CỨU TỪ CÁC TRƢỜNG  ẠI HỌC, CÁC VIỆN NGHIÊN 

CỨU HOẶC DO CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU CÓ 

NGUYỆN VỌNG TÁCH RA KHỎI TỔ CHỨC MẸ  Ể TỰ MÌNH 

PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH. TUY NHIÊN, MÔ 

HÌNH NÀY Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CÒN TƢƠNG  ỐI MỚI MẺ, 

CHƢA THỰC SỰ  ƢỢC QUAN TÂM TRIỂN KHAI TRÊN THỰC 

TẾ. LÝ DO LÀ VÌ VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP SPIN-

OFF CÒN GẶP KHÁ NHIỀU KHÓ KHĂN. 

hìn chung, những thách thức mà các 

trƣờng đại học, nhà nghiên cứu tại Việt 

Nam có thể đối mặt khi triển khai mô hình 

doanh nghiệp spin-off đó là: 

Thứ nhất, khả năng ứng dụng và khai thác thƣơng 

mại của các kết quả nghiên cứu còn hạn chế do các 

nghiên cứu này còn trong khuôn khổ phòng thí nghiệm và 

mang tính chất lý thuyết cao, chủ yếu dùng cho mục đích 

giảng dạy và về cơ bản, các nghiên cứu này đều dựa trên 

các kết quả đã tồn tại và khai thác trƣớc đó, chƣa có 

những kết quả mới mẻ, gắn liền với nhu cầu cấp bách 

của thị trƣờng đặt ra. 

Thứ hai, pháp luật Việt Nam chƣa có quy định điều 

chỉnh trực tiếp đối với mô hình doanh nghiệp khởi nguồn 

công nghệ mà chỉ theo quy định chung trong luật chuyển 

giao công nghệ năm 2017 và các văn bản pháp luật liên 

quan hƣớng dẫn thi hành chung cho các doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ.  ặc biệt là các văn bản pháp luật 

quy định về bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ đối với các kết 

quả nghiên cứu đƣợc quy 

định bởi Luật Sở hữu trí tuệ 

năm 2005 sửa đổi bỏ sung 

năm 2009, 2019.  ây có thể 

xem là một trong những rào 

cản lớn nhất cho sự hình 

thành và phát triển mô hình 

doanh nghiệp spin-off ở Việt 

Nam hiện nay. 

Thứ ba, vấn đề về 

vốn.   ể có thể hoạt động 

đƣợc, doanh nghiệp spin-off 

sẽ tập trung khai thác các 

công nghệ mới, chƣa khai 

thác trên thị trƣờng. Vì vậy, 

sẽ gặp rất nhiều thách thức 

nhƣ vấn đề về vốn, sản xuất, 

phân phối, quản trị,… Tất cả 

những yếu tố này tạo nên 

những rủi ro nhất định đối 

với doanh nghiệp spin-off khi 

mới thành lập. Chính vì 

những rủi ro mà mô hình này 

có thể mang đến, các trƣờng 

đại học (đặc biệt là các 

trƣờng công) rất khó để có 

thể giải quyết bài toán về vốn 

đầu tƣ cho các doanh nghiệp 

spin-off. Nhƣ vậy, một doanh 

nghiệp spin-off khi mới thành 

lập đòi hỏi cần phải có thêm 

nhiều sự đầu tƣ của chính 

những thành viên sáng lập, 

các tổ chức, quỹ đầu tƣ,… 

Trên thực tế, doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ vẫn 

gặp nhiều khó khăn khi tiếp 

cận các chính sách ƣu đãi, 

đặc biệt là đối với nguồn vốn 

N 
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ƣu đãi. Mặt khác, bởi bản thân các trƣờng đại học chiếm 

tỷ lệ sở hữu lớn hoặc thậm chí chi phối các doanh nghiệp 

spin-off nên đã khiến cho các nhà đầu tƣ cảm thấy không 

thực sự bị thu hút bởi mô hình mới này. Do đó, việc kêu 

gọi vốn từ các nhà đầu tƣ vào doanh nghiệp spin-off cũng 

trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, vì lý do thị trƣờng vốn tại 

Việt Nam, đặc biệt là đối với vốn đầu tƣ mạo hiểm hiện 

nay chƣa phát triển, nên khả năng nhận đƣợc vốn đầu tƣ 

của các doanh nghiệp spin-off lại càng bị hạn chế. Tất cả 

những yếu tố vừa phân tích là một thách thức lớn đối với 

việc thành lập doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ ở thời 

điểm hiện tại. 

Thứ tư, năng lực quản lý khi triển khai mô hình 

spin-off. Mặc dù mô hình spin-off đƣợc xem là loại doanh 

nghiệp khởi nghiệp rất đặc biệt và không thể so sánh một 

cách toàn diện với các loại doanh nghiệp khác. Tuy vậy, 

bản chất mô hình spin-off vẫn đƣợc vận hành với tƣ cách 

là một doanh nghiệp thực thụ.  ể triển khai, ứng dụng mô 

hình spin-off, đòi hỏi trƣờng đại học và những nhà sáng 

lập phải có năng lực quản lý để vận hành doanh nghiệp.  

Các giải pháp đề xuất: 

Trong thời gian tới, bản thân trƣờng đại học và các 

nhà nghiên cứu cần hợp tác và lắng nghe nhu cầu của 

doanh nghiệp để định hƣớng nghiên cứu ứng dụng khả 

thi, thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu thành công. 

Nhà nƣớc cần xây dựng những quy định đề cập 

trực tiếp đến doanh nghiệp spin-off. Trên cơ sở quy định 

thống nhất cách hiểu về doanh nghiệp spin-off, cần điều 

chỉnh việc thành lập, quy chế pháp lý về tổ chức quản lý, 

chế độ tài chính và những vấn đề pháp lý cụ thể khác đối 

với doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ; Nhà nƣớc cần 

xây dựng chính sách hỗ trợ, ƣu đãi cụ thể dành cho các 

doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ thông qua việc rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật có liên 

quan sao cho đồng bộ với quy định về doanh nghiệp khoa 

học công nghệ nói chung và doanh nghiệp khởi nguồn 

công nghệ nói riêng. Qua đó, tạo hành lang pháp lý làm 

tiền đề cho sự hình thành và phát triển mô hình doanh 

nghiệp spin-off tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp này 

đƣợc hƣởng ƣu đãi theo đúng tinh thần quy định pháp 

luật. 

Các trƣờng đại học cần phải chủ động đƣa ra 

những biện pháp giải quyết bài toán về vốn đầu tƣ cho 

các doanh nghiệp spin-off cũng nhƣ xây dựng mạng lƣới 

liên kết tìm kiếm nhà đầu tƣ cho các mô hình này. Song 

song đó là việc xem xét đƣa ra các phƣơng án nhằm cân 

bằng lợi ích của bản thân 

trƣờng đại học, nhà khoa 

học và nhà đầu tƣ để mô 

hình này trở nên thu hút hơn 

trong mắt những nhà đầu tƣ 

tiềm năng cho các doanh 

nghiệp spin-off. Trong tƣơng 

lai, cần thiết rà soát, điều 

chỉnh các quy định pháp luật 

và chính sách hỗ trợ giúp 

các doanh nghiệp spin-off dễ 

dàng tiếp cận các nguồn vốn, 

thúc đẩy sự phát triển của 

mô hình này tại Việt Nam. 

Nâng cao năng lực 

của chính đội ngũ cán bộ 

khoa học chuyên trách liên 

quan đến kiến thức pháp 

luật, kinh doanh, kinh nghiệm 

quản lý thành công doanh 

nghiệp spin-off. Cùng với đó, 

các nhà đầu tƣ, trong khả 

năng của mình cũng cần 

thiết xây dựng phƣơng án hỗ 

trợ cho việc vận hành và 

quản lý hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 

spin-off. Sự hỗ trợ lẫn nhau 

cả từ phía trƣờng đại học, 

nhà khoa học và các nhà đầu 

tƣ sẽ là giải pháp giá trị để 

bù đắp cho hạn chế về năng 

lực quản lý khi triển khai mô 

hình doanh nghiệp spin-off. 

Nguồn: Tạp chí công 
thƣơng 
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HOẠT  ỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH CÔNG 

NGHỆ THEO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP 
  

“SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ (SAU  ÂY VIẾT TẮT LÀ “SGDCN”) LÀ M  

HÌNH HOẠT  ỘNG NHẰM THƢƠNG MẠI HÓA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN 

CỨU, HỖ TRỢ, TƢ VẤN CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(KH&CN) VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, LÀ CẦU NỐI GIỮA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

VÀ TRIỂN KHAI (R&D) VỚI KHU VỰC SẢN XUẤT/KINH DOANH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ể thực hiện chủ trƣơng 

của Chính phủ là coi doanh 

nghiệp là trung tâm, hỗ trợ phát 

triển các doanh nghiệp khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo thì 

cần hƣớng tới xây dựng mô 

hình hoạt động của sàn giao 

dịch công nghệ theo mô hình 

hoạt động của doanh nghiệp 

nhằm góp phần phát triển thị 

trƣờng khoa học và công nghệ 

ở Việt Nam. 

Vì vậy, hoạt động của 

sàn giao dịch công nghệ theo 

mô hình doanh nghiệp đƣợc 

thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Lấy “nhu cầu của doanh 

nghiệp” để định hƣớng hoạt 

động; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng mối quan hệ vì 

lợi ích của mỗi bên tham gia 

SGDCN; 

- Lấy “nguyên tắc thị trƣờng” 

trong các giao dịch trên 

SGDCN, trong đó giá cả 

đƣợc thống nhất giữa ngƣời 

mua và ngƣời bán (định giá 

công nghệ là giá tham khảo, 

ngƣời bán có thể sử dụng 

giá tối thiểu khác giá đã 

đƣợc định giá), nếu có 

nhiều ngƣời mua thì sẽ thực  

hiện các nguyên tắc đấu giá 

công nghệ; 

- Tuân thủ các quy định của 

pháp luật (bao gồm cả pháp 

luật ban hành chuyên dụng  

 

cho SGDCN, giống các quy 

định về sàn giao dịch chứng 

khoán) làm nguyên tắc hoạt 

động trên SGDCN. 

Trên cơ sở đó, các hoạt 

động của SGDCN sẽ bao gồm:  

 Hoạt động thông 

tin, marketing trong đó thu thập 

nhu cầu của doanh nghiệp từ 

đó SGDCN tiến hành xử lý, 

phân loại thông tin nhu cầu; 

chọn ra những nhu cầu có tính 

chất trọng tâm, trọng điểm 

hoặc các doanh nghiệp tiêu 

biểu để tổ chức buổi tham 

quan trực tiếp. Sau khi khảo 

sát trực tiếp tại các doanh 

nghiệp có nhu cầu về công 

nghệ, nếu có khả năng kết nối 

với bên cung thì lập dự án để 

tiến hành kết nối, thiết lập quan 

hệ với các tổ chức cung công 

nghệ nhƣ các nhà nghiên cứu 

có thể là cá nhân tự nghiên 

cứu hoặc thuộc trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu, tổ chức 

KH CN, doanh nghiêp  đã 

trƣởng thành, nhóm doanh 

nghiêp  khởi nghiêp  (startup) 

…và Trao đổi thông tin giữa 

các sàn giao dịch công nghệ 

nhờ truy xuất thông tin giữa 

các sàn bằng tích hợp các 

nguồn thông tin phân tán thành 
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một khối nhƣng vẫn đảm bảo 

tính độc lập của các nguồn 

thông tin giữa sàn giao dịch 

công nghệ;  

 Hoạt động định 

giá, thẩm định, niêm yết công 

nghệ: bao gồm thẩm định, định 

giá, niêm yết công nghệ, 

giao dịch, đầu tƣ, đấu giá và 

chuyển giao công nghệ và 

các hoạt động khác của 

SGDCN để đảm bảo hoạt 

động lành mạnh, hiệu quả 

(thanh tra, kiểm tra, marketing, 

hoạt động khác). 

 

Nguồn: Tạp chí Khoa 

học ”Nghiên cứu Chính sách 

và Quản lý”. 

 

HOẠT  ỘNG HỖ TRỢ  ỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

TẠI VIỆT NAM 

 

 

Ảnh minh họa 

 

ối với Việt Nam, Quỹ  ổi mới công 

nghệ quốc gia (NATIF) đƣợc Chính phủ 

thành lập và đi vào hoạt động từ 2015, vừa 

là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nƣớc trực thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa là tổ chức tài chính nhà 

nƣớc, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức 

năng cho vay ƣu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay 

vốn, tài trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 

thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện 

công nghệ. 

 

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Quỹ tập trung ƣu 

tiên tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ KH CN theo đặt 

hàng của Nhà nƣớc; nhiệm vụ KH CN có tác động lớn 

đến phát triển kinh tế – xã hội, chuyển giao các công 

nghệ cao, công nghệ tiên tiến do tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đề xuất. 

 

Nhằm xây dựng Quỹ NATIF tiếp tục phát triển, 

hoạt động hiệu quả, đóng góp hiệu quả cho các hoạt 

động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới công 

nghệ của doanh nghiệp nhằm tạo bứt phá nâng cao năng 

suất, chất lƣợng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế, ngày 29/01/2021, 

Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

04/2021/Q -TTg Ban 

hành  iều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ  ổi 

mới công nghệ quốc gia. 

Theo  iều lệ mới, quy mô 

vốn điều lệ của Quỹ tăng 

từ 1.000 tỷ đồng lên tối 

thiểu 2.000 tỷ đồng. 

 

Quỹ sẽ triển khai 

các hoạt động chính gồm: 

cho vay ƣu đãi; hỗ trợ vốn 

bằng nguồn kinh phí của 

Quỹ và Hỗ trợ vốn từ 

nguồn kinh phí ngân sách 

nhà nƣớc; hợp tác trong 

và ngoài nƣớc về đổi mới  

  

 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/1/26/eaa3af638003573f66df7d9eb556dba96e0chuyen-giao-cong-nghe-1643191252338178439569.jpg
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công nghệ; hỗ trợ lãi suất vay vốn; tiếp nhận vốn viện trợ, 

đóng góp; bảo lãnh để vay vốn. 

Sau 5 năm (2015-2020) triển khai, Quỹ đã tập 

trung đẩy mạnh hoạt động tài trợ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ theo tinh thần phục vụ, lấy doanh nghiệp làm 

trung tâm và là chủ thể của hoạt động đổi mới công nghệ. 

Quỹ đã tiếp nhận trên 1.000 ý tƣởng đổi mới công nghệ 

do các doanh nghiệp đề xuất. 

Các đối tƣợng đƣợc Quỹ xem xét, tài trợ là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại 35 tỉnh, 

thành phố, tập trung chủ yếu vào: Nông nghiệp; Công 

nghiệp; Y – dƣợc. Thông qua các nhiệm vụ tài trợ, đã huy 

động đƣợc 782 tỷ đồng từ doanh nghiệp cho các dự án 

đang thực hiện. 

Với các các nhiệm vụ đang xem xét đề xuất, dự 

kiến huy động đƣợc 4.083 tỷ đồng từ doanh nghiệp có dự 

án đổi mới công nghệ tham gia. Doanh thu của các doanh 

nghiệp hàng năm sau khi đổi mới công nghệ tăng thêm 

4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trƣớc thuế đạt 800 tỷ đồng, nộp 

ngân sách nhà nƣớc (NSNN) 300 tỷ đồng/năm (lớn hơn 

NSNN tài trợ).  ổi mới, cải tiến và phát triển gần 50 công 

nghệ, giải pháp, dây chuyền và thiết bị đƣợc ứng dụng 

trực tiếp tại các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. 

Nhờ đƣợc Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhiều 

doanh nghiệp trong nƣớc đã bứt phá. Có thể kể đến nhƣ 

Công ty Chế biến dừa Lƣơng Quới, tỉnh Bến Tre đã 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ tách chiết ly tâm cao tốc 

để loại bỏ các axit béo không có lợi, công nghệ tiệt trùng 

không gia nhiệt để khử trùng nhƣng không phá hủy các 

vitamin trong nƣớc dừa. 

 ồng thời, áp dụng công nghệ đóng hộp phi kim 

loại đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực 

phẩm và bảo vệ môi trƣờng. Sản phẩm nƣớc dừa đóng 

hộp đƣợc xuất khẩu tới 16 nƣớc và nhận đƣợc đơn đặt 

hàng từ 30 nƣớc trên thế giới. Hiện nay sản phẩm nƣớc 

dừa giải khát đóng hộp đã đóng góp hơn 250 tỷ đồng vào 

doanh thu của doanh nghiệp với lợi nhuận trƣớc thuế trên 

85 tỷ đồng. 

Hay Công ty Sơn Hải Phòng với nghiên cứu hoàn 

thiện công nghệ sản xuất nhựa Alkyd thay thế sơn nhập 

ngoại và công nghệ sản xuất sơn Alkyd dung môi bằng 

công nghệ sản xuất sơn Alkyd dung môi – nƣớc, lƣợng 

chất có hại giảm từ 50% xuống còn 15-25%. Nhờ đổi mới 

công nghệ, hiện Công ty có thể sản xuất 15.000 tấn sơn 

Alkyd dung môi – nƣớc đem lại doanh số khoảng 225 tỷ  

đồng, lợi nhuận trƣớc thuế trên 45 tỷ đồng và là 

doanh nghiệp đầu tiên làm chủ công nghệ mới này. 

Có thể thấy, Quỹ 

đổi mới công nghệ tại hầu 

hết các nƣớc đƣợc Chính 

phủ thành lập để tài trợ, 

hỗ trợ tài chính cho các 

doanh nghiệp thông qua 

các dự án đổi mới công 

nghệ dƣới hình thức tài 

trợ, cho vay, hỗ trợ lãi suất 

vay và bảo lãnh vay vốn. 

Trong khoảng 10 đến 15 

năm đầu, các quỹ tập 

trung thực hiện chức năng 

tài trợ cho các dự án đổi 

mới công nghệ và dự án 

thƣơng mại hóa công 

nghệ. 

Mô hình Quỹ  ổi 

mới công nghệ tại Việt 

Nam đã và đang cho thấy 

hiệu quả, giúp nhiều 

doanh nghiệp vƣơn lên, 

đặc biệt trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 tác động, 

gây ảnh hƣởng lớn đến 

sản xuất, kinh doanh.  iều 

đó cũng khẳng định bƣớc 

tiến mới về chính sách 

thúc đẩy phát triển KHCN 

và đổi mới sáng tạo nói 

chung và đổi mới công 

nghệ trong doanh nghiệp 

nói riêng, cụ thể hóa sự 

dịch chuyển chính sách, 

lấy doanh nghiệp là trung 

tâm của hệ thống đổi mới 

sáng tạo quốc gia. 

 

Nguồn: Bộ Khoa 

học và công nghệ 
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THÚC  ẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 

 

  

PHÓ THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ VŨ  ỨC  AM VỪA KÝ QUYẾT  ỊNH 138/Q -TTG NGÀY 26/1/2022 SỬA 

 ỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ  IỀU CỦA QUYẾT  ỊNH SỐ 1851/Q -TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƢỚNG 

CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT  Ề ÁN “THÚC  ẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ƢU TIÊN GIAI  OẠN  ẾN 

NĂM 2025,  ỊNH HƢỚNG  ẾN NĂM 2030”. 
 

 

 

 
 

Ảnh minh họa 

 

ến năm 2025, cơ sở dữ liệu 

4.000 hồ sơ công nghệ 

nƣớc ngoài đƣợc tổng hợp; 

400 công nghệ đƣợc 

chuyển giao. 

Theo đó, bổ sung thêm mục tiêu cụ 

thể của đề án là:  ến năm 2025, cơ sở 

dữ liệu 4.000 hồ sơ công nghệ nƣớc 

ngoài đƣợc tổng hợp; 400 công nghệ 

đƣợc chuyển giao; 10 công nghệ đƣợc 

giải mã, làm chủ; 4.000 cán bộ, kỹ thuật 

viên, quản trị viên trong các doanh 

nghiệp, tổ chức đƣợc tập huấn, đào tạo 

về tìm kiếm công nghệ, giải mã làm chủ 

công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển 

giao công nghệ thông qua hình thức trực 

tiếp và trực tuyến; thiết lập mạng lƣới 

200 đối tác công nghệ quốc tế; số lƣợng 

dự án FDI có chuyển giao công nghệ 

cho doanh nghiệp trong nƣớc tăng trung 

bình 10%/năm; 30% doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm chủ lực trong các ngành 

ƣu tiên có đầu tƣ hạ tầng nghiên cứu 

phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ 

công nghệ. 

 ến năm 2030, cơ sở dữ liệu 

10.000 hồ sơ công nghệ nƣớc ngoài 

đƣợc tổng hợp; 1000 công nghệ đƣợc 

chuyển giao; 30 công nghệ đƣợc giải 

mã, làm chủ; 10.000 cán bộ, kỹ thuật 

viên, quản trị viên trong các doanh 

nghiệp, tổ chức đƣợc tập huấn, đào tạo 

về tìm kiếm công nghệ, giải mã làm chủ 

công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển 

giao công nghệ thông qua hình thức trực 

tiếp và trực tuyến; thiết lập mạng lƣới 

500 đối tác công nghệ quốc tế; số lƣợng 

dự án FDI có chuyển giao công nghệ 

cho doanh nghiệp trong nƣớc tăng trung 

bình 15%/năm; 70% doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm chủ lực trong các ngành 

ƣu tiên có đầu tƣ hạ tầng nghiên cứu 

phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ 

công nghệ. 

  

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195839
https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/1/26/eaa3af638003573f66df7d9eb556dba96e0chuyen-giao-cong-nghe-1643191252338178439569.jpg
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Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện  ề án, Quyết định cũng sửa đổi nội dung về 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Cụ thể, hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý, kỹ sƣ, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa 

học và công nghệ thông qua đào tạo chuyên sâu tại nƣớc ngoài hoặc mời chuyên gia 

nƣớc ngoài làm việc và đào tạo tại Việt Nam.  

Hỗ trợ bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng về tìm kiếm, 

đàm phán, đánh giá, thẩm định giá, chuyển giao, hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, tổ 

chức trung gian của thị trƣờng khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp. 

Giải pháp về triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam cũng đƣợc sửa đổi. Theo đó, hỗ trợ các tổ 

chức, doanh nghiệp: nghiên cứu, đào tạo, tìm kiếm, phân tích, đánh giá, thẩm định, giải 

mã, chuyển giao công nghệ; chi phí thuê chuyên gia công nghệ ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài và chuyên gia công nghệ nƣớc ngoài trong việc kết nối, tìm kiếm, tƣ vấn chuyển 

giao công nghệ. 

 

Nguồn: Báo Chính phủ 

 

 

TĂNG CƢỜNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TỪNG BƢỚC 

HỘI NHẬP VỚI KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI HƢỚNG  ẾN PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỎ. 
 

Là Viện nghiên cứu chuyên ngành về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trực thuộc 

Bộ Công Thƣơng, trong suốt gần 55 năm qua, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim 

(Vimluki) đã đạt đƣợc rất nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học đáng ghi nhận với các kết quả 

nghiên cứu đƣợc đƣa vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Viện luôn không 

ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học. 

 

 

 
 

Ảnh: Cụm vít tuyển dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nƣớc tại Bình Thuận - Viện 

Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. 
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Trong nghiên cứu, triển khai KHCN, Vimluki luôn bám sát các chủ trƣơng, chính 

sách phát triển KH CN của  ảng, Chính Phủ và Ngành Công Thƣơng, nghiên cứu, giải 

quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

nhƣ: nghiên cứu giải pháp công nghệ mới, nghiên cứu cải tiến công nghệ có sẵn trong 

khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, sản xuất vật liệu kim loại có tính năng đặc biệt, nghiên 

cứu tái chế, tái thu hồi vật liệu có nguồn gốc khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trƣờng… 

 

Các kết quả nghiên cứu đã đƣợc chuyển giao, ứng dụng trong các doanh nghiệp 

khai thác, chế biến khoáng sản. Một số dự án chuyển giao tiêu biểu nhƣ: Thiết kế bản vẽ 

thi công, chuyển giao công nghệ vận hành nhà máy tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, tỉnh Lào 

Cai công suất 1 triệu tấn/năm; Thiết kế bản vẽ thi công tổ hợp đập - nghiền quặng sắt mỏ 

Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt, chuyển giao 

công nghệ vận hành nhà máy tuyển nổi quặng đồng mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai công 

suất 1,4 triệu tấn/năm; Thiết kế thi công nhà máy nghiền quặng zircon siêu mịn công suất 

36 ngàn tấn/năm tại tỉnh Bình Thuận; Lập dự án đầu tƣ, thiết kế thi công nhà máy sản 

xuất pigmen công suất 80 ngàn tấn/năm tại tỉnh Bình Thuận; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, 

chuyển giao hệ thống đồng bộ tuyển nổi quặng thí nghiệm công suất 150 kg/h cho Công 

ty apatit Việt Nam. 

 

Ngoài ra, Vimluki còn thực hiện hàng trăm công trình dịch vụ KHCN cho các 

doanh nghiệp nhƣ: lập dự án tiền khả thi, khả thi, tƣ vấn thiết kế, cung cấp thiết bị, đào 

tạo, chuyển giao công nghệ… để phát triển các dự án vào sản xuất.  

Trong thời gian tới, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim sẽ tổ chức tƣ vấn chính 

sách, nghiên cứu - phát triển, đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ về các lĩnh 

vực: khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, vật liệu, phân tích hóa, lý, môi trƣờng công 

nghiệp luôn xứng với vị trí hàng đầu của Việt Nam, từng bƣớc hội nhập về KHCN với các 

nƣớc trong khu vực và thế giới. Trở thành doanh nghiệp KHCN với các sản phẩm trí tuệ 

và thƣơng mại đặc thù ngành công nghiệp mỏ, có giá trị gia tăng cao. 

 

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/ 
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THỊ TRƢỜNG C NG NGHỆ   

Công nghệ chào bán        
 
 
 

 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT LƢU LƢỢNG NƢỚC 
NHỜ INTERNET VẠN VẬT (IOT) 

 
 

 

TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ 

Công nghệ này giới thiệu một hệ thống 

thời gian thực IoT để giám sát mức tiêu thụ 

nƣớc của các thiết bị vệ sinh để hỗ trợ cho 

hệ thống quản lý tòa nhà (BMS). 

Mấu chốt của hệ thống này là các cảm 

biến nƣớc đƣợc gắn với đồng hồ nƣớc cơ 

học. Nó có thể theo dõi khối lƣợng, áp suất 

và nhiệt độ của dòng nƣớc một cách rõ 

ràng. Là các thiết bị đƣợc kết nối, các cảm 

biến này đƣợc tích hợp vào cổng thông minh 

IoT cho phép khả năng giám sát và phân tích 

cục bộ và từ xa.  

Với một thiết bị phân tích chạy trên nền 

tảng riêng, các mô hình sử dụng có thể đƣợc 

thiết lập, áp suất nƣớc đƣợc tối ƣu hóa và 

các cảnh báo dự phòng nhƣ rò rỉ có thể đƣợc 

giải quyết đƣợc vấn đề trƣớc khi phải mất chi 

phí quá lớn để sửa chữa hậu quả. Do đó, giải 

pháp giám sát lƣu lƣợng nƣớc này cung cấp 

cho chủ sở hữu và ban quản lý tòa nhà một 

cái nhìn tổng quan thông minh và chính xác 

về mức tiêu thụ nƣớc trong các tòa nhà của 

họ. 

 

 

Hệ thống hoàn toàn có thể tùy chỉnh và 

cấu hình dựa trên yêu cầu của ngƣời dùng.  

TÍNH NĂNG CỦA CÔNG NGHỆ   

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Các tính năng của công nghệ này là: 

Cảm biến nƣớc kết nối Wifi 

Cổng kết nối IoT với phần mềm phân tích 

trong các thiết bị giám sát từ xa nhƣ điện 

thoại di động hoặc máy tính. 

Thông tin chi tiết theo thời gian thực về 

mức tiêu thụ, cho phép xử lý nhanh và kịp 

thời. 

Khả năng phân tích dữ liệu đƣa ra các 

góc nhìn khác nhau về các kiểu và thói quen 

sử dụng lâu dài hơn, cho phép lập kế hoạch 

tài nguyên thông minh hơn. 

Cảnh báo khẩn cấp ngay lập tức nhƣ rò 

rỉ và mất điện. 

ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG 
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Công nghệ này đƣợc sử dụng trong một 

số trƣờng hợp: 

Nhà máy và cơ sở sản xuất: Lý tƣởng 

cho việc quản lý nƣớc thải, lƣu lƣợng nƣớc 

và các cảm biến IoT bổ sung có thể đƣợc 

gắn vào để đảm bảo đầu ra vẫn tuân theo 

quy định hoặc đầu vào nƣớc thải tái chế vẫn 

nằm trong thông số kỹ thuật cho phép. 

Các thể chế công: Bổ sung và củng cố 

các nỗ lực bảo tồn nƣớc; Các cơ sở thƣơng 

mại tƣ nhân: hỗ trợ giám sát để thiết kế lại hệ 

thống phân phối nƣớc trong toàn bộ cơ sở về 

lâu dài nhằm đem lại hiệu quả về chi phí. 

 

Những lợi ích chính của công nghệ này: 

Chuyển đổi hệ thống quản lý lƣu lƣợng 

nƣớc cơ học sang hệ thống giám sát lƣu 

lƣợng nƣớc bằng IoT với hiệu quả chi phí 

cao. 

Giám sát thời gian thực về lƣợng nƣớc 

tiêu thụ, rò rỉ và những thứ khác. 

Có thể xác định chính xác và cô lập các 

bộ phận rò rỉ nƣớc 

Trực quan hóa dữ liệu và phân tích 

chuyên sâu  

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org 
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GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN AIOT VÀ NHẬN 

DẠNG MẪU HÀNH VI HOẠT  ỘNG CỦA CON NGƢỜI 

 

 

 

 

TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ 

Công nghệ chào bán này giới thiệu hệ thống giám sát thời gian thực dựa trên Trí 

tuệ nhân tạo của vạn vật (AIoT) cho ngƣời cao tuổi. Hệ thống này dựa trên sự kết hợp lai 

của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị giám sát hiện có nhƣ camera CCTV và các cảm 

biến áp suất để theo dõi những hành vi khác nhau và các hoạt động của ngƣời cao 

tuổi một cách độc lập.                           

ƢỜNG C NG NGHỆ  

Với giải pháp tích hợp này, công nghệ cung cấp khả năng giám sát thời gian 

thực cho ngƣời cao tuổi trong một môi trƣờng thích hợp thông qua việc xác định bất 

kỳ hoạt động bất thƣờng nào và các kiểu hành vi thông qua nhận dạng mẫu. Do đó, hệ 

thống hỗ trợ cảnh báo ngƣời chăm sóc để có phản ứng và can thiệp nhanh hơn nếu hệ 

thống phát hiện bất kỳ hoạt động bất thƣờng nào từ ngƣời cao tuổi. Hệ thống giám sát 

này cũng có thể đƣợc tùy chỉnh cho các loại hoạt động khác nhau của con ngƣời và môi 

trƣờng.                          

 ẶC  IỂM CÔNG NGHỆ   THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Công nghệ này là sự tích hợp của các mô hình AI mới đƣợc phát triển và các giải 

pháp giám sát hiện có:     

Dựa trên bộ nhớ dài – ngắn hạn có thể định cấu hình (LSTM) với mô hình AI dự 

đoán tƣ thế của ngƣời cao tuổi.  

 ịnh vị vị trí khung xƣơng ngƣời ẩn sau chuỗi khung hình.   

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt để nhận ra những ngƣời lớn tuổi có nguy cơ ngã 

cao và định vị chuyển động.    

Áp lực trên xe lăn để phát hiện sự hiện diện của ngƣời cao tuổi.   

ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG 

Hỗ trợ theo dõi tốt hơn ngƣời cao tuổi sống tại khu điều dƣỡng, tại nhà hoặc bệnh 

viện.       
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Theo dõi nguy cơ té ngã cao của ngƣời cao tuổi để hỗ trợ và ngăn ngừa. 

  Lên lịch tối ƣu hóa thời gian hoạt động của ngƣời cao tuổi để hạn chế hoạt động 

quá mức. 

 ƣợc bác sỹ tƣ vấn cụ thể thông qua dữ liệu thu thập đƣợc về thời gian hoạt 

động của ngƣời cao tuổi.        

NHỮNG LỢI ÍCH 

Một số lợi ích của công nghệ này:     

Thích hợp cho các hoạt động và môi trƣờng khác nhau của con ngƣời.     

Có thể mở rộng tại các môi trƣờng đông dân nhƣ trung tâm mua sắm hoặc trƣờng 

học.       

Hỗ trợ phát trực tiếp từ các camera CCTV thƣơng mại thông qua các giao thức tiêu 

chuẩn nhƣ Giao thức phát trực tuyến thời gian thực (RTSP).  

Phán đoán nhiều mẫu hành vi bất thƣờng nhờ nguồn cấp dữ liệu video.   

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org 

 

NƢỚC SÚC MIỆNG THÁI DƢƠNG 

 

 

 

Thành phần của nƣớc súc miệng Thái 

Dƣơng: Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu 

long não, Nƣớc tinh khiết… 

Dạng bào chế: Dạng nƣớc dùng 

ngoài. 

Chỉ định: 

Sát trùng răng, miệng, vòm họng, thúc 

đẩy  tuần hoàn lợi( nƣớu), ngăn ngừa nguy 

cơ cao răng và viêm nhiễm gây sâu răng. 

Giúp khử sạch mùi hôi trong miệng, giữ cho 

hơi thở thơm mát. Giúp răng chắc khỏe mỗi 

ngày. 

 

Hƣớng dẫn sử dụng:  

Lấy khoảng 10ml nƣớc  súc miệng 

Thái Dƣơng không pha loãng, súc miệng 

trong khoảng 30 giây rồi nhổ đi. Súc miệng 

ngay sau bữa ăn và sau khi đánh răng. 

Liều dùng: Ngày dùng 2-4 lần. 

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất kỳ  thành 

phần nào của thuốc. 

 óng gói và bảo quản: Quy cách đóng 

gói: Chai 250ml, chai 500ml 

Bảo quản: nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt 

độ không quá 30 độ C 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 ơn vị chào bán:  

CÔNG TY SAO THÁI DƢƠNG 

Công ty cổ phần Sao Thái Dƣơng 

 ịa chỉ: 92, Vĩnh Hƣng, phƣờng 

Vĩnh Hƣng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 iện thoại: 043.6463180 

Email: thudth@thaiduong.com.vn 
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THUỐC XỊT MŨI THÁI DƢƠNG 

 

 

Thành phần Curcumin có trong 

thuốc xịt mũi Thái Dƣơng giúp phục hồi 

vùng niêm mạc bị tổn thƣơng, tăng khả 

năng chống đỡ với những yếu tố dị 

nguyên gây bệnh, làm cho niêm mạc mũi 

mất đi các phản ứng quá mẫn khi tiếp xúc 

với các dị nguyên. Các thành phần 

Camphor và Menthol đƣợc sử  dụng trong 

thuốc Xịt mũi Thái Dƣơng kích thích khả 

năng hấp thu thành phần Curcumin nhanh 

hơn. Cảm giác khó chịu do viêm mũi, viêm 

xoang sẽ nhanh chóng đƣợc khắc phục, 

đem lại sự dễ chịu cho ngƣời bệnh ngay 

sau khi xịt thuốc. 

- Thành phần của Thuốc xịt mũi Thái 

Dƣơng: Nghệ vàng, Menthol, camphor, 

Propylen glycol, Nipazin, Nipazol, Nƣớc 

cất. 

- Chỉ định:  iều trị các triệu chứng: 

• Hắt hơi liên tục nhiều lần không dứt, sổ 

mũi, nghẹt mũi, ứ đọng dịch đờm nhày 

trong xoang mũi, xoang trán…mỗi khi thay 

đổi thời tiết hay hít phaỉ bụi nhà, phấn hoa, 

mùi lạ… 

 

• Ngứa mũi, khô mũi, sổ mũi, cảm giác 

khó chịu ở mũi, viêm mũi do cảm cúm… 

- Liều dùng, cách dùng: 

Mở nắp chai thuốc, bơm bỏ đi 1-2 

lần đầu tiên. Cho vòi xịt vào mũi, bấm 

nhanh và mạnh vào nút bấm mỗi bên 1-2 

lần. Hít nhẹ qua mũi ngay sau khi bơm 

giúp thuốc phân tán sâu hơn.  ậy nắp bảo 

vệ sau mỗi lần sử dụng. 

Mỗi lần bơm vào mỗi bên mũi 1-2 

lần, 1-3 giờ/lần. 

Lƣu ý: Không dùng cho trẻ em dƣới 

5 tuổi, ngƣời mẫn cảm với bất kỳ thành 

phần nào của thuốc. 

Bảo Quản: Nơi khô ráo, tránh ánh 

sáng. 

Trình bày: Lọ 20 ml.     

 

 

 

 ƠN VỊ CHÀO BÁN: 

Công ty cổ phần Sao Thái Dƣơng 

 ịa chỉ: 92, Vĩnh Hƣng, phƣờng Vĩnh Hƣng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 iện thoại: 043.6463180 

Email: thudth@thaiduong.com.vn 
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THỊ TRƢỜG C NG NGHỆ                                         

 

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VÀ  O LƢỜNG TÌNH 

TRẠNG SỨC KHỎE VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CA CAO 

 

M  TẢ  

Một doanh nghiệp của Singapore đang tìm kiếm công nghệ giám sát và đo lƣờng 

tình trạng sức khỏe và năng suất của cây ca cao một cách liên tục theo thời gian thực với 

việc thu thập dữ liệu theo phƣơng pháp kỹ thuật số và sử dụng phƣơng pháp phân tích 

hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo, mũi điện tử và các giải pháp cảm biến khác để thay thế 

các phƣơng pháp truyền thống dựa vào lao động thủ công, gây tốn kém về nhân lực và chi 

phí theo dõi, giám sát và thậm chí còn dễ mắc lỗi. 

YÊU CẦU C NG NGHỆ: 

 Công nghệ đã đƣợc chứng minh đối với một số cây trồng tƣơng tự và tốt nhất 

đƣợc thử nghiệm tại các vùng khí hậu nhiệt đới. 

 Có các dữ liệu minh chứng/ các giải pháp sẵn sàng triển khai. 

 Mô tả rõ ràng về công nghệ và cách thức triển khai. 

 Có thể sử dụng trong điều kiện môi trƣờng khắc nghiệt 

 Thân thiện với môi trƣờng 

 Có thể nhân rộng 

 PHƢƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

 Cấp phép 

 Hợp tác Nghiên cứu triển khai 

 Hình thức khác 

 ƠN VỊ TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ: 
 

 Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

  ịa chỉ: Số 10, đƣờng Biopolis, 02-01 Chromos, Singapore 

 Telephone: +65-6653-4910 

 Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc hr@ipi-singapore.org 
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁC  Ồ ĂN NHẸ DỰA 

TRÊN CÁC CÁC THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG TÍCH CỰC 

 
Một công ty của Singapo đang tìm kiếm công nghệ sản xuất đồ ăn nhẹ dựa trên các 

thành phần dinh dƣỡng tích cực để tăng cƣờng sức khỏe thể chất và tinh thần. 

 ẶC  IỂM C NG NGHỆ 

 Công nghệ cho phép giảm hàm lƣợng natri, đƣờng, chất béo bão hòa 

 Khả năng áp dụng cho các sản phẩm chính (ví dụ nhƣ bánh quy, sô cô 

la, bánh kẹo, đồ uống); 

 Thích hợp để sử dụng ở các khu vực địa lý khác nhau  

 Ƣu tiên các thành phần dinh dƣỡng thân thiện với ngƣời tiêu dùng (có 

nhãn mác) 

 Ƣu tiên các giải pháp có sẵn / sẵn sàng triển khai thƣơng mại 

HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

 Cấp phép 

 Hợp tác Nghiên cứu và triển khai (R D) 

 Hình thức khác 

 ơn vị tìm kiếm: 

 Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

  ịa chỉ: Số10, đƣờng Biopolis, 02-01 Chromos, Singapore 

 Telephone: +65-6653-4910 

 Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc hr@ipi-singapore.org 

 

TÌM MUA PHỤ TÙNG (BÁNH RĂNG HỘP SỐ) CHO MÁY 

TIỆN VẠN NĂNG T14L 

Ngƣời tìm mua: 

Ông: Nguyễn Trọng Phúc 

 ịa chỉ hòm thƣ: phuc9425@gmail.com 
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  QUỐC GIA 

 

24. Lý Thƣờng Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923 
 

E-mail: vp@vista.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


