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Tuần lễ trao các giải Nobel trong các lĩnh vực Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình diễn ra tại

Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy) từ ngày 7 đến 14/10/2019. Phần thưởng đi kèm mỗi giải Nobel là

9 triệu crown Thụy Điển, tương đương 913.000 USD.

Tin
Quốc tế

1.

Ngày 7/10/2019, tại Thụy Điển, Hội đồng xét duyệt và trao giải Nobel Y học đã công bố chính thức công

trình nghiên cứu đạt giải Nobel Y học năm 2019.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y Sinh 2019

Ảnh: NASATI

Nobel Y sinh là giải thưởng được công bố đầu tiên

trong chuỗi các giải Nobel danh giá. Chủ nhân của

giải thưởng Nobel Y học năm nay thuộc về 3 nhà

khoa học là William G. Kaelin, Giáo sư y khoa

người Mỹ; Gregg L. Semenza, người Anh và Peter

J. Ratcliffe, người Mỹ vì công trình nghiên cứu về

việc các các tế bào của động vật đa bào tương tác,

thích nghi với sự biến đổi của oxy, yếu tố duy trì

sự sống. Ủy ban Nobel cho biết, dù người ta đã

biết từ lâu rằng oxy là thiết yếu để duy trì sự sống,

tuy nhiên cơ chế phân tử đằng sau cách các tế bào

phản ứng khi lượng cung oxy giảm hoặc tăng vẫn

là bí ẩn. Cơ chế thích nghi với oxy thay đổi là một

trong những lý do các loài động vật có thể thích

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cơ chế cảm nhận oxy xuất hiện trong gần như mọi tế bào, không chỉ

ở tế bào thận nơi sản sinh EPO. Và khi mức oxy trong máu thấp, còn gọi là hypoxia, một loại phức hợp

protein gọi là tác nhân cảm ứng hypoxia (HIF) sẽ tăng lên. Ngoài ra, theo hội đồng trao giải Nobel, cơ chế

thích ứng của tế bào với các mức oxy cũng giải thích việc các loài động vật có thể sinh sống tại nhiều khu

vực có độ cao khác nhau. Như vậy, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đặt nền móng để chúng ta

thấu hiểu mức độ oxy ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng chuyển hóa và sinh lý của tế bào, hiểu

được cách thức mà các loài động vật có thể sống được ở nhiều môi trường và độ cao khác nhau từ đó mở ra

nhiều cơ hội nghiên cứu thêm về cách chữa lành vết thương, nghiên cứu về thai sản hay bệnh ung thư.

nghi được ở nhiều điều kiện sống và các nhà khoa học đạt giải năm nay chính là người giải thích được

cơ chế đó.

Nguồn: NASATI, giaoducthoidai.vn
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Theo thông báo từ Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Giải Nobel Vật lý 2019 được trao cho 3

nhà khoa học James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz với hai công trình nghiên cứu "đóng góp vào

sự hiểu biết về sự tiến hóa của vũ trụ và vị trí của Trái đất trong vũ trụ".

Giải thưởng Nobel hóa học 2019 đã được trao cho

ba nhà khoa học đến từ Mỹ, Anh và Nhật Bản với

công trình nghiên cứu phát triển pin lithium-ion.

Các nhà nghiên cứu gồm John B. Goodenough,

M. Stanley Whittingham và Akira Yoshino, sẽ

cùng chia sẻ giải thưởng trị giá hơn 900.000 USD.

Pin lithium-ion hiện được sử dụng trong mọi thứ

từ điện thoại di động đến máy tính xách tay và xe

điện. Ngoài ra, pin cũng có thể tích trữ khối lượng

lớn năng lượng gió và mặt trời, tạo nên một xã hội

không nhiên liệu hóa thạch. Giáo sư Goodenough,

người tìm ra vật liệu LiCoO2 năm nay 97 tuổi, là

người già nhất đạt giải Nobel.

Khi tìm hiểu về các chất siêu dẫn, ông đã phát

hiện ra một vật liệu rất giàu năng lượng và sử

dụng nó để chế tạo cực âm mới trong pin lithium.

John Goodenough đã dự đoán cực âm sẽ có

James Peebles, Michel Mayor and Didier Queloz

Ảnh: NASATI

Ông Göran K. Hansson, Tổng thư ký Viện hàn

lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, tuyên bố,

nhà khoa học James Peebles sẽ được trao một nửa

giá trị giải thưởng vì "những phát hiện mang tính

lý thuyết về vũ trụ học vật lý". Ông sinh năm 1935

tại Winnipeg, Canada, là Giáo sư tại Đại học

Princeton-Hoa Kỳ.

Hai nhà khoa học Michel Mayor và Didier

Queloz chia nhau nửa giải còn lại vì "phát hiện

một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có quỹ đạo quay

quanh một ngôi sao cùng loại với Mặt trời".

Michel Mayor, sinh năm 1942 tại Lausanne-Thụy Sĩ, đang giảng dạy tại Đại học Geneva. Didier Queloz

sinh năm 1966, là Giáo sư tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge.

Những thành công trên đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta về vũ trụ. Trong khi các khám phá lý thuyết của

James Peebles góp phần vào sự hiểu biết về cách thức vũ trụ phát triển sau vụ nổ Big Bang, Michel và

Didier Queloz đã khám phá các khu vực vũ trụ của chúng ta để săn lùng các hành tinh chưa biết. Những

khám phá của họ đã thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới.

Nguồn: NASATI, theo https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/prize-announcement/ và 

https://physicsworld.com/a/james-peebles-michel-mayor-and-didier-queloz-share-nobel-prize-for-physics/

Ảnh: NASATI

tiềm năng lớn hơn nếu được chế tạo từ oxit kim loại thay vì sunfua kim loại. Trên nền tảng cực âm của

Goodenough, Akira Yoshino đã chế tạo được pin lithium-ion thương mại đầu tiên vào năm 1985. Kết quả

tạo ra pin nhẹ, chống mòn có thể sạc hàng trăm lần trước khi hiệu suất pin giảm. Ưu điểm của pin lithium-

ion là không dựa vào các phản ứng hóa học phá vỡ các điện cực, mà dựa vào các ion lithium di chuyển qua

lại giữa cực dương và cực âm.



Pin lithium-ion đã cách mạng hóa mạnh mẽ cuộc sống của con người kể từ lần đầu tiên được tung ra thị

trường vào năm 1991. Pin lithium-ion đã đặt nền tảng cho một xã hội không dây, không dùng nhiên liệu

hóa thạch và mang lại lợi ích to lớn cho loài người.

Nguồn: NASATI, theo https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/press-release/, 9/10/2019

Vào ngày 14/10/2019, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế học

2019 thuộc về 3 nhà khoa học Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer. Họ được giải với nghiên

cứu về cách tiếp cận thực nghiệm trong việc giảm nghèo toàn cầu. Qua giải thưởng này, Ủy ban Nobel đã

công nhận cả tầm quan trọng của kinh tế học phát triển trên thế giới hiện nay và các phương pháp tiếp cận

sáng tạo do ba nhà kinh tế này phát triển. Ủy ban Nobel nhận định các tân chủ nhân của giải Nobel Kinh tế

năm nay đã đưa ra những công trình nghiên cứu cho phép cải thiện mạnh mẽ năng lực của con người trong

cuộc chiến chống đói nghèo trên bình diện thực tế. Một trong các kết quả của cách tiếp cận này là đã có hơn

5 triệu trẻ em Ấn Độ hưởng lợi ích từ các chương trình dạy kèm ở trường học.

Đóng góp cơ bản của Banerjee, Duflo và Kremer là phát triển cách tiếp cận thực nghiệm đối với kinh tế học

phát triển. Họ đã xây dựng một khung khoa học và sử dụng dữ liệu cứng để xác định nguyên nhân nghèo

đói, ước tính tác động của các chính sách khác nhau và sau đó đánh giá hiệu quả chi phí của chúng. Cụ thể,

họ đã phát triển các thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên (RCT), sử dụng chúng để nghiên cứu các chính sách

khác nhau trong thực tế và để thúc đẩy những chính sách có hiệu quả nhất.

Nhà kinh tế học Esther Duflo (quốc tịch Mỹ và Pháp), là người phụ nữ thứ hai và đồng thời là người trẻ nhất

(47 tuổi) từng được trao giải Nobel Kinh tế; bà sinh năm 1972 tại Paris (Pháp), hiện làm việc tại Học viện

Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Ông Abhijit Banerje (quốc tịch Mỹ) sinh năm 1961 tại Mumbai (Ấn Độ),

hiện giảng dạy tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Còn ông Michael Kremer (quốc tịch Mỹ) sinh

năm 1964, là giáo sư Đại học Harvard.

Nobel cho lĩnh vực kinh tế không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy

Điển - Alfred Nobel. Giải này được bổ sung năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung

ương Thụy Điển - Sveriges Riksbank, cũng là đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng này. Dù vậy, quy trình

đề cử, chọn lọc và trao giải Nobel Kinh tế vẫn tương tự các lĩnh vực khác.

Ba nhà khoa học đạt giải Nobel Kinh tế 2019 (từ trái qua): 

ông Abhijit Banerjee, bà Esther Duflo và ông Michael Kremer

Ảnh: Vnexpress

Nguồn: vnexpress.net; thanhnien.vn



Theo kế hoạch, ở thành phố thông minh Sejong,

quyền sở hữu ô tô tư nhân sẽ bị hạn chế, người dân

sẽ chia sẻ xe điện nhỏ gọn hoặc sử dụng xe bus tự

lái để di chuyển hàng ngày. Các bệnh viện riêng lẻ

sẽ cùng kết nối vào một mạng lưới, giúp thu thập

dữ liệu y tế cá nhân và cung cấp các dịch vụ tùy

chỉnh theo nhu cầu của bệnh nhân dễ dàng hơn. Tại

thành phố thông minh ở Busan, robot sẽ được triển

khai để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của người dân.

Dự kiến vào năm 2030, Dự án thành phố thông

minh Sejong trị giá 20 tỷ USD sẽ được hoàn tất với

dân số là 800.000 người. Đó sẽ là một thành phố tự

duy trì, hoạt động tuần hoàn với các tiện ích được

kết nối với nhau và với từng con người.

Thành phố thông minh hiện là một trong những ưu

tiên phát triển của chính quyền Tổng thống Hàn

Quốc Moon Jae-in. Theo Tổng thống, đây sẽ là xu

hướng và có tiềm năng phát triển nhanh nhất trong

tương lai, đồng thời là một nền tảng cho sự phát

triển theo định hướng đổi mới sáng tạo của quốc

gia. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết

quốc gia này đặt mục tiêu xuất khẩu mô hình “thành

phố thông minh” sau khi hoàn thành xây dựng thành

phố thử nghiệm. Ông Moon Jae-in lựa chọn Busan -

đô thị lớn thứ hai Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul

450km, làm điểm mẫu, khẳng định sẽ sử dụng tất cả

nguồn lực của Chính phủ để hiện thực hóa tham

vọng “phát triển đặc biệt” làm cơ sở nhân rộng ra

toàn quốc và tiến tới xuất khẩu mô hình ra thế giới.

Nguồn: NASATI, http://www.korea.net

ĐỨC, SLOVAKIA: THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÀNH RIÊNG
CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1.3

Trung tâm nghiên cứu Thuringe về các hệ thống học tập và robot (TZLR) sẽ thực hiện các hoạt động

nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển bởi các trường đại học và viện nghiên cứu trong khu vực

Thuringe. Dự án sẽ được tài trợ 1,4 triệu Euro bởi Land, Đại học Ilmenau, Đại học Jena và Quỹ Carl Zeiss.

TZLR sẽ điều phối các hoạt động nghiên cứu của Đại học Ilmenau, Đại học Jena, Viện DLR để xử lý dữ

liệu tại cùng thành phố, và Viện Iluau của Fraunhofer về các hệ thống công nghệ tiên tiến. TZLR được

phép tham gia vào các dự án có quy mô quốc gia và quốc tế và do đó tăng cường khả năng cạnh tranh của

Vùng Thuringe trong lĩnh vực AI.

Trung tâm về đạo đức và AI: Trung tâm mới của TUM về Đạo đức trong Trí tuệ Nhân tạo (IEAI) đã được

khai trương mới đây với sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Số hóa Liên bang Dorothea Bär, Chủ tịch TUM

Thomas F. Hofmann và Giám đốc của trung tâm mới này, GS. Christoph Lütge. IEAI được tích hợp vào

Sáng kiến Xuất sắc, Trung tâm Công nghệ Xã hội Munich (MCTS). Facebook đang tài trợ cho IEAI với số

tiền 6,5 triệu euro. Trung tâm sẽ củng cố quan điểm của TUM về "công nghệ lấy con người làm trung tâm",

tích hợp nhiều tính liên ngành hơn giữa các nghiên cứu để đáp ứng những thách thức trong tương lai.

Slovakia vừa thành lập trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đầu tiên tên là Slovak.AI. Đặt tại Đại học

Kỹ thuật Slovak (STU) ở Bratislava, Slovak.AI được tạo ra nhờ sự hợp tác giữa STU, Hiệp hội CNTT

Slovak và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Slovakia với sự hỗ trợ của các trường đại học và các đơn vị

nghiên cứu khác.

HÀN QUỐC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG THÊM CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH1.2
Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ USD trong 3 năm để xây dựng thêm các thành

phố thông minh ở Sejong và Busan. Theo đó, Hàn Quốc sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ

nhân tạo và dữ liệu lớn vào việc xây dựng các thành phố thông minh này để người dân chuyển tới sinh sống

từ năm 2021.



VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT KHU VỰC NAM VÀ ĐÔNG NAM Á 
VỀ CÔNG BỐ KHOA HỌC

1.4
Thông tin đưa ra theo một công bố ngày 2/10/2019 của ISI Clarivate Web of Science (ISI) về kết quả công

bố khoa học của 14 nước tại khu vực Nam và Đông Nam Á, bao gồm: Lào, Myanmar, Brunei, Campuchia,

Sri Lanka, Philippines, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Việt

Nam trong giai đoạn 1981-2018. Theo đó, Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất trong khi Singapore, Ấn Độ và

Pakistan có tổng sản lượng nhiều nhất về kết quả công bố khoa học.

Nguồn: vietnamnet.vn

Kết quả công bố nghiên cứu của Việt Nam 

Nguồn: Báo cáo Global Research Report – South and East Asia

Trong các nước thuộc khu vực, Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh nhất, với lượng công bố tăng đã tăng

gấp năm lần kể từ năm 2009. Sự tăng trưởng của sản lượng công bố tại Nam và Đông Nam Á có sự đóng

góp đáng kể từ quá trình hợp tác với nhau và với các nền khoa học phát triển hơn. Mạng lưới hợp tác

quốc tế của khu vực Nam và Đông Nam Á cho thấy, Việt Nam có sự kết nối với hầu hết các nền khoa

học phát triển trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, hay trong châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc

hay Hàn Quốc.

Sáng kiến này là một phần của Chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của Slovakia 2030, được Văn phòng Đầu

tư và Thông tin của Phó Thủ tướng đưa ra vào tháng 5/2019. Mục đích của nền tảng Slovak.AI là kết nối

sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nhà đầu tư và bất kỳ ai quan tâm đến trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sự

hợp tác giữa giới học thuật và giới kinh doanh. Trung tâm sẽ tạo cơ hội để biến Slovakia thành một trung

tâm khoa học hấp dẫn cho sinh viên và các nhà nghiên cứu, đồng thời tham gia vào chương trình châu Âu

"Digital Europe".

P.A.T (NASATI), nguồn: diplomatie.gouv.fr



Trưởng Ban biên tập tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices (JSAMD) của Đại học

Quốc gia Hà Nội, vừa được SCImago xếp hạng Q1 về lĩnh vực Vật liệu chỉ sau 3 năm xuất bản; 5 lần

được trao danh hiệu phản biện xuất sắc từ các tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of

Magnetism and Magnetic Materials, Journal of Alloys and Compounds, và Physica Solidi A.

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT

GS.TS Phan Mạnh Hưởng

Ảnh: NASATI

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi

bật của GS Phạm Hoàng Hiệp trong lĩnh vực

giải tích phức và lý thuyết đa thế vị cùng

những đóng góp cho sự tiến bộ của toán học

tại Việt Nam. Giải thưởng Ramanujan dành

cho các nhà toán học tuổi dưới 45 từ các

nước đang phát triển được trao hàng năm kể

từ năm 2005. Hội đồng giải thưởng là các

nhà toán học danh tiếng trên thế giới do

ICTP, Liên minh toán học quốc tế (IMU) và

Bộ Khoa học và Công nghệ của Chính phủ

Ấn Độ (DST) chỉ định.

GIÁO SƯ NGƯỜI VIỆT GIÀNH GIẢI QUỐC TẾ CHO NHÀ TOÁN HỌC TRẺ1.6

GS Hưởng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000; sau khi nhận

học bổng cao học và tiến sĩ ở Hàn Quốc và Anh, từ năm

2008 đến nay, ông làm việc tại Khoa Vật lý, Đại học

Nam Florida (nằm trong khoảng từ 251-300 trên bảng

xếp hạng 1.250 trường đại học hàng đầu thế giới của

THE năm 2019).

Ông đã công bố khoảng 250 bài báo về vật liệu từ cho

các ứng dụng trong thiết bị làm lạnh, thiết bị cảm biến

và các thiết bị điện tử tiên tiến, với tổng số gần 6.000 lần

trích dẫn, chỉ số ảnh hưởng (H-index) là 39. Đầu năm

2018, công trình về khả năng ứng dụng vật liệu màng

siêu mỏng và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử của

nhóm nghiên cứu do ông phụ trách, đã được đăng trên

tạp chí Nature Nanotechnology. GS Hưởng còn là

Giải thưởng Ramanujan 2019 thuộc về GS Phạm Hoàng Hiệp (37 tuổi) với những đóng góp nổi bật trong

lĩnh vực giải tích phức. Thông tin được công bố trên trang web của Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế

ICTP ngày 23/10/2019, GS Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt

Nam) đã giành giải thưởng Ramanujan 2019 - dành cho các nhà toán học trẻ từ các nước đang phát triển.

Nguồn: vnexpress.net

Đại học Nam Florida vừa công bố Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc của năm 2019, theo đó GS.TS Phan

Mạnh Hưởng (1978) là một trong số những người nhận giải. Trước đó, GS Hưởng từng nhận giải này

vào năm 2017.

GS.TS. PHAN MẠNH HƯỞNG LẦN THỨ HAI NHẬN GIẢI THƯỞNG
NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC CỦA ĐẠI HỌC NAM FLORIDA

1.5

GS Phạm Hoàng Hiệp

Ảnh:vnexpress.net



Theo công bố mới nhất của Nature Index về xếp hạng các quốc gia, các tổ chức nghiên cứu và cơ sở giáo

dục đại học trong 4 lĩnh vực (1) khoa học tự nhiên, (2) hóa học, (3) khoa học sự sống, (4) khoa học trái đất

và môi trường, Việt Nam xếp hạng 53 trên tổng số 175 quốc gia.

Nature Index tổng hợp các nghiên cứu được công bố trên 82 tạp chí khoa học tự nhiên chất lượng cao từ

hàng chục nghìn tạp chí quốc tế uy tín như: Nature, Cell, Science, Nano Letters, Geophysical Research

Letters, Journal of The American Chemical Society, Macromolecules…

Trong thời gian một năm kể từ 1/8/2018 đến 31/7/2019, Việt Nam có tổng cộng 79 nghiên cứu, đạt 14.08

điểm FC (Fraactional Count - tỷ lệ công bố). Top 10 cơ sở nghiên cứu về 4 lĩnh vực khoa học tự nhiên, hóa

học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và môi trường của Việt Nam bao gồm:

Tiêu điểm – sự kiện2.1

Tin
Trong nước

2.

1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 40 2,96

2 Trường Đại học Duy Tân (DTU) 8 2,12

3 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 2 1,50

4 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM) 5 1,16

5 Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) 3 1

6 Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) 5 0,72

7 Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) 19 0,53

8
Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc nano và phân tử -

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (MANAR)
1 0,50

9 Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam (OUCRU) 3 0,42

10 Trường Đại học Phenikaa 1 0,4

Bảng 1: Top 10 cơ sở nghiên cứu về 4 lĩnh vực khoa học tự nhiên,

hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và môi trường của Việt Nam



Nguồn: lược trích từ https://www.natureindex.com/country-outputs/Vietnam; 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01443-9; https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/10-dai-

hoc-vien-nghien-cuu-viet-nam-dan-dau-ve-so-luong-cong-bo-quoc-te-4043835-v.html

Số bài viết (Article Count - AC): Được tính cho quốc gia hoặc tổ chức nghiên cứu nếu bài báo đó do một

hoặc nhiều tác giả đến từ quốc gia đó hoặc tổ chức đó thực hiện, bất kể có bao nhiêu đồng tác giả đến từ

bên ngoài tổ chức hoặc quốc gia đó.

Nature Index cho rằng trong nghiên cứu khoa học thì số tác giả là quan trọng, vì thế chỉ số này tính điểm tỷ

lệ công bố (FC) bằng cách lấy chỉ số kết hợp tối đa của từng bài viết chia cho số tác giả của các bài

viết/nghiên cứu đó.

Ngày 3/10/2019, tổ chức xếp hạng đại học uy tín

quốc tế For International Colleges and Universities

(4ICU) đã công bố Bảng xếp hạng uniRank với danh

sách 67 trường đại học ở Việt Nam. Theo bảng xếp

hạng đại học này, ĐH Quốc gia Hà Nội đứng vị trí

thứ nhất. Các vị trí tiếp theo gồm có: Trường ĐH

Công nghệ TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH

Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Cần Thơ, Trường

ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM),

Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH FPT, Trường ĐH

Kinh tế TP.HCM.

Ngày 5/10/2019, ĐH Quốc gia TP.

HCM tổ chức Lễ khai khóa 2019. Đến

dự, có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng

Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành

trung ương và các địa phương khu vực

phía Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng

Vương Đình Huệ đã đánh giá những

kết quả mà ĐH Quốc gia TP.HCM đã

đạt được trong thời gian qua. Theo Phó

Thủ tướng, đơn vị đã tiên phong triển

khai thí điểm các mô hình công nghệ

mới trong giáo dục đào tạo, góp phần

đổi mới giáo dục đại học, phát triển

kinh tế - xã hội đất nước, từng bước

chuẩn hóa, phát triển các chương trình

đào tạo theo chuẩn quốc tế.

UniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục đại học

quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường

đại học hiện được công nhận chính thức tại 200

quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiêu chí lựa chọn đối

tượng để đánh giá xếp hạng của uniRank gồm: các

trường/tổ chức giáo dục đại học được công nhận,

cấp phép bởi Bộ Giáo dục hoặc cơ quan quản lý

của Chính phủ; có chức năng cấp bằng đại học (ít

nhất 4 năm) hoặc bằng sau đại học (thạc sĩ/tiến sĩ);

cung cấp các khóa đào tạo theo phương thức

trực tiếp.

UniRank thực hiện xếp hạng các ĐH thế giới thường niên từ năm 2005 dựa trên cơ sở dữ liệu web do chính

uniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của

các trường cung cấp. Phương thức đánh giá của uniRank dựa trên khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big data)

được lưu trữ trên internet.

Nguồn: dantri.com.vn, vnu.edu.vn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai khóa 

năm 2019 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Ảnh: giaoducthoidai.vn



Chia sẻ với hơn 900 sinh viên đại diện cho hơn 1

vạn tân sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó

Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: “Khi chúng ta

bước chân vào giảng đường đại học, chúng ta sẽ

phải vượt qua bao nhiêu thử thách và cam go trong

học tập và nghiên cứu khoa học. Khi chúng ta chinh

phục được những thử thách và đạt được những kết

quả chính là chúng ta dần trèo lên đỉnh núi cao. Tôi

muốn chia sẻ thông điệp với các em rằng, khi các

sinh viên lên được đỉnh núi cao không phải để cho

đất nước nhìn thấy các em cao, mà chính là để cho

các em có điều kiện thấy được thế giới, quê hương,

đất nước và Tổ quốc mình”.

Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2019, Trường ĐH

Phenikaa có hơn 100 công bố quốc tế nằm trong

danh mục tạp chí quốc tế uy tín ISI và Scopus, lọt

vào top 15 trường ĐH có công bố quốc tế

ISI/SCOPUS nhiều nhất cả nước. Thông tin này

được PGS.TS Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng

Trường ĐH Phenikaa – chia sẻ tại lễ kỷ niệm 12

năm thành lập Trường và khai giảng năm học 2019

– 2020 sáng ngày 10/10/2019.

Trường ĐH Phenikaa đã vươn lên vào top đầu các

cơ sở GDĐH có nhiều nhà khoa học có công bố

khoa học trên các tạp chí quốc tế đạt trên 1.000 trích

dẫn (theo google scholar). Đồng thời, Trường cũng

đứng đầu trong bảng xếp hạng RePEc Việt Nam

(bảng xếp hạng các tổ chức nghiên cứu về kinh tế

của Việt Nam).

Chia sẻ một số vấn đề về “Tự chủ đại học – đổi

mới và sáng tạo”, Phó Thủ tướng Vương Đình

Huệ nhấn mạnh, tự chủ không phải là để các

trường “tự bơi, tự lo” mà là các trường được chủ

động hơn về mọi mặt, trong đó có quyết định về tài

chính. Tự chủ đại học thể hiện ở các khía cạnh đó

là tự chủ học thuật, tự chủ tổ chức bộ máy-nhân sự

và tự chủ tài chính. Vì vậy, liên quan đến việc tự

chủ tại ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó Thủ tướng đề

nghị cần thực hiện từng bước thích hợp với đặc thù

của mô hình ĐH Quốc gia và các trường đại học

thành viên, đảm bảo tính thống nhất, tính hệ thống

và thế mạnh của từng trường đại học thành viên.

Nguồn: dantri.com.vn

PGS.TS. Phạm Thành Huy 

Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa

phát biểu tại lễ khai giảng

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 10/10/2019, tại Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trường ĐH Hạ Long tổ chức lễ phát động

phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà

trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngoại ngữ và tin học là hai công cụ không thế thiếu để học sinh bước vào đời. Khái niệm “mù chữ” trong

thời đại công nghệ 4.0 hiện nay chính là mù tin học và ngoại ngữ. Do vậy, muốn thành công trong cuộc

sống thì trước hết phải học và phải giỏi ngoại ngữ. Một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến hiện

nay tại các hội thảo quốc tế, các diễn đàn khu vực thế giới là tiếng Anh. Hiện nay có tới hơn 60 nước sử

dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp chính thức, và là ngôn ngữ chung sử dụng chung trên toàn thế giới.



Theo công bố mới nhất của THE (Times Higher Education), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa được xếp

ở vị trí 301–400 về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering & Technology), ở vị trí 601+ về lĩnh vực

Khoa học máy tính (Computer Science) trong Bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2020 theo lĩnh vực

(THE WUR by Subject 2020). Trước đó, tháng 2/2019, 3 nhóm ngành của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

(Điện - Điện tử, Cơ khí - Hàng không và Chế tạo, Khoa học máy tính - Hệ thống thông tin) được QS World

xếp hạng trong top 400-550 thế giới.

Bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2020 theo lĩnh vực

(Times Higher Education World University Rankings by subject)

Ảnh: THE

Phát biểu tại sự kiện này, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho

biết: Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thế giới hiện đại

ngày nay, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong giai đoạn hiện

nay, chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội rộng mở, nhưng cũng không ít thách thức do cuộc Cách mạng

công nghiệp 4.0 cũng như Kỷ nguyên số mang lại. Trong số những kỹ năng rất quan trọng cho thế giới

trong tương lai như kỹ năng phân tích số, kỹ năng học tập suốt đời, kỹ năng và tinh thần khởi nghiệp…

chúng ta còn cần đặc biệt chú trọng đến kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, trước hết, cần xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

trong các nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng

lực dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng; thứ hai là khuyến khích cán bộ, nhà giáo cùng

học tập, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ với học sinh, sinh viên; thứ ba là khuyến khích giáo viên,

học sinh, giảng viên, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ, phục vụ học tập, nhu cầu

trao đổi thông tin và công việc.

Nguồn: giaoducthoidai.vn



Ngày 16/10/2019, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Triển khai Khung

trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học. Các

ý kiến đóng góp của chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe sẽ là

căn cứ để Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia khối ngành

đào tạo sức khỏe.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học thì tất cả các chương trình

đào tạo của các trường trong thời gian tới cần được rà soát, điều chỉnh, cập nhật hoặc phát triển mới đều phải

phù hợp với chuẩn chương trình. Điều này rất phù hợp với việc triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia

Việt Nam, khi phát triển một chương trình đào tạo thì chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phải đảm bảo

đáp ứng chuẩn chương trình của ngành nghề và trình độ được đào tạo. Cụ thể, chuẩn chương trình sẽ bao

gồm các nội hàm: quan trọng nhất là chuẩn đầu ra của ngành/nhóm ngành, tiếp theo là cấu trúc, thời lượng,

đội ngũ giảng viên, điều kiện nhập học, các điều kiện đảm bảo chất lượng khác, và việc giám sát, đổi mới,

cải tiến chương trình. Theo thống kê của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), đến nay, cả nước

có 44 cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, trong đó có 22 cơ sở công lập.

Ngày 22/10/2019, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất

lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) cho

4 chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ đại học giảng dạy bằng tiếng Anh (Kinh tế đối ngoại,

Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế và Ngân hàng và Tài chính quốc tế), đồng thời tổ chức Hội

nghị cải tiến chất lượng 4 chương trình đào tạo CLC theo khuyến nghị của Đoàn chuyên gia AUN-QA.

Ảnh: Trường ĐH Ngoại thương

Tại Việt Nam, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật hàng đầu đào tạo nhân lực chất

lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kỹ thuật và

công nghệ mũi nhọn, phục vụ xã hội và đất nước. Vào ngày 11/9/2019, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã

được công bố thuộc top 1.000 các trường Đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Education (THE). Như

vậy, năm 2019, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức được 2 tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất thế

giới vinh danh nhờ chất lượng đào tạo và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghệ.

Ngoài ra, trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ (engineering & technology), Việt Nam có thêm 2 cơ sở đào

tạo đại học được vào bảng xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội, và ĐH quốc gia TP.HCM.

Nguồn: dantri.com.vn, tienphong.vn, vnexpress.net

Đây cũng là lần đầu tiên, một

trường đại học ở Việt Nam tiến

hành kiểm định chất lượng và đạt

cùng lúc 4 chương trình đào tạo

theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đoàn

chuyên gia AUN-QA đã đánh giá 4

chương trình đào tạo CLC của Nhà

trường với nhiều tiêu chí đạt mức

thực hiện tốt hơn mong đợi, tốt

hơn yêu cầu của tiêu chí, chẳng

hạn như bản mô tả chương trình

đào tạo, chất lượng giảng viên,

chất lượng sinh viên và hoạt động

hỗ trợ sinh viên, kết quả đầu ra.

Nguồn: giaoducthoidai.vn



Kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo CLC đã giúp Nhà trường đối sánh chất lượng chương trình đào

tạo CLC với chuẩn khu vực và hội nhập sâu hơn nữa vào văn hóa đảm bảo chất lượng đại học chung của toàn

khu vực ASEAN. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho Nhà trường một lần nữa khẳng định danh tiếng của mình

với các bên liên quan, mang lại nhiều lợi ích mới cho Nhà trường, cho sinh viên.

Nguồn: Trường ĐH Ngoại thương

CMCN 4.0 và xã hội truyền thông số

đem đến cho các doanh nghiệp, công

ty kiểm toán và các cơ sở đào tạo

nhiều thách thức và yêu cầu đổi mới.

Theo đó, các trường đại học cần có

sự thay đổi chương trình đào tạo

theo hướng gia tăng các ứng dụng

công nghệ thông tin bằng cách đưa

các nội dung này vào các học phần

chuyên ngành kế toán, kiểm toán...

Các đại biểu đều nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của

trường đại học để thực hiện những điều đó góp phần

xây dựng thành phố thông minh. Đồng thời nhiều

chuyên gia cũng đặt vấn đề gắn kết giữa trường đại

học và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng

khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong

phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 7/10/2019, Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN-QA)

đã trao chứng nhận đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo ngành Kế toán, Quản trị

kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế và ngành Quốc tế học của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Với 3

chương trình đào tạo vừa được công nhật đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA, đến nay ĐH Đà Nẵng đã có 20

chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế và khu vực, xếp thứ ba trong cả nước về số chương

trình đào tạo đã kiểm định, đạt chuẩn quốc tế.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Sáng 10/10/2019, Trường ĐH Thương mại, Học viện Tài chính

cùng với Viện Kế toán Công chứng Anh & Xứ Wales (ICAEW)

đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế toán –

Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp

4.0 – Cơ hội và thách thức”. Đứng trước yêu cầu của Cuộc cách

mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, các doanh nghiệp kế toán, kiểm

toán và các trường đào tạo chuyên ngành này cần nhanh chóng thích

ứng để bắt kịp với thời đại. Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền

tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để

tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 15/10/2019, tại Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 16 với chủ đề Xã hội xanh và thông minh do

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) tổ chức, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản

lý trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh

nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các lĩnh vực đang được chính phủ và toàn xã hội quan tâm

gần đây như thành phố thông minh, công nghệ thông minh, Internet vạn vật, chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển

xã hội thông minh,… Các nhà khoa học tham dự Hội nghị đều cho rằng cần thúc đẩy các trường đại học khởi

nghiệp, phát triển từ các trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các trường 

ĐH chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của trường đại 

học góp phần xây dựng thành phố thông minh

Ảnh: dantri.com.vn



Nguồn: NASATI, KH&PT, dantri.com

Sáng 1/10/2019, tại Hà Nội, Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ

Chí Minh, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức đưa vào thử nghiệm nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam

(Vmap) và Hệ thống thông tin nhân đạo - iNhandao” trong khuôn khổ Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri

thức Việt số hoá”.

Đến dự Lễ ra mắt có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn

thể, doanh nghiệp và cộng đồng. Về phía ĐH Quốc gia Hà Nội có Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, Trưởng

ban Khoa học và Công nghệ Vũ Văn Tích cùng các nhà khoa học đến từ Trường ĐH Công nghệ tham gia

xây dựng và phát triển Vmap.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có một số nghiên cứu đáng chú ý; nhiều sản phẩm công nghệ đã được

phát triển và chuyển giao vào thực tiễn như Phần mềm dự báo phụ tải cho Tổng Công ty điện lực miền

Nam; Xử lý hệ thống nhận tín hiệu sét để triệt tiêu hư hỏng các linh kiện tại phòng phát sóng khi có tín

hiệu sét đánh vào ăng ten (Đài Truyền hình TP.HCM); Hệ thống mẫu cho nông trại thông minh (Công ty

Sorimachi Việt Nam); Máy cân bằng và máy gia công vạn năng được điều khiển bởi bộ CNC được

chuyển giao cho Xưởng sửa chữa máy bay Tân Sơn Nhất, Xưởng sửa chữa tàu lửa Sài Gòn,…Những sản

phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học trong thời gian qua của Nhà trường cũng được trưng bày trong

khuôn khổ Hội nghị.

Ảnh: vnu.edu.vn

Vmap không chỉ xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (lớp bản đồ về biên giới, hành chính,

giao thông, sông ngòi…); cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng

(địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu thuốc, khách sạn…) và địa chỉ nhà dân mà còn xây dựng các ứng

dụng đi kèm bản đồ. Điển hình như Bản đồ địa chỉ nhân đạo điện tử nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt

động nhân đạo. Theo đó trên hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn sẽ hiển thị các thông tin về địa chỉ nhân

đạo do cộng đồng người dùng cả nước đề xuất như người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người

dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Nguồn: vnu.edu.vn



Đông đảo các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành tại các trường đại học, các viện nghiên

cứu trong và ngoài nước đã đến Trường Đại học Duy Tân để tham gia Hội thảo về Khoa học Sức khỏe do

Trường Đại học Duy Tân và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức vào ngày 25/10/2019. Hoạt

động này không chỉ thiết thực dành chào mừng 125 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Huế, và 25

năm thành lập Trường Đại học Duy Tân với 10 năm thành lập khối ngành Khoa học Sức khỏe mà còn là

diễn đàn để các diễn giả chia sẻ những nghiên cứu mới góp phần nâng cao chất lượng khám chữa và điều

trị nhiều loại bệnh hiện nay.

Các nhà khoa học điều hành Phiên toàn thể và báo cáo khoa học tại Hội thảo

Ảnh: Trường ĐH Duy Tân

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.2

Chiều 3/10/2019, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp ông Ed Vaizey - Đặc phái

viên thương mại của Thủ tướng Anh đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Rất nhiều các nghiên cứu về ung thư đã được giới thiệu tại Hội thảo. Bên cạnh đó, các vấn đề như phục hồi

chức năng ở người cao tuổi, vai trò dinh dưỡng trong điều trị bệnh, nghiên cứu về các thuốc chống dị ứng,

rối loạn lipid máu ở bệnh nhân hội chứng vành cấp, lộ trình loại trừ bệnh sốt rét hay sự kiện 3 trường hợp

ghép tim xuyên Việt ở Bệnh viện Trung ương Huế,… đã được chia sẻ, thảo luận sôi nổi mang đến những

góc nhìn mới cho đại biểu đến tham dự Hội thảo.

Trường Đại học Duy Tân là một trường đại học tư thục, đào tạo đa ngành nghề nhưng đã có những bước

nhảy vọt trong đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe. Sau hai đợt sinh viên tham gia thực tập tại bệnh

viện Trung ương Huế, chất lượng đào tạo của nhà trường được đánh giá cao thể hiện ở kiến thức, tay nghề

cũng như tinh thần ham học hỏi của sinh viên. Hội thảo là hoạt động thiết thực để hai đơn vị mở rộng hợp

tác hơn nữa để hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo cũng như nâng cao năng lực khám chữa, chăm sóc cho

người bệnh trong thời gian tới.

Nguồn: duytan.edu.vn



Tại đây, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ

hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và

Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc

Ai-len. Theo Bản ghi nhớ hợp tác này, Chính

phủ Anh và Chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh

hợp tác giáo dục trong các lĩnh vực: giáo dục

đại học, đào tạo tiếng Anh, công nghệ giáo dục

trong nhà trường, trường quốc tế và giáo dục

mầm non. Cụ thể, Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ các

cơ sở giáo dục đại học Anh mở rộng hợp tác

với các đối tác Việt Nam để thực hiện các

chương trình liên kết đại học và sau đại học

trên cơ sở các nguyên tắc học thuật do hai bên

tham gia quy định. Từ năm 2020, xứ Wales sẽ

dành 20 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam

vào chương trình học bổng Chevening của

Chính phủ Anh.

Nguồn: giaoducthoidai.vn, vietnamnet.vn

Ngày 18/10/2019, tại hội trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình, nữ

giảng viên của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) bước lên bục

nhận bằng chứng nhận hỗ trợ dự án nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ Đại sứ Mỹ tại Việt

Nam Daniel Kritenbrink và Trung tá Vinnie Nguyen, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quân đội Mỹ tại

châu Á -Thái Bình Dương, đại diện quân đội Mỹ.

Nghiên cứu của PGS Bình về tiến hóa đa nhiệm để giải quyết các bài toán tối ưu trên đồ thị và mạng

nơron được đánh giá có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết bài toán tối ưu trong phân phối hàng hóa,

thiết kế mạng hay trong quân sự. Đây cũng là đề tài đầu tiên ở Việt Nam được quân đội Mỹ tài trợ cho

nghiên cứu cơ bản, thời gian kéo dài ba năm. Trước đó, vào tháng 4/2019, PGS Bình cùng nhóm nghiên

cứu đã sang phòng nghiên cứu của quân đội Mỹ (US Army Research Lab) ở Adelphi, bang Maryland để

trao đổi về đề tài.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn

Việt Nam và Vương quốc Anh trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Ảnh: Báo GD&TĐ

Chính phủ Anh sẽ làm việc với các trường tư thục và nhà đầu tư Vương quốc Anh hợp tác với các đối tác

của Việt Nam trong việc thành lập trường phổ thông dạy chương trình của Anh tại Việt Nam theo quy định

của luật pháp Việt Nam; đồng thời, phối hợp với các nhà cung cấp giáo dục mầm non Anh sẽ chia sẻ kinh

nghiệm về chính sách giáo dục mầm non, chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (trái) và đại diện quân đội Mỹ 

trao chứng nhận hỗ trợ cho PGS Bình

Ảnh: HUST

PGS Bình đã có hơn 90 bài báo trên các tạp chí,

hội thảo quốc tế, trong đó có hàng chục bài đăng

trên tạp chí thuộc danh mục ISI (các tạp chí có uy

tín của ngành khoa học tự nhiên) và báo cáo trong

các hội thảo đầu ngành. Thông qua việc tham dự

và báo cáo tại các hội thảo đầu ngành trên thế giới,

PGS Bình đã và đang kết nối, mời các giáo sư đầu

ngành đến tham dự các hội thảo trong nước, đồng

thời góp phần hỗ trợ cho Nhà trường và sinh viên.
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Ngày 1/10/2019, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của

học sinh, sinh viên năm 2019 (SV-Startup 2019). SV-Startup 2019 diễn ra trong hai ngày 4-5/10/2019, tại

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của tất cả học sinh, sinh

viên, trên toàn quốc, giúp học sinh và sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, để biến ý

tưởng thành hiện thực.

Hoạt động nằm trong Đề án 1665, và mục đích chính của Đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV)

khởi nghiệp đến năm 2025” không phải là tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, mà là trang bị kiến thức

cần thiết cho HSSV về khởi nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại Ngày hội khởi

nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019.

Tại SV-Startup 2019, các em HSSV được

tham quan các không gian ý tưởng khởi

nghiệp thuộc các chủ đề: khoa học, công

nghệ; kinh doanh, giáo dục, y tế, dịch vụ;

nông, lâm, ngư nghiệp, kinh doanh tạo tác

động xã hội và không gian khởi nghiệp của

học sinh THPT. Trong khuôn khổ SV-

Startup 2019 còn diễn ra các hoạt động bao

gồm: “Diễn đàn truyền cảm hứng khởi

nghiệp cho học sinh, sinh viên: Kinh nghiệm

từ các doanh nhân khởi nghiệp”; Hội thảo

“Định hướng trường đại học khởi nghiệp:

Mô hình nào cho các trường đại học tại Việt

Nam”; và Hội thảo “Công tác hỗ trợ học

sinh khởi nghiệp trong các trường phổ

thông, kinh nghiệm và giải pháp”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Ngày hội 

khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019 

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: NASATI, Chinhphu.vn, vneconomy.vn, nhandan.com.vn

Bốn dự án khởi nghiệp đã thuyết phục được các nhà đầu tư rót vốn và xem xét hỗ trợ ngay tại chương trình

“Gọi vốn đầu tư CiC 2019” do Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (IEC) thuộc Khu Công nghệ Phần

mềm ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP) tổ chức ngày 15/10/2019 tại TP.HCM. Bốn dự án cụ thể như sau:

Nguồn: NASATI, KH&PT

Dự án Acoustic - Ứng dụng trải nghiệm nhạc cụ tại các quán cà phê giành giải Nhất cuộc thi Ý

tưởng Khởi nghiệp CiC 2019 được quỹ đầu tư VinaCapital cam kết đầu tư 1 tỉ đồng.

Dự án "BLAKE - Thương mại hóa và chuyển giao các sản phẩm Khoa học công nghệ" cho ra mắt thị

trường những sản phẩm ứng dựng công nghệ nano bạc như: nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn,

xịt giày... được nhà đầu tư Phạm Nam Phong quyết định đầu tư 100 triệu đồng với 10% cổ phần.

Pathfinder là dự án dựa trên nền tảng công nghệ được game hóa nhằm hỗ trợ sinh viên công nghệ

thông tin phát triển và xác thực các kỹ năng chuyên ngành, giúp họ kết nối với cộng đồng công

nghệ thông tin và tiếp cận các cơ hội (thực tập, nghề nghiệp) từ nhà tuyển dụng.

Dự án Trồng thanh long sinh thái trồng trên vùng ngập mặn: Với giống thanh long mới cho trái

ngọt thanh hơn thanh long ruột đỏ, ít hạt, vỏ màu tím sen, hiện đã được trồng thử nghiệm 5 năm

trồng ký sinh trên cây mắm vùng ngập mặn.



Chiếc xe sinh thái - tiết kiệm nhiên liệu SuperCub

50 được nhóm sinh viên Khoa Công nghệ Ô tô,

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu, chế

tạo thành công. Tên gọi chiếc xe là SuperCub 50

có thiết kế 3 bánh, nặng 32 kg với 1 chỗ ngồi.

Tháng 5/2019, Supercub 50 tham dự cuộc thi

Châu Á Shell Eco Marathon, đã giành vị trí thứ 4,

với thành tích chạy 1.095 km chỉ với 1 lít xăng.

Trước đó, SuperCub 50 từng vô địch cuộc thi

“Lái xe sinh thái - tiết kiệm nhiên liệu” các năm

2013, 2016, 2017 dành cho khối các trường đại

học trong nước. Năm 2016, tại cuộc thi xe tiết

kiệm nhiên liệu được tổ chức tại Philippines,

Supercub 50 giành giải 3 trong hạng mục xe sử

dụng tiết kiệm nhiên liệu.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 

và chiếc xe chế tạo

Ảnh: soha.vn

Nguồn:soha.vn

Chiếc gậy thông minh vừa để người già sử dụng vừa giúp người thân có thể theo dõi từ xa, nhận thông báo

nếu phát hiện có dấu hiệu trượt ngã.

Thầy Phạm Duy Dưởng cùng nhóm sinh viên

sáng chế sản phẩm gậy thông minh 

Ảnh: NASATI

Nhận thấy tình trạng ngày nay người già phải đối

mặt với nhiều rủi ro trong việc đi lại hằng ngày,

nhóm sinh viên Khoa Điện-Điện tử, Trường ĐH Sư

phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) gồm Lê Như Thiên

Sao, Nguyễn Trọng Nhiên, Lê Đặng Thái Phong, Lê

Thị Hướng, Huỳnh Đình Sâm đã chế tạo thành công

chiếc gậy thông minh thay thế cho những dụng cụ

thô sơ trước đây.

Chiếc gậy sẽ đặt theo phương thẳng đứng, bằng cách

sử dụng cảm biến gia tốc trọng trường, nếu chiếc gậy

nghiêng một góc gần bằng 90 độ một cách đột ngột

(tức lúc người già không may trượt ngã), cảm biến sẽ

ghi nhận và phát ra cảnh báo. Hệ thống sẽ nhanh

chóng định vị qua GPS được tích hợp sẵn, tự động gọi điện thoại, nhắn tin đến lần lượt các số điện thoại cài

đặt trong app trên smartphone, gửi vị trí định vị, đồng thời phát loa ngay tại chiếc gậy để những người xung

quanh biết. Phía tay cầm của chiếc gậy cũng tích hợp sẵn các nút bấm, nếu người già cảm thấy sức khỏe

không ổn định, cần sự trợ giúp thì chỉ cần nhấn nút, các cuộc điện thoại, tin nhắn và cảnh báo sẽ được gửi

đi. Việc này giúp người già và cả người thân trong gia đình chủ động trong việc theo dõi, trợ giúp.

Chi phí chế tạo một sản phẩm vào khoảng 500.000 đồng. Nếu cải tiến thêm kiểu dáng và đưa toàn bộ tích

hợp chung vào cùng một bo mạch, chi phí chế tạo sẽ giảm hơn nhiều, từ đó sản phẩm càng có điều kiện để

cạnh tranh hơn. Hiện nhóm tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện hơn. Trước

đó, sản phẩm của cả nhóm cũng đã gặt hái được những thành công qua các cuộc thi gồm: Giải Nhất Sinh

viên nghiên cứu khoa học cấp trường; giải Ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng; Giải

Nhì cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cụm Duyên hải Nam Trung bộ (2018).

Nguồn: NASATI 

https://sohanews.sohacdn.com/2019/10/3/photo-1-15700758904901974156194.jpg
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3.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2025, công nghệ chuỗi khối (blockchain) có thể chiếm tới

10% GDP toàn cầu. Blockchain hứa hẹn mang lại sức mạnh, trao quyền kiểm soát dữ liệu cho mọi người

trong thời đại mà hơn bao giờ hết sức mạnh đến từ dữ liệu. Những gì blockchain hứa hẹn không kém gì

xương sống công nghệ của thời kỳ phục hưng thế kỷ 21 của cộng đồng xã hội, mang lại sức mạnh cho

người dân. Trong thế kỷ này hơn bao giờ hết, sức mạnh đến từ dữ liệu. Blockchain hứa hẹn sẽ trao quyền

kiểm soát dữ liệu cho mọi người. Nhưng điều này đòi hỏi một yếu tố: tin tưởng vào công nghệ, tin tưởng

rằng nó làm những gì mà nó phải làm. Blockchain là một công nghệ mới và không hề đơn giản. Có thể phải

mất nhiều năm để cộng đồng blockchain hội tụ đủ các tiêu chuẩn bảo mật nhằm giảm tần suất vi phạm.

Theo khuyến nghị của WEF, chúng ta cần làm 3 việc:

1. Trước tiên, chúng ta cần phát triển lực lượng lao động là các nhà phát triển blockchain có đầu óc

bảo mật. Điều này sẽ yêu cầu chương trình giáo dục bắt đầu với các lớp lập trình ở các trường

trung học, cho đến bằng đại học với các khóa học mã hóa an toàn blockchain bắt buộc. Hiện nay,

Đại học Nicosia ở Síp là trường đại học duy nhất trên thế giới cung cấp bằng thạc sĩ về blockchain,

đặc biệt là về các loại tiền kỹ thuật số.

2. Thứ hai, chúng ta cần giáo dục người dùng về những rủi ro bảo mật mà họ đang mắc phải và

cách giảm thiểu những điều này một cách hiệu quả với chi phí thấp. Sẽ cần có các chiến dịch nâng

cao nhận thức và hợp tác công tư đi cùng chuyển sang blockchain.

3. Thứ ba, chúng ta cần làm sáng tỏ bảo mật blockchain và làm rõ rằng mặc dù công nghệ mang lại

lợi thế về tính sẵn có và tính toàn vẹn, nhưng sau này cải thiện chất lượng thông tin nắm giữ: rác

vào, rác ra.

Đối với những người khởi nghiệp, 92% các dự án blockchain vẫn thất bại và có tuổi thọ trung bình

khoảng 15 tháng. Với vòng đời ngắn như vậy, thời gian để ra thị trường hầu như luôn được ưu tiên hơn

bảo mật: điều này cần thay đổi, và cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua các nhà đầu tư, theo khuyến

nghị của WEF.

Các tiêu chuẩn đang được phát triển và chắc chắn sẽ giúp công nghệ blockchain hội tụ, làm giảm sự phức

tạp của nó. Nhưng chỉ có các tiêu chuẩn không thì không thể làm được gì nhiều, vì con người vẫn là những

người bảo vệ công nghệ, mà chúng ta cần xây dựng các kỹ năng bảo mật blockchain.

3.1 WEF: ĐẾN NĂM 2025, 10% GDP TOÀN CẦU SẼ NẰM TRONG BLOCKCHAIN

Nguồn: NASATI, WEF



Ngành công nghệ vận tải hiện nay đang ở giữa giai đoạn phát triển. Ứng dụng công nghệ vận tải mới ra đời

như Grab, Uber,... đã giúp cải thiện hiệu năng của các phương thức vận tải hiện tại. Công nghệ mới ra đời

đang làm thay đổi các phương thức vận tải truyền thống, định hình lại cách di chuyển của chúng ta.

Internet vạn vật (IoT) đã cho phép kết nối giữa con người và hàng hóa qua mạng. Chúng ngày càng

có ảnh hưởng đến vô số các khía cạnh trong việc lái xe hàng ngày của chúng ta, ví dụ phải kể đến

như: Lập kế hoạch cho lộ trình di chuyển - Những xe ô tô được lắp đặt GPS để định vị cung đường

tốt nhất, quãng đường khi đó được hiện thị trực tiếp trên màn hình đi kèm với những chỉ dẫn vật lý

cho tài xế trong suốt quá trình di chuyển.

Phòng ngừa tai nạn - Cảm biến cảnh báo cho người lái xe khi có các phương tiện khác chắn đường,

hướng dẫn di chuyển theo tuyến đường mới để ngăn cản những va chạm có thể xảy ra. Thậm chí

những chiếc xe còn có thể tự điều khiển để tránh tai nạn.

An toàn - Một loạt các cảm biến nằm trong dây đai an toàn, hiện nay, có thể theo dõi các chỉ số

sinh lý của tài xê và xác định xem người lái xe có đang trong trạng thái mệt mỏi, say sỉn hay không.

Nếu người lái đang ở trong những trạng thái kể trên, chiếc xe ấy sẽ không hoạt động.

Xe không người lái: Sự ra đời của những chiếc xe tự lái như xe Google và Telsa đang dần biến ý

tưởng về những chiếc xe không người lái thành hiện thực. Một số bang ở Mỹ đã bắt đầu thông qua

luật để đáp ứng và khuyến khích sự phát triển của phương tiện này.

Dịch vụ gọi xe theo yêu cầu: Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm trở lại đây, Uber, Grab và gần đây

là Go-Việt và Be đã tạo ra thay đổi đáng kể về cách người dân ở các thành phố lớn là Hà Nội và Hồ

Chí Minh tìm kiếm phương tiện giao thông. Chỉ với một ứng dụng, người sử dụng có thể gọi xe

đến vị trí của họ, và vào bất cứ khi nào họ muốn.

Các chuyên gia cho rằng vận tải tự động sẽ phát triển trong những thập kỷ tới. Vận tải tự động có thể giữ

vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng rời và tải trọng nhỏ. Tại Hoa Kỳ, Amazon đã thử nghiệm sử

dụng máy bay không người lái (drone) giao hàng tại nhà, khiến cho việc giao hàng đúng lúc trở nên chính

xác hơn. Những vật liệu mới cũng sẽ có thể cải thiện hiệu suất của các phương tiện vận tải, làm giảm yêu

cầu tiêu thụ năng lượng, chi phí cũng như thời gian giao hàng.

3.2 CÔNG NGHỆ VẬN TẢI TRONG TƯƠNG LAI

Nguồn: NASATI

3.3 PHƯƠNG PHÁP CRACKING BẰNG HƠI NƯỚC BIẾN RÁC THẢI NHỰA 
THÀNH NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công

nghệ Chalmers, Thụy Điển đã phát triển được

một quy trình hiệu quả để phân hủy mọi loại

chất thải nhựa xuống mức phân tử. Sau đó,

các khí tạo thành được biến đổi thành nhựa

mới có chất lượng tương tự như nhựa ban đầu.

Quy trình mới có thể biến các nhà máy nhựa

hiện nay thành các nhà máy lọc dầu tái chế

trong khuôn khổ cơ sở hạ tầng hiện có.

Thực tế nhựa không phân hủy và tích tụ trong hệ sinh

thái của chúng ta, là một trong những vấn nạn môi

trường. Nhưng nhóm nghiên cứu do Henrik Thunman,

Giáo sư Công nghệ năng lượng hàng đầu, đã nhận thấy

khả năng phục hồi nhựa như một tài sản. Giờ đây, thông

qua thử nghiệm thu hồi hóa chất bằng quá trình

cracking nhựa bằng hơi nước, nhóm nghiên cứu đã phát

triển một quy trình hiệu quả để biến nhựa đã qua sử

dụng thành nhựa có chất lượng như ban đầu.



biển. Yếu tố làm cho quy trình trở nên khả thi để sử dụng nhựa đã thu thập và phân loại trong các nhà máy

hóa dầu quy mô lớn, đó là thu gom đủ khối lượng vật liệu, có nghĩa là về lý thuyết, các nhà máy có thể duy

trì sản lượng tương tự. Nhóm nghiên cứu nhìn thấy cơ hội từ việc sử dụng nhựa theo hình thức tuần hoàn

trong xã hội, cũng như làm giảm nhu cầu dầu mỏ và khí hóa thạch để sản xuất nhiều loại nhựa chất lượng

cao khác nhau.

Estrogen polyme hóa được chứng minh có khả năng bảo vệ các tế bào của hệ thống thần kinh, cho phép cải

thiện điều trị chấn thương cột sống. Tổn thương tủy sống gây tê liệt và làm giảm khả năng vận động, không

phải lúc nào cũng dừng lại ở những chấn thương ban đầu. Có một số liệu pháp để ngăn chặn sự suy giảm gia

tăng nhưng chưa có cách chữa trị. Các nhà nghiên cứu tại Học viện Bách khoa Rensselaer, Hoa Kỳ đã tạo ra

một loại vật liệu sinh học mới hứa hẹn cung cấp phương pháp điều trị mục tiêu là tủy sống và mô tổn thương,

ngăn ngừa tổn thương nặng hơn.

Thông qua quan sát các phương pháp bảo vệ tự nhiên, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một loại polyme - khi được

cấy trực tiếp vào tủy sống - sẽ nhằm vào mô tổn thương và giải phóng estrogen như một liệu pháp chữa trị

trong khoảng thời gian nhiều năm. Phương pháp này chính xác hơn các loại thuốc truyền thống, thường tác

động đến toàn bộ hệ thống và có thể gây tác dụng phụ cho các cơ quan khác.

Để kiểm tra các sợi mới được tổng hợp này, các nhà

khoa học đã sử dụng các tế bào hệ thần kinh như tế

bào thần kinh và tế bào hình sao cho estrogen trùng

hợp. Kết quả thử nghiệm tại lab cho thấy estrogen

không chỉ bảo vệ thần kinh, mà còn có thể thúc đẩy

quá trình tái tạo.

Phương pháp mới hiện đang được cấp sáng chế và

sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tiến tới nghiên cứu

tiền lâm sàng để xem xét cách các sợi polyme hoạt

động trong một hệ thống sống. Mục tiêu cuối cùng

là cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân

chấn thương cột sống. Phát hiện mới sẽ thúc đẩy

nghiên cứu trong lĩnh vực phân phối thuốc, ngày

càng tập trung vào cá nhân hóa và độ chính xác.

Nguồn: NASATI, theo http://www.spacedaily.com/reports/All_plastic_waste_could_ 

become_new_high_ quality_plastic_through_advanced_steam_cracking_999.html, 19/10/2019

3.4 VẬT LIỆU SINH HỌC MỚI ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG

Nguồn: NASATI, theo https://scitechdaily.com/new-biomaterial-

developed-that-could-be-a-treatment-for-spinal-cord-injuries/, 23/10/2019

Ảnh: vista.gov.vn

"Nhờ xác định mức nhiệt hợp lý khoảng

850 độ C và tốc độ gia nhiệt cũng như thời

gian ổn định phù hợp, chúng tôi đã chứng

minh phương pháp được đề xuất trong

phạm vi thí nghiệm biến đổi 200kg rác thải

nhựa mỗi giờ thành hỗn hợp khí có ích.

Sau đó, hỗn hợp khí được tái chế ở cấp độ

phân tử để trở thành vật liệu nhựa mới có

chất lượng như ban đầu", GS. Henrik

Thunman nói.

Quy trình mới được áp dụng cho tất cả các

loại nhựa phát sinh từ hệ thống chất thải,

bao gồm cả những loại chất thải trước đây

đã được lưu trữ tại bãi chôn lấp hoặc trên

Hệ thống công nghệ có thể quay vòng việc sử dụng nhựa, kết nối tất cả 

các vật liệu nền tảng carbon có nguồn gốc hóa thạch và sinh học.

Ảnh: nhandan.org.vn



3.6 PHẠM VI PHÁT WI-FI CHO CÁC THIẾT BỊ CỦA NGÔI NHÀ THÔNG MINH 
ĐƯỢC MỞ RỘNG ĐÁNG KỂ NHỜ CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư kỹ thuật máy tính tại trường Đại học Brigham Young (BYU) dẫn đầu, đã tạo

ra một giao thức giúp mở rộng đáng kể khoảng cách mà một thiết bị kết nối Wi-Fi có thể truyền và nhận tín

hiệu. Giao thức mới được gọi là ONPC (On-Off Noise Power Communication) và được lập trình ngay trên

giao thức Wi-Fi hiện có mà vẫn sử dụng phần cứng tương tự. Dù Wi-Fi cần có tốc độ ít nhất 1 Mbps để duy

trì tín hiệu, nhưng giao thức mới có thể duy trì tín hiệu ở mức thấp 1 bit mỗi giây - một phần triệu tốc độ dữ

liệu mà Wi-Fi yêu cầu.

Để làm được điều đó, nhóm nghiên cứu đã điều chỉnh máy phát trong một thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi để truyền

tiếng ồn và dữ liệu theo phương thức không dây. “Nếu điểm truy cập (bộ định tuyến) “nghe thấy” mã này,

nó nói, “OK, tôi biết cảm biến vẫn đang hoạt động và đang cố gắng tiếp cận tôi, nó chỉ nằm ngoài phạm

vi”, Neal Patwari, đồng tác giả nghiên cứu nói. “Về cơ bản, bộ định tuyến đang gửi 1 bit thông tin báo hiệu

vẫn đang hoạt động”.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ rõ rằng giao thức ONPC không nhằm thay thế Wi-Fi hoặc thậm chí các giao

thức không dây tầm xa như LoRa, nhưng để bổ sung cho Wi-Fi. Cụ thể, chỉ khi “Stayin’ Alive” phát hiện ra

thiết bị Wi-Fi bị mất kết nối, nó bắt đầu truyền dữ liệu bằng ONPC. Các tác giả tin rằng công nghệ mới

thậm chí có thể mở rộng phạm vi hoạt động cho giao thức LoRa hoặc được sử dụng bổ sung cho các công

nghệ không dây khác.

Nguồn: NASATI, theo https://scitechdaily.com/wi-fi-range-for-smart-home-

devices-could-be-greatly-extended-with-software-update/, 23/10/2019

Nguồn: NASATI, Xinhua

Các nhà nghiên cứu Úc và Trung Quốc sẽ cùng nhau phát triển các vật liệu sinh học để giúp điều trị các

bệnh liên quan đến tuổi già như loãng xương, viêm xương khớp, gãy xương và chấn thương mô mềm, bao

gồm cả các vết thương. Bằng cách điều trị các bệnh thông thường liên quan đến tuổi già, các vật liệu sinh

học mới được phát triển sẽ giảm gánh nặng đáng kể cho các hệ thống y tế. Dân số già của Queensland dự

kiến sẽ tăng 68% trong 10 năm tới và khoảng một phần ba dân số Trung Quốc sẽ trên 60 tuổi vào năm

2050. Bằng cách tăng tốc nghiên cứu trong lĩnh vực quan trọng này, các nhà nghiên cứu có thể cải thiện

chất lượng cuộc sống cho người già, giảm gánh nặng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

3.5 TRUNG QUỐC VÀ ÚC CÓ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU SINH HỌC 
CHO MÔ SỐNG IN 3D

Các nhà khoa học Trung Quốc và Úc sẽ

tiếp tục tìm kiếm đột phá về mô sống in

3D để sử dụng trong y tế, với kế hoạch

thành lập một trung tâm nghiên cứu song

phương mới. Tập trung vào việc tạo ra

các mô có thể giúp sửa chữa các bộ phận

cơ thể bị lão hóa, Trung tâm nghiên cứu

chung về phát triển vật liệu sinh học

chức năng trong sản xuất các mô và cơ

quan con người sẽ có trụ sở tại Đại học

Công nghệ Queensland (QUT) tại thành

phố Brisbane của Úc. Ảnh: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
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