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BẢNG XẾP HẠNG URAP1.1

Ảnh: https://www.urapcenter.org



Năm 2019-2020, bảng xếp hạng URAP (University Ranking by Academic Performance) vinh danh 8 cơ sở

giáo dục đại học đến từ Việt Nam. Trường Đại học Tôn đức Thắng xếp cao nhất trong các trường đại học của

Việt Nam và xếp thứ 960 thế giới. Tiếp theo là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thứ 1107), trường Đại

học Duy Tân (thứ 1147), Đại học Quốc gia Hà Nội (thứ 1181), trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thứ 1534),

trường Đại học Y Hà Nội (thứ 1925), trường Đại học Cần Thơ (thứ 2248) và Đại học Huế (thứ 2387).

Hệ thống URAP xếp hạng khoảng 3000 cơ sở giáo dục đại học theo chất lượng học thuật. Điểm tổng thể

của mỗi cơ sở giáo dục đại học dựa trên 6 chỉ số cụ thể. Năm 2018-2019, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại

học lọt vào danh sách này. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (thứ 2467 năm 2018-2019) đã không duy trì

được vị trí. Thay vào đó, trường Đại học Duy Tân và Đại học Huế lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng

URAP năm nay.

30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM CÓ CÔNG BỐ QUỐC TẾ NHIỀU NHẤT1.2

Nguồn: https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/world-2019

Số lượng công bố quốc tế hàng năm của Việt Nam đã cán mốc gần 10.000 bài/năm (năm 2018) trong đó các

cơ sở giáo dục đại học đóng góp tới 70%. Tốc độ gia tăng các bài báo WoS & Scopus hàng năm của Việt

Nam tăng mạnh (34,7% đối với cả nước và 41,6% đối với riêng các cơ sở GDĐH).

Số liệu công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu WoS, Scopus và WoS & Scopus của Việt Nam nói chung và các

cơ sở GDĐH nói riêng trong giai đoạn 2014-2018 được thống kê như sau:

Trong 5 năm đó, cả nước đã công bố 22.438 bài báo WoS, 29.932 bài báo Scopus và tổng cộng 32.732 bài

trong CSDL tích hợp WoS & Scopus. Đồng thời, số liệu tương ứng của các cơ sở GDĐH là 13.728 (WoS),

21.702 (Scopus) và 23.144 bài (WoS & Scopus), chiếm trung bình khoảng 70% so với năng suất của cả nước.

Kết quả này cho thấy các trường đại học tại Việt Nam đang dần quan tâm đến công bố quốc tế. Chính sự gia

tăng năng suất công bố quốc tế của các cơ sở GDĐH đã quyết định mức độ gia tăng chung về công bố quốc tế

của cả nước. Sự gia tăng có tính chất đột biến này xảy ra trong thời kỳ các cơ sở GDĐH Việt Nam được trao

quyền tự chủ.

Số liệu về tổng số bài báo WoS & Scopus và số lần trích dẫn trong giai đoạn 2014-2018 được liệt kê cho thấy

top 30 cơ sở GDĐH có số lượng bài báo nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2018.

1 ĐH Quốc gia TP.HCM 4516 28277 6,26

2 ĐH Quốc gia Hà Nội 3103 33269 10,72

3 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 3001 30863 10,28

4 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2307 19098 8,28

5 Trường ĐH Duy Tân 1333 15777 11,84

6 Trường ĐH Cần Thơ 867 6785 7,83

7 ĐH Huế 860 5346 6,22

8 ĐH Đà Nẵng 770 5736 7,45

9 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 713 4823 6,76

10 ĐH Thái Nguyên 683 3397 4,97

Bảng 1: Tổng số bài báo WoS & Scopus và chỉ số trích dẫn của top 30 cơ sở GDĐH

Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất giai đoạn 2014-2018



Có thể thấy rằng, đến hết năm 2018, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn là hai cơ sở giáo

dục có tổng số bài báo cao nhất. Điều thú vị là Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã vươn lên vị trí top 3 và

Trường ĐH Duy Tân nằm ở vị trí top 5. Ở Việt Nam mới chỉ có khoảng 15 cơ sở GDĐH có định hướng và

năng lực nghiên cứu nổi trội. Đây là thông tin có ý nghĩa, có thể sử dụng để hoạch định chính sách phát

triển các cơ sở GDĐH.

Về chỉ số trích dẫn trung bình, Việt Nam có 7 cơ sở GDĐH có chỉ số trích dẫn cao hơn chỉ số trung bình

của cả nước và của châu Á là: Trường ĐH Y Hà Nội (18,1); Trường ĐH Y tế công cộng (16); Trường ĐH

Duy Tân (11,8); Trường ĐH Mỏ Địa chất (11,0); ĐH Quốc gia Hà Nội (10,7); Trường ĐH Kinh tế Quốc

dân (10,6) và Trường ĐH Tôn Đức Thắng (10,3).

Các số liệu công bố trên thuộc công trình nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) Web of Science và

Scopus trên hệ thống Vcgate của ĐH Quốc gia Hà Nội đối với các bài báo của các tác giả Việt Nam. Ngoài

việc thu thập và chỉ mục cho các bài báo trên các tạp chí của Việt Nam, Vcgate còn có khả năng thu thập

chỉ số trích dẫn. Do đó, Vcgate có chức năng tương tự như các hệ thống CSDL khoa học của các quốc gia

khác, đặc biệt rất tương đồng với WoS và Scopus. Đặc biệt, công trình này cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tự

chủ đại học và việc nâng cao năng suất và chất lượng nghiên cứu khoa học.

Nguồn: dantri.com.vn

11 Trường ĐH Y dược TP.HCM 652 5533 8,49

12 Trường ĐH Y Hà Nội 613 11061 18,04

13 Học viện Kỹ thuật Quân sự 603 3334 5,53

14 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 562 4164 7,41

15 Học viện Nông nghiệp 431 3680 8,54

16 Học viện Bưu chính Viễn thông 419 2300 5,49

17 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 392 2496 6,37

18 Trường ĐH Mỏ Địa chất 313 3466 11,07

19 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 305 1626 5,33

20 Trường ĐH Vinh 293 1648 5,62

21 Trường ĐH Y tế công cộng 293 4734 16,16

22 Trường ĐH Giao thông Vận tải 274 1464 5,34

23 Trường ĐH Thủy lợi 270 1410 5,22

24 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 186 1249 6,72

25 Trường ĐH Dược Hà Nội 170 1600 9,41

26 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 162 1066 6,58

27 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 158 1677 10,61

28 Trường ĐH Điện lực 152 524 3,45

29 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 145 928 6,4

30 Trường ĐH Lâm Nghiệp 137 1038 7,58



Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices – JSAMD)

của ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) đã được xét chọn để chính thức có

mặt trong danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE (Science Citation Index Expanded) của Web of Science

(trước đây là ISI - Institute for Scientific Information).

SCIE là cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 9.200 tạp chí khoa học và công nghệ uy tín hàng đầu thế giới với 178

chuyên ngành, hơn 53 triệu bài báo và gần 2 tỉ tài liệu tham khảo có từ năm 1900 đến nay. Hiện tại, Việt

Nam mới chỉ có một tạp chí khoa học duy nhất vào trong danh mục này là JSAMD. JSAMD tập trung công

bố các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực vật liệu và linh kiện tiên tiến bao gồm: vật liệu sinh

học, vật liệu xanh, vật liệu năng lượng, siêu vật liệu biến hóa, vật liệu nano và composite, các vật liệu thông

minh, vật liệu từ, vật liệu điện môi, vật liệu bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, linh kiện và ứng dụng,...

Tạp chí JSAMD xuất bản số đầu tiên vào tháng 3/2016. Sau hơn 1 năm (tháng 7/2017) đã được chấp nhận

vào cơ sở dữ liệu nhóm tạp chí mới nổi của ISI (ESCI - Emerging Sources Citation Index) và tháng 4/2018

được xét vào danh mục Scopus. Ngoài JSAMD, 3 tạp chí khác của Việt Nam đang có tên trong danh mục

Scopus và cơ sở dữ liệu nhóm tạp chí mới nổi ESCI (ISI) là:

Nguồn: vietnamnet.vn

vjst.vn/vn/tin-tuc/2574/jsamd---tap-chi-khoa-hoc-cua-viet-nam-vao-danh-muc-scie.aspx

TẠP CHÍ KHOA HỌC DUY NHẤT CỦA VIỆT NAM CÓ MẶT TRONG 
DANH MỤC SCIE

1.4

1. Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) của Viện Hàn

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IOP Publishing tại Vương quốc Anh xuất bản.

2. Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica của Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công

nghệ Việt Nam.

3. Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics của Hội Toán học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học

và Công nghệ Việt Nam.

Tạp chí JSAMD là tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE. 

Ảnh: ĐH Quốc gia Hà Nội

Đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 257 công trình nghiên cứu. Tháng 6/2019 vừa qua, lĩnh vực vật liệu từ,

điện tử và quang của JSAMD đã được SCImago xếp hạng Q1; trong khi đó, 2 lĩnh vực khoa học vật liệu

ứng dụng và vật liệu sinh học được xếp nhóm Q2. Theo kế hoạch, tháng 6/2020, Clarivate Analytics sẽ

công bố chỉ số ảnh hưởng năm 2019 của các tạp chí. Ước tính JSAMD sẽ có chỉ số ảnh hưởng IF gần 3,5.



Tuyển sinh 20202.1
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Nguồn: plo.vn

Ngày 19/12/2019, nhiều trường đại học tại TP.HCM công bố đề án tuyển sinh dự kiến cho năm 2020, với

điểm nhấn là nhiều ngành mới được mở ra để thu hút thí sinh.

dự kiến mở và tuyển sinh hai ngành học mới là: Kinh doanh

thương mại, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo phương án tuyển sinh mới công bố, năm tới trường sẽ dự kiến tuyển 2.565 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo.

Trường vẫn tuyển sinh theo bốn phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2020, với chỉ tiêu 70%.

Phương thức 2: 5% chỉ tiêu xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Phương thức 3: 20% chỉ tiêu xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp ba môn. Thí sinh tổng điểm trung

bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển của thí sinh đạt từ 18.0 điểm trở lên.

Phương thức 4: Xét tuyển học bạ THPT theo tổng điểm trung bình năm học kỳ. Đây là phương thức

mới trong năm 2020, với chỉ tiêu 5%.

đã chính thức công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2020.

Theo đó, trường này cũng sẽ dự kiến mở đến bốn ngành mới gồm: Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kỹ

thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, do đó nâng tổng số ngành của trường là 48 ngành,

với tổng chỉ tiêu dự kiến là 6.250 chỉ tiêu.

Trường này cũng dự kiến tuyển sinh theo năm phương thức. Gồm: 40% chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi THPT

quốc gia năm 2020; 30% xét tuyển kết quả học bạ; 15% xét điểm từ kỳ thi tuyển đầu vào do Trường ĐH

Nguyễn Tất Thành tổ chức (thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến) từ 15/6-11/8/2020); và 15%

còn lại là xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét tuyển

thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển.

Nhà trường cũng lưu ý với các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y

học sẽ xét theo ngưỡng đảm bảo chất lượng quy định của Bộ GD&ĐT.



Phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực dự kiến được sử dụng thêm ở nhiều trường,

với số chỉ tiêu nhiều hơn vào năm 2020. Thông tin mở rộng việc sử dụng kết quả kỳ thi đánh gía năng lực

đã được tính đến trong kế hoạch tuyển sinh một số trường ĐH trong năm tới.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2019 được sử dụng để xét tuyển

cho 27 trường ĐH và CĐ ngoài hệ thống. Trong năm tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều trường đăng ký tham gia

xét tuyển từ kết quả này. Đáng chú ý là sự tham gia xét tuyển của một số trường ĐH có nhiều thí sinh quan

tâm. Có tên trong danh sách này là Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển

điểm kỳ thi năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm tới. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM,

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng dự kiến sẽ sử dụng thêm phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng

lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2020.

Không chỉ thêm đơn vị mới, ngay cả những trường đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019

cũng dự kiến tăng chỉ tiêu trong năm 2020. Trường ĐH Nha Trang sẽ dành từ 10 - 20%, tương đương

khoảng 500 chỉ tiêu. Năm 2020, Trường sẽ mở rộng phạm vi cho tất cả các ngành, thay vì chỉ áp dụng thử

nghiệm 7 ngành như năm ngoái.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dự kiến dành từ 5 -10% tổng chỉ tiêu cho xét điểm thi năng

lực ĐH Quốc gia TP.HCM (năm 2019 phương thức này chỉ xét tối đa 5% tổng chỉ tiêu). Trường ĐH Công

nghệ TP.HCM dự kiến dành 5% tổng chỉ tiêu xét tuyển kỳ thi riêng do trường tự tổ chức và 5% tổng chỉ

tiêu cho xét điểm kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Dự kiến tổng chỉ tiêu năm tới là 5.900. Trường

ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến dành từ 20 - 40% cho xét điểm thi năng lực. Năm trước đó, chỉ tiêu ở

phương thức này nằm trong khoảng 10 - 40% tổng chỉ tiêu. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

TP.HCM dự kiến chỉ tiêu xét điểm bài thi năng lực có thể trong khoảng 25 - 35% tổng chỉ tiêu của trường.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dự kiến dành 30% tổng chỉ tiêu tất cả các ngành năm tới cho xét

điểm kỳ thi năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM, tương đương khoảng 1.000 thí sinh.

Năm 2020, một số trường ĐH vẫn tổ chức kỳ thi riêng do trường tự tổ chức để xét tuyển thí sinh.

Trường ĐH Việt Đức thông tin Trường sẽ có 2 hình thức tuyển sinh trong năm tới: xét kết quả kỳ thi THPT

quốc gia và tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 5. Một số trường cũng tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng để tuyển

người học như: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Nguyễn

Tất Thành... Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 5 phương thức xét tuyển, trong đó dành 15% tổng chỉ tiêu

xét kết quả kỳ thi riêng do Trường tự tổ chức và 15% tổng chỉ tiêu xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của

ĐH Quốc gia TP.HCM. Riêng với phương thức xét theo kết quả kỳ thi riêng, Trường sẽ tổ chức hai đợt thi

thay vì chỉ một đợt như năm 2019. Riêng Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, bên cạnh xét điểm bài thi năng lực

do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, Trường vẫn duy trì hình thức xét dựa vào bài kiểm tra năng lực do

Trường tự tổ chức và dự kiến sẽ có một số điều chỉnh.

Nguồn: thanhnien.vn

Tin tức, sự kiện2.2

Sau 21 tháng kể từ khi được phê duyệt chủ trương thành lập, ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã

chính thức phê duyệt quyết định thành lập trường Đại học VinUni, với quy mô năm đầu tiên dự kiến là 300

sinh viên. Mục tiêu của VinUni là đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, những nhân tài có tố chất vượt trội, có

tầm trong nhận thức, có tư duy sáng tạo và mong muốn mãnh liệt kiến tạo nên những công trình và sản

phẩm xuất sắc, giải quyết vấn đề, nhằm mang lại các giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.



Trường Đại học VinUni

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Các nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng quả cầu vàng năm 2018 

Ảnh: tuoitre.vn

Giai đoạn đầu, VinUni tập trung vào ba

nhóm ngành chính, tương ứng với ba

Viện: Kinh doanh Quản trị, Khoa học sức

khỏe, Kỹ thuật và Khoa học máy tính. Các

nhóm ngành trên đều nhằm đáp ứng nhu

cầu hiện tại và tương lai của Việt Nam

cũng như xu hướng thế giới, với 8 ngành

học cụ thể là: quản trị khách sạn, quản trị

kinh doanh, quản trị bất động sản; kỹ

thuật điện; kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật máy

tính; bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng.

Tháng 4/2018, Dự án Đại học VinUni đã ký kết thỏa thuận

hợp tác chiến lược với Đại học Cornell và Đại học

Pennsylvania thuộc nhóm Đại học Ivy League và trong Top

20 đại học tốt nhất toàn cầu. Hai trường đại học tinh hoa

hàng đầu nước Mỹ sẽ hỗ trợ VinUni phát triển mô hình đại

học tinh hoa, đồng hành xây dựng từ hệ thống quản trị, phát

triển chương trình, cho đến tuyển dụng, tuyển sinh và kiểm

định chất lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, VinUni đã

nhận được hàng ngàn hồ sơ quan tâm đăng ký xét tuyển và

đang khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị cho niên học

đầu tiên, dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 9/2020.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Từ 45 ứng viên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ gửi hồ sơ tham dự, Trung ương Đoàn, Bộ

Khoa học và Công nghệ chọn và trao giải cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Quả cầu

vàng năm 2019.



Nguồn: tuoitre.vn

Giải thưởng được xét chọn trong 5 lĩnh vực: công nghệ y - dược, công nghệ môi trường, công nghệ sinh

học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin và truyền thông.

10 gương được xét chọn trao giải thưởng năm 2019:

Lĩnh vực công nghệ y - dược có TS. Trần Phương Thảo (34 tuổi, giảng viên Trường ĐH Dược

Hà Nội).

Lĩnh vực công nghệ môi trường có 3 tài năng: TS. Trần Nguyễn Hải (34 tuổi, nghiên cứu viên

Trường ĐH Duy Tân), TS. Đào Nguyên Khôi (34 tuổi, Phó Trưởng khoa Môi trường, Trường ĐH

Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM), TS. Lê Ngọc Liễu (35 tuổi, giảng viên Trường ĐH

Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Lĩnh vực công nghệ sinh học có 2 tài năng: TS. V Văn Giàu (33 tuổi, trợ lý giáo sư, Trường ĐH

Gachon, Hàn Quốc), TS. Trần Ngọc Tuấn (35 tuổi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường ĐH

Shantou, Trung Quốc).

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới có 2 tài năng: TS. Nguyễn Thúy Chinh (32 tuổi, nghiên cứu viên

chính Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), TS. Lê Văn Lịch

(31 tuổi, giảng viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cũng góp mặt 2 tài năng: TS. Đinh Ngọc Thạnh (32

tuổi, giáo sư tập sự, Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc) và TS. Hoàng Văn Xiêm (33 tuổi, giảng viên

Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ngày 12/12/2019, tại Hà Nội, Chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO "Vì sự phát triển phụ nữ

trong khoa học" đã trao học bổng cho 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 với các nghiên cứu tiềm năng

tại Việt Nam.

Các nhà khoa học nữ được vinh danh lần này:

PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại, trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường, TP. Hồ Chí Minh với đề án nghiên cứu tổng hợp xúc tác nano

hợp kim Pt-Mo trên vật liệu nano Ti0, 8W0, 2O2 để nâng khả năng chịu độc CO và giảm giá thành

cho loại pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp methanol là một dạng năng lượng tái tạo.

TS. Trần Thị Hồng Hạnh, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã

có nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký vân tay kết hợp với thiết bị hiện đại để đánh giá thành

phần dược liệu và chất lượng dược liệu nhằm cung cấp bộ dữ liệu về thành phần các hoạt chất có

trong mẫu dược liệu nghiên cứu bao gồm cấu trúc hóa học, thành phần, hàm lượng chất, làm cơ sở

cho việc đánh giá chất lượng dược liệu trên thị trường.

TS. Phạm Thị Thu Hà, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu di truyền và giống, trường Đại học Tôn

Đức Thắng là nhà khoa học thứ 3 trong danh sách vinh danh năm nay. TS. Hà đã nghiên cứu về

phát triển các giống lúa chịu mặn thông qua chọn lọc bằng dấu chuẩn phân tử và phổ biến chúng ở

các vùng bị ảnh hưởng của điều kiện mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: baoquocte.vn



Từ ngày 04/12-06/12/2019 tại thành phố Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ

(KH&CN) phối hợp cùng VinTech City và Công ty

CP truyền thông SUN BRIGHT tổ chức Ngày hội

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019

(Techfest Vietnam 2019) với nhiều hoạt động nổi

bật như Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao,

Diễn đàn kết nối nguồn lược khởi nghiệp sáng tạo,

Hội nghị liên minh các nhà đầu tư thiên thần châu

Á cùng rất nhiều hội thảo chuyên sâu về khởi

nghiệp trong các ngành, lĩnh vực. Trong khuôn khổ

Techfest đã diễn ra Hội thảo “Kết nối viện, trường,

doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong

giáo dục tại Việt Nam” bàn luận về các khía cạnh

trong việc kết nối các nhân tố giáo dục trong bối

cảnh công nghệ số.

Ngày 05/12/2019, tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2019, Làng Công

nghệ giáo dục đã tổ chức Hội thảo “Kết nối viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

trong giáo dục tại Việt Nam”. Giáo dục trong thời đại công nghệ là đi lên mạnh mẽ của AI; Adaptive

Learning; Big Data và Blockchain. Để có thể thích ứng với sự thay đổi này, Việt Nam cần phải xây dựng

tiềm lực nội sinh (nhân lực, nền tảng công nghệ) và học hỏi kinh nghiệm từ một số nước như Úc, Thái

Lan,... Các tham luận khác cũng khẳng định rằng các trường đại học nên tham gia thương mại hóa sản

phẩm nghiên cứu bởi đây là điều kiện chuyển giao kiến thức, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố mối

quan hệ chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp, tạo động lực nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên.

Nguồn: NASATI, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Ngày 16/12/2019, Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF (thuộc Tập đoàn Vingroup) trao 160 suất học bổng trị giá

23 tỷ đồng cho các sinh viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và y dược, khoa

học máy tính, dữ liệu, công nghệ mô phỏng, tài nguyên môi trường, công nghệ thực phẩm, tự động hóa.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

phát biểu tại Hội thảo “Kết nối viện, trường, doanh nghiệp

thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong giáo dục tại Việt Nam”

Ảnh: NASATI

Các ứng viên nhận học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

trị giá từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm do VinIF trao

Ảnh: Vingroup



Tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, còn gọi là Trường ĐH Việt - Pháp), 100%

giảng viên khoa học có trình độ tiến sĩ và học hàm PGS trở lên. 42% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học lên

thạc sĩ, tiến sĩ, 57% cử nhân có việc làm. USTH được thành lập theo Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày

9/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp

ký ngày 12/11/2009. Trường được xây dựng theo mô hình mới với kỳ vọng trở thành một trường đại học

xuất sắc đẳng cấp quốc tế và là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa

hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ngày 9/12/2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh,

nếu có điều gì để nói về tinh thần và những giá trị của Trường ĐH Việt - Pháp trong những năm vừa qua,

trước hết phải nói đến tinh thần và giá trị của việc đổi mới mô hình quản trị đại học ở Việt Nam. Những mô

hình quản trị ban đầu như Trường ĐH Việt - Pháp, Trường ĐH Việt - Đức và một số trường khác đã mở ra

cách nhìn nhận mới của việc tự chủ đại học.

Nguồn: NASATI

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được thành

lập ngày 21/08/2018 với chức năng hỗ trợ các

tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngày

19/8/2019, sau 6 tháng công bố nhận tài trợ các

dự án khoa học, công nghệ định hướng ứng

dụng, Quỹ VinIF đã chính thức tài trợ 124 tỷ

đồng cho 20 dự án khoa học, công nghệ trong

các lĩnh vực quan trọng như dữ liệu lớn (Big

Data), gene và tế bào, khoa học máy tính, trí

tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng tái tạo,

vật liệu thế hệ mới....

Trong đợt trao đầu tiên này, có 80 học viên cao học và 78

nghiên cứu sinh được chọn ra từ hơn 500 hồ sơ gửi đến.

Một số ứng viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt

kết quả học tập và thành tích nghiên cứu tốt. Học bổng trị

giá 120 triệu đồng/năm đối với học viên cao học và 150

triệu đồng/năm đối với nghiên cứu sinh được chuyển

khoản 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ. Ngoài ra,

những ứng viên nhận học bổng hỗ trợ học tập của VinIF

còn có cơ hội nhận hỗ trợ công bố quốc tế, tức là được tài

trợ chi phí đăng ký và đi lại, ăn ở nếu kết quả nghiên cứu

của họ được chấp nhận trình bày tại các hội nghị, hội

thảo quốc tế chuyên ngành uy tín.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học2.3

Đến nay, trường đã có 251 công bố

khoa học đăng trên các tạp chí quốc

tế uy tín thuộc danh mục SCI/SCIE.

Trung bình mỗi giảng viên USTH có

1 công bố khoa học thuộc danh mục

SCI/SCIE mỗi năm. Nhiều công bố

khoa học của USTH được đăng trên

các tạp chí chuyên ngành hàng đầu

thế giới như: Nature Materials,

Nature Astronomy và JACS. Đặc

biệt 3 năm liền (2017, 2018, 2019)

USTH nằm trong danh sách 10

trường đại học và viện nghiên cứu

Việt Nam dẫn đầu về chất lượng

công bố quốc tế theo đánh giá của

nhà xuất bản Nature.Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Trường ĐH Việt – Pháp

là biểu tượng của sự hợp tác và hội nhập quốc tế

Ảnh: nld.com.vn

Nguồn: nld.com.vn



Nguồn: dantri.com.vn

Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Vietnam -

Korea Grow Together Business Challenge

2019 vừa kết thúc, đội JLT của nhóm sinh

viên, nghiên cứu sinh đã xuất sắc đoạt giải

đặc biệt của cuộc thi. Sáu đội thi đến từ các

trường đại học trên toàn quốc đã lọt vào

vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Vietnam - Korea Grow Together Business

Challenge 2019. Kết quả chung cuộc, Ban

Tổ chức trao giải thưởng đặc biệt trị giá

3.000 USD tiền mặt, giấy chứng nhận và

chuyến đi Hàn Quốc 4 ngày 3 đêm dành cho

đội thi xuất sắc nhất - đó là JLT team.

Ngày 1/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao giải

thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cho những công trình xuất sắc của những sinh viên đam mê

nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Từ 419 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia, Hội đồng giám khảo

đã lựa chọn được 279 đề tài của sinh viên/nhóm sinh viên xuất sắc nhất để trao giải thưởng “Sinh viên

nghiên cứu khoa học” năm 2019.

Đội JLT đoạt giải đặc biệt gồm các thành viên: Trần Thái Hữu Lộc - SV năm 6 Khoa Y ĐH Quốc gia TP.

HCM, Lý Phương Thanh - SV năm 2 trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP. HCM, và Lê Minh Tiến -

Nghiên cứu sinh năm 2 trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP. HCM.

Đội JLT mang đến cuộc thi với dự án KoVie - một mạng xã hội chuyên biệt dành cho người Hàn Quốc

và Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà Ban giám khảo đưa ra. Mạng xã hội KoVie là nền tảng giao lưu

văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời tạo ra một cộng đồng để học tập, trao đổi du học

với nhiều tính năng thông minh như phân tích giọng nói, kiểm tra ngữ pháp…

Ban tổ chức trao phần thưởng cho đội đoạt giải đặc biệt

Ảnh: dantri.com.vn

Bên cạnh đó, giải nhất cuộc thi được trao cho đội

Beyond Limitation, trị giá 1.000 USD của đội Trường

ĐH Kinh tế TP.HCM gồm các sinh viên Lê Thanh

Như, Lê Thanh Như, Đỗ Thiên Phú. Giải nhì thuộc về

4 đội AIP Play, KPT, Metanoia, Pics - mỗi giải trị giá

300 USD. Tổng giải thưởng trị giá 120 triệu đồng và

nhiều cơ hội khởi nghiệp đã được mở ra cho các thành

viên xuất sắc của cuộc thi.

Cuộc thi khởi nghiệp Vietnam - Korea Grow

Together Business Challenge 2019 do Hiệp

hội thúc đẩy tăng trưởng bao trùm Hàn Việt

(KOVIG) phối hợp cùng Trường ĐH Kinh tế -

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã thu hút gần

400 sinh viên trong và ngoài nước tham dự.

Ban Giám khảo của vòng chung kết bao gồm

các đại diện của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Hoạt động và hướng nghiệp sinh viên2.4



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tặng bằng khen 

cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong

công tác nghiên cứu khoa học

Ảnh: nld.com.vn

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

nhấn mạnh, trải qua hơn 25 năm tổ chức,

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa

học” đã thực sự trở thành một sân chơi

khoa học lớn và có uy tín đối với sinh

viên các cơ sở giáo dục đại học trong cả

nước. Chỉ tính trong giai đoạn 2011-2019,

có 2.633 đề tài với gần 7.000 sinh viên,

670 lượt các cơ sở giáo dục đại học tham

gia.

Thứ trưởng Phúc cho rằng các công trình

dự thi được đánh giá có tính mới, tính

sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục

đại học cần có những cơ chế khuyến

khích, động viên giảng viên hướng dẫn và

Nguồn: nld.com.vn, vietnamnet.vn

sinh viên trong nghiên cứu khoa học. Huy động các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp để tạo sân chơi khoa

học cho sinh viên, tạo môi trường cho các em được sáng tạo, tư duy trong nghiên cứu khoa học và học tập.

Mười đề tài được trao giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 bao gồm:

1. Giải pháp tối ưu công suất phát thời gian thực cho hệ thống D2D của nhóm sinh viên: Vũ Gia

Phát, Trương Anh Quân, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Quang Huy (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội);

2. Nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm và mô phỏng khả năng chịu tác động trải trọng nổ của bê tông

chất lượng siêu cao UHPC của nhóm sinh viên: Đỗ Văn Đạt, Trần Hữu Tú, Nguyễn Hữu Phúc,

Khúc Ngọc Đức (Trường ĐH Xây dựng);

3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa của nhóm sinh viên: Lương Hữu

Thành Nam, Nguyễn Đào Xuân Hải (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM);

4. Phát hiện đột biến mới trên gen NPR2 và Ứng dụng trong chẩn đoán tiền làm tổ bệnh

Acromesomelic Dysplasia của sinh viên Cao Hà My (Trường ĐH Y Hà Nội);

5. Ứng dụng vi khuẩn lên men lactic xử lý hạt giống đậu phộng của nhóm sinh viên: Nguyễn Bảo

Trân, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Trần Minh Thư (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM);

6. Relationship between emotional intelligence and educational achievement – mối quan hệ giữa trí

tuệ cảm xúc và thành tích học tập của sinh viên của nhóm sinh viên: Dương Minh Tuyết, Trần Yến

Nhi, Hà Thảo Anh, Phùng Thị Như Ý (Trường ĐH Mở TPHCM);

7. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển "Green Banking (Ngân hàng xanh)" tại

các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam của nhóm sinh viên Lê Trần Hà Trang, Tạ Nguyễn Lan

Trang, Lê Thị Khánh Ly, Đỗ Huệ Anh (Trường ĐH Kinh tế quốc dân);

8. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty thép được niêm yết trên sàn chứng

khoán Việt Nam của nhóm sinh viên: Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Việt, Kiều Ngọc Thảo, Trần

Hồng Ngọc (Trường ĐH Kinh tế quốc dân);

9. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế Việt Nam và vấn đề đặt ra đối

với an ninh quốc gia trong tình hình mới của nhóm sinh viên: Trần Văn Dũng, Mã Trung Hữu,

Nông Văn Hoàng (Học viện An ninh nhân dân);

10. Nghiên cứu ứng dụng hoa văn họa tiết trang phục dân tộc thiểu số vào thiết kế bộ bưu thiếp tại

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam của sinh viên: Đỗ Vũ Minh Ngọc (Trường ĐH Mỹ thuật).



Ngày 6/12/2019, tại Trường ĐH Bách khoa, ĐH

Đà Nẵng, Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học

Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP'19), Procon

Việt Nam kết nối cùng Kỳ thi lập trình SV quốc

tế ICPC khu vực Châu Á (ICPC) đã trao giải và

bế mạc các cuộc thi. Cuộc thi thu hút sự tranh tài

của khoảng 700 sinh viên công nghệ thông tin -

truyền thông của Việt Nam và 6 quốc gia là Nhật

Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,

Indonesia và Myanmar.

Sau khi giành được những vị trí cao nhất tại vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin

ASEAN 2019” diễn ra ngày 3/11/2019, 12 đội chơi xuất sắc nhất đến từ 3 khu vực Bắc - Trung - Nam cùng

5 đội đại diện các nước ASEAN gồm: Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Thailand đã tham dự vòng

Chung khảo diễn ra vào ngày 29/11/2019 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Sau nhiều năm tổ chức ở quy mô quốc gia, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công

nghệ thông tin và Cục An toàn thông tin đã quyết định mở rộng quy mô cuộc thi lần thứ 12 ra khu vực

ASEAN. Theo đó, cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN 2019 đã có thêm sự tham gia của 5 đội tuyển đến từ

Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, và Thái Lan.

Đội Just ∫du It! (Trường ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành giải Nhất;

Đội z3r0_night (Trường ĐH FPT Hà Nội) và UIT-BEAN (Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH

Quốc gia TP. HCM) đoạt giải Nhì;

Đội ISITDTU (Trường ĐH Duy Tân), Nupakachi (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội), KMA PeBois

(Học viện Kỹ thuật Mật mã), và đội đến từ Thái Lan cùng đạt giải Ba.

Nguồn: thanhnien.vn

Ngày 12/12/2019, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Trung tâm khởi nghiệp đổi

mới sáng tạo, Khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM, chính thức được khánh thành và đi vào

hoạt động với sự tài trợ của Hàn Quốc. Đây sẽ là địa chỉ dành cho các hoạt động ươm tạo các doanh nghiệp

ĐMST do các sinh viên sáng lập, không giới hạn sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mà mở rộng cho sinh

viên trong khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Bắc TP.HCM, nơi được quy hoạch phát triển thành khu đô thị

sáng tạo.

Theo đó, ở kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt

Nam lần thứ 28 (OLP’19), Giải Đồng đội được

trao cho trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ở

khối Chuyên Tin và Khối không chuyên tin, giải

đồng đội khối Cao đẳng thuộc về đội tuyển

trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ở nội dung thi

Phần mềm mã nguồn mở OLP’ 19, giải Nhất

thuộc về trường ĐH Mở TP.HCM (đội Access

Denied), đội trường ĐH Kinh tế - Tài chính

TP.HCM đoạt giải Nhì.

Giải thưởng Procon Việt Nam: chức vô địch thuộc về đội SSBoys của trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia

TP.HCM), đội BKDN.AlphaGo của trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đạt giải nhất. Đội Trường Đại

học Kyoto, Nhật Bản đạt giải Nhất ICPC khu vực châu Á. Kỳ thi ICPC có 112 đội tuyển tham dự, trong đó

có 95 đội Việt Nam và 17 đội quốc tế từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,

Indonesia, Myanma… Việt Nam không có đội nào lọt vào vòng chung kết ICPC toàn cầu diễn ra tại Nga

vào tháng 6/2020.

Nguồn: baomoi.com



a

Rộng 900m2, Trung tâm gồm nhiều không gian như Không gian kết nối (nơi gặp gỡ, trao đổi và tiếp khách

phục vụ cho cộng đồng khởi nghiệp); Không gian tổ chức sự kiện; Không gian làm việc riêng (hỗ trợ chỗ

làm việc cho các startup với diện tích trung bình 25m2/nhóm; Không gian phòng họp (nơi các nhóm khởi

nghiệp, các dự án có thể sử dụng trong các cuộc họp nội bộ hoặc làm việc với đối tác và khách hàng);

Không gian làm việc chung (60-70 cá nhân có thể sử dụng trong cùng một lúc); và Không gian phòng học

(được thiết kế linh động, trang bị hiện đại cho các lớp học chuyên môn cũng như các lớp học sáng tạo). Bên

cạnh đó, Trung tâm còn tập trung các dịch vụ phục vụ cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi

nghiệp ĐMST.

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT

Nguồn: vietnamnet.vn

Đây là cuộc thi do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức thường niên từ năm 2017 với sự tham gia của

sinh viên nhiều trường đại học nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên, rèn luyện khả năng tạo ra

các sản phẩm thiết thực hướng tới khởi nghiệp. "Máy lấy tơ sen" thay cho sức lao động thủ công của nhóm

sinh viên Ngô Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Thắng, Trần Quốc Đạt, Cao Anh Tú (cùng Trường ĐH Bách

Khoa Hà Nội) và Lương Đức Trung (Trường ĐH Ngoại thương) đã giành giải Nhất chung cuộc về tính

mới, sáng tạo và khoa học.

Chia sẻ về ý tưởng của nhóm, em Ngô Trần Minh Đức cho hay nhóm nhận thấy hiện nay trên cả nước có

khoảng 3.000 hecta trồng sen nhưng thân sen đang bị bỏ đi một cách lãng phí, thậm chí để ngập úng gây ô

nhiễm môi trường. Trong khi trên thị trường tơ lụa, xuất hiện loại lụa làm từ tơ sen. Tơ sen mềm mịn không

thua kém tơ tằm, thậm chí mang lại giá trị độc đáo khác.

Ngoài ra, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên nhóm chưa hoàn thiện được tối đa chất lượng sản phẩm.

Để làm được máy mất tổng chi phí 40 triệu đồng, một nửa do ban tổ chức cuộc thi tài trợ, số còn lại các

thành viên trong nhóm phải tự bỏ tiền túi.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao 

giải Nhất cho nhóm sinh viên

Ảnh: vietnamnet.vn

Các bạn trẻ cho hay đây mới chỉ là những kết quả

của bước khởi đầu nhưng động lực cho nhóm là

tính khả thi và nhu cầu thực của thị trường.

Hướng phát triển của nhóm là thời gian tới sẽ tiếp

tục tính tới làm thêm hệ thống cấp phôi tự động,

tức là chỉ cần đặt một bó sen với đủ kích cỡ các

loại thân sen thì máy có thể tiếp nhận được hết;

cùng đó sẽ hoàn thiện bộ phận xoắn và miết tơ.

Lễ khánh thành Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp ĐMST

Ảnh: NASATI



NGHIÊN CỨU,
NHẬN ĐỊNH,
THƯƠNG MẠI HÓA
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.

3.1 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI 
CỦA BÃO ĐỔ BỘ VÀO KHU VỰC BIỂN TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Nghiên cứu khả năng sử dụng các ảnh viễn thám trong giám sát các thông tin về điều kiện môi trường, kinh

tế, xã hội liên quan các thảm họa thiên tai, đặc biệt chú trọng đến bão, lũ, là một trong những thiên tai

thường xuyên gây nhiều thiệt hại đối với khu vực ven biển Trung bộ, Việt Nam. Các mô hình thống kê phù

hợp với việc xây dựng bộ chỉ số về thiệt hại liên quan đến bão, dựa trên những ảnh Viễn thám và các thông

tin thu thập mặt đất trước bà sau bão nhằm đưa ra được một bộ chỉ số tích hợp, bao quát dễ phân tích trực

quan đối với người sử dụng, dễ tích hợp với các thông tin khác. Nghiên cứu mới này nhằm khả năng mở

rộng mô hình đối với toàn lãnh thổ và đối với các lĩnh vực sản xuất khác, nhằm xây dựng một hệ thống

hoàn chỉnh trong quản lý thiên tai bão lũ đặc biệt trong việc ước đoán thiệt hại do bão lũ gây ra nhằm

phòng chống và ứng phó hiệu quả.

Nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ quản

Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ

Quốc gia phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài

TS. Phạm Thị Thanh Ngà thực hiện đề tài:

“Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong

đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu

vực biển Trung bộ, Việt Nam” với mục

tiêu xây dựng một hệ thống thông tin giúp

giám sát thiệt hại do bão đổ bộ vào khu

vực Trung bộ về các lĩnh vực: sản xuất

nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và hạ

tầng giao thông ; Nghiên cứu xây dựng bộ

chỉ số trên ảnh viễn thám phục vụ ước

đoán thiệt hại do bão gây ra.

Đề tài đã thu thập được toàn bộ dữ liệu về 24 cơn bão đổ bộ

vào khu vực Trung bộ cùng với các dữ liệu đi kèm về cơn

bão (hướng, tốc độ di chuyển, cường độ gió, đặc biệt là mưa

bao gồm cả số liệu trạm đo và số liệu mưa vệ tinh GSMap) và

số liệu về thiệt hại nông nghiệp cho từng địa phương đến cấp

huyện; Các dữ liệu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu về thiệt hại

về nông nghiệp trên nền GIS; Sử dụng mô hình thủy văn kết

hợp với viễn thám và một hướng mới trong nghiên cứu đánh

giá thiệt hại do mưa lũ liên quan đến bão. Đề tài đã sử dụng

số liệu mưa vệ tinh GSMap từng giờ suốt thời gian mưa bão

để mô phỏng khả năng ngập lụt bằng kết hợp 2 mô hình thủy

văn (KINEROS 2 và REC-RAS) cho những cơn bão xảy ra

trong quá khứ, so sánh vùng nước ngập được mô phỏng với

đánh giá từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao trước và sau bão.

Nguồn: Đ.T.V (NASATI) 

3.2 KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÁ DÌA, CÁ VẪU, CÁ CĂNG 

Nguồn gen được ví như là một trong những tài nguyên thiên nhiên tái tạo được, có tầm quan trọng đặc

biệt, sánh ngang với tài nguyên đất và nước. Trong khi nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế

tập trung bảo tồn nguồn gen thì ở nước ta, nhất là ở Thừa Thiên - Huế, nguồn tài nguyên di truyền này

đang đứng trước thách thức do các hệ sinh thái bị phá vỡ và tốc độ tuyệt chủng của các loài động, thực

vật ngày càng tăng.



Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương có tài nguyên sinh vật đa dạng, được đánh giá là thuộc

loại cao của Việt Nam và khu vực ở cả 3 mức: đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen.

Trong 4 vùng sinh thái đặc thù, Thừa Thiên - Huế có 2 hệ sinh thái được đánh giá là tiêu biểu cho các hệ

sinh thái tương tự của Việt Nam và khu vực là hệ sinh thái Vườn Quốc gia Bạch Mã và hệ sinh thái đầm

phá Tam Giang - Cầu Hai.

Đến nay, trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã có 9

khu bảo vệ thủy sản với tổng diện tích hơn 250 ha. Tại các

khu khoanh vùng bảo vệ này, các địa phương trong vùng

đã trồng 5.000 cây tra; thả 12.400 con tôm sú giống,

14.860 con cá dìa giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản; thả

50 rạn nhân tạo bằng chất liệu cứng, tạo sinh cảnh, nơi cư

trú của các loài thủy sinh vật; giải tỏa nhiều trộ chuôm, trộ

nò sáo, trộ rớ, cũng như di dời các trộ chuôm của ngư dân

ra khỏi vùng bảo vệ. Việc xây dựng các khu bảo vệ thủy

sản trên đầm phá Tam Giang không chỉ giúp ngư dân có

thêm thu nhập từ hoạt động khai thác các nguồn lợi thủy

sản, mà còn nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

Nổi bật tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát, xã Điền Hải (Phong Điền), sản lượng khai thác cá dìa (phổ biến tại

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai) đạt hơn ba tấn, đây cũng là lần đầu nghề nò sáo khai thác đạt sản lượng cá

dìa cao như vậy. Cồn Dìm ở đầm Cầu Hai, nơi có đa dạng các loài thủy sản quý hiếm như cá ngứa (nhụ), cá

đối mục, cá măng, cá dìa, cá kình là các loài bản địa, nổi tiếng.

Nổi bật tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát, xã Điền Hải (Phong Điền), sản lượng khai thác cá dìa (phổ biến tại

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai) đạt hơn ba tấn, đây cũng là lần đầu nghề nò sáo khai thác đạt sản lượng cá

dìa cao như vậy. Cồn Dìm ở đầm Cầu Hai, nơi có đa dạng các loài thủy sản quý hiếm như cá ngứa (nhụ), cá

đối mục, cá măng, cá dìa, cá kình là các loài bản địa, nổi tiếng.

Cá dìa, cá vẩu và cá căng là 3 loài cá nước lợ, mặn có giá trị kinh tế cao ở vùng đầm phá. Cá có tốc độ tăng

trưởng nhanh, dễ nuôi, thịt cá thơm ngon là đối tượng mang những nét đặc trưng của hệ đầm phá Tam

Giang - Cầu Hai. Nhu cầu tiêu thụ về các loài cá này không ngừng tăng lên, trong khi nguồn chủ yếu từ

khai thác ngoài tự nhiên, nguồn lợi ngày càng suy giảm, nguy cơ suy thoái và cạn kiệt nguồn lợi đang hiện

hữu. Việc phát triển khai thác và phát triển nuôi thương phẩm các đối tượng này là một trong những nhiệm

vụ cấp thiết. Nhu cầu nuôi các đối tượng này ngày càng tăng, mà con giống thiếu tầm trọng và dựa hoàn

toàn từ tự nhiên. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo 3 loài cá nước lợ cá dìa (Siganus guttatus), cá căng (Terapon

jarbua) và thăm dò khả năng sinh sản cá vẩu (Caranx ignobilis), không chỉ cung cấp nguồn giống cho người

nuôi, mà còn góp phần thúc đẩy công nghệ sản xuất giống các đối tượng cá nước lợ, nước mặn; nâng tầm

sản xuất giống các đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao của nước ta ngang tầm với các nước trong khu

vực và trên thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế các vùng ven biển, hải đảo góp phần nâng cao

đời sống và bảo vệ sự toàn diện lãnh thổ nước nhà.

Cá Dìa

Ảnh: NASATI

Cá Vẩu

Ảnh: NASATI

Cá Căng

Ảnh: NASATI

Nguồn: P.K.L (NASATI)



Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành một nhà máy điện năng

lượng mặt trời (chỉ một trạm năng lượng mặt trời đã nặng

200 tấn) trên không gian với công suất cỡ megawatt vào

năm 2035, theo Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc

(CAST). Nhà máy năng lượng mặt trời trên không gian sẽ

thu được năng lượng mặt trời tốt hơn, Wang Li, một nhà

nghiên cứu của CAST, nói khi tham dự Diễn đàn Kỹ thuật

Nga-Trung lần thứ sáu tổ chức tại Phúc Kiến, Trung Quốc.

Năng lượng được chuyển đổi thành sóng vi ba hoặc laser và

sau đó chiếu không dây trở lại bề mặt Trái đất để phục vụ

cho nhu cầu của con người, Wang nói. "Chúng tôi hy vọng

tăng cường hợp tác quốc tế và tạo ra những đột phá khoa

học và công nghệ để nhân loại có thể đạt được giấc mơ về

năng lượng sạch vô hạn vào một ngày không xa".

3.3 NHỰA SINH HỌC SLOVAKIA MỚI SẮP ĐƯỢC TUNG RA THỊ TRƯỜNG

Giáo sư Pavel Alexy của Đại học Công nghệ Slovak (STU) tại Bratislava và nhóm nghiên cứu đã hợp tác

với một công ty ở Nitra chuyên về polyme tự nhiên để tạo ra nhựa sinh học đặc biệt phân hủy trong tự

nhiên mà không có tác động môi trường.

Giáo sư Alexy cho biết các polyme có thể được phân loại thành hai họ: nhựa được sản xuất bằng phương

pháp tổng hợp, rắn và bền nhưng quá trình phân hủy phải mất hàng trăm năm và các polyme tự nhiên

được tìm thấy dưới dạng polyme phân tử trong tự nhiên, cơ thể chúng ta, thực phẩm chúng ta ăn hoặc bất

kỳ sinh vật sống nào theo định nghĩa là có thể phân hủy sinh học.

Tái chế chỉ là một giải pháp ngắn hạn, theo Giáo sư Alexy. Ông giải thích rằng chúng ta sản xuất 300

triệu tấn nhựa trên toàn thế giới mỗi năm. Ở châu Âu, một phần ba chất thải nhựa được thải ra môi

trường, một phần ba khác được đặt vào các bãi chôn lấp (bãi rác). Với loại được đốt, giải phóng carbon

dioxide (CO2) và góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, chất thải nhỏ từ các loại nhựa này (được

gọi là microplastic), thể hiện mối nguy hiểm lớn đối với các sinh vật nhỏ.

Do đó, Giáo sư Pavel Alexy và nhóm nghiên cứu đã tạo ra một loại nhựa sinh học từ thực vật và chất dẻo

tự nhiên không độc hại như citrat. Polyme tự nhiên mới này hoàn toàn phân hủy sinh học mà không ảnh

hưởng đến môi trường. Các vật làm từ nhựa sinh học này có thể được sử dụng nhiều lần và có thể được

rửa trong máy rửa chén bát. Những sản phẩm này sẽ được bán trên thị trường trong một năm kể từ khi

công ty Panara, có trụ sở tại Nitra, có kế hoạch bắt đầu sản xuất 4.000 tấn nhựa sinh học. Các ứng dụng y

tế cũng được dự kiến.

Nguồn: P.A.T (NASATI), theo https://www.diplomatie.gouv.fr

3.4 TRUNG QUỐC XÂY DỰNG TRẠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
TRÊN KHÔNG GIAN VÀO NĂM 2035

Trung Quốc đã đề xuất các giải pháp thu

thập ánh sáng mặt trời khác nhau và tạo

ra một số bước đột phá lớn trong truyền

tải năng lượng không dây kể từ khi nước

này nghiên cứu năng lượng mặt trời trên

không gian và coi đó là một chương trình

nghiên cứu quan trọng từ năm 2008. Với

khoản đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (28,4

triệu đô la Mỹ), Trung Quốc đang xây

dựng một cơ sở thử nghiệm ở Bishan,

phía tây nam thành phố Trùng Khánh

của Trung Quốc, để nghiên cứu truyền

tải năng lượng không dây năng lượng

cao và tác động của nó đến môi trường.

Nguồn: NASATI, Xinhua

3.5 VI KHUẨN GIÚP TẠO RA ĐƯỜNG THẤP CALO

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Tufts đã đưa ra một quy trình mới có tiềm năng sản xuất thương mại

loại đường thấp calo và có chỉ số đường huyết thấp.



Trong báo cáo nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp

chí Nature Communications, các tác giả đã mô tả quy trình

sản xuất đường bằng cách sử dụng vi khuẩn như các lò

phản ứng sinh học nhỏ bao bọc enzyme và chất phản ứng.

Hiệu suất đạt được lên đến 85%. Dù cần có nhiều bước

nữa để đưa quy trình từ phòng thí nghiệm đến sản xuất

thương mại, nhưng mức hiệu suất cao này có triển vọng

triển khai sản xuất trên quy mô lớn và đưa loại đường

tagatose ra thị trường. Đường tagatose đã được Cơ quan

Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử

dụng làm phụ gia thực phẩm.

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định triển vọng nhân rộng quy trình cho các ứng dụng thương mại,

nhưng sản xuất sinh học có tiềm năng cải thiện năng suất và tác động đến thị trường thay thế chất tạo ngọt,

trị giá 7,2 tỷ USD vào năm 2018. Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh nhiều enzyme khác có thể được

hưởng lợi từ việc sử dụng vi khuẩn như các lò phản ứng hóa học nhỏ để làm tăng tính ổn định của enzyme

cho các phản ứng ở nhiệt độ cao và cải thiện tỷ lệ và năng suất chuyển đổi và tổng hợp.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ California, Đại học Bắc Kinh, Đại học Santa Clara và Đại học

California, đã chế tạo được cảm biến đeo trên người có thể theo dõi nồng độ chất chuyển hóa và chất dinh

dưỡng trong máu của một người bằng cách phân tích mồ hôi.

Các cảm biến được phát triển trước đây hầu hết chỉ tập trung vào những hợp chất xuất hiện với nồng độ cao

như chất điện giải, glucose và lactate. Cảm biến mồ hôi mới nhạy hơn các thiết bị hiện có với khả năng phát

hiện các hợp chất trong mồ hôi có nồng độ thấp hơn nhiều và cũng dễ sản xuất. Cảm biến mới sẽ cho phép

bác sĩ theo dõi liên tục tình trạng của bệnh nhân mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường hoặc thận đều có

các chất dinh dưỡng hoặc chất chuyển hóa trong máu với nồng độ bất thường. Bệnh nhân sẽ được hưởng

lợi nhiều hơn vì bác sỹ điều trị được thông tin rõ hơn về tình trạng bệnh. Bên cạnh đó, cảm biến còn tránh

thao tác xâm lấn và đau đớn do kim tiêm dưới da.

"Cảm biến mồ hôi đeo trên người có khả năng phát hiện những thay đổi về tình trạng sức khỏe ở cấp độ

phân tử một cách nhanh chóng, liên tục và không xâm lấn", do PGS. Wei Gao, trưởng nhóm nghiên cứu

cho biết. "Cảm biến cho phép theo dõi, chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời". PGS. Gao cho rằng độ nhạy

cao của các cảm biến, cùng với khả năng dễ sản xuất, có nghĩa là cuối cùng các bệnh nhân có thể sử dụng

cảm biến tại nhà để theo dõi các bệnh như bệnh gút, tiểu đường và bệnh tim mạch. Được cung cấp thông tin

chính xác theo thời gian thực về tình trạng sức khỏe sẽ cho phép bệnh nhân tự điều chỉnh liều lượng thuốc

và chế độ ăn phù hợp.

Ảnh: NASATI

Nguồn: NASATI, https://phys.org/news/2019-11-bacteria-low-calorie-sugar.html, 22/11/2019

3.6 CẢM BIẾN MỒ HÔI MANG THEO NGƯỜI PHÁT HIỆN HỢP CHẤT GÂY BỆNH GÚT

Nguồn: NASATI, https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191125153011.htm, 25/11/2019

3.7 BIẾN NHỰA THẢI THÀNH MÀNG LỌC

Trong một thế giới dường như chìm trong chai nhựa, tái chế chất thải nhựa thành vật liệu hữu ích sẽ giúp

giảm tác động đến môi trường. Các nhà nghiên cứu đã phát minh ra cách biến chai nhựa thành màng xốp

dùng làm bộ lọc phân tử trong ngành công nghiệp hóa chất.



Hiện nay, các sản phẩm keo dính thường được sử dụng để gắn nhãn dán lên xe ô tô hoặc được sử dụng

trong nghệ thuật trang trí và thủ công, tuy nhiên, mức độ kết dính của nhiều loại vật liệu chưa thực sự mang

lại hiệu quả như mong đợi. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học ở Canada đã giới thiệu một

công thức mới, trong đó, họ sử dụng các liên kết cực mạnh ở cấp độ phân tử để tạo ra các liên kết mới, giúp

tăng hiệu quả kết dính.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học vật liệu tại trường Đại học British Columbia và Đại

học Victoria, đã mô tả vật liệu mới là một chất keo siêu kết dính. Chìa khóa cho công thức mới là hiện

tượng liên kết chéo - quá trình xảy ra khi các phân tử được thiết kế đặc biệt tiếp xúc với nhiệt độ hoặc tia

UV - sóng điện từ có bước sóng dài, gây ra một loại phản ứng hóa học mới.

Theo chia sẻ của nhóm nghiên cứu, một trong những ứng dụng hứa hẹn của công nghệ siêu kết dính của

họ là vai trò làm chất liên kết giúp tăng độ bền cho các sản phẩm may mặc. Nhóm đã hợp tác với các nhà

nghiên cứu khác về việc thử nghiệm ứng dụng trên các loại trang phục mới, bao gồm cả áo giáp cơ thể

hay còn gọi là áo giáp cá nhân hiệu suất cao với khả năng bảo vệ đạn đạo hiệu quả. Tuy nhiên, tiềm năng

của vật liệu keo siêu dính mới còn có thể được mở rộng và áp dụng hiệu quả trong nhiều ứng dụng khác,

bao gồm: cấy ghép y học hiệu quả, hệ thống ống nước gia dụng chắc, bền hoặc đơn giản là chất phụ gia

để tăng hiệu suất cho tất cả các loại sản phẩm thông thường. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp

chí Khoa học.

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) đã chuyển sang

dùng poly tái chế (ethylene terephthalate) (PET). “PET rất bền về mặt cơ học và hóa học, nên có ích cho

quá trình lọc và tinh chế cần khử trùng hoặc làm sạch bằng axit hoặc thuốc tẩy”, Bruno Pulido, nghiên

cứu sinh và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Năm 2016, sản lượng nhựa toàn cầu đạt 50 triệu tấn,

chiếm khoảng 9% tổng sản lượng nhựa. Gần 30% PET được sử dụng trong ngành công nghiệp thực

phẩm, bao gồm cả chai nhựa dùng một lần. PET thường được chuyển đổi thành các sản phẩm có giá trị

thấp hơn như vải quần áo, do đó, việc chuyển đổi nó thành màng lọc có giá trị cao hơn, sẽ tạo động lực

kinh tế mạnh mẽ để tăng tỷ lệ tái chế.

Sau khi tối ưu hóa quá trình sản xuất, nhóm nghiên cứu đã đo được tốc độ chất lỏng chảy qua màng và

cách chúng phân tách các phân tử có kích thước khác nhau. Các màng tốt nhất có kích thước lỗ rộng từ

35 đến 100 nanomet, với diện tích lỗ bao phủ 10% diện tích màng và cũng hoạt động hiệu quả ở 100 độ

C. Pulido cho rằng các màng này có thể được sử dụng để hỗ trợ các lớp mỏng của những vật liệu lọc

khác như các màng trong màng thẩm thấu ngược.

Nguồn: NASATI, https://scitechdaily.com/turning-waste-plastic-into-filtration-membranes/, 24/11/2019

3.8 "KEO SIÊU KẾT DÍNH" TẠO RA CÁC LIÊN KẾT MỚI Ở 
CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

Nguồn: NASATI, Xinhua

Kiểm tra hiệu quả của màng tổng hợp

Ảnh: KAUST



Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam trong cơ chế thị trường” do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì.

MS: KHGD/16-20.ĐT.019, thuộc chương trình KHCN GDQG GĐ 2016-2020
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