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BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHU NGỌC ANH

Thông điệp từ

Trong những năm qua, Việt Nam luôn quan tâm phát triển khoa học và 
công nghệ, coi khoa học và công nghệ là động lực phát triển kinh tế xã 

hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, 
ngành khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt được một số kết quả 
quan trọng, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất 
nước. Một số lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam đã đạt trình 

độ khu vực và tiệm cận với trình độ thế giới.

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Vương quốc 
Anh có nhiều chuyển biến kể từ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 3/2008 và đặc biệt được thúc đẩy 
mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2010. 

Ngày 03/6/2015, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh 
và Bắc Ai len đã ký Bản ghi nhớ về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam) với mục tiêu 
thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác nghiên cứu chung, tăng cường năng lực cho các nhà khoa 
học, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức chính của Việt Nam.

Từ khi triển khai đến nay, Chương trình Newton Việt Nam đã có những thành công ban đầu. Hai bên đã cùng tài trợ 
05 dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực: chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm; chọn, tạo các giống 
lúa có khả năng chịu hạn, mặn. Bên cạnh đó, Chương trình Newton Việt Nam cũng đã hỗ trợ 71 nhà khoa học 
tham gia các khóa đào tạo Tiến sỹ, trao đổi nghiên cứu và hỗ trợ 60 nhà khoa học tham gia khóa đào tạo thương 
mại hóa sản phẩm. 

Thông qua Chương trình Newton Việt Nam, thời gian tới, tôi tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động nghiên cứu trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trao đổi các nhà khoa học, tăng cường quan hệ đối tác 
và nghiên cứu có định hướng đổi mới sáng tạo. Qua đó, ngày càng củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt 
Nam và Vương quốc Anh nói chung và hợp tác song phương về khoa học và công nghệ giữa hai nước nói riêng.
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ĐẠI SỨ ANH TẠI VIỆT NAM GILES LEVER

Thông điệp từ

Vương quốc Anh có một lịch sử đáng tự hào về khoa học và đổi mới sáng 
tạo. Nền tảng nghiên cứu và những trường đại học hàng đầu thế giới 
của chúng tôi đã đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và một nền kinh 
tế Anh vững mạnh. Ngày nay Vương quốc Anh tiếp tục ưu tiên những 
tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - và mở rộng hợp 
tác quốc tế trong các lĩnh vực này. Bằng chứng hiển nhiên cho thấy 
hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu, với sự 
đa dạng về ý tưởng, quan điểm và cách làm hay. Vương quốc Anh nhận 
thức rằng khoa học và đổi mới sáng tạo sẽ mang lại giải pháp cho những 
thách thức toàn cầu đương thời như các bệnh truyền nhiễm, an ninh lương 
thực, thiên tai và tình hình đô thị hóa nhanh chóng.

Là một nền kinh tế năng động đang nổi lên với tầm nhìn mạnh mẽ về tầm quan trọng của khoa học và đổi mới 
sáng tạo trong phát triển con người, Việt Nam là đối tác tất nhiên cho Quỹ Newton toàn cầu của Vương quốc Anh. 
Chương trình Newton Việt Nam bắt đầu vào năm 2014 và đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng kể từ đó đến 
nay. Nhiều tổ chức nghiên cứu và nhà khoa học Anh và Việt Nam đã hợp tác, đa số là lần đầu tiên để thực hiện 
một loạt các hoạt động thú vị với tổng trị giá 5 triệu bảng Anh.

Trong số này có thể kể đến 5 chương trình hợp tác nghiên cứu chung, tập trung vào các lĩnh vực sức khoẻ con 
người, an ninh lương thực và khả năng phục hồi môi trường tại Việt Nam, với sự tham gia của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc. Một loạt 
các hoạt động khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, NAFOSTED, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học 
và Công nghệ, Hội đồng Anh và các Viện Hàn lâm Anh Quốc đã không chỉ tạo điều kiện cho các nhà khoa học Việt 
Nam tiếp cận các cơ sở nghiên cứu và chuyên môn cao cấp của Anh mà còn tạo ra các diễn đàn học hỏi lẫn nhau 
và phát triển nghề nghiệp. Chương trình “Kết nối Môi trường Nghiên cứu” (Research Environment Links) sẽ hỗ trợ 
các trường đại học trọng điểm của Việt Nam cải tiến công tác tổ chức nghiên cứu và đào tạo kỹ năng nghiên cứu, 
trong khi các nhà sáng chế sẽ tiếp tục hưởng lợi từ chương trình đào tạo về thương mại hóa công nghệ ở Anh 
thông qua chương trình “Leaders in Innovation Fellowships”.

Hướng về tương lai, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và chuyên môn của mình với những người bạn 
Việt Nam và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, mang lại những lợi ích xã 
hội, môi trường và kinh tế cho cả hai nước. Bằng cách làm việc cùng nhau và khai thác thế mạnh của nhau, chúng 
ta có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta làm được một mình. Tôi mong chờ những cơ hội mới ở phía trước 
và một tương lai tươi sáng cho Chương trình Newton Việt Nam.
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QUỸ NEWTON

Quỹ Newton xây dựng quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và 18 quốc gia đối tác nhằm tăng cường năng lực 
nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các quốc gia này. Quỹ có tổng kinh 
phí 735 triệu Bảng Anh từ Chính phủ Anh và nguồn đóng góp đối ứng từ các nước đối tác đến năm 2021. Về phía 
Vương quốc Anh, chương trình do Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp (BEIS) quản lý.

Chương trình Newton Việt Nam là chương trình hợp tác phát triển chính thức đầu tiên giữa Chính phủ Anh và Chính 
phủ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chương trình hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã 
hội thông qua khoa học và đổi mới sáng tạo cũng như giải quyết những thách thức trong hệ thống nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo để trở nên có hiệu quả hơn.

Kể từ khi Chương trình Newton Việt Nam khởi động vào năm 2014, hai nước đã mở 35 thông báo mời hồ sơ thuộc 
15 chương trình, cung cấp gần 5 triệu Bảng Anh (tương đương với 150 tỷ Đồng Việt Nam) cho 162 suất tài trợ với 
gần 400 người hưởng lợi - chủ yếu là các nhà khoa học thuộc 60 tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và 43 tổ chức 
nghiên cứu Anh quốc.

Chương trình tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên với 3 nhóm hoạt động chính.

ĐÀO TẠO CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Học bổng nghiên cứu và đào 
tạo cho cá nhân

Y TẾ

NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ 
TƯƠNG LAI

SÁNG TẠO SỐ

MÔI TRƯỜNG 
VÀ NĂNG LƯỢNG

Các dự án hợp tác nghiên cứu 
chung về các chủ đề phát triển

Đào tạo và hợp tác để đưa kết 
quả nghiên cứu thành giải pháp 

phát triển thực tế
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TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH NEWTON VIỆT NAM

HỢP PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CƠ QUAN TRIỂN KHAI
(VƯƠNG QUỐC ANH) HIỆN TRẠNGCƠ QUAN TRIỂN KHAI

(VIỆT NAM) SUẤT TÀI TRỢ

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Hợp tác 
nghiên cứu

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Đào tạo 
cá nhân

Hợp tác 
nghiên cứu

Hợp tác 
nghiên cứu

Chuyển giao

Chuyển giao

Chuyển giao

Hợp tác 
nghiên cứu

Hợp tác 
nghiên cứu

Giáo dục STEM

Trao đổi nghiên cứu

Hội thảo kết nối nhà 
khoa học Việt - Anh

Kết nối môi trường 
nghiên cứu

Nghiên cứu lúa gạo bền 
vững

Kết nối tổ chức nghiên 
cứu

Học bổng Tiến sỹ

Trao đổi nghiên cứu

Trao đổi cán bộ

Hội thảo kết nối nhà 
khoa học – khu vực 
Đông Nam Á

Phát triển Chuyên môn 
và Kết nối cộng đồng

Nghiên cứu bệnh truyền 
nhiễm

Đào tạo Thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu bệnh truyền 
nhiễm (lần 2)

Thúc đẩy chính sách đổi 
mới sáng tạo (GIPA)

Nghiên cứu môi trường 
(ô nhiễm không khí – tài 
nguyên nước – rừng 
ngập mặn)

Nghiên cứu liên ngành 
tự nhiên – xã hội (thích 
ứng với các hiểm họa 
khí tượng - thủy văn)

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

BBSRC

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

BA và RAEng

RCUK

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

MRC

RAEng

MRC

Innovate UK

RCUK

NERC và ESRC

Bộ GD&ĐT

NAFOSTED

Các Viện/trường

Các Viện/trường

Bộ KH&CN

Các Viện/trường

VIED

NAFOSTED

NAFOSTED

Các Viện/trường

Dự án FIRST

Bộ KH&CN

NATEC

Bộ KH&CN

NAFOSTED

NAFOSTED

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã đóng hồ sơ

Đã đóng hồ sơ

Đã tài trợ

Vòng 3 – tiếp tục

Đã tài trợ

Vòng 4 – tiếp tục

Đã hoàn thành

Đã đóng hồ sơ

Đang thiết kế

Đã tài trợ

Vòng 4 – tiếp tục

Nhận hồ sơ đến 
12/12/2017

Đang thiết kế

Đã tài trợ

Nhận hồ sơ đến 
21/02/2018

5

6

6

2

14

9

47

2

4

60

5
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Thông tin cập nhật đến tháng 10/2017.

VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH
HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO

Cơ quan
thực hiện

Chương trình

Dự án

Tổ chức nghiên 
cứu của Anh

Tổ chức nghiên 
cứu của Việt Nam

Người hưởng lợi

Thông báo mời hồ sơ Suất tài trợ

nhà Khoa học 
được đào tạo tại Anh

Đã tài trợ
(2014-2017)

Tổng cam kết của 
Chính phủ Anh đến 2021

Cơ quan
thực hiện

7

15

25

43 60

397

35 162

106

Nữ27% Nam73%

£5.0m

£19m4

Kết quả đã đạt được
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Về chúng tôi

Chương trình Newton Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng 
và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS) đồng quản lý. Các chương trình cụ thể do một nhóm các tổ chức 
chuyên gia (cơ quan thực hiện) của cả hai nước cùng triển khai.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học 
và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản 
lý nhà nước các dịch vụ công liên quan theo quy định của pháp luật. Bộ đã và đang hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu 
Sinh học (BBSRC) và Hội đồng Nghiên cứu Y học (MRC) Vương quốc Anh để đồng tài trợ các chương trình nghiên cứu 
chung thuộc Chương trình Newton Việt Nam theo cơ chế Nghị định thư. Đây cũng là đối tác của Viện Hàn lâm Kỹ thuật 
Hoàng gia Anh trong chương trình Đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
www.most.gov.vn

Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, có trách nhiệm tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ 
trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. NATEC là đối tác của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia để thực hiện Chương trình đào tạo 
“Thương mại hóa kết quả nghiên cứu” thuộc Chương trình Newton Việt Nam.

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG & 
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) do Chính phủ Việt Nam thành lập và chính thức bắt 
đầu hoạt động từ năm 2008. Là một đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi 
nhuận, có chức năng tài trợ, hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng 
lực khoa học và công nghệ quốc gia. Hiện tại, Quỹ đang triển khai một số chương trình hợp tác với các đối tác Vương 
quốc Anh trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam như Hội đồng Anh, các Viện Hàn lâm và Hội đồng Nghiên 
cứu Vương quốc Anh.

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
www.nafosted.gov.vn

Cục Hợp tác Quốc tế (VIED) là cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò thúc đẩy và quản lý hợp tác và hội 
nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. VIED hỗ trợ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước 
ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ. VIED là đối tác của Hội đồng Anh trong chương trình học bổng đào tạo Tiến sỹ thuộc 
Chương trình Newton Việt Nam.

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ 
www.vied.vn
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Hội đồng Anh là tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Chúng tôi hợp tác với hơn 100 quốc gia 
trên toàn thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tiếng Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Chúng tôi có những 
đóng góp tích cực tại mỗi quốc gia nơi chúng tôi hoạt động và hợp tác – thay đổi cuộc sống thông qua việc kiến tạo 
cơ hội, xây dựng quan hệ và củng cố niềm tin. Được thành lập vào năm 1934, Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện 
hoạt động theo Hiến chương Anh và là một tổ chức công của Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp tác với các tổ chức và cơ quan tài trợ của chính phủ Việt Nam để thực hiện cấu phần 
Nâng cao năng lực trong khuôn khổ Chương trình Newton.

Viện Hàn lâm Anh quốc là Viện Hàn lâm quốc gia về khoa học xã hội và nhân văn. Viện có 3 vai trò chính: một tổ chức 
độc lập của các học giả và các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới; một cơ quan tài trợ các nghiên cứu mới ở trong nước 
và quốc tế; và là một diễn đàn tranh luận và kết nối - một tiếng nói tôn vinh khoa học xã hội và nhân văn. Viện tài trợ 
nghiên cứu trong các lĩnh vực từ khảo cổ học đến kinh tế học, từ tâm lý học đến lịch sử, từ văn học đến luật học – tạo 
ra tri thức và ý tưởng để giải quyết những thách thức của thời đại. Thông qua Chương trình Newton, Viện Hàn lâm Anh 
quốc đã làm việc với NAFOSTED để tài trợ cho chương trình trao đổi nghiên cứu.

Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc (RCUK) là cơ quan tài trợ nghiên cứu của Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm đầu tư 
công vào lĩnh vực nghiên cứu để nâng cao tri thức và tạo ra những ý tưởng mới phục vụ một nền kinh tế hiệu quả, xã 
hội lành mạnh và góp phần vào một thế giới bền vững. Hàng năm RCUK đầu tư vào nghiên cứu trong tất cả các lĩnh 
vực học thuật từ y sinh học đến thiên văn học, vật lý, hóa học và kỹ thuật, khoa học xã hội, khoa học môi trường, nghệ 
thuật và nhân văn. Mỗi lĩnh vực hẹp được phụ trách bởi một trong bảy hội đồng nghiên cứu thành viên. Trong phạm 
vi Chương trình Newton, Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ 
Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) để triển khai 5 chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm giải 
quyết những thách thức thuộc phạm vi ưu tiên.

Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia là tổ chức độc lập, tự chủ, bầu chọn các viện sỹ dựa trên thành tựu nghiên cứu, có 
vai trò dẫn dắt và thúc đẩy tính ưu việt trong các ngành kỹ thuật. Với sự kết hợp độc đáo giữa tính độc lập và năng 
lực chuyên môn cao, thông qua các chương trình tài trợ, các quan hệ hợp tác song phương, vai trò thành viên trong 
mạng lưới các viện hàn lâm và các tổ chức quốc tế khác, Viện Hàn lâm đóng góp xứng đáng vào các ưu tiên hợp tác 
quốc tế của chính phủ Anh trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Viện đã và đang hợp tác với NAFOSTED 
và NATEC để tài trợ các chương trình trao đổi nghiên cứu và đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho các 
nhà khoa học.

HỘI ĐỒNG ANH 
www.britishcouncil.org/education/science/newton

VIỆN HÀN LÂM ANH QUỐC 
www.britac.ac.uk/tag/newton-fund

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU VƯƠNG QUỐC ANH 
www.rcuk.ac.uk/international/newton/

VIỆN HÀN LÂM KỸ THUẬT HOÀNG GIA ANH 
www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-
collaborations/newton-fund-programmes
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Các hội đồng nghiên cứu đã và đang hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam là:

• Hội đồng Nghiên cứu Y học (MRC)
• Hội đồng Nghiên cứu Sinh học (BBSRC)
• Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC)
• Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội (ESRC)

Innovate UK là cơ quan đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh trực thuộc Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và và Chiến 
lược Công nghiệp. Innovate UK đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Anh bằng cách khuyến khích và hỗ trợ 
những sáng kiến đổi mới của chính doanh nghiệp. Innovate UK hợp tác với các doanh nghiệp; nhà khoa học và chính 
phủ, giúp các công ty thương mại hóa ý tưởng. Innovate UK tư vấn cho chính phủ cách thức loại bỏ các rào cản cho 
đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khai thác các công nghệ mới và hoạt động trong những lĩnh vực có lợi ích rõ ràng về mặt 
kinh doanh, giúp các công nghệ mới nổi hôm nay trở thành những ngành tăng trưởng trong tương lai. Innovate UK dự 
kiến sẽ hợp tác với các đối tác Việt Nam để nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và củng cố hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo.

INNOVATE UK 
www.innovateuk.blog.gov.uk/category/meet-the-family/newton-fund/
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Hoạt động của chúng tôi

HỌC BỔNG TIẾN SỸ

HỘI THẢO KẾT NỐI NHÀ KHOA HỌC

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Hiện trạng: Đã hoàn thành

Chương trình học bổng Newton-911 đã trao 9 suất học bổng toàn phần cho 9 nghiên cứu sinh Việt Nam theo học các chương 
trình Tiến sỹ tại Vương quốc Anh, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cá nhân nghiên cứu khoa học và xây dựng kết nối bền 
vững, lâu dài giữa các trường của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam

Hiện trạng: Đang triển khai

Hội thảo Kết nối các Nhà khoa học quy tụ các nhà khoa học trẻ đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam, tạo cơ hội xây dựng liên kết 
quốc tế nhằm nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu và mở ra cánh cửa cho các hợp tác quốc tế mới.

Bùi Phương Thảo
“Phân tích tương tác của protein và polysaccharide ở bệnh nhân 
viêm tụy sử dụng khối phố” tại Đại học Liverpool

Đặng Thanh Hưng
“Tối ưu hoá thông gió tự nhiên để đạt sự cân bằng tiện nghi nhiệt 
và hiệu quả năng lượng trong nhà phố ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam” tại Đại học Huddersfield

Lê Thị Hồ Vi
“Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số thiết kế đối với chất 
lượng môi trường bên trong công trình trường tiểu học tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” tại Đại học Nottingham

Nguyễn Chánh Hoàng
“Nghiên cứu ở cấp độ hạt về độ cứng của cát dưới điều kiện ứng 
suất không đồng nhất” tại Đại học Imperial College London

Nguyễn Thị Bích Trâm
“Cải thiện quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi cung cấp lương 
thực toàn cầu” tại Đại học Liverpool

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Queen Mary, 
London
“Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tế trong lĩnh vực sinh 
học về da tại Việt Nam”

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Đại học Nottingham
“Phát triển giống lúa chống chịu trong điều kiện phi sinh học”

Đỗ Duy Kiên
“Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hành trách 
nhiệm xã hội (CSR) của các tổ chức tại Việt Nam” tại Đại học 
Middlesex

Lê Đức Tiến
“Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bán lẻ - một nghiên cứu từ 
Việt Nam” tại Đại học Aston

Hoàng Công Huân
“Quản trị vốn luân chuyển: Cách tiếp cận để giải quyết nguồn vốn 
ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” tại Đại 
học Hull

Phùng Nam Phương
“Các nhân tố tác động đến hiệu quả của chương trình giáo dục 
xuyên quốc gia - Sự phát triển các chương trình giáo dục xuyên 
quốc gia của Vương quốc Anh tại Việt Nam” tại Đại học Aston
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TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU [01]

TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU [02]

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và Quỹ Phát triển khoa học & Công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

Hiện trạng: Đã hoàn thành

Chương trình trao đổi nghiên cứu hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam thực hiện các nghiên cứu quốc tế tại 
Vương quốc Anh, củng cố liên kết cho các hợp tác tương lai, xây dựng năng lực nghiên cứu và tăng cường cơ hội phát triển sự 
nghiệp cho các nhà nghiên cứu.

Cơ quan thực hiện: Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia, Viện Hàn lâm Anh quốc và NAFOSTED

Hiện trạng: Đã hoàn thành (cho ngành kỹ thuật) và tiếp tục triển khai (cho ngành khoa học xã hội và nhân văn)

Viện Hàn lâm Anh quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia là 2 cơ quan độc lập cung cấp học bổng trao đổi nghiên cứu ngành 
khoa học xã hội và nhân văn và ngành kỹ thuật. Khoản tài trợ bao gồm chi phí đi lại và thực hiện nghiên cứu quy mô nhỏ, với 
thời gian tối đa 12 tháng, dưới hình thức trao đổi đoàn hai chiều, hội thảo, v.v. Đồng thời, NAFOSTED tài trợ độc lập một số lượng 
tương ứng các suất thực tập nghiên cứu tại Vương quốc Anh.

Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 
Đại học Greenwich
“Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực 
vật liệu y sinh học và thiết bị y tế nhằm nâng cao sức khỏe cho 
người thu nhập thấp” 

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Queen’s 
Belfast
“Hội thảo thực hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng”

TS. Lý Thị Bích Thủy, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
“Xây dựng hệ xúc tác tế bào E. coli tái tổ hợp để tạo ra các dẫn 
xuất sesquiterpene mới” tại Đại học Bristol

TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Viện Công nghệ Sinh học, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
“Chất kháng biofilm mới từ cây măng cụt Việt Nam” tại Đại học 
Bath

TS. Phạm Thị Kim Trâm, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành 
phố Hồ Chí Minh
“Nghiên cứu vai trò của Interleukin 33 (IL33) trong quá trình 
gây viêm liên quan đến bệnh viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid 
arthiritis)” tại Đại học Aston

PGS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đại học Bách khoa Hà Nội
“Nghiên cứu tổng hợp và xác định đặc trưng xúc tác hệ hydrotalcite 
cho quá trình decarboxyl hóa dầu thải thành hydrocacbon xanh sử 
dụng làm dung môi hoặc nhiên liệu sạch” tại Đại học Aston

PGS. Trịnh Quang Thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
“Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhiệt điện của màng mỏng oxide 
bằng phương pháp vật lý và hóa học” tại Đại học Cambridge

Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Newcastle
“Đổi mới sáng tạo trong kỹ thuật hóa học phục vụ phát triển bền 
vững”

Đại học Cần Thơ và Đại học Salford
“Phát triển Chương trình nghiên cứu đảm bảo nguồn cung ứng tái 
tạo năng lượng cho Việt Nam an toàn và bền vững”
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TS. Phạm Vũ Thắng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
“Phiên bản Việt Nam của "Ma trận Tác động Xã hội": Phát triển 
phương pháp luận công cụ đánh giá tác động xã hội phù hợp với 
Việt Nam” tại Đại học Northampton

TS. Hoàng Gia Thư, Đại học Hà Nội
“Phát triển Thực hành xanh bền vững ở Việt Nam: Vai trò của Lãnh 
đạo Chuyển đổi Xanh” tại Đại học West of England, Bristol

TS. Lê Hồ An Châu, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
“Khủng hoảng tài chính toàn cầu và hiệu ứng lan truyền của chính 
sách tiền tệ Mỹ: bài học cho Việt Nam” tại Đại học Kent

GS.Trương Quang Thông, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
“Sở thích rủi ro, tính kiên nhẫn và rủi ro tín dụng vi mô - Một nghiên 
cứu thí nghiệm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại Đại học 
Middlesex

PGS. Nguyễn Công Phương, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
“Cải cách kế toán khu vực công ở Việt Nam: Kinh nghiệm từ Vương 
quốc Anh” tại Đại học Queen's Belfast

TS. Lê Hồ An Châu, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
“Rủi ro hệ thống trên thị trường CDS toàn cầu: ứng dụng phân tích 
mạng lưới” tại Đại học Birmingham

PGS. Trần Thị Thanh Tú, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
“Kinh nghiệm đầu tư xanh của Vương quốc Anh và bài học cho Việt 
Nam” tại Đại học Lincoln

TS. Nguyễn Thị Minh Huệ, Đại học Kinh tế Quốc dân
“Kiểm soát rủi ro đối với tập đoàn tài chính: Kinh nghiệm từ Anh và 
bài học cho Việt Nam” tại Đại học Lincoln

TS. Nguyễn Hoàng Duy, Viện Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
“Tổng hợp các hạt nano từ tính đa chức năng ứng dụng cho tăng 
cường thu hồi dầu” tại University College London

PGS. Nguyễn Ngọc Hà, Đại học Sư phạm Hà Nội 
“Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các bon nano sản xuất từ phụ 
phẩm nông nghiệp” tại Đại học Teesside

PGS. Nguyễn Văn Phúc, Đại học Trưng Vương 
“Các tuyến nhập cư lao động mới từ Việt Nam tới Anh - Động lực, 
hành trình và suy ngẫm” tại Đại học Oxford Brookes

TS. Trần Thị Minh Thi, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
“Chăm sóc trong gia đình hiện đại từ góc nhìn của người cao tuổi 
và con cái ở hai thành phố của Việt Nam và Vương quốc Anh” tại 
Đại học Manchester Metropolitan

GS. Đào Xuân Học, Đại học Thủy Lợi
“Chủ động sống chung với lũ: Hình thành khái niệm mới về quản lý 
lũ ở đồng bằng sông Cửu Long” tại Đại học Northumbria

TS. Nguyễn Thế Quân, Đại học Xây dựng Hà Nội 
“Xây dựng mô hình nhà ở dựa trên lý thuyết vị thế - chất lượng” tại 
Đại học Leeds

TS. Lương Văn Nhân, Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng 
“Dịch thuật của các hội/nhóm hâm mộ tại Việt Nam” tại Đại học 
Portsmouth

TS.Võ Xuân Vinh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
“Đầu tư của các doanh nghiệp trong một nền kinh tế đang chuyển 
đổi” tại SOSA University of London

TS. Tô Trung Thành, Đại học Kinh tế Quốc dân 
“Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của doanh 
nghiệp - Thực tập nghiên cứu về lý thuyết, phương pháp định 
lượng mới, và bài học kinh nghiệm tại Vương quốc Anh” tại Đại 
học Birmingham

TS. Ngô Vi Dũng, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc 
gia Hà Nội
“Cơ cấu vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp tại các nền kinh tế 
đang phát triển và chuyển đổi: Cách tiếp cận thể chế” tại Đại học 
West of England, Bristol

LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
DO VIỆN HÀN LÂM ANH QUỐC TÀI TRỢ

LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
DO NAFOSTED TÀI TRỢ

LĨNH VỰC KỸ THUẬT
DO VIỆN HÀN LÂM KỸ THUẬT HOÀNG GIA ANH TÀI TRỢ
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TS. Lê Đình Chiển, Đại học Mỏ Địa chất
“Xử lý và gia tăng giá trị sử dụng của nước thải công nghiệp tại Việt 
Nam thông qua nuôi trồng tảo để sản xuất dầu thô sinh học “ tại 
Đại học Bath

TS. Nguyễn Trung Kiên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố 
Hồ Chí Minh
“Phát triển lý thuyết dầm bậc cao phi cục bộ cho áp dụng phân 
tích tĩnh, ổn định và dao động dầm nano chức năng” tại Đại học 
Northumbria

TS. Nguyễn Huy Cung, Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh
“Ứng xử của kết cấu mảnh phức tạp dưới tác động của gió: dao 
động, thí nghiệm và tính ổn định” tại Đại học Bristol

TS. Võ Nguyên Sơn, Đại học Duy Tân
“Thiết kế tối ưu mạng chuyển tiếp 2 chiều hấp thu năng lượng trong 
truyền thông tầm gần giữa các thiết bị” tại Đại học Queen's Belfast

TS. Ngô Quang Minh, Viện Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam
“Nghiên cứu, chế tạo cấu trúc nanoantenna cho ứng dụng quang - y 
sinh” tại Đại học Bristol

TS. Nguyễn Đức Thắng, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh
“Đánh giá sự căng thẳng và hoạt động của não bộ sử dụng đa 
phương tiện hỗ trợ phát triển giao diện điện não máy tính” tại Đại 
học Portsmouth

TS. Nguyễn Trung Hiếu, Viện Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam
“Nghiên cứu chế tạo siêu vật liệu metamaterials tần số THz và 
quang tử chức năng bằng phương pháp in 3D” tại Đại học Bangor

TS. Vũ Hải, Đại học Bách khoa Hà Nội
“Tự động kiểm tra thóc giống sử dụng kỹ thuật ảnh siêu phổ (HSI)” 
tại Đại học Strathclyde

TS. Phạm Văn Hoàn, Đại học Cần Thơ
“Các phương pháp tối ưu phân phối hiệu quả cho bài toán dòng 
công suất tối ưu động” tại Đại học Strathclyde

GS. Bùi Thu Lâm, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn 
“Vận trù học và ứng dụng trong logistics xanh ở Việt Nam” tại Đại 
học Liverpool John Moores

TS. Nguyễn Thị Hồng Thương, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
“Sử dụng kỹ thuật biểu hiện đa protein trong thiết kế chủng nấm 
men có khả năng tổng hợp các hợp chất hóa học có giá trị cao” tại 
Đại học Newcastle

GS. Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội 
“Hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh trong lĩnh vực cơ kỹ thuật và 
khoa học vật liệu tiên tiến” tại Đại học Birmingham

PGS. Trang Sỹ Trung, Đại học Nha Trang
“Tính chất kháng khuẩn và chống oxy hóa của màng bao có thể 
ăn được làm từ chitosan và các chất có hoạt tính sinh học và ứng 
dụng của chúng trong bảo quản thủy sản” tại Đại học Abertay

PGS. Nguyễn Thị Lan Hương, Đại học Thủy lợi 
“Giảm rủi ro thiên tai bằng biện pháp phi kỹ thuật. Nghiên cứu điển 
hình về quản lý lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” tại 
Đại học Northumbria

TS. Phạm Thế Hải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội
“Loại bỏ và thu hồi kẽm (Zn) từ nước thải công nghiệp bằng cách 
sử dụng các hệ thống sinh điện hóa” tại Đại học Newcastle

TS. Trần Nguyên Ngọc, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
“Hợp tác nghiên cứu Anh-Việt trong tự động phát hiện và giảm 
thiểu hậu quả các cuộc tấn công vào hạ tầng mạng trọng yếu” tại 
Đại học Liverpool John Moores

TS. Hà Minh Hoàng, Đại học FPT
“Mô hình và tối ưu hóa tác vụ đường sắt với mục tiêu phát triển giao 
thông đô thị bền vững - giải pháp lấy hành khách làm trọng tâm” tại 
Đại học Liverpool John Moores

TS. Nguyễn Xuân Hoài, Đại học Hà Nội
“Nghiên cứu các giải thuật phỏng tiến hóa với độ đo fitness 
ngẫu nhiên” tại Đại học Birmingham

TS. Nguyễn Tiến Anh, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
“Mảng các tế bào nhân tạo để phát hiện các cấu trúc axit amin 
kháng khuẩn” tại Đại học Glasgow

PGS. Nguyễn Văn Duy, Đại học Nha Trang
“Sàng lọc và phát triển bacteriocin kháng ung thư từ hệ vi sinh vật ở 
người dựa theo cách tiếp cận tin sinh học và dữ liệu lớn (Big Data)” 
tại Đại học Greenwich

TS. Nguyễn Hồng Hải, Đại học Lâm nghiệp
“Quan hệ từng loài theo diện tích của các loài cây ở rừng lá rộng 
nhiệt đới” tại Đại học Aberdeen

LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT
DO NAFOSTED TÀI TRỢ
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TS. Trần Mạnh Trí, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Hà Nội
“Nghiên cứu xác định các hợp chất hữu cơ bay hơi trong không khí 
bằng kỹ thuật thu mẫu thụ động kết hợp với phương pháp sắc ký” 
tại Đại học Lancaster

PGS. Nguyễn Ngọc Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội
“Đặc tính bề mặt của phytolith trong rơm rạ và mối quan hệ với 
quá trình giải phóng phốt pho và kali” tại Đại học Queen’s Belfast

TS. Phùng Khánh Lâm, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Oxford
“Xây dựng hợp tác nghiên cứu về sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành 
niên nhiễm HIV” tại Bệnh viện St Mary, London

TS. Trần Thị Huyền Trang, Bệnh viện 108
“Helicobacter pylori và chỉ thị (BabA, Jhp0562)” 
tại Đại học Nottingham

TS. Đỗ Thị Liên, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam
“Phân tích các sản phẩm trung gian được tạo ra trong quá trình 
phân hủy và chuyển hóa các hợp chất hydrocarbon của một số 
chủng vi khuẩn tía quang hợp tạo biofilm ở dạng biofilm đơn 
chủng và đa chủng” tại Đại học Heriot-Watt

TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
“Nhận dạng và đặc tính phân tử của virus Parvo trên lợn ở Việt 
Nam” tại Đại học Edinburgh

TS. Nguyễn Huy Cung, Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh
“Giải quyết thách thức về ổn định kết cấu dưới tác động của gió” 
tại Đại học Leeds 

TS. Lê Anh Tuấn, Đại học Hàng hải
“Thực nghiệm nghiên cứu hệ thống điều khiển tay máy công 
nghiệp” tại Đại học Birmingham

KẾT NỐI MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam

Hiện trạng: Chuẩn bị công bố hồ sơ được tài trợ

Chương trình “Kết nối môi trường nghiên cứu” (REL) hỗ trợ hợp tác quốc tế thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi tri 
thức và kinh nghiệm điển hình, phát triển và triển khai các hoạt động thí điểm trong các lĩnh vực liên quan đến mảng nâng cao 
năng lực của Quỹ Newton. Hoạt động hợp tác do cơ quan nghiên cứu của Việt Nam chủ động đề xuất và kết hợp với các tổ chức 
chuyên gia của Vương Quốc Anh (các trường đại học hoặc các tổ chức tương đương). Các dự án được xây dựng một cách linh 
hoạt đáp ứng nhu cầu sở tại, cho phép các đơn vị nộp hồ sơ sử dụng nguồn tri thức chuyên môn của Vương quốc Anh và tập 
trung hợp tác trong các vấn đề ưu tiên.

PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh

Hiện trạng: Đang xây dựng chương trình

Chương trình “Phát triển chuyên môn và kết nối cộng đồng” hỗ trợ môi trường nghiên cứu và tối ưu hóa ảnh hưởng từ hoạt động 
nghiên cứu dựa trên nhu cầu và những ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Chương trình sẽ:
• Phát triển kỹ năng của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý nghiên cứu và nhân viên hỗ trợ, trang bị kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để tiếp cận các nguồn tài trợ, phố biến kết quả nghiên cứu, chuyển kết quả nghiên cứu thành lợi ích và làm việc một cách 
chiến lược ở tầm quốc tế.
• Tạo cơ chế đối thoại và trao đổi kiến thức về quản trị nghiên cứu và chiến lược xây dựng chính sách nghiên cứu để đảm bảo 
môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn và đạt được ảnh hưởng tối đa từ hoạt động nghiên cứu chất lượng cao. 
• Tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu kết nối với cộng đồng và cán bộ hoạch định chính sách, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
những cộng đồng nghèo nhất và cung cấp bằng chứng nghiên cứu mới nhất phục vụ việc ra các quyết định chính sách.
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GIÁO DỤC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ TOÁN HỌC (STEM)

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Hiện trạng: Đã hoàn thành

Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam triển khai Dự án "Áp dụng phương pháp Giáo dục STEM của Vương 
quốc Anh vào bối cảnh Việt Nam" trong năm học 2016 - 2017. Mục tiêu của dự án:
• Nâng cao năng lực cho giáo viên, lãnh đạo trường phổ thông về áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong công tác giảng 
dạy nhằm nâng cao năng lực học tập và thực hành của học sinh;
• Phát triển giáo trình, đổi mới sách giáo khoa và các phương pháp dạy học theo định hướng STEM, xây dựng tài liệu giáo dục 
STEM;
• Các hoạt động bổ trợ tiếp cận phương pháp giáo dục STEM (câu lạc bộ khoa học, cuộc thi khoa học, nguồn học liệu STEM, 
khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội).

Dự án đã đào tạo 54 giáo viên bộ môn STEM được chọn lọc từ 15 trường trên cả nước và 22 lãnh đạo đại diện từ 5 Sở Giáo dục 
và Đào tạo.

Báo cáo chi tiết của dự án có thể xem thêm tại website của Hội đồng Anh
https://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/giao-duc/khoa-hoc-doi-moi-sang-tao/chuong-trinh- newton-viet-nam/stem

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU CHUNG

Các chương trình hợp tác nghiên cứu tài trợ cho những dự án nghiên cứu trong 24-36 tháng, có chất lượng cao với các mục tiêu 
phát triển quốc tế, nâng cao năng lực và giải quyết các nhu cầu nghiên cứu tại Việt Nam. Chương trình Newton Việt Nam hiện 
đã có 5 sáng kiến nghiên cứu chung:

1. Chương trình hợp tác nghiên cứu lúa gạo bền vững - do Hội đồng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học (BBSRC) và Bộ Khoa học 
và Công nghệ triển khai từ năm 2015.

2. Chương trình hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm do Hội đồng Nghiên cứu Y học (MRC) và Bộ Khoa học và Công 
nghệ thực hiện từ năm 2015.

3. Chương trình hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm do Hội đồng Nghiên cứu Y học (MRC) và Bộ Khoa học và Công 
nghệ thực hiện – lần 2, bắt đầu từ năm 2017. Thời hạn nộp hồ sơ là 12/12/2017.

4. Chương trình hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, với các chủ đề ô nhiễm không khí và sức khỏe, tài nguyên nước 
và rừng ngập mặn nhiệt đới do Hội đồng nghiên cứu (RCUK) và NAFOSTED và các nước đối tác trong khu vực Đông Nam Á thực 
hiện năm 2016.

5. Chương trình hợp tác nghiên cứu liên ngành tự nhiên – xã hội về tăng cường khả năng thích nghi với các hiểm họa thủy văn 
- do Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC) và Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế Xã hội (ESRC) và NAFOSTED tiến hành 
vào năm 2017. Thời hạn nộp hồ sơ là 21/2/2018.

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại học York & Viện Nghiên cứu Lúa Philippines
“Nghiên cứu phát triển các nguồn gen lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Việt Nam & Viện Thực vật Nông nghiệp (National Institute of 
Agricultural Botany) 
“Giải mã và khai thác nguồn gene bản địa phục vụ các chương trình cải tiến giống lúa ở Việt Nam” 

Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Y học nhiệt đới Liverpool (Liverpool School of Tropical Medicine)
“Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát”

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương và Đại học Cambridge
“Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gene thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm trùng bệnh viện”

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LÚA GẠO

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1

2
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4

KẾT NỐI CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

Cơ quan thực hiện: Hội đồng Anh và các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam

Hiện trạng: Tiếp tục thực hiện

Chương trình “Kết nối các tổ chức nghiên cứu khoa học” cung cấp hỗ trợ tài chính để hình thành quan hệ hợp tác nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Các dự án do chương trình tài trợ giải quyết các nhu cầu và thách thức về 
phát triển tại địa phương như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh lương 
thực và năng lượng.

Nguồn hỗ trợ tài chính này chủ yếu nhằm cung cấp kinh phí ban đầu với mục đích:
• Khởi động và phát triển hợp tác giữa các nhóm, khoa, trường/ viện nghiên cứu tại Việt Nam với Vương quốc Anh
• Trao đổi kiến thức và chuyên môn nghiên cứu
• Thiết lập các trung tâm nghiên cứu tại địa phương phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng 
của Đại học Oxford tại Hà Nội 
“Hướng tới kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc tại 
Việt Nam”

Đại học Y tế cộng đồng và Đại học Queen’s Belfast
“Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch 
vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam”

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 
Đại học Brighton
“Các dạng bào chế của curcumin nhằm tăng tính sinh khả dụng để 
sản xuất công nghiệp tại Việt Nam”

Viện Di truyền Nông nghiệp và Trung tâm Phân tích hệ gen
“Phát triển năng lực ứng dụng công cụ tin sinh học thế hệ mới để 
phân tích hệ gen lúa Việt Nam”

Viện Chăn nuôi và Đại học Thú y Hoàng gia 
“Nghiên cứu về động thái lưu hành vi rút cúm A (H5N1) ở Việt Nam 
nhằm cải thiện phúc lợi cho người chăn nuôi gia cầm”

Đại học Nông lâm Huế và Đại học Leeds 
“Chống xói mòn rừng ở miền trung Việt Nam”

Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Aston
“Nghiên cứu sản xuất và phát triển bền vững nhiên liệu xanh từ 
những dầu thải và dầu không ăn được của Việt Nam”

Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Strathclyde
“Công nghệ điện hóa tiên tiến xử lý và thu hồi kim loại từ chất thải 
công nghiệp”

Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Southampton
“Phát triển công nghệ xử lý nước thải kỵ khí tiên tiến có chi phí thấp 
hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường 
và sức khỏe cộng đồng phù hợp với các quốc gia thu nhập thấp”

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Liverpool 
John Moores
“Hợp tác Vương quốc Anh – Việt Nam về đổi mới công nghệ số 
nhằm phát triển vững chắc hệ thống logistics hàng hải Việt Nam”

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Trường Y học và Vệ sinh Nhiệt đới London (London School of Tropical Medicine and Hygiene)
“Đặc điểm dịch tế học, gánh nặng bệnh tật liên quan đến nhiễm HPV ở Việt Nam”

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương & Đại học Cardiff
“Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam, xác định đặc điểm cấu trúc gene và yếu tố liên quan của vi khuẩn kháng thuốc thường 
gặp ở Việt Nam” 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh & Đại học East Anglia
“Nghiên cứu chất lượng không khí hai thành phố ở Việt Nam”

Đại học Cần Thơ & Đại học Hull
“Khả năng phục hồi và tính bền vững của đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của thay đổi dòng chảy lưu lượng và bùn cát”

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam & Đại học Nottingham
“Đánh giá toàn diện tác động của con người đến thủy văn và môi trường trên hệ thống sông Hồng đoạn chảy qua đồng bằng Bắc Bộ hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững”

Đại học Thủy lợi Hà Nội, Đại học Aberystwyth và Đại học Sumatera Utara, Indonesia
“Giám sát quy mô và các dịch vụ rừng ngập mặn (MOMENTS): Yếu tố kiểm soát điểm tới hạn?”

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Leeds
“Khai thác nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn bền vững”

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG
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Đại học Kính tế thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Newcastle
“Gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp Việt Nam”

Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Đại 
học Cranfield
“Tăng cường an toàn và an ninh lương thực (gạo và bắp): Những 
chiến lược ngăn ngừa và hạn chế để điều khiển độc tố nấm mốc và 
nấm mốc trong suốt quá trình bảo quản ở Việt Nam”

PGS. Nguyễn Chấn Hùng, Viện Nghiên cứu Điện tử, tin học, tự 
động hóa, “Máy marketing cảm xúc GDS”

PGS. Trần Thanh Sơn, Đại học Kiến trúc Hà Nội,
“Thiết bị lọc tự động rửa thủy lực với vật liệu lọc polimer”

PGS. Bùi Trung Thành, Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh, “Máy cắt, vớt rong, cỏ dại trên kênh rạch, sông hồ”

TS. Nguyễn Ngọc Đức, Đại học Công nghệ thành phố 
Hồ Chí Minh, “Quạt khuếch gió hồi lưu”

TS. Dương Ngọc Tú, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, 
“Sản phẩm NACUMIN từ kết quả dự án quốc tế Việt - Anh về phát 
triển toàn diện cây nghệ tại Việt Nam”

Ông Nguyễn Đức Hải, Công ty Finsom, 
“Loanvi.com: Nền tảng kết nối vốn kinh doanh cho cá nhân và công 
ty khởi nghiệp (peer-to-peer lending)”

Bà Trương Đỗ Minh Đức, Công ty Proview,
“Kpibsc.com: Nền tảng Phần mềm giúp Quản lý chiến lược và Đo 
lường hiệu quả hoạt động”

Ông Lê Tấn Hưng, Công ty TNHH Sinh học Phương Nam, 
“Chế phẩm sinh học phòng trị bệnh đốm nâu trên cây thanh long”

Ông Đặng Xuân Trường, Công ty Hachi, 
“Ứng dụng IoT - theo dõi và kiểm soát các điều kiện môi trường 
trong nông nghiệp qua smartphone kết nối 3G hoặc Wifi”

Đại học Duy Tân và Đại học Queen's Belfast
“Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ''Xã hội kết nối'' cho thành 
phố của tương lai”

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Hull
“Sách trong tương lai: Sự tích hợp giữa sách giáo khoa và vở ghi 
chép của học sinh”

ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (LIF)

Cơ quan thực hiện: Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia và Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Hiện trạng: Năm thứ 4 - tiếp tục thực hiện

Chương trình Đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu” xây dựng năng lực kinh doanh và thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu cho các nhà khoa học. Hàng năm, một nhóm gồm 14 nhà nghiên cứu Việt Nam và một đại diện từ NATEC tham gia khóa tập 
huấn kéo dài hai tuần tại Anh, tiếp xúc với các chuyên gia cố vấn và xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế. Trong ngắn hạn, các 
nhà khoa học sẽ xây dựng một kế hoạch thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Về dài hạn, các học viên sẽ được hưởng lợi từ 
sự hỗ trợ của NATEC và tiếp cận với mạng lưới các nhà sáng chế khác và các chuyên gia quốc tế.

Chương trình đã đào tạo 45 học viên và dự kiến 15 nhà khoa học khác sẽ có khóa học tại London vào tháng 12/2017. Dưới đây 
là một số thành viên đã tham gia chương trình trong 3 năm đầu tiên:

THÚC ĐẨY CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (GIPA)

Cơ quan thực hiện: Innovate UK

Hiện trạng: Đang thiết kế

Chương trình hiện đang được Innovate UK và đối tác Nesta thiết kế và triển khai. Mục tiêu của chương trình là tăng cường năng 
lực cho các nhà hoạch định chính sách về đổi mới sáng tạo ở Đông Nam Á thông qua khóa đào tạo tại Anh với các chuyên gia 
cố vấn, tiếp cận bí quyết và kinh nghiệm của nước Anh cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.
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Chương trình Newton Việt Nam đầu tư vào các hoạt động xây dựng năng lực và các dự án nghiên cứu chung hỗ trợ phát triển 
kinh tế xã hội của Việt Nam. Sau đây là một số ví dụ điển hình cho các hoạt động mà chúng tôi đã tài trợ.

Một số dự án t iêu biểu

Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại 
và tái phát

Việt Nam nằm trong 20 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao 
nhất trên toàn cầu. Mặc dù chiến lược điều trị bệnh lao có giám 
sát trực tiếp đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc nhưng có 
khoảng 10% bệnh nhân lao mới và 25% bệnh nhân lao tái trị điều 
trị không thành công.

Trong những yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị, sự khác 
biệt về dược động học (PK) của thuốc chống lao ở bệnh nhân và 
dược lực học (PD) của chủng vi khuẩn lao gây bệnh đối với thuốc 
chống lao hàng 1 có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Nghiên cứu này sử dụng các dữ liệu PK, PD để tìm hiểu mối 
liên quan tới đáp ứng điều trị kém và khuyến cáo liều điều trị tối 
ưu cho bệnh nhân lao phổi không đa kháng thuốc điều trị bằng 
thuốc chống lao hàng 1. Hiện nay, nghiên cứu đang được triển 
khai tại Khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Phổi 
Trung ương, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện 74 Trung ương và 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Chủ nhiệm đề tài:
GS. Giancarlo Biagini, Trường Y học nhiệt đới 
Liverpool 
PGS. Lê Thị Luyến, Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia 
Hà Nội

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh (MRC) 
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối 
quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Sự 
xuất hiện các loài vi khuẩn đa kháng hoặc toàn kháng đang là 
mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Trên thế giới, 
có khoảng 700.000 trường hợp tử vong mỗi năm và con số này 
được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên đến 100 triệu ca tử vong vào 
năm 2050. Việc phát hiện nguồn gốc, đường lây truyền vi khuẩn 
đa kháng để có các giải pháp hữu hiệu trong chẩn đoán, điều trị, 
dự phòng và ngăn chặn sự bùng nổ tình trạng vi khuẩn kháng 
kháng sinh là một vấn đề mang tính toàn cầu.

Nghiên cứu này ứng dụng các kỹ thuật vi sinh hiện đại, đặc biệt 
là công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (WGS) nhằm xác định 
vi khuẩn đa kháng kháng sinh, đường lây truyền trong bệnh viện 
một cách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, công nghệ giải 
trình tự toàn bộ gen của vi khuẩn đa kháng thuốc còn cho phép 
phát hiện các gen đa kháng, điều tra dịch tễ học của vụ dịch 
nhằm đề xuất kịp thời các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn. Xu 
hướng ứng dụng kỹ thuật này đã được thực hiện tại nhiều bệnh 
viện lớn trên thế giới. Hiện tại, nghiên cứu đang được triển khai 
tại hai bệnh viện lớn của Việt Nam là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn 
bệnh viện

Chủ nhiệm đề tài:
TS. Estee Torok, Đại học Cambridge
PGS. Nguyễn Văn Kính, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
Trung Ương

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh (MRC) 
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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Chủ nhiệm đề tài:
TS. David Oram, Đại học East Anglia
PGS. Tô Thị Hiền, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC)
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED)

Nghiên cứu chất lượng không khí hai thành phố ở Việt Nam

Việc đo chất lượng không khí ở Việt Nam cả trong pha hạt và 
pha khí chưa được thực hiện nhiều và thường không được kiểm 
chứng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án thực hiện nghiên 
cứu về chất lượng không khí ở hai thành phố lớn của Việt Nam: 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trên thực tế, hai thành phố 
này chịu nhiều tác động từ các nguồn ô nhiễm khác nhau. Vì 
vậy dự án nghiên cứu có mục tiêu phân loại được các nguồn ô 
nhiễm và xác định được những ảnh hưởng quan trọng nhất đến 
chất lượng không khí và sức khỏe con người. Nghiên cứu sẽ tập 
trung vào hai đợt đo đồng thời tại hai thành phố trong vòng 1 
tháng trong năm 2018 và 2019 với sự kết hợp của các nhà khoa 
học và thiết bị của Việt Nam và Anh. Nghiên cứu dự kiến sẽ thiết 
lập việc đo chất lượng không khí tại một vị trí chính ở mỗi thành 
phố cùng với mạng lưới đo bằng các sensor và lấy mẫu để đánh 
giá được ảnh hưởng của sự lan truyền các chất ô nhiễm. Một 
kết quả quan trọng đạt được từ nghiên cứu là cải thiện được 
năng lực đo chất lượng không khí ở Việt Nam, từ đó cho phép 
khả năng dự báo và giảm thiểu ô nhiễm không khí tốt hơn.

Chủ nhiệm đề tài:
TS. Suzanne McGowan, Đại học Nottingham
TS. Đỗ Thu Nga, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC)
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED)

Đánh giá toàn diện tác động của con người đến thủy văn và môi trường trên hệ thống sông Hồng đoạn 
chảy qua đồng bằng Bắc Bộ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam là nơi tập trung sinh sống 
của 20 triệu dân, là vựa lúa của khu vực, có thủ đô Hà Nội và rất 
nhiều các khu công nghiệp đã và đang phát triển, mở rộng trong 
nhiều thập kỷ qua. Sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ trong 
khu vực đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến điều kiện môi trường và 
hệ sinh thái tại vùng đồng bằng cũng như vùng ven biển miền 
bắc. Dự án nghiên cứu này tổng hợp các kết quả phân tích đồng 
vị, phân tích chất độc hữu cơ khó phân hủy và các chất ô nhiễm 
nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn cập nhật, chi tiết, trên 
cơ sở các quá trình về tải lượng của các nguyên tố dinh dưỡng 
(cả cácbon) và sự phân bố các chất ô nhiễm. Nghiên cứu sẽ tập 
trung vào 03 khu vực quan trọng gồm: hồ thủy điện Hòa Bình, 
hạ lưu đồng bằng bắc bộ, và lưu vực sông Đáy (nơi có thủ đô 
Hà Nội).
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Khả năng phục hồi và tính bền vững của đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của thay đổi dòng chảy 
lưu lượng và bùn cát

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng đồng bằng dễ 
bị tổn thương nhất trên thế giới dưới tác động của sự thay đổi về mặt môi 
trường và nước biển dâng. Với đặc trưng của vùng đồng bằng trẻ có mật độ 
dân số cao, ĐBSCL là vùng đất trù phú, phù hợp cho các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực của vùng và 
quốc tế. Ngập lũ hằng năm là hiện tượng tự nhiên quan trọng có thể gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống sản xuất nông nghiệp và sinh kế của cộng 
đồng địa phương và hiện tượng tự nhiên này có thể trở nên nghiêm trọng 
hơn trong tương lai. Dư án nghiên cứu này được đồng phát triển và phối hợp 
thực hiện bởi một số nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực ở Anh (Đại học 
Hull, Đại học Southampton và Đại học Exeter) và ở Việt Nam (Đại học Cần 
Thơ và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) nhằm hướng đến: (i) Thiết lập bộ 
dữ liệu thời gian thực (real-time) từ các trạm đo mực nước và cung cấp cho 
các đối tác của dự án nghiên cứu nhằm tăng cường hiệu quả công tác cảnh 
báo lũ lụt; (ii) Một mô hình toán cấp đồng bằng có thể hỗ trợ xác định các 
mối đe dọa đang xảy ra (như khai thác cát tại chỗ, suy giảm nguồn cung 
cấp bùn cát và mực nước biển dâng) đối với tính bền vững của hệ thống 
đồng bằng và sự thay đổi của nguy cơ lũ lụt trong khoảng thời gian từ trung 
đến dài hạn; và (iii) Một số dự báo của mô hình động lực tích hợp sẽ giúp 
đưa ra các chiến lược quản lý tài nguyên nước và bùn cát trong tương lai 
hướng đến phát triển bền vững của ĐBSCL, trong đó chú ý đến vấn đề an 
ninh lương thực, không chỉ cho vùng mà còn cho quốc gia và quốc tế.

Giám sát quy mô và các dịch vụ rừng ngập mặn (MOMENTS):
Yếu tố kiểm soát điểm tới hạn?

Rừng ngập mặn (RNM) cung cấp một số lượng đáng kể các dịch 
vụ hệ sinh thái (HST), như cung cấp các nguồn sinh kế quan 
trọng cho cộng đồng dân cư địa phương, bao gồm cả việc bảo 
vệ đường bờ biển. Mặc dù RNM cung cấp các dịch vụ HST, song 
quy mô RNM trên phạm vi toàn cầu đang bị đe doạ, đặc biệt ở 
khu vực Đông Nam Á. Mục đích của dự án “Giám sát quy mô 
và các dịch vụ rừng ngập mặn (MOMENTS): Yếu tố kiểm soát 
điểm tới hạn?” là tìm ra sự khác biệt thực sự xảy ra giữa những 
thay đổi ngắn hạn với các xu hướng dài hạn trong lớp phủ RNM 
ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng. Các kết quả chính đạt được là: thiết lập được mô 
hình điểm tới hạn của RNM, giúp cho công tác quản lý thích hợp 
hơn và tăng sự thành công trong việc phục hồi; xây dựng được 
mô hình kinh tế cho các dịch vụ HST RNM; xây dựng phần mềm 
nguồn mở RSGISLib miễn phí, dựa trên sự phát triển hệ thống 
giám sát RNM. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng 
địa phương, chính quyền địa phương và quốc gia, các nhà hoạch 
định chính sách, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ 
và các bên liên quan khác, với khả năng ứng dụng không chỉ ở 
đồng bằng sông Hồng mà còn ở bất cứ đâu, dọc theo những dải 
RNM nhằm bảo vệ các bờ biển dễ bị tổn thương.

Chủ nhiệm đề tài:
GS. Daniel Roy Parsons, Đại học Hull
PGS. Văn Phạm Đăng Trí, Đại học Cần Thơ

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên 
(NERC)
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 
Quốc gia (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài:
TS. Peter John Bunting, Đại học Aberystwyth
TS. Nguyễn Thị Xuân Thắng, Đại học Thủy lợi
TS. Mohammad Basyuni, Đại học Sumatera Utara, 
Indonesia

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC)
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) 
Quỹ Khoa học Indonesia
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Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics hàng hải

Ngành logistics hàng hải là một trong những động lực chính 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với 90% lượng hàng 
nhập và xuất khẩu từng được vận chuyển qua đường biển (theo 
số liệu tháng 11/2013). Ngành logistics nói chung, và logistics 
hàng hải nói riêng, hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức 
về chi phí, hiệu quả và ảnh hưởng môi trường, một phần do 
thiếu sự tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch 
vụ logistics.

Với sự hỗ trợ của quỹ Newton, một mạng lưới hợp tác trong 
ngành công nghiệp logistics giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 
đã được thiết lập, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm 
tác động môi trường, và tăng cường nghiên cứu và giáo dục về 
khoa học logistics. Sự hợp tác của các đối tác công nghiệp, 
trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính 
sách đã dẫn đến những tiến bộ kỹ thuật đáng kể bao gồm các 
kỹ thuật tối ưu hóa mới và các thuật toán có khả năng giải 
quyết các vấn đề tối ưu logistics ở quy mô lớn.

Hiện mạng lưới đã lần đầu tiên thiết lập được một số dự án hợp 
tác giữa 18 cơ quan và tổ chức. Năm trong những dự án này là 
với các công ty Việt Nam để biến các ý tưởng nghiên cứu sáng 
tạo thành các sản phẩm kỹ thuật có thể giải quyết những thách 
thức trong các lĩnh vực như tối ưu quy hoạch xe, lập kế hoạch 
chuyển container lên tàu, mô phỏng cảng, xếp dỡ container.

Mạng lưới đã góp phần cung cấp thông tin hỗ trợ quá trình 
hoạch định chính sách của một số cơ quan quản lý ở Việt Nam. 
Những kết quả của mạng lưới cũng sẽ đóng góp vào quá trình 
giảm khí thải và ô nhiễm hàng hải trên toàn thế giới.

Chủ nhiệm đề tài:
TS. Nguyễn Trung Thành, Đại học Liverpool 
John Moores
PGS. Nguyễn Hà Nam và PGS. Nguyễn Việt Hà, 
trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đối tác liên kết: Đại học Hàng hải Việt Nam; Cụm 
cảng Greenport, công ty Viconship; Mersey Maritime; 
các tập đoàn AECOM và Nippon Express

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Anh
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
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Duy trì hệ thống viễn thông trong điều kiện thiên tai

Từ 2005 đến 2014, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 649 đợt 
thiên tai với gần 10.000 thương vong và 1.5 triệu ngôi nhà bị tàn 
phá mỗi năm. Mặc dù Việt Nam rất nỗ lực trong việc giảm thiểu 
ảnh hưởng của thiên tai (lũ lụt, sạt lở đất, bão, hạn hán,...), song 
các giải pháp khoa học kỹ thuật vẫn chưa được nghiên cứu và 
triển khai hiệu quả.

Được tài trợ bởi Quỹ Newton, dự án đã tập trung giải quyết yêu 
cầu về duy trì các kênh truyền thông tin trong những điều kiện 
bất lợi. Nhóm dự án đã thiết kế một hệ thống vô tuyến không 
đồng nhất tích hợp (IHWS - Integrated Heterogeneous Wireless 
System) với tính bền vững cao, nhằm đáp ứng các yêu cầu về 
kênh truyền thông trong điều kiện thiên tai, ngay cả khi mạng 
viễn thông hiện có bị phá hủy, nguồn cung cấp năng lượng bị 
hỏng/cạn kiệt, và mạng bị tắc nghẽn. Hệ thống cũng hỗ trợ tính 
năng cảnh báo sớm thiên tai bằng cách phát hiện sớm mực 
nước, độ chấn động, và tốc độ gió ở những nơi thường xảy ra 
thiên tai. Đối với thành phố lớn, hệ thống có khả năng phát hiện 
sự gia tăng đột biến về nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ồn, và mức 
khí thải (CO2) để có những giải pháp kịp thời nhằm hạn chế sự 
ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến chất lượng sống của 
người dân.

Hệ thống có nhiều tiềm năng ứng dụng trong việc quản lý rủi ro 
thiên tai, biến đổi khí hậu và lượng khí thải; cũng như trong các 
dịch vụ y tế điện tử. Trong dự án, các nghiên cứu sinh và cán bộ 
nghiên cứu từ 20 trường đại học tại Việt Nam đã được đào tạo 
về hệ thống, đồng thời các công ty viễn thông hàng đầu cũng 
rất quan tâm đến việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế.

Chủ nhiệm đề tài:
TS. Dương Quang Trung, Đại học Queen’s Belfast 
TS. Võ Nguyên Sơn, Đại học Duy Tân

Đối tác tài trợ:
Hội đồng Anh
Đại học Duy Tân
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Tình trạng sở hữu trí tuệ: Có bằng sáng chế tại Việt Nam

Thiết bị lọc tự động thủy lực là thiết bị xử lý nước thông minh sử dụng 
vật liệu polyme nổi làm vật liệu lọc. Tính độc đáo của thiết bị lọc là 
làm việc hoàn toàn tự động dựa trên nguyên lý thủy lực không có các 
bộ phận chuyển động như van, khóa và các thiết bị phụ trợ khác như 
máy bơm rửa lọc, máy nén khí, thiết bị điện tử. Đặc thù khác là thiết bị 
có thể tổ hợp các quá trình xử lý như lý, hóa, sinh học vào trong một 
thiết bị phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế công nghệ và chất lượng nước 
đầu vào. Thiết bị lọc có thể được ứng dụng để xử lý và cấp nước sinh 
hoạt cho các vùng không có hệ thống cấp nước trung tâm. Thiết bị 
cũng có thể ứng dụng để xử lý triệt để nước thải như là xử lý bậc 3 để 
đáp ứng được yêu càu bảo vệ môi trường. Cho đến nay có 24 trạm xử 
lý nước cấp cho sinh hoạt (tổng công suất 2900 m3/ngđ) và 6 trạm 
xử lý nước thải (tổng công suất (2200 m3/ngđ) ứng dụng công nghệ 
thông minh với thiết bị lọc tự rửa được đưa vào hoạt động. Việc ứng 
dụng công nghệ thông trên giúp giảm được giá thành xây dựng, lắp 
đặt và vận hành từ 10-20%.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

THIẾT BỊ LỌC TỰ ĐỘNG THỦY LỰC

Máy thực hiện chức năng cắt – vớt rong, cỏ dại dưới mặt nước; thu 
gom rác thải nổi trên mặt; chứa tạm sản phẩm sau cắt vớt trên máy 
và chuyển đổ sản phẩm lên bờ. Máy tự hành bằng hai bánh xe nước, 
có thể làm việc độc lập, đổi được chiều quay dễ dàng để có thể cơ 
động tiến, lùi, quay phải, quay trái khi làm việc.

Máy đặc biệt có ích cho đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng với mạng 
lưới kênh rạch và sông ngòi dày đặc. Máy giúp cho việc cấp nước 
tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định, đồng thời góp phần 
thoát nước nhanh, chống ngập úng cục bộ cho các đô thị thành phố 
có kênh rạch. Sản phẩm đã góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi 
trường và sức khỏe cộng đồng, tăng tốc độ giao thông thủy trên sông 
lớn và tạo cảnh quan đẹp trên kênh rạch đô thị. Máy có thể tiết kiệm 
được 180 công nhân so với công việc thủ công truyền thống trên mỗi 
hecta.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuộc Đại học Công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số hợp đồng thiết kế và chế tạo 
máy tại các tỉnh khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

MÁY CẮT - VỚT LỤC BÌNH, RONG, CỎ DẠI

PGS. Trần Thanh Sơn
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)

PGS. Bùi Trung Thành
Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)
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Công ty TNHH Sinh học Phương Nam đã phát triển hai chế phẩm sinh 
học dùng để phòng trị bệnh đốm nâu trên cây thanh long, một loại cây 
quan trọng có giá trị kinh tế cao của Việt Nam. Các chế phẩm có thành 
phần gồm tế bào sống của các chủng Streptomyces và các hoạt chất 
sinh học có khả năng ức chế nấm gây bệnh đốm nâu. Hai chế phẩm 
được sản xuất có dạng rắn (được đặt tên là BIO- FDS) và dạng lỏng 
(được đặt tên là BIO-FDL).

Thực nghiệm chứng minh rằng việc sử dụng kết hợp hai chế phẩm làm 
giảm tỉ lệ bệnh và tăng năng suất thu hoạch. Các lợi ích khác khi sử 
dụng chế phẩm bao gồm giảm tồn dư hóa học trong quả, giúp quả có 
hình dáng và màu sắc đẹp hơn, cải thiện độ phì nhiêu của đất, giảm ô 
nhiễm môi trường do giảm sử dụng thuốc hóa học.

Hiện tại Công ty đã bắt đầu sản xuất và cung cấp cho các công ty dưới 
dạng bán buôn và đồng thời bán lẻ cho các nông hộ.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY 
THANH LONG

Thực phẩm bẩn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung 
thư và tử vong tại Việt Nam. Đây là lý do dự án Hachi ra đời.

Hachi ứng dụng công nghệ cao, sử dụng các cảm biến vào hệ thống 
trồng rau sạch thuỷ canh không cần đất trên quy mô trang trại với 
năng suất cao hơn từ 50 – 300% so với thông thường và đảm bảo an 
toàn tuyệt đối.

Bằng những nỗ lực của mình, dự án Hachi đã nhận được nhiều giải 
thưởng uy tín như giải ba cuộc thi khởi nghiệp của đại sứ quán Mỹ, 
nhận vốn đầu tư từ quỹ Vietnam Silicon Valley và gần đây nhất là 
nhận được đầu tư và hỗ trợ của VCIC với nguồn vốn từ Worldbank về 
thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngoài ra Hachi cũng đã giúp xây dựng hơn 10 trang trại trồng rau 
sạch thuỷ canh trên khắp Việt Nam với tổng diện tích 20.000m2, tạo 
việc làm cho hơn 100 nông dân.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

HACHI – NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Ông Đặng Xuân Trường
Công ty Hachi

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)

Mr. Lê Tấn Hưng
Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)
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TS. Đức và nhóm cộng sự tại Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí 
Minh đã đạt được một số tiến bộ đáng kể về sản phẩm Quạt khuếch gió 
hồi lưu kể từ khi tham gia chương trình LIF hồi tháng 2 năm 2017. Vào 
tháng 4, nhóm đã giới thiệu sản phẩm với Bộ Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam để tìm kiếm đầu tư và nhận được 10.000 đô la Mỹ từ một nhà 
đầu tư từ thiện để sản xuất ra 1.000 người chiếc quạt tặng cho các hộ 
nghèo ở nông thôn Việt Nam. Nhóm hiện đang chờ một khoản tài trợ 
40.000 đô la Mỹ để sản xuất thêm 2.000 chiếc quạt với cùng mục đích. 
Sử dụng công nghệ in 3D, nhóm hiện có thể sản xuất 500 chiếc quạt 
mỗi ngày. Nhóm của TS. Đức đang nghiên cứu các phiên bản cao cấp 
hơn, có thể bán với giá cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Các nhà 
khoa học đang có kế hoạch bán hàng trước hết ở Việt Nam và sau đó là 
ở các nước ASEAN khác và châu Phi. Nhóm dự định sử dụng lợi nhuận 
từ bán thương mại để bù đắp chi phí tài trợ quạt cho người nghèo.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

QUẠT KHUYẾCH GIÓ HỒI LƯU

TS. Nguyễn Ngọc Đức
Đại học Công nghệ thành phố 
Hồ Chí Minh

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)

NACUMIN là sản phẩm của Chương trình hợp tác nghiên cứu phát triển 
toàn diện cây Nghệ (Curcuma longa) tại Việt Nam giữa các nhà khoa 
học Vương quốc Anh và Việt Nam do Hội đồng Anh và quỹ Newton đồng 
tài trợ. NACUMIN có thành phần tinh chất nghệ curcumin tự nhiên siêu 
hòa tan có kích thước nano được chiết xuất từ củ nghệ vàng bằng công 
nghệ hóa học xanh và công nghệ bào chế nano. Sản phẩm đang được 
công ty TECHBIFARM tiến hành hợp tác đầu tư sản xuất thành công 
ở quy mô công nghiệp trên 3 dạng: dạng bột, dạng viên nang và dạng 
dung dịch kết hợp mật ong rừng tự nhiên.

Việc phát triển vùng trồng nguyên liệu nghệ và kiểm soát chất lượng 
theo tiêu chuẩn GACP_WHO giúp người nông dân tận dụng đất đai 
(nhất là đất đồi) tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập đáng kể 
cho người nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Sản phẩm đã tích 
hợp các công dụng hữu ích cho sức khỏe người tiêu dùng như:
Giúp chống oxy hóa, làm giảm nguy cơ mắc khối u, bướu do tác nhân 
oxy hóa gây ra; Giúp các vết thương, vết loét nhanh liền sẹo, làm mờ vết 
thâm nám; Giúp làm giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng; 
Giúp làm đẹp, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

NACUMIN-CURCUMIN TỰ NHIÊN SIÊU HÒA TAN
CHIẾT XUẤT TỪ CỦ NGHỆ

TS. Dương Ngọc Tú
Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)
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GDS là một thiết bị quảng cáo tương tác với thị giác máy tính có thể 
nhận dạng khán giả và cho phép họ tương tác với nội dung hiển thị 
bằng cử chỉ tay và cử động cơ thể. Tên "Máy marketing cảm xúc" bắt 
nguồn từ khả năng gây ấn tượng với khán giả thông qua tác động vào 
cảm xúc (một kỹ thuật marketing hiện đại). Nó cũng tích hợp công 
nghệ thực tại nâng cao để nhúng người xem vào nội dung số trên màn 
hình, đo lường mức độ quan tâm, nhận dạng tuổi & giới tính... Với khả 
năng thu hút và cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho khán giả, GDS 
có thể được sử dụng trong quảng cáo, du lịch, khách sạn, ngân hàng, 
bất động sản và giáo dục.

Sản phẩm sẵn sàng cho ứng dụng thương mại và đã được sử dụng 
trong Triển lãm Công nghệ IBM, Triển lãm Vietbuild và đã được triển 
khai tại 5 thành phố cho các khách hàng như IBM Việt Nam, DKSH... 
từ 2014. Từ năm 2017, GDS đã phát triển thành một Robot hình người 
di động có tên VIEBOT, đã được đưa tin trên các phương tiện thông 
tin đại chúng như VTV, VTC, và một số báo.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

MÁY MARKETING CẢM XÚC GDS

PGS. Nguyễn Chấn Hùng
Viện Nghiên cứu Điện tử, tin học, tự 
động hóa

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, toàn thế giới có hơn 2 tỷ người 
không thể tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản từ các kênh tài chính 
truyền thống. Dự án LoanVi.com được thành lập bởi một đội ngũ trẻ 
trung, năng động, có niềm đam mê dùng công nghệ tạo ra những giá 
trị tích cực cuộc sống ở Việt Nam. LoanVi.com có nhiệm vụ lấp đầy 
khoảng trống về nhu cầu tài chính giữa các đối tượng cá nhân và 
các nhà đầu tư tài chính. Thuật toán của chúng tôi kết nối các doanh 
nhân sáng tạo, các chủ doanh nghiệp nhỏ, các nghệ nhân địa phương 
và các nhà đầu tư (cá nhân hoặc quỹ đầu tư). Người dùng sản phẩm 
LoanVi có khả năng tiếp cận tài chính với lãi suất hợp lí, dễ dàng và 
minh bạch.

LoanVi là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được nhận đầu tư 
từ các quỹ đầu tư công nghệ uy tín như SparkLabs (Hàn Quốc) và 
Startup Chile (Chính phủ Chile), và gần đây là Elevate Japan (Nhật 
Bản). LoanVi cũng vinh dự được chọn tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới Đông Nam Á vào hai năm 2014 và 2016.

Chương trình đào tạo “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu”

LOANVI.COM: NỀN TẢNG KẾT NỐI VỐN KINH DOANH CHO CÁ 
NHÂN VÀ CÔNG TY KHỞI NGHIỆP (PEER-TO-PEER LENDING)

Ông Nguyễn Đức Hải
Finsom JSC

Đối tác tài trợ:
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia &
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (NATEC)
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Lễ ký kết Bản ghi nhớ cấp Chính phủ

Hội thảo kết nối nhà khoa học lĩnh vực hóa môi trường, 2014

Hội thảo kết nối nhà khoa học lĩnh vực sinh học da liễu, 2017

Nguyên Ngoại trưởng Anh đến thăm Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam

Đào tạo giáo viên về giáo dục STEM, Hà Nội 2016

Dự án về nông nghiệp chính xác, giữa Đại học Kinh tế 
thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Newcastle

Các nhà khoa học Việt – Anh 
tham quan nhà máy chế biến gạo, Cần Thơ, 2017

Cùng nhìn lại...
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Hội thảo kết nối nhà khoa học Vương quốc Anh – Đông Nam Á, Jakarta 2017

Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lúa gạo, 
IRRI, Philippines 2017

Đoàn LIF năm 1 tại Đại học Cambridge, 2015

Học về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, 
London 2016

Nhóm nghiên cứu điều trị lao, Hà Nội 2017

Cán bộ RCUK và NAFOSTED đến thăm dự án 
rừng ngập mặn, Viện CRES, ĐHQG Hà Nội, 2017

Đoàn LIF năm 3 tại London, 2017



Các nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm tìm kiếm đối tác nghiên cứu tại Vương quốc Anh trong một lĩnh vực 
chuyên môn nhất định, có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:

• Sử dụng Khung đánh giá chất lượng nghiên cứu 2014 (Research excellence framework 2014) của Tạp chí 
Times Higher Education www.timeshighereducation.com để tìm các trường đại học hàng đầu trong mỗi lĩnh 
vực nghiên cứu.
• Vào trang web của các trường đại học để tìm các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quan tâm và thông tin 
liên lạc chi tiết.
• Tìm hiểu qua các bài báo, tạp chí và danh sách dự án được tài trợ trong lĩnh vực quan tâm. 

Công cụ trực tuyến:
Các trang web sau đây có thể giúp các nhà nghiên cứu kết nối trực tuyến:

• Piirus - www.piirus.ac.uk
• Researcher ID - www.researcherid.com
• ResearchGate - www.researchgate.net
• www.findaphd.com
 
University UK International (UUKI) là cơ quan đại diện các trường đại học của Anh trên tầm quốc tế. 
UUKI hỗ trợ Quỹ Newton qua các cách sau:

• UUKI kết nối các nhà khoa học Anh và các nước đối tác để nộp hồ sơ cho chương trình Researcher Links 
và Institutional Links.
www.universitiesuk.ac.uk/International/funding-and-opportunities/Pages/newton-fund.aspx
• UUKi tổ chức một mạng lưới các nhà khoa học quan tâm tới Quỹ Newton, chia sẻ cơ hội và kinh nghiệm
www.universitiesuk.ac.uk/International/Pages/networks-and-specialist-communities.aspx

Các hội thảo kết nối thuộc Quỹ Newton
Các cơ quan thực hiện Quỹ Newton có thể tổ chức một số hội thảo kết nối, hỗ trợ các nhà khoa học Anh và 
Việt Nam gặp gỡ và thảo luận trực tiếp trước khi nộp đề xuất chung cho một chương trình Newton cụ thể.

Thông tin về các cơ hội tài trợ nghiên cứu của Vương quốc Anh: www.ukcds.org.uk

TÌM KIẾM ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU TẠI VƯƠNG QUỐC ANH



Newton Fund Việt Nam
Website: www.newtonfund.ac.uk

Twitter: @NewtonFund

Email: Newtonfund.Vietnam@fco.gov.uk


