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v   Kết nối đầu tư cho các nhà khoa học nữ có khát vọng  

khởi nghiệp

v Nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn 
v  Cuộc cách mạng công nghệ cao của Ba Huân: từ quả trứng 

vài ba nghìn đồng đến doanh nghiệp bạc tỷ

24-28

CÔNG NGHỆ CHÀO BÁN
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Giải thưởng Kovalevskaia là một 
giải thưởng cấp quốc gia uy tín 
từ năm 1985 dành cho các nhà 
khoa học nữ xuất sắc trên các 
lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, y học, 
nông nghiệp…. Từ năm 1985 đến 
2016, Giải thưởng được trao cho 
18 tập thể và 45 cá nhân nhà khoa 
học nữ . Đây là giải thưởng có giá 
trị to lớn nhằm vinh danh cá nhân, 
tập thể là các nhà khoa học nữ có 
nghiên cứu mang lợi ích thực tiễn 
cho cộng đồng.

Cũng như những năm trước, 
giải  thưởng  Kovalevskaia 
năm nay  tập  trung vào xét 
chọn các nhà khoa học nữ 

có nhiều  thành  tích nghiên cứu 
xuất sắc và có nhiều công trình 
ứng  dụng  trong  các  lĩnh  vực 
nghiên  cứu  có  nhiều  tác  động 
đến  đời  sống  xã  hội  như  công 
nghệ sinh học, y học, thú y…

Một  trong  hai  nhà  khoa 
học  vinh  dự  nhận  giải  thưởng 
là  PGS.  TS  bác  sỹ  Trần  Vân 
Khánh. Từng học tập và nghiên 
cứu Nhật Bản, bác sỹ Trần Vân 
Khánh có nhiều kinh nghiệm về 
các  kỹ  thuật di  truyền, đột  biến 
gene, tế bào gốc… Đây là cơ sở 
để khi  trở về Việt Nam, chị  tiến 
hành  các  nghiên  cứu  về  việc 
sử  dụng  các  kỹ  thuật  di  truyền 

trong sàng lọc, chẩn đoán trước 
sinh một số bệnh lý di truyền và 
người  mang  gene;  chẩn  đoán 
tiền  làm  tổ  một  số  bệnh  lý  di 
truyền;  bệnh  lý  ung  thư;  tổng 
hợp protein tái tổ hợp ứng dụng 
trong  dược  liệu… Một  số  trong 
những công trình nghiên cứu nổi 
bật  của  chị  là  “Nghiên  cứu xây 
dựng quy trình điều trị gene cho 
bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne” 
(KC  04.06-11/15),  qua  đó  thiết 
kế  thành  công  liệu  pháp  điều 
trị  gene  cho  căn bệnh này  trên 
mô  hình  tế  bào,  cơ  sở  để  có 
thể ứng dụng điều trị cho người 
bệnh; “”Xây dựng quy trình chẩn 
đoán trước làm tổ bằng kỹ thuật 
Microsatellite  DNA  để  sàng  lọc 
một số bệnh lý di truyền liên kết 
nhiễm sắc thể giới tính (KC 04.17-

TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 2017
HAI NHÀ KHOA HỌC NỮ LÀ PGS. TS BÁC SỸ TRẦN VÂN KHÁNH - 
TRƯỞNG BỘ MÔN BỆNH HỌC PHÂN TỬ, KHOA KỸ THUẬT Y HỌC,  
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GENE - PROTEIN (TRƯỜNG 
ĐH Y HÀ NỘI) VÀ PGS.TS ĐINH THỊ BÍCH LÂN (VIỆN CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC, ĐH HUẾ) ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 2017.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải 
thưởng Kovalevkaia cho hai nhà khoa học nữ. Nguồn: tapchimattran.vn

TIN TỨC & SỰ KIỆN

11-15)”  để  xây  dựng  quy  trình  
Skỹ  thuật  công  nghệ  cao  trong 
hỗ trợ sinh sản, giúp giảm chi phí 
thực hiện.

Không chỉ có những ứng dụng 
trong thực tiễn khám chữa bệnh, 
bác sỹ Trần Vân Khánh còn có 17 
công bố trên tạp chí quốc tế.

Người  thứ hai được  trao giải 
thưởng là PGS.TS Đinh Thị Bích 
Lân. Do làm chủ được các công 
nghệ nền và quy trình công nghệ 
tạo protein tái tổ hợp, vaccine tái 
tổ hợp, công nghệ tạo các chủng 
vi sinh vật tái tổ hợp..., chị đã tập 
trung  vào  nghiên  cứu  các  loại 
kháng nguyên tái tổ hợp của một 
số mầm bệnh trên vật nuôi; thiết 
kế  các  bộ  kit  chẩn  đoán  nhanh 
bệnh  truyền  nhiễm,  vaccine  tái 
tổ hợp phòng bệnh do E.coli gây 
ra ở  lợn; chế tạo các chế phẩm 
sinh học chứa kháng thể lòng đỏ 
trứng  gà…  Nhiều  sản  phẩm  từ 
các đề tài nghiên cứu của chị đã 
được chuyển giao ứng dụng  tại 
địa phương.

Đề  cập  đến  những  kết  quả 
này,  chị  cho  biết,  một  trong 
những mục tiêu mà chị theo đuổi 
là không chỉ chữa bệnh cho vật 
nuôi  mà  còn  góp  phần  tạo  ra 
những sản phẩm an  toàn và có 
chất  lượng cho người  tiêu dùng 
và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển
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CHIỀU NGÀY 12/1, TẠI VIỆN HÀN 
LÂM KH&CN VIỆT NAM, GIẢI 
THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC NỮ 
L’OREAL - UNESCO 2017 ĐÃ 
ĐƯỢC TRAO CHO NĂM NHÀ 
KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC 
KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ KHOA 
HỌC SỰ SỐNG, BAO GỒM HAI 
GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC 
NỮ XUẤT SẮC VÀ BA HỌC BỔNG 
NGHIÊN CỨU.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

 L’OREAL – UNESCO 2017: 
Tôn vinh 5 nhà khoa học nữ ngành  
Khoa học vật liệu và Khoa học sự sống

 

Hai  nhà  khoa  học  nhận  giải 
thưởng  Nhà  khoa  học  nữ 
xuất  sắc  2017  là  PGS.TS 
Nguyễn  Thị  Hoài  (Khoa 

Dược, ĐH Y Dược, ĐH Huế) và 
TS.  Trần  Thị  Ngọc  Dung  (Viện 
Công nghệ Môi trường, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam), trong đó, 
PGS.TS  Nguyễn  Thị  Hoài  phát 
triển đề  tài  “Nghiên  cứu các  cây 
thuốc của đồng bào Pa Cô, Vân 
Kiều ở miền Trung theo hướng tác 
dụng chống oxy hóa, diệt  tế bào 
ung thư”, qua đó tìm được hai cây 
dược liệu quý là bù dẻ tía và mán 
đỉa có nhiều tiềm năng điều trị ung 
thư  và  chống  oxy  hóa; TS. Trần 
Thị Ngọc Dung nghiên cứu về vật 
liệu nano,  đặc biệt  là  công nghệ 
dung dịch nano bạc và có nhiều 
khả năng thương mại hóa trên thị 
trường:  băng  gạc  để  điều  trị  vết 
thương, vết loét lâu lành, bộ dụng 
cụ  lọc ceramic xốp cố định nano 
bạc dùng cho mục đích làm sạch 
nước quy mô gia đình, băng bỉm 
vệ sinh, khẩu trang phòng chống ô 
nhiễm  môi  trường.  Sản  phẩm 
băng gạc có gắn nano của chị đã 
được  thử  nghiệm  lâm  sàng  ở 
nhiều  bệnh  viện  lớn  như  Viện 
Bỏng  Quốc  gia,  Viện  103,  bệnh 
viện Việt Đức,… kết quả cho thấy 
sản phẩm có thể dùng để điều trị 

hiệu quả các vết thương bỏng cấp 
độ 1, 2, 3, vết loét hoại tử lâu ngày, 
giảm  đau  khi  bệnh  nhân  thay 
băng,  giảm  số  lần  thay  băng  và 
thời gian điều trị được rút ngắn từ 
10  –  50%  so  với  phương  pháp 
thông thường.

Ba nhà khoa học nữ  trẻ được 
nhận học bổng nghiên cứu  là TS. 
Trần Phương Thảo (giảng viên Bộ 
môn Hóa dược, ĐH Dược Hà Nội) 
với đề tài phát triển dẫn chất ức chế 
enzyme Glutaminyl cyclase hướng 
điều trị bệnh Alzheimer; TS. Hoàng 
Thị  Đông  Quỳ  (giảng  viên  khoa 
KH&CN  Vật  liệu,  ĐH  Khoa  học 
tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh) với đề tài về vật liệu Polymer 
Composite/Nanocomposite  chống 
cháy trên nền polyurethane xốp sử 
dụng  hợp  chất  chống  cháy  thân 
thiện môi trường photpho/photpho-
nitơ; TS. Nguyễn Thị Lệ Thu (giảng 
viên khoa Công nghệ Vật liệu, ĐH 
Bách  Khoa,  ĐHQG  TP  Hồ  Chí 
Minh) về nghiên cứu chế tạo vật liệu 
silicon thông minh có khả năng “nhớ 
hình” và “tự lành” ứng dụng làm vật 
liệu y sinh cấy ghép và màng phủ tự 
làm lành vết xước.

Mỗi ứng viên đạt giải thưởng sẽ 
được  trao  tặng  50.000.000 VNĐ 
và mỗi ứng  viên nhận học bổng 
được nhận 150.000.000 VNĐ để 
thực hiện dự án.

Học bổng L’Oreal – UNESCO 
Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa 
học cấp quốc gia được triển khai 
tại Việt Nam vào năm 2010. Trong 
bảy năm qua, chương trình này đã 
vinh danh 24 nhà khoa học trẻ tiềm 
năng  Việt  Nam  về  những  đóng 
góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học và giúp họ tiếp tục 
theo đuổi niềm đam mê khoa học. 
Tiêu chí chọn lựa được dựa trên 
thành  tích  nghiên  cứu  khoa  học 
nổi  bật  thông  qua  số  lượng  các 
bài viết được đăng tải trên các tạp 
chí  quốc  tế,  các  ấn  phẩm  khoa 
học được xuất bản, các hoạt động 
nghiên cứu khoa học đã và đang 
tham gia, vai trò hình mẫu cho các 
thế hệ nghiên cứu trẻ. Những nhà 
khoa học đạt giải quốc gia còn có 
cơ hội được xét duyệt để trở thành 
một trong 15 nhà khoa học trẻ đạt 
Giải  thưởng  tiềm  năng  quốc  tế. 
Năm 2015, nhà khoa học nữ Việt 
Nam  Trần  Hà  Liên  Phương  đã 
được vinh danh là nhà khoa học 
nữ  tiềm  năng  thế  giới  tại  Paris, 
giúp Việt Nam lần đầu tiên có tên 
trong danh sách quốc gia có nhà 
khoa học nữ trẻ xuất sắc thế giới.

Nguồn: Báo Tia sáng

Năm nhà khoa học nhận giải L’Oreal – UNESCO 2017 (từ trái sang): TS. Nguyễn 
Thị Lệ Thu, TS. Trần Phương Thảo, TS. Trần Thị Ngọc Dung, TS. Hoàng Thị Đông 
Quỳ và PGS.TS Nguyễn Thị Hoài.
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Thủ tướng mong muốn phát triển các  
sản phẩm hợp tác ĐMST Việt Nam-Australia

P
hát  biểu  tại  CSIRO,  Thủ 
tướng bày tỏ ấn tượng về 
các thành tựu của tổ chức 
này,  trong  đó  có  những 

nghiên cứu quan trọng về công 
nghệ thông tin, năng  lượng tái 
tạo, môi trường, y tế, sản xuất 
nông  nghiệp  và  thực  phẩm, 
đóng  góp  lớn  cho  nền  kinh  tế 
Australia với doanh thu gần 5 tỷ 
USD mỗi năm từ các công trình 
nghiên cứu...

Thủ  tướng  hoan  nghênh 
CSIRO và Bộ KH&CN Việt Nam 
đã hợp tác tốt trong tổ chức sự 
kiện  này  cũng  như  triển  khai 
nhiều hoạt động hợp tác  trong 
lĩnh  vực  KH&CN  và  đổi  mới 
sáng tạo trên tinh thần Đối  tác 
đổi  mới  sáng  tạo  Việt  Nam-
Australia  vừa  công  bố  tháng 
11/2017.

KH&CN là chìa khóa cho sự 
phát triển của các nước trong kỷ 
nguyên số, kỷ nguyên của cuộc 
cách  mạng  công  nghiệp  lần 
thứ  tư  đang  diễn  ra mạnh mẽ 

hiện nay. Việt Nam và Australia 
với những điểm mạnh bổ sung 
cho nhau có thể hợp tác để tận 
dụng các cơ hội của cuộc cách 
mạng  công  nghiệp  lần  thứ  4 
và định hình tương lai của các 
ngành công nghiệp mới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng 
đề nghị CSIRO tiếp tục hợp tác, 
hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao 
năng  lực  ngành  nông  nghiệp, 
phát  triển  nông  nghiệp  xanh, 
sạch,  hữu  cơ,  sử  dụng  công 
nghệ cao.  

Thủ  tướng  yêu  cầu  Bộ 
KH&CN  chuẩn  bị  tốt  các  điều 
kiện để  tiếp  thu những vấn đề 
mà hai bên cùng quan  tâm,  tổ 
chức  thực hiện  có hiệu quả ở 
Việt  Nam  thời  gian  tới.  Thủ 
tướng mong muốn sự hợp tác 
này thành công và chuyển giao 
được  những  công  nghệ  cần 
thiết  trong  cuộc  cách  mạng 
KH&CN hiện nay, chuyển giao 
cho Việt Nam nhiều sản phẩm 
giá  trị  gia  tăng  cao,  góp  phần 

đưa  Việt  Nam  phát  triển  cùng 
Australia.

Triển  lãm Đổi mới sáng  tạo 
với  chủ  đề  “Cách  mạng  công 
nghiệp  lần  thứ  4:  Kỷ  nguyên 
mới  cho  ngành  công  nghiệp, 
cơ hội mới cho Australia và Việt 
Nam”  đã  nêu  bật  các  cơ  hội 
mới  về  phát  triển  kinh  tế  cho 
Australia  -  Việt  Nam  trong  bối 
cảnh  cách  mạng  công  nghiệp 
lần  thứ  tư;  cho  thấy  năng  lực 
nghiên  cứu  của  Australia  và 
Việt  Nam  trong  ngành  công 
nghiệp mới nổi của cách mạng 
công  nghiệp  4.0;  nhấn  mạnh 
cơ hội đầu tư, thương mại song 
phương  và  các  lĩnh  vực  tiềm 
năng; tăng cường quan hệ giữa 
Australia  và  Việt  Nam  thông 
qua Đối  tác  đổi mới  sáng  tạo. 
Triển lãm lần này là sự tiếp nối 
thành  công  của  sự  kiện  trình 
diễn về đổi mới sáng tạo trong 
thời gian diễn ra APEC 2017 tại 
Đà Nẵng.

Nguồn: Bộ KH&CN  

TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM AUSTRALIA, CHIỀU NGÀY 15/3,  
TẠI CANBERRA, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC ĐÃ ĐẾN THĂM TỔ CHỨC 
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ KHOA HỌC KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG 
(CSIRO) VÀ DỰ TRIỂN LÃM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỚI CHỦ ĐỀ “CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4: KỶ NGUYÊN MỚI CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP,  
CƠ HỘI MỚI CHO AUSTRALIA VÀ VIỆT NAM” TẠI CSIRO.

 Thủ tướng thăm một số gian hàng tại triển lãm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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Lễ động thổ xây dựng Viện 
Khoa  học  và Công  nghệ 
Việt Nam - Hàn Quốc  tại 
Khu Công nghệ cao Hòa 

Lạc do Bộ Khoa học và Công 
nghệ  (KH&CN)  và  Cơ  quan 
hợp  tác  quốc  tế  Hàn  Quốc 
(KOICA)  phối  hợp  tổ  chức. 
Tham dự buổi  lễ, về phía Hàn 
Quốc có Tổng thống Moon Jae 
In,  Bộ  trưởng  Bộ  Ngoại  giao 
Kang  Kyung-wha,  Bộ  trưởng 
Bộ Khoa học - CNTT và Truyền 
thông  You  Young  Min  cùng 
lãnh  đạo  các  cơ  quan  có  liên 
quan  của  Hàn Quốc.  Về  phía 
Việt Nam có sự hiện diện của 
Phó  chủ  tịch  nước  Đặng  Thị 

Ngọc  Thịnh,  Bộ  trưởng  Bộ 
KH&CN  Chu  Ngọc  Anh,  Chủ 
nhiệm  Văn  phòng  Chủ  tịch 
Nước Đào Việt Trung, cùng đại 
diện nhiều bộ, ngành.

Tại  buổi  lễ,  bà  Lee  Miuk 
Yung - Chủ tịch Cơ quan Hợp 
tác Quốc tế Hàn Quốc đã dẫn 
lại  quá  trình  thực  hiện  dự  án 
VKIST  cũng  như  quy  mô  của 
dự án. Theo đó, dự án bao gồm 
các hạng mục tài trợ như: xây 
dựng tòa nhà Viện VKIST, mua 
và lắp đặt trang thiết bị phục vụ 
nghiên cứu, tư vấn phương án 
vận  hành  viện,  cùng  tổ  chức 
nghiên cứu thí điểm, nâng cao 

năng  lực  đội  ngũ  nghiên  cứu, 
hỗ  trợ một  phần  kinh  phí  vận 
hành quản lý viện.... trong tổng 
quy mô tài trợ là 35 triệu đô la 
Mỹ. «Chính phủ Hàn Quốc đã 
tiếp  nhận  đề  xuất  của  Chính 
phủ  Việt  Nam  và  giao  cho 
KOICA  xúc  tiến  dự  án  xây 
dựng VKIST  bằng  nguồn  viện 
trợ  không  hoàn  lại»  -  bà  Lee 
Miuk Yung nói.

Khẳng  định  với  sự  ủng  hộ 
của  phía  Hàn  Quốc,  đặc  biệt 
là  thông  qua  những  kế  hoạch 
triển khai dự án của Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Bộ 
trưởng  Bộ  KH&CN Chu  Ngọc 

TỔNG THỐNG HÀN QUỐC 
NHẤN NÚT ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG VIỆN VKIST

Tổng thống Hàn QuốcMoon Jae In phát 
biểu tại lễ động thổ.

LỄ ĐỘNG THỔ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM -  
HÀN QUỐC (VKIST) ĐÃ ĐƯỢC TỔNG THỐNG MOON JAE IN,  
PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH CHÍNH 
THỨC NHẤN NÚT CHIỀU 22/3 TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC.

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Anh  kỳ  vọng  Viện  VKIST  sẽ 
sớm  trở  thành một  mô  hình 
tiêu  biểu  cho  tình  hữu  nghị 
giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

“Để  hiện  thực  hóa  được 
điều  đó,  Bộ  KH&CN  đã  xây 
dựng  kế  hoạch  hoạt  động 
cho VKIST  tiếp cận  theo mô 
hình quốc  tế với một  lộ  trình 
bài  bản,  hướng  đến  phát 
triển công nghệ công nghiệp 
phục vụ các ngành sản xuất 
tại  Việt  Nam”  -  Bộ  trưởng 
Chu  Ngọc  Anh  khắng  định. 
Phát biểu tại Lễ động thổ, Phó 
Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh  bày  tỏ  sự  vui  mừng 
khi Viện VKIST sẽ được xây 
dựng  trên  Khu  Công  nghệ 
cao  Hòa  Lạc,  nơi  được  kỳ 
vọng sẽ  trở  thành thành phố 
KH&CN của Việt Nam. Khẳng 
định mối quan hệ hợp tác Việt 
Nam  -  Hàn  Quốc  trong  25 
năm qua  đã  đạt  được  nhiều 
thành  tựu  nhất  định  và  việc 
khởi  công  dự  án  này  là một 
minh chứng thêm về kết quả 
của mối quan hệ hợp tác  tốt 
đẹp giữa hai nước.

Phó  Chủ  tịch  Nước  cũng 
tin  tưởng  VKIST  khi  đi  vào 
hoạt  động  sẽ  đóng  vai  trò 
quan  trọng  cung  cấp  giải 
pháp  công  nghệ  doanh 
nghiệp, phục vụ đắc  lực cho 
các ngành công nghiệp và sự 
phát  triển bền vững của Việt 
Nam, đồng thời là vườn ươm 
về khoa học và công nghệ và 
về nhân tài cho Việt Nam.

Tổng  thống  Hàn  Quốc 
Moon  Jae  In  cũng  có  bài 
phát biểu sâu sắc và ý nghĩa, 
trong  đó  nhấn  mạnh  việc  tổ 
chức  Lễ  động  thổ  xây  dựng 
dự án  là một  dấu mốc quan 
trọng  trong  việc  hỗ  trợ  phát 
triển  nền  KH&CN  của  Việt 
Nam cũng như mối quan hệ 
gắn  bó  của  hai  nước  Việt 
Nam - Hàn Quốc trong tất cả 
các ngành, các lĩnh vực. Việc 

tăng  cường hợp  tác để  thúc 
đẩy phát triển kinh tế của Việt 
Nam  thông  qua  KH&CN  là 
một  minh  chứng  cho  chính 
sách  hướng  Nam  mới  của 
Hàn Quốc hướng tới sự thịnh 
vượng chung của cả hai bên.

Với  mục  tiêu  thành  lập 
một  viện  KH&CN  đạt  tiêu 
chuẩn quốc tế, góp phần vào 
việc  thúc đẩy quá  trình công 
nghiệp  hóa  của  Việt  Nam, 
Chính  phủ  Việt  Nam  đã  đề 
nghị  Chính  phủ  Hàn  Quốc 
hỗ  trợ  triển  khai  thành  lập 
Viện KH&CN Việt Nam - Hàn 
Quốc. Ngày 9/9/2013, Bộ Kế 
hoạch  và  Đầu  tư  Việt  Nam 
và Bộ Ngoại  giao Hàn Quốc 
đã ký thỏa thuận về việc phía 
Hàn  Quốc  sẽ  hỗ  trợ  không 
hoàn lại số vốn 35 triệu USD 
để  thành  lập  Viện  KH&CN 
Việt Nam - Hàn Quốc tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây 
là dự án viện trợ không hoàn 
lại  lớn nhất của KOICA  thực 
hiện tại Việt Nam cho đến nay. 
Nhằm  tạo  dựng  hành  lang 
pháp  lý  cho  hoạt  động  của 
Viện KH&CN Việt Nam - Hàn 
Quốc  (VKIST),  Bộ  KH&CN 
đã trình Chính phủ ban hành 
Nghị định số 50/2015/NĐ-CP 
ngày18/5/2015.  Theo  quy 
định  tại  Nghị  định  này,  Viện 
VKIST  sẽ  thực  hiện  cơ  chế 
tự  chủ  áp  dụng  cho  đơn  vị 
sự  nghiệp  công  lập  tự  đảm 
bảo  chi  và  một  số  cơ  chế, 
chính sách đặc thù riêng như 
cơ  chế  đặt  hàng  và  cơ  chế 
tài  chính  đặc  thù  nhằm đảm 
bảo  khuyến  khích  được  các 
nhà  khoa  học  trình  độ  cao 
là  người  nước  ngoài  hoặc 
người Việt Nam ở trong nước 
và nước ngoài tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam.

Nguồn Bộ KH&CN 

NHÀ KHOA HỌC  
NỮ VIỆT NAM ĐOẠT  
GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG 
ASEAN - MỸ

GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG KHOA 
HỌC ASEAN - MỸ CÓ TRỊ GIÁ 
20.000USD ĐÃ ĐƯỢC TRAO CHO 
TIẾN SỸ NGUYỄN THỊ HIỆP - ĐẠI HỌC 
QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Lễ  trao  giải  diễn  ra  tại  thành 
phố Nay  Pyi  Taw, Myanmar 
với  sự  có  mặt  của  các  bộ 
trưởng  và  quan  chức  cấp 

cao ASEAN về khoa học và công 
nghệ (KH&CN). Về phía Việt Nam 
có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc tham dự.

Theo  Đại  sứ  quán  Mỹ  tại  Hà 
Nội,  giải  thưởng  này  do ASEAN, 
Cơ  quan  Phát  triển  quốc  tế  Mỹ 
(USAID)  và  công  ty  UL  tài  trợ. 
Tiến  sỹ  Nguyễn  Thị  Hiệp  được 
trao  20.000USD  cho  nghiên  cứu 
xất  sắc  của  bà  về  sử  dụng  các 
giải pháp chăm sóc sức khỏe  tại 
nhà nhằm giảm áp lực lên các hệ 
thống  chăm sóc  sức  khỏe ở  các 
đô thị.

Giải thưởng Khoa học ASEAN - 
Mỹ năm 2017 hỗ trợ các nhà khoa 
học nữ trẻ nhiều tiềm năng trong 
khu vực ASEAN và khuyến khích 
sự hợp  tác giữa các nước  thành 
viên ASEAN  và Mỹ  về  giải  pháp 
bền vững cho các trung tâm đô thị 
trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: Khoa học phát triển

Thứ trưởng Phạm Công Tạc (thứ tư từ trái qua) 
và tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp (thứ 5 từ trái qua) tại 
lễ trao giải ở thành phố Nay Pyi Taw, Myanmar.

ĐIỂM TIN KH&CN
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Giải thưởng Sao Khuê 2018
Ngày 21/4/2018, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 

năm Danh hiệu Sao Khuê, công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2018 cho 73 sản phẩm, dịch 
vụ và giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc của Việt Nam năm 2018.

Năm  nay,  Ban  tổ  chức  đã  chọn  được  52  sản  phẩm  phần 
mềm; 21 dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất. Giải thưởng năm nay 

ưu  tiên những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT nghiên 
cứu, ứng dụng và triển khai những xu hướng công nghệ mới 
như: Trí  tuệ nhân  tạo  (AI),  Internet vạn vật  (IoT), dữ  liệu  lớn 
(Big  Data),  tự  động  hóa  quy  trình  robot  (Robotic  Process 
Automation - RPA), chuỗi khối  (Blockchain),  thực  tế ảo (VR), 
thực tế tăng cường (AR), công nghệ in 3D….

Nguồn: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam

Diễn đàn KH&CN lần thứ 7  
được tổ chức thành công tại Đà Nẵng

Trong các ngày 21-22/4/2018, Trung tâm Dịch 
vụ Công nghệ cao Hoà Lạc (Hoa Lac TOT) đã 
phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà 
Nẵng) tổ chức Diễn đàn KH&CN lần thứ 7.

Trong  khuôn  khổ 
Diễn đàn  lần này, 

Ban  tổ  chức  đã  phối 
hợp  với  Trường  Đại 
học Sư phạm kỹ thuật 
-  Đại  học  Đà  Nẵng 
mời đến những doanh 
nghiệp  hoạt  động, 
ứng  dụng  trong  lĩnh 
vực KH&CN có nguồn lực mạnh để kết nối,  tương 
tác với các nhóm sinh viên/nhà khoa học trẻ thông 
qua màn trình diễn ý tưởng, vấn đáp trực tiếp giúp 
cho doanh nghiệp  tìm  thấy được  công nghệ mình 
cần, nhóm nghiên cứu  tìm được cơ hội đầu  tư để 
hoàn thiện và phát triển sản phẩm nhằm ứng dụng 
vào thực tiễn, biến ý tưởng nghiên cứu thành hiện 
thực.

Tại Diễn đàn  lần này, đã có hơn 11 sản phẩm, 
nghiên cứu khoa học  tiêu biểu  tham gia  trình diễn 
và giới thiệu, đáng chú ý có các sản phẩm: Thiết bị 
chưng cất tinh dầu thiên nhiên; Khóa mật mã thông 
minh; Mô hình nuôi  trùng quế  thông minh; Hương 
Gốm - Đậm đà bản sắc Việt; Ứng dụng hỗ trợ người 
khuyết tật; Giải phóng sức lao động con người - xe 
dọn hồ nuôi tôm; Thiết bị luyện tập và hồi phục chức 
năng  cơ  tay;  Ứng  dụng  Quadcopter  để  khảo  sát, 
quan  sát,  kiểm  tra  đường  dây  diện  cao  áp  từ  xa; 
Máy phát điện bằng năng lượng trọng lực; Thiết kế, 
chế tạo mô hình robot phục vụ bàn…

Nguồn: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam

Khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
của Tập đoàn công nghệ CMC

Ngày 26/2, tại Hà Nội, 
Tập đoàn công nghệ CMC 
khai trương Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo và công 
bố Quỹ Sáng tạo CMC. 
Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam dự.

Phát  biểu  ý  kiến  chỉ 
đạo,  Phó  Thủ  tướng  nhấn mạnh,  trung 

tâm sáng tạo cần được lập ở nhiều nơi, nhất 
là các  trường đại học  lớn,  tập đoàn, doanh 
nghiệp và phải có sự kết nối mạnh mẽ hơn.

Hiện nay, nước ta mới có vài quỹ đầu tư 
mạo hiểm, và trung tâm sáng tạo trong nước, 
cần phấn đấu đưa số lượng nhiều hơn, giúp 
các bạn trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp phát 
triển.  Để  làm  được  điều  này,  không  chỉ  là 
trách nhiệm, kỳ vọng vào cộng đồng doanh 
nghiệp mà còn đòi hỏi sự sáng tạo và quyết 
liệt  thay  đổi  của  các  bộ,  ngành.  Phó  Thủ 
tướng khẳng định, để tận dụng được cơ hội 
từ bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào, 
luôn  cần  tiếp  tục  cải  thiện môi  trường  kinh 
doanh,  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh,  đổi 
mới mô hình sáng tạo quốc gia, tăng cường 
phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ đến 
mọi người dân.

Phó  Thủ  tướng  Vũ  Đức  Đam  đã  chứng 
kiến  lễ ký giữa Bộ Khoa học và Công nghệ 
với Tập đoàn CMC về hỗ trợ xây dựng bản 
đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới 
công nghệ. 

Nguồn: Báo Nhân dân

ĐIỂM TIN KH&CN
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Ngày khoa học Đức tại TPHCM
Ngày 1/3, Bộ KH&CN Việt Nam phối 

hợp Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Đức, 
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tổ chức 
sự kiện Ngày khoa học Đức tại TPHCM, 
nhân kỷ niệm 20 năm hợp tác khoa học 
công nghệ giữa Việt Nam - Đức. 

Phát  biểu 
khai  mạc, 

Thứ  trưởng  Bộ 
KH&CN  Trần 
Quốc Khánh  cho 
rằng đây là cơ hội 
để các nhà khoa 
học Việt Nam tiếp 
cận các thông tin 
về  khoa  học mới,  phát  triển mối  quan  hệ 
hợp  tác  với  đối  tác Đức,  từ  đó,  cùng  xây 
dựng các dự án hợp tác nghiên cứu chung, 
tạo cơ hội nâng cao năng  lực nghiên cứu 
cũng  như  học  tập  nâng  cao  trình  độ,  góp 
phần vào sự phát triển của Việt Nam.  Ông 
Andreas  Siegel,  Tổng  Lãnh  sự  Đức  tại 
TPHCM  khẳng  định  hợp  tác  Việt  Nam  và 
Đức có thể giúp hai bên tìm ra các giải pháp 
để đối mặt với các thách thức trong tương 
lai như quản lý tài nguyên nước, phát triển 
bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng

Trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và quốc tế 
châu Á - Thái Bình Dương năm 2017

Ngày 22/4/2018 tại Hà 
Nội, Bộ KH&CN đã tổ 
chức Lễ trao Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia và 
Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế châu Á - Thái Bình 
Dương (GPEA) năm 2017 
cho 77 doanh nghiệp đạt 
thành tích xuất sắc về 
năng suất, chất lượng.

Tại buổi lễ, 15 doanh nghiệp xuất sắc nhất được 
trao Giải  Vàng  và  58  doanh  nghiệp  được  trao 

Giải Bạc Chất lượng quốc gia năm 2017.
Cũng tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam đã trao Giải  thưởng Chất  lượng quốc tế 
châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 cho 4 doanh 
nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á; Công ty 
TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa; Công ty 
Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức; Công ty Cổ phần 
Long Hậu.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng 
cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng 
cho các  tổ chức, doanh nghiệp  tiêu biểu, xuất sắc 
trong  việc  nâng  cao  chất  lượng  sản  phẩm,  hàng 
hóa. Giải thưởng được quy định tại Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng 
GPEA của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình 
Dương (APQO).

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Hội thảo “Giới thiệu và kết nối các giải pháp công nghệ xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Sáng 3/3, tại Hà Nội, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu và kết nối các giải pháp công nghệ xanh cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu một số giải pháp xử lý 
nước thải có sử dụng các công nghệ khác nhau phù hợp với 

những đối tượng doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau gồm: 
tổng quan các công nghệ xử lý nước thải; hệ thống xử lý nước 
thải  sử dụng công nghệ plasma; giới  thiệu một số công nghệ 
phục vụ nâng cấp (retrofitting) hệ thống xử lý nước thải và khả 
năng hợp tác với doanh nghiệp; một số công nghệ xử lý thải tại 
các nhà máy chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, Hội thảo cũng giới thiệu một số công nghệ xanh ứng 
dụng trong nông nghiệp của Áo. Hội thảo cũng dành thời gian để các diễn giả và khách mời giao 
lưu, chia sẻ, hỏi đáp cũng như tư vấn về công nghệ xanh.

Nguồn: Truyền thông Khoa học và Công nghệ

ĐIỂM TIN KH&CN
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KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN NUÔI CÂY CẤY MÔ CÂY  
BA KÍCH NHƯNG TS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG ĐÃ  
THÀNH CÔNG KHI ĐÃ TỐI ƯU ĐƯỢC BỘ RỄ, GIÚP GIỐNG CÂY 
QUÝ HIẾM NÀY CÓ THỂ TRỒNG TRÊN DIỆN TÍCH RỘNG,  
GÓP PHẦN BIẾN NHỮNG VÙNG RỪNG NÚI QUẢNG NINH 
THÀNH NHỮNG VÙNG DƯỢC LIỆU TIỀN TỶ.

TS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 
VỚI VÙNG DƯỢC LIỆU TIỀN TỶ

“CHƯA ĐƠN VỊ NÀO LÀM 
ĐƯỢC NHƯ VẬY”

Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm 
“nuôi cấy mô ba kích ở Quảng 
Ninh”,  cây  dược  liệu  chủ  lực 
của huyện Ba Chẽ, trong chưa 
đầy một phút, người đọc sẽ dễ 
dàng tìm thấy kết quả với hình 
ảnh “ông vua dược liệu quý” Lê 
Công  Tiềm,  Chủ  nhiệm  HTX 
Toàn Dân ở Ba Chẽ tự bỏ tiền 
tỷ “thuần phục” ba kích rừng và 

xây dựng thương hiệu ba kích 
tím Ba Chẽ...

Tuy  nhiên,  ít  ai  biết  rằng, 
cây  dược  liệu  quý  này,  một 
thời đã bị khai thác tận diệt tới 
mức  phải  đưa  vào  Danh mục 
bảo vệ (Nghị định số 48/2002/
NĐ-CP) mặc dù  trước đó mọc 
hoang rất nhiều ở Ba Chẽ. Do 
đó,  UBND  huyện  Ba  Chẽ  chủ 
trương phát triển vùng sản xuất 
nguồn dược quý này nhằm bảo 

tồn  nguồn  dược  liệu  và  tạo 
thu  nhập  cho  người  dân.  Tuy 
nhiên, các phương pháp giâm 
hom và nuôi cấy mô trước đây 
đã không đem lại hiệu quả cao, 
không đáp ứng được nhu cầu 
mở  rộng  diện  tích  (theo  quy 
hoạch, đến năm 2020 diện tích 
vùng sản xuất ba kích  tím  tập 
trung của Ba Chẽ là 1.500 ha).

Ông  Lê  Công  Tiềm  cũng 
cho biết, trước khi hợp tác với 

Ông Lê Công Tiềm (thứ hai từ trái qua) thu hoạch cây ba kích 3 năm tuổi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Viện Công nghệ sinh học, Viện 
Hàn  lâm  KH&CN  Việt  Nam, 
ông đã tìm đến nhiều trung tâm 
nuôi cấy mô giống cây ba kích 
lấy giống và  trồng  thử nghiệm 
nhưng đều không thành công vì 
cây mô mang  ra  trồng  thường 
bị cong, khi cấy vào bầu không 
phát triển được.

Năm 2012, Viện Công nghệ 
sinh  học  đã  trúng  thầu  dự  án 
cung cấp giống cây ba kích tím 
bằng phương pháp nuôi cấy mô 
cho HTX Toàn Dân với mục tiêu 
tạo ra giống cây có năng suất, 
nhiều  rễ,  chất  lượng  tốt  và  có 
khả năng trồng trên diện rộng.

Để  thực  hiện  mục  tiêu  đó 
TS. Hường  đã  chọn  lọc  giống 
cây,  tiến  hành  phân  tích,  định 
danh  về  hình  thái,  sinh  học 
phân tử… Khi đã khẳng định đó 
là  cây  ba  kích  chuẩn,  chị  tiến 
hành nhân in vitro trong phòng 
thí nghiệm và trồng thử nghiệm 
tại Trại Thực nghiệm sinh học. 
Sau 8 tháng nghiên cứu và thử 
nghiệm chị đã thành công trong 
việc  tối ưu bộ  rễ  và xây dựng 
được  quy  trình  nhân  giống, 
trồng và chăm sóc cây ba kích 
nuôi cấy mô.

“Tôi không phải là người đầu 
tiên  nuôi  cấy  mô  cây  ba  kích 
nhưng tôi tự hào là tôi đã tối ưu 
được bộ rễ, làm cho bộ rễ của 
nó gấp rất nhiều lần so với cây 
giâm hom thông thường và gấp 
tương đối nhiều lần so với sản 
phẩm nuôi cấy mô của các đơn 
vị khác” - chị Hường nói.

“Khi chúng  tôi đem cấy cây 
mô  của  Viện  Công  nghệ  sinh 
học  thì  cây  thẳng,  cứng,  bộ 
rễ khỏe. Chưa đơn vị nào  làm 
được  như  thế”,  ông  Lê  Công 
Tiềm phản ánh.

BA CÙNG VỚI DÂN
Nhưng  việc  nhân  giống 

thành  công  chưa  phải  là  kết 
thúc  nhiệm  vụ.  Chị  Hường 
phải ba cùng với người dân ở 
Ba Chẽ để hướng dẫn kỹ thuật 
trồng  trong  nhiều  tháng  bởi  vì 

người  dân  nơi  đây  vốn  quen 
với  cách  thức  trồng  cây  lâm 
nghiệp  như  cây  keo,  còn  cây 
ba kích có kích  thước rất nhỏ, 
khi  đưa  từ  điều  kiện  vô  trùng 
ra  ngoài  môi  trường  tự  nhiên 
trồng phải  rất cẩn  thận và cần 
được hướng dẫn trực tiếp.

“Sau khi xong công việc cơ 
quan, cứ 10 rưỡi tối thứ sáu, tôi 
bắt xe từ Hà Nội về đến ngã ba 
Hải  Lạng  (huyện  Tiên  Yên)  là 
2 giờ rưỡi- 3h đêm. Từ ngã ba 
Hải Lạng, tôi bắt xe ôm vào đến 
thị  trấn  Ba  Chẽ.  Vào  đến  nơi 
khoảng 4 giờ sáng, thì 5 giờ tôi 
đi vào rừng làm cùng với người 
dân. Tối chủ nhật, tôi lại từ ngã 
ba Hải Lạng trở về Hà Nội”, chị 
Hường kể.

Nhịp  độ  “trong  tuần  làm 
nghiên  cứu  trong  phòng  thí 
nghiệm,  cuối  tuần  lại  làm  cô 
công nhân” của chị ròng rã như 
vậy  đến  khi  người  dân  quen 
việc.  Công  việc  này  dường 
như  cũng  “có  duyên”  với  chị. 
Trước khi làm nghiên cứu sinh 
và được giữ lại công tác ở Viện 
Công nghệ sinh học, chị vốn là 
chuyên  viên  của Sở Giáo  dục 
và Đào tạo Sơn La.

Tính  chất  công  việc  trước 
đây  thường  xuyên  tiếp  xúc 
với  người  dân  vùng  sâu  vùng 
xa - luôn yêu cầu sự nhiệt tình 
để  tạo niềm tin và kỹ năng sư 
phạm  –  lại  rất  phù  hợp  với 
nhiệm  vụ  nhân  giống  cây  ba 
kích  này.  “Phải  là  người  nhiệt 
tình,  chịu  khó  và  rất  kiên  trì 
mới  làm  được  việc  đó”,  PGS.
TS Chu Hoàng Hà, Viện trưởng 
Viện Công  nghệ  sinh  học  nói. 
Còn  với  chủ  nhiệm HTX Toàn 
Dân  thì  TS  Hường  là  người 
luôn “tậm tân tận lực”.

Cũng  nhờ  “nghiệp  vụ  sư 
phạm”  đó  mà  chị  đã  đào  tạo, 
hướng  dẫn  được  nhiều  “cán 
bộ  nòng  cốt”  trong  truyền  đạt 
kỹ thuật trồng trọt cây ba kích. 
Chị  ví  dụ,  từ  300  công  nhân 
chị chọn 30 người để đào tạo, 
sau đó  chọn  tiếp 10 người  tốt 

nhất để những người này  tiếp 
tục đào tạo, hướng dẫn những 
người tiếp theo.

Sau  ba  năm  phát  triển, 
lứa ba kích đầu  tiên được  thu 
hoạch vào cuối năm 2015, mặc 
dù cây chưa cho nhiều củ như 
những  lứa  sau  này  nhưng  đã 
được đánh giá là thành công và 
được  UBND  tỉnh,  các  sở  ban 
ngành cũng như doanh nghiệp 
ở  Quảng  Ninh  đón  nhận  và 
đánh  giá,  với  kết  quả  đó,  cây 
ba  kích  tím  sẽ  góp  phần  thay 
đổi được cơ cấu cây trồng cho 
người dân, đem lại lợi ích kinh 
tế cao gấp rất nhiều lần so với 
keo - loại cây đang được trồng 
phổ biến ở Ba Chẽ.

Ông Nguyễn Công Tiềm cho 
biết, nhờ tối ưu được bộ rễ, với 
những quy  trình chăm sóc  tốt, 
sau 3 năm, mỗi gốc cây ba kích 
cho  thu  hoạch  trung  bình  từ 
1,5 -2 kg củ tươi. Mỗi hecta sẽ 
cho khoảng 40-50 tấn củ tươi. 
“Với  giá  từ  200.000  đồng/kg 
để đạt được  thu nhập hàng  tỷ 
đồng trên mỗi hecta ba kích với 
người dân là rất đơn giản”, ông 
Tiềm nói.

Đến nay HTX Toàn Dân đã 
trồng được gần 200 ha ba kích 
và hoàn  toàn có  thể chủ động 
trong việc huấn luyện cây nuôi 
cấy  mô  để  cung  cấp  nguồn 
giống  ba  kích  cho  người  dân. 
Năm  2015,  sản  phẩm  ba  kích 
tím của HTX Toàn Dân đã được 
nhận cúp “Hàng Việt chất lượng 
vàng năm 2015”.

Sau  khi  thành  công  ở  Ba 
Chẽ, Viện Công nghệ sinh học 
đã  kết  hợp  với  các  tỉnh  như 
Hòa Bình, Quảng Nam sắp tới 
đây  là Lào Cai  để nghiên  cứu 
trồng cây ba kích với số lượng 
lớn  với  mục  đích  tạo  nguồn 
nguyên liệu cho việc chủ động 
sản  xuất  thuốc  và  thực  phẩm 
chức  năng,  nâng  cao  chất 
lượng cuộc sống.

Nguồn: Báo khoa học  
và phát triển 
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TS PHẠM THỊ THU HÀ (VIỆN HÓA 
HỌC, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ) CÙNG CÁC ĐỒNG 
NGHIỆP ĐÃ XÂY DỰNG THÀNH 
CÔNG QUY TRÌNH BẢO QUẢN 
QUẢ VẢI BẰNG MÀNG BAO GÓI 
KHÍ QUYỂN BIẾN ĐỔI (MAP) GIÚP 
QUẢ VẢI CÓ THỂ TƯƠI NGON TỚI 
HƠN 1 THÁNG.

Công  nghệ  chế  tạo  màng 
MAP  được  Viện  Hóa  học 
nghiên cứu và phát triển từ 
năm 2008. Loại màng này 

được chế  tạo  từ  các  loại  nhựa 
nhiệt  dẻo  ở  dạng  nguyên  sinh 
nên  đảm  bảo  an  toàn  vệ  sinh 
thực phẩm.

Điểm  đặc  biệt  của  công 
nghệ  chế  tạo  màng  MAP  này 
là  đã  được  nhóm  nghiên  cứu 
thêm một số phụ gia giúp màng 
MAP có khả năng thẩm thấu khí 
chọn lọc - hút CO2 và đẩy oxy, 
hạn  chế quá  trình hô hấp  của 
hoa  quả  giữ  được  tươi  hơn, 
không bị đọng nước, úng nước 
bên  trong  như  các  loại màng, 
túi truyền thống.

Vào  đầu  năm  2015,  TS 
Phạm  Thị  Thu  Hà  cùng  các 
đồng  nghiệp  tại  Viện Hóa  học 
(VAST) được giao đề tài nghiên 
cứu, ứng dụng màng MAP để 
bảo quản  vải  thiều  và  kéo dài 
thời  gian  bảo  quản  tối  thiểu  4 
tuần, nhằm ổn định chất lượng 
và màu sắc quả vải.

Vải  thiều  được  bảo  quản 
bằng công nghệ màng MAP kết 
hợp tiền xử lý bằng axit hữu cơ 
có thẻ giữ tươi tới 1 tháng.

Để  thực  hiện  đề  tài,  TS  Hà 
cùng  các  đồng  nghiệp  nghiên 
cứu tối ưu hóa các thông số kỹ 
thuật  của  màng  MAP  và  điều 

kiện bảo quản quả vải  thiều  tại 
Bắc Giang.

Kết quả cho thấy, sau 4 tuần 
bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C, tỉ lệ 
hư hỏng của quả vải bảo quản 
trong  màng  MAP  do  Viện  Hóa 
học  sản  xuất  tương đương với 
màng MAP có nguồn gốc từ Hàn 
Quốc, chỉ khoảng hơn 4%. Trong 
khi đó, tỉ lệ hư hỏng ở loại túi PE 
truyền thông là 100%.

Tuy  nhiên,  TS  Hà  và  đồng 
sự cũng nhận  thấy, mức độ ổn 
định màu vỏ quả bảo quản bằng 
màng MAP không cao.

Chính  vì  vậy, TS Hà  và  các 
đồng nghiệp đã đề xuất phương 
án ổn định màu quả bằng cách 
hạ pH thông qua phương pháp 
tiền  xử  lý  với  loại  axit  hữu  cơ 
oxalic. Theo TS Hà, loại axit này 
là họ của vitamin C vì vậy không 
hề độc hại và không ảnh hưởng 
tới chất lượng quả vải.

Từ đó, TS Hà đã đề xuất quy 
trình  bảo  quản  vải  bằng  màng 
MAP kết hợp tiền xử lý bằng axit 
hữu  cơ,  giúp  kéo  dài  thời  gian 
bảo  quản  lên  đến  5  tuần  (35 
ngày) với tổn thất sau bảo quản 
dưới 10%.

Cụ  thể  quả  vải  sau  khi  thu 
hoạch  sẽ  được  ngâm  7  phút 
trong nước 47 độ C để giảm vi 
sinh  vật,  sau  đó  ngâm  6  phút 
trong dung dịch axit oxalic pH=3 

để ổn định màu vỏ  rồi  cho vào 
túi  MAP  buộc  chặt,  bảo  quản 
ở nhiệt độ 4-5 độ C, độ ẩm 85-
90%. Vải sau khi ra khỏi kho chỉ 
cần giữ ở nhiệt độ 16-18 độ C.

TS Hà cho biết, hiện nay, thời 
gian vận chuyển vải xuất khẩu ra 
nước ngoài cần tới 15-17 ngày, 
trong khi đó, thời gian các bao bì 
PE truyền thống có thể bảo quản 
được  vải  cũng  chỉ  15-17  ngày. 
Đây là một hạn chế rất lớn, ảnh 
hưởng tới việc xuất khẩu quả vải 
sang các thị trường nước ngoài, 
tăng giá trị quả vải.

Bên cạnh đó, mặc dù giá của 
túi MAP đắt hơn so với túi nilon PE 
thông  thường  (khoảng  từ 1.000-
1.500 đồng/túi) nhưng giá rẻ hơn 
một nửa so với loại túi công nghệ 
màng MAP  nhập  khẩu  từ  nước 
ngoài.  Vì  vậy,  chi  phí  cho  mua 
túi và chế phẩm xử lý chỉ khoảng 
50.000 đồng/tấn, rẻ hơn nhiều so 
với các phương pháp đang được 
sử dụng hiện nay.

Bên cạnh đó, hiện tại, quả vải 
thiều  của  Bắc  Giang  đã  được 
bảo  hộ  tại  7  quốc  gia  trên  thế 
giới.  Các  sản  phẩm  khác  của 
Bắc Giang như gà đồi Yên Thế 
cũng được bảo hộ tại 4 quốc gia, 
mỳ Chũ đã cấp được văn bằng 
tại 2 quốc gia…

Nguồn tin: VietNamNet

NỮ TIẾN SĨ CHẾ CÔNG NGHỆ GIÁ RẺ 
GIỮ VẢI THIỀU TƯƠI HƠN 1 THÁNG

Vải thiều được bảo quản bằng công nghệ màng MAP kết hợp 
tiền xử lý bằng axit hữu cơ có thẻ giữ tươi
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Ngày  30/5,  Tổng  cục  Tiêu 
chuẩn  - Đo  lường  - Chất 
lượng  (Bộ  Khoa  học  và 
Công nghệ) công bố phần 

mềm  quét mã  vạch  Scan  and 
Check. Nó có thể sử dụng trên 
điện thoại hệ điều hành Android 
và IOS, cho phép kiểm tra tính 
hợp  pháp,  xuất  xứ  hàng  hóa. 
Đây cũng  là phầm mềm chính 
thống của quốc gia lần đầu tiên 
được công bố.

Với  người  tiêu  dùng,  Scan 
and Check cung cấp  thông  tin 
về chủ thương hiệu, sản phẩm 
hàng  hóa  do  chính  nhà  sản 
xuất  kê  khai. Đối  với  cơ quan 
quản  lý  nhà  nước,  phần mềm 
giúp kiểm tra tình trạng hợp lệ  
của mã  số mã  vạch  quốc  gia 
gắn  trên  sản  phẩm.  Doanh 
nghiệp  có  thể  sử dụng mã  số 
mã  vạch  đầu  893  (mã  quốc 
gia) quảng bá hình ảnh thương 
hiệu,  thông  tin  chi  tiết  về  sản 
phẩm  hàng  hóa  ra  thị  trường 
trong và ngoài nước.

Ông  Trần  Văn  Vinh,  Tổng 
cục  trưởng  Tiêu  chuẩn  -  Đo 
lường - Chất lượng cho biết, từ 
năm 1995 đến nay Việt Nam đã 
cấp mã số mã vạch cho doanh 
nghiệp,  nhưng  hoạt  động  này 
chưa phát huy hiệu quả. Mã số, 
mã vạch xem như “chứng minh 
thư”,  mỗi  doanh  nghiệp  chỉ 
được cấp một mã. Thế nhưng 
doanh  nghiệp  không  cập  nhật 
đầy đủ thông tin của sản phẩm 
lên  “chứng  minh  thư”  đó  để 
quảng  bá  hình  ảnh  và  tự  bảo 
vệ  thương  hiệu  của mình.  Từ 

đó, cơ quan quản  lý khó kiểm 
soát còn người tiêu dùng không 
biết chắc chắn sản phẩm mình 
mua có đúng của doanh nghiệp 
chính hãng hay hàng trôi nổi. 

Việc cập nhật  thông tin đầy 
đủ qua mã số mã vạch còn giúp 
doanh nghiệp quản lý từng sản 
phẩm,  biết  rõ  tình  trạng  sản 
xuất  của  lô  hàng,  nguồn  gốc 
nguyên vật liệu và biết hàng đó 
đã  chuyển  tới  trung  tâm  phân 
phối nào hay đang nằm ở vị trí 
nào trong kho. Nếu như để tìm 
kiếm chính xác vị trí kiện hàng 
đang nằm ở đâu theo cách thủ 
công  có  thể  mất  hàng  tháng, 
nhưng quét mã vạch sẽ chỉ mất 
3 giây. 

Hiện  Việt  Nam  có  25.000 
doanh  nghiệp  được  cấp  mã 
số  mã  vạch,  trong  số  này  có 
tới  15.000  đơn  vị  ngừng  hoạt 
động hoặc bị thu hồi mã doanh 
nghiệp. Theo ông Vinh, việc xây 
dựng và công bố phần mềm sẽ 
góp phần hỗ trợ cơ quan quản 
lý, doanh nghiệp và người tiêu 
dùng  thuận  lợi  hơn  trong  việc 
quản lý, cập nhật thông tin lưu 
thông,  kiểm  soát  chất  lượng 
hàng hóa.

Năm 2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ sẽ thanh tra về mã 

số mã  vạch  tại  doanh  nghiệp. 
Từ quý III/2019, Tổ chức Mã số 
mã vạch quốc tế (GS1) mà Việt 
Nam là thành viên yêu cầu tất 
cả doanh nghiệp có hàng hóa 
xuất  khẩu phải  cập nhật đồng 
bộ đủ bảy thuộc tính của hàng 
hóa  lên hệ  thống dữ  liệu đám 
mây  (iCloud).  Bảy  thuộc  tính 
gồm:  mã  thương  phẩm  toàn 
cầu, nhãn hiệu sản phẩm, mô 
tả sản phẩm,  tên chủ sở hữu, 
hình ảnh sản phẩm, thị trường 
mục  tiêu,  phân  loại  sản  phẩm 
toàn cầu. Nếu không đồng bộ, 
thống  nhất  các  thông  số  này, 
doanh  nghiệp  xuất  khẩu  hoặc 
buôn  bán  trực  tiếp  trên mạng 
sẽ không bán được hàng hóa.

Để giúp doanh nghiệp thuận 
tiện  trong việc  cập nhật  thông 
tin, Tổng cục Tiêu chuẩn  - Đo 
lường  -  Chất  lượng  đã  xây 
dựng  phần  mềm  IDD  kê  khai 
trực  tuyến  thông  tin  về mã số 
mã  vạch.  Để  sử  dụng  phần 
mềm  này,  doanh  nghiệp  chỉ 
cần gửi yêu cầu về Tổ chức mã 
số mã vạch Việt Nam kèm bản 
chụp Giấy  chứng  nhận  quyền 
sử dụng mã số mã vạch và cập 
nhật thông tin miễn phí.

Nguồn: Vnexpress

VIỆT NAM CÔNG BỐ PHẦN MỀM  
QUÉT MÃ VẠCH QUẢN LÝ HÀNG HÓA
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QUA PHẦN MỀM QUÉT MÃ 
VẠCH, CƠ QUAN QUẢN LÝ, 
DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI  
TIÊU DÙNG CÓ THỂ KIỂM SOÁT 
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THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TRẠM ĐO CAROTA 
TỔNG HỢP XÁCH TAY

KỸ SƯ NGUYỄN XUÂN QUANG - XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ 
GIẾNG KHOAN, LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOPETRO 
ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG CHẾ “THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 
TRẠM ĐO CAROTA TỔNG HỢP XÁCH TAY VÀ TỔ HỢP 
RÚT GỌN CÁC MÁY GIẾNG TƯƠNG THÍCH VỚI  
TRẠM KARAT”.

Với sáng chế này anh đã đoạt giải Nhất Hội 
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT và giải Nhì 
Hội  thi  Sáng  tạo  Kỹ  thuật  toàn  quốc  năm 
2016-2017.

Anh Quang chia sẻ, hiện nay, để tiết kiệm chi 
phí và tăng năng lực tự chủ, xí nghiệp đã có nhu 
cầu tự xây dựng một thế hệ trạm đo carota độc 
lập làm việc với tổ hợp các máy giếng do chính 
đội ngũ kỹ thuật của Việt Nam thiết kế - chế tạo 
như các máy đo nhiệt độ và máy đo định hướng 
sử dụng hệ cáp 3 lõi và máy đo định hướng sử 
dụng hệ cáp 1  ruột cho phép sử dụng  trạm tời 
cáp 1  lõi của các  trạm đo kiểm tra chế độ khai 
thác (Production Logging Tools PLT) trong công 
tác đo dịch vụ ngoài Vietsovpetro. Ngoài ra, để 
tiết kiệm chi phí mua sắm và tăng cơ số máy đo 
trạng thái kỹ thuật ống chống, cần phải đưa vào 
khai  thác các máy giếng của hãng Computalog 
của Mỹ đã không còn thiết bị trạm bề mặt đồng 
bộ phục vụ, xí nghiệp có nhu cầu nâng cấp, cải 
tiến  các máy  đo  đường  kính  40  càng MSC-40 
(Multi Sensor Calipers), Máy đo đường kính 60 
càng MSC-60, máy Gamma - CCL tích hợp bằng 
cách nâng cấp các mạch điều khiển và giao tiếp 
đo  xa  telemetry  để  tương  thích  với  trạm đo  tự 
xây dựng.

Anh Quang cho biết, thiết kế chế tạo mới Trạm 
đo carota tổng hợp xách tayhoạt động với tổ hợp 
các máy giếng hệ P- Karat (Nga). Đây là Trạm bề 
mặt đo địa  lý,  là một hệ  thống đo xa(Telemetry 
System) qua cáp với độ dài cáp lên đến 7500m, 
làm việc với tổ hợp đo rút gọn, được thiết kế nhỏ 
gọn để làm việc với các máy giếng hệ P- Karat 
của hãng Tver và các máy giếng tự thiết kế.

Thiết  kế  chế  tạo một  số máy  giếng  đo  định 
hướng giếng khoan và đo nhiệt độ giếng khoan 
hoạt động trong điều kiện giếng khoan sâu đến 
5.000m. Thiết kế chế tạo các máy giếng sử dụng 
cáp 3 ruột tương thích với Trạm Karat với đường 
kính  ngoài  60mm  và  70mm  thay  thế  các  máy 
KITTA với sự tự chủ về cảm biến gia tốc kế và từ 
kế chịu nhiệt.

Với sáng chế này sẽ giúp tiết kiệm được tài 
chính  mua  trạm  Karat  bổ  sung  cho  cơ  số  đã 
hỏng, thay thế và cung cấp ổn định các trạm làm 
việc với máy giếng Karat để sửa chữa các máy 
giếng. Với đơn giá 2012, với 3 trạm bề mặt đã 
hoàn thành và sẽ đưa vào áp dụng đã tiết kiệm 
số tiền mua trạm Karat khoảng 140.000 USD/1 
trạm, vị chi: 140.000 x 3 = 420.000 USD. Nếu trừ 
chi phí chế  tạo khoảng gần 20.000 USD cho 3 
trạm thì đã tiết kiệm khoảng 400.000 USD.

Với 3 máy giếng đo độ lệch và phương vị tích 
hợp thêm nhiệt độ giếng đã chế tạo đã tiết kiệm 
hơn 150.000 USD. Riêng mỗi máy đường kính 
nhiều càng MSC-40 khi đưa vào áp dụng đã tiết 
kiệm hơn 100.000 USD mua  thiết bị mới  trong 
dịch vụ kiểm tra khuyết tật ống chống.

Anh Quang  cũng  cho  biết  thêm,  trong  công 
tác đo địa vật  lý giếng khoan, các thiết bị do xí 
nghiệp tự xây dựng đã đem đến các lợi ích hết 
sức thiết thực, đóng góp một phần quan trọng để 
hoàn thành dịch vụ địa vật lý một cách hiệu quả 
nhất. Trên thực tế, các giải pháp đã thực sự phát 
huy tác dụng, và đang tham gia vào dòng chảy 
khoa học công nghệ của xí nghiệp cũng như của 
Liên  doanh  Việt  Nga  Vietsovpetro.  Việc  tự  lực 
và hoàn  toàn  tự chủ chế  tạo  thành công Trạm 
đo carota hoàn chỉnh gồm cả trạm bề mặt tổng 
hợp và tổ hợp các máy giếng đo ở độ sâu đến 
5.000m của Việt Nam là đáp ứng mong ước từ 
rất lâu của các nhà địa vật lý Việt Nam.

Nguồn: NASATI
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GẦN 70% NĂNG LƯỢNG SẢN SINH 
MỖI NĂM Ở HOA KỲ BỊ THẢI LOẠI 
DƯỚI DẠNG NHIỆT. PHẦN LỚN 
LƯỢNG NHIỆT THẢI NÀY ĐỀU Ở 
MỨC DƯỚI 100 ĐỘ C VÀ PHÁT RA 
TỪ NHIỀU NGUỒN NHƯ MÁY TÍNH, 
XE HƠI HOẶC CÁC QUY TRÌNH 
CÔNG NGHIỆP LỚN. NHƯNG GIỜ 
ĐÂY, CÁC KỸ SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC CALIFORNIA ĐÃ CHẾ TẠO 
ĐƯỢC HỆ THỐNG MÀNG MỎNG SỬ 
DỤNG CÁC NGUỒN NHIỆT THẢI 
NÀY ĐỂ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG  
Ở MỨC CHƯA TỪNG CÓ.

Hệ  thống  màng  mỏng  sử 
dụng quy trình chuyển đổi 
năng  lượng  hỏa  điện 
(pyroelectric)  mà  nghiên 

cứu mới đã chứng minh rất phù 
hợp  để  khai  thác  các  nguồn 
cung cấp năng lượng nhiệt thải 
dưới  100  độ C  hay  còn  gọi  là 
nhiệt thải chất lượng thấp. Quy 
trình  chuyển  đổi  năng  lượng 
hỏa  điện  giống  như  nhiều  hệ 
thống biến đổi nhiệt thành năng 
lượng, hoạt động  tốt nhất nhờ 
sử dụng các chu kỳ nhiệt động 
học,  giống  như  phương  thức 
hoạt  động  của  động  cơ  ô  tô. 
Nhưng  khác  động  cơ  ô  tô, 
  quá  trình  chuyển  đổi  năng 
lượng  hỏa  điện  có  thể  được 
thực  hiện  hoàn  toàn  ở  trạng 
thái  rắn mà không cần các chi 
tiết  động  vì  nó  biến  đổi  nhiệt 
thải thành điện.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 
công  nghệ  màng  mỏng  quy 
mô  rất  nhỏ  này  đặc  biệt  phù 
hợp  cho  việc  lắp  đặt  và  khai 
thác  nhiệt  thải  từ  các  thiết  bị 
điện  tử  tốc độ cao và cũng có 
phạm vi ứng dụng rộng rãi. Đối 
với các nguồn nhiệt đang  thay 
đổi, nghiên cứu cho thấy màng 
mỏng có thể biến đổi nhiệt thải 
thành  năng  lượng  hữu  ích  có 
mật  độ  năng  lượng,  mật  độ 

công suất và hiệu quả cao hơn 
so với các phương thức chuyển 
đổi năng lượng hỏa điện.

Lane  Martin,  phó  giáo  sư 
khoa  học  vật  liệu  và  kỹ  thuật 
cho  biết:  “Chúng  tôi  biết  rằng 
chúng ta cần có các nguồn năng 
lượng  mới,  nhưng  cũng  cần 
sử dụng hiệu quả nguồn năng 
lượng đã  có. Các màng mỏng 
này có thể giúp sản xuất nhiều 
năng  lượng hơn so với những 
gì chúng tôi đang làm hiện nay 
từ mọi nguồn năng lượng”.

Hiệu ứng hỏa điện đã được 
biết đến từ lâu, nhưng việc xác 
định  chính  xác  tính  chất  của 
những  phiên  bản  màng  mỏng 
của hệ thống hỏa điện vẫn gặp 
khó khăn. Nhóm nghiên cứu đã 
tổng hợp các phiên bản màng 
mỏng  của  vật  liệu  chỉ  dày  từ 
50-100 nano mét và sau đó chế 
tạo thử nghiệm các cấu trúc của 

thiết bị hỏa điện dựa vào những 
màng này. Các cấu trúc đó cho 
phép  các  kỹ  sư  đo  đồng  thời  
cả  nhiệt  độ  và  dòng  điện  xuất 
hiện  cũng như nhiệt  nguồn để 
kiểm  tra  khả  năng  phát  điện 
của thiết bị trên màng dày gần  
100 nano mét.

Nghiên  cứu  đề  cập  đến  kỷ 
lục mới về mật độ năng  lượng 
của quy  trình chuyển đổi năng 
lượng  hỏa  điện  (1,06  J/cm3), 
mật  độ  năng  lượng  (526W/
cm3)  và  hiệu  suất  (19%  hiệu 
suất  Carnot,  là  đơn  vị  đo  tiêu 
chuẩn cho hiệu suất của động 
cơ nhiệt). Bước tiếp theo, nhóm 
nghiên cứu sẽ tìm cách tăng tối 
đa hiệu quả của vật  liệu màng 
mỏng  cho  các  dòng  nhiệt  thải 
và nhiệt độ cụ thể. 

Nguồn: https://phys.org/
news/2018-04-thin-electronics-

energy.html#jCp

MÀNG MỎNG BIẾN ĐỔI 
NHIỆT TỪ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

THÀNH NĂNG LƯỢNG
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THIẾT BỊ CẦM TAY KIỂM TRA ĐỘ TƯƠI  
CỦA THỊT TRONG 10 GIÂY

NGƯỜI ĐI CHỢ CÓ THỂ SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ “ĐÁNH HƠI” ĐỘ TƯƠI 
CHO MỌI LOẠI THỊT GỒM THỊT 
LỢN, THỊT BÒ, THỊT CỪU, THỊT GÀ 
VÀ CÁ. 

Các nhà nghiên cứu ở Tập 
đoàn  Khoa  học  và  Công 
nghiệp Hàng không Trung 
Quốc  (CASIC)  thiết  kế 

thiết bị cầm tay để xác định độ 
tươi  của  thịt,  Sputnik  News 
hôm qua đưa tin. Thiết bị có tên 
gọi  "freshness  sniffer"  hoạt 
động dựa vào công nghệ cảm 
biến đặc biệt, theo nhóm nghiên 
cứu ở Viện Đo lường Vô tuyến 
thuộc CASIC.

"Nó có thể cho bạn biết  thịt 
vẫn  còn  tươi  hay  không  còn 
tươi và cần nấu kỹ hoặc đã bị 

ôi", kỹ sư Niu Ye giải thích. "Bạn 
chỉ cần mở thiết bị và ứng dụng 
trên điện thoại di động, sau đó 
để thiết bị gần miếng thịt trong 
khoảng 10 giây".

"Một người bán hàng vô đạo 
đức  có  thể  dễ  dàng  đánh  lừa 
khứu giác và thị giác của khách 
hàng.  Chúng  ta  cũng  rất  khó 
xác  định  miếng  thịt  chuẩn  bị 
ôi hay chưa, đặc biệt ở lúc bắt 
đầu quá trình", Niu Ye nói.

Thiết  bị  đánh  hơi  thịt  tươi 
có thể kết nối với điện thoại di 
động thông qua Bluetooth, phát 
hiện và đo lượng amoniac cùng 
các  hợp  chất  hữu  cơ  dễ  bay 
hơi  khác  được  giải  phóng  từ 
thịt chưa nấu chín. Nó sẽ phân 
tích thông số đã đo để xác định 

hoạt  động  của  vi  khuẩn  trong 
thịt. Kết quả được hiển thị trên 
điện thoại di động. Thiết bị này 
có thể sử dụng cho mọi loại thịt 
bao  gồm  thịt  lợn,  thịt  bò,  thịt 
cừu, thịt gà và cá. Mẫu thiết kế 
đầu  tiên cho kết quả đo chính 
xác tới 80 - 90%.

Nhóm nghiên cứu đang  tìm 
cách  điều  chỉnh  phần  cứng 
của  thiết  bị  để  tăng  độ  chính 
xác.  Thiết  kế  sẽ  đặc  biệt  hữu 
ích đối với người tiêu dùng hay 
mua thịt từ những quầy hàng tự 
phát trong chợ hoặc vùng nông 
thôn.  Đây  là  thiết  bị  đánh  hơi 
thịt  tươi đầu tiên do các kỹ sư 
Trung Quốc chế tạo.

Nguồn: Vnexpress
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01
Chuyển giao công nghệ 

KẾT NỐI ĐẦU TƯ CHO CÁC NHÀ 
KHOA HỌC NỮ CÓ KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP

TẠI VIỆT NAM, CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SAU KHI NGHIỆM THU ĐƯỢC 
CHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT THƯỜNG MANG TÍNH TỰ PHÁT, CÁC  
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THƯỜNG PHẢI TỰ MÀY MÒ TÌM KIẾM NƠI ÁP DỤNG KẾT 
QUẢ CỦA MÌNH. THỰC TẾ NÀY KHIẾN CHO NHIỀU ĐỀ TÀI TỐT  
KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG CŨNG NHƯ CÁC DOANH NGHIỆP 
THƯỜNG LOAY HOAY TÌM KIẾM NGUỒN CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP CHO MÌNH. 

Đ ối  với  các  nhà  khoa 
học  nữ,  việc  cân  bằng 
giữa  nghiên  cứu  khoa 
học  và  việc  gia  đình 

còn  khó  khăn  hơn  nữa,  do 
vậy,  nhu  cầu  cần  được  hỗ 
trợ  để  quảng  bá,  giới  thiệu, 
thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu sẽ càng cao hơn. 
Các  nhà  khoa  học  nên  tìm 
đến Trung tâm tư vấn chuyển 

giao  công  nghệ  để  kết  nối 
các nhà đầu  tư,  gắn kết  với 
doanh nghiệp, thậm chí nhận 
đặt  hàng  nghiên  cứu  từ 
doanh nghiệp. 

Thực  tế  hiện  nay  các  hoạt 
động  truyền  thông,  quảng  bá 
nhằm nâng  cao  nhận  thức  xã 
hội về các sản phẩm KH&CN, 
sẵn  sàng  chuyển  giao  và  các 
tiềm năng cùng hợp tác nghiên 

cứu  phát  triển  công  nghệ  vẫn 
chưa  đáp  ứng  được  yêu  cầu 
thực tiễn, vẫn chưa có kết nối 
chặt chẽ giữa “cung” và “cầu”, 
nhiều  công  trình  nghiệm  thu 
xong  “cất  ngăn  kéo”.  Đã  đến 
lúc  cần  đẩy  mạnh  vai  trò  kết 
nối  của  các Trung  tâm  tư  vấn 
chuyển giao công nghệ. 

Nguồn: NASATI 
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B
à  Bá  Thị  Châm,  
chủ  nhiệm  đề  tài  ứng 
dụng  công  nghệ  nano 
chia  sẻ  việc  chế  thảo 

dược bằng công nghệ lên men 
dưới  dạng  nano  mô  phỏng 
sinh  học  để  tạo  ra  các  sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe cho 
cộng  đồng.  Với  công  nghệ 
này,  các  hoạt  chất  được  đưa 
về dạng nhỏ đến kích cỡ nano 
mét,  khi  đưa  vào  cơ  thể  sẽ 
được hấp thu một cách tối đa, 
nhả  từ  từ vào  trong máu giúp 
làm  tăng  hiệu  quả  của  các 
hoạt  chất  này.  Nếu  áp  dụng 
công  nghệ  bào  chế  tiên  tiến 
này  có  thể  nâng  cấp  các  loại 
thuốc đông y truyền thống lên 
một  bậc  mới,  hiệu  quả  hơn, 
gọn  nhẹ  hơn,  đỡ  được  công 
đoạn  bảo  quản  dược  liệu, 
khẳng  định  giá  trị  chữa  bệnh 
vốn  có  của  cây  thuốc  Việt 
Nam, nâng tầm giá trị của cây 
thuốc Việt Nam

Công  trình  này  đã  được 
ứng  dụng  thành  công  và  thử 
nghiệm  lâm  sàng  quy  mô 
lớn  với  các  loại  sản  phẩm 
Metaherb.    Đồng  thời,  công 
trình nghiên cứu bào chế thảo 
dược  ứng  dụng  công  nghệ 

THẠC SỸ BÁ THỊ CHÂM, VIỆN HÓA HỌC (VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM) LUÔN QUAN NIỆM LÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN, CÓ KẾT QUẢ THỰC TẾ VÀ PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG. 
XUẤT PHÁT TỪ PHƯƠNG CHÂM ĐÓ, THS. BÁ THỊ CHÂM ĐÃ ỨNG DỤNG  
NHIỀU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA MÌNH VỀ DƯỢC LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HÓA THÀNH CÔNG NHIỀU SẢN PHẨM HỮU ÍCH, ĐƯỢC  
GIỚI KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ CAO VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG GHI NHẬN VÀ TIN TƯỞNG. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẢI  
XUẤT PHÁT TỪ YÊU CẦU THỰC TIỄN 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

nano  cho  các  doanh  nghiệp 
cũng  được  chuyển  giao  cho 
Công  ty  cổ  phần  dược  liệu 
Phương Đông, Công ty TNHH 
Công  nghệ  cao  Hoàng  Châu, 
Công  ty  TNHH  thương  mại 
dược phẩm Nanogold. 

Bà Châm  cũng  hy  vọng  sẽ 
kết nối được với các nhà đầu 
tư, nhà phân phối, đem  thông 
tin  lan  tỏa  ra cộng đồng  trong 
nước tiến ra quốc tế.

Do có hàm lượng các hoạt 
chất cao hơn và ở dạng nano 

nên sản phẩm tinh chất mầm 
đậu  nành  đã  phát  huy  được 
hiệu  quả  tích  cực.  Chị  Bá 
Thị  Châm  chia  sẻ:  Tinh  chất 
mầm đậu nành là đã mang lại 
niềm  vui  cho  khoảng  20  cặp 
vợ  chồng  hiếm  muộn  do  vô 
sinh  không  rõ  nguyên  nhân 
và  buồng  trứng  đa  nang,  cải 
thiện  sức  khỏe  sinh  lý,  thay 
đổi  làn  da  cho  hàng  nghìn 
phụ nữ sau sinh và ở độ tuổi 
trên 30, tuổi tiền mãn kinh và  
mãn kinh.
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MỘT SỐ SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CỦA THS.BÁ THỊ CHÂM 

Sản phẩm tinh chất mầm 
đậu nành

Sản phẩm viên tiểu đường

Quy trình sản xuất tỏi 
đen từ tỏi trắng 

SẢN PHẨM VIÊN  
TIỂU ĐƯỜNG

  Bao  gồm  các  thành  phần 
thảo dược như dây thìa canh, 
cam thảo đất, hoài sơn… các 
hoạt  chất  được  chiết  xuất  và 
bào chế dạng nano và tỏi đen 
được lên men từ tỏi trắng.

Sản  phẩm  được  giải  sáng 
tạo  trong  cuộc  thi  “Ngày  phụ 
nữ sáng tạo 2017”

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
TỎI ĐEN TỪ TỎI TRẮNG 

Dây  thìa canh có  tác dụng 
tăng  sản  sinh  insulin,  giảm 
thiểu hiện tượng kháng insulin 
của  người  có  nguy  cơ  mắc 
chứng  tiểu  đường. Cam  thảo 
đất  có  tác  dụng  ức  chế  các 
enzim chuyển hóa carbohydrat 
làm chậm quá trình giải phóng 

đường  cần  thiết  cho  người 
tiểu  đường  và  đường  huyết 
cao. Hoài sơn giúp cơ thể tổng 
hợp  hormon  và  kích  thích  cơ 
thể sinh insulin. Tỏi đen có tác 
dụng  điều  hòa  lượng  đường 
trong máu nhờ cơ chế bảo vệ, 
làm  tăng  insulin  và  khởi  đầu 
quá  trình  chuyển  hóa  đường 
thành  năng  lượng.  Tỏi  đen 
còn  có  tác  dụng  tăng  cường 
hệ miễn dịch nên có tác dụng 
ngăn  ngừa  các  biến  chứng 
viêm  nhiễm  của  người  tiểu 
đường thường mắc phải. Đặc 
biệt, cách bào chế dạng nano 
giúp  các  hoạt  chất  hấp  thu 
nhanh  hơn  và  nồng  độ  hoạt 
chất duy trì ổn định trong máu 
nên  hỗ  trợ  bệnh  nhân  kiểm 
soát  tốt  hơn  lượng  đường 
trong máu kể cả sau khi dùng 

sản  phẩm  1  giờ  hay  7-8  giờ. 
Đây là điểm cần thiết của sản 
phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu 
đường mà các sản phẩm khác 
trên thị trường không có.

Sản  phẩm  đã  được  cấp 
phép  và  sản  xuất  ở  quy  mô  
công nghiệp

Phương thức chuyển giao:  
Chuyển giao toàn phần
Giá thiết bị: 300.000 .000 VNĐ
Thiết bị lên men quy mô 100kg/
mẻ.
Công  nghệ:  thảo  luận  cụ  
thể sau.
Xuất  xứ:  Là  kết  quả  của  dự 
án Hoàn thiện công nghệ sản 
xuất  thử  nghiệm  tỏi  đen  trên 
địa bàn Thành phố Hà nội, dự 
án cấp thành phố. 
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CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA BA HUÂN:   
TỪ QUẢ TRỨNG VÀI BA NGHÌN ĐỒNG  

ĐẾN DOANH NGHIỆP BẠC TỶ

TỪNG LAO ĐAO VÌ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CÚM GIA CẦM, ÍT AI BIẾT 
BÀ BA HUÂN ( TỨC PHẠM THỊ HUÂN ) -  GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 
BA HUÂN ĐÃ PHẢI ĐỨNG TRƯỚC MỘT LỰA CHỌN KHÓ KHĂN:  
CHỌN CÔNG NGHỆ CAO HAY LÀ “CHẾT”? 

Một quả trứng bán ra với 
giá  2000  đồng,  ít  ai 
hình  dung  được  một 
phụ  nữ  kinh  doanh 

gánh  trứng  truyền  thống  đã 
dám đầu tư cả trăm tỷ đồng để 
làm trứng sạch, và rồi chi hàng 
nhiều  trăm  tỷ  khác  để  chuẩn 
hóa  chuỗi  thực  phẩm  an  toàn 
từ trang trại đến bàn ăn. 

Hơn  40  năm  trước,  Công 
ty Ba Huân có xuất phát điểm 
từ  một  gánh  hàng  trứng  kinh 
doanh “gia truyền” , như những 
gia  đình  tiểu  thương  khác,  bà 
Ba Huân đi khắp các vùng quê 
thu  mua  trứng  mang  ra  chợ 

bán, nhờ siêng năng chịu khó, 
vựa trứng của bà lớn dần, buôn 
bán  ngày  càng  phát  triển  khi 
bà  kết  nối  việc  buôn  trứng  từ 
các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn, 
giúp bà con bao tiêu sản phẩm  
đầu ra. 

Không  chỉ  nỗ  lực  hỗ  trợ 
nông  dân  thoát  nghèo  bằng 
giúp họ chăn nuôi gia cầm, bà 
Ba  còn  đều  đặn  dành  tiền  để 
làm từ thiện. Trong một chuyến 
làm công tác xã hội của công ty, 
bà tổ chức cuộc thi vẽ lên trứng 
cho  các học  sinh  khiếm  thị  tại 
địa  phương.Sau  khi  vẽ  xong, 
trứng  được  đem  luộc  để  chia 

lại cho các em. Khi bóc vỏ, bà 
vô cùng sửng sốt khi lòng trắng 
trứng bên trong  loang  lổ xanh, 
đỏ,  tím,  vàng.  Thì  ra,  màu  tô 
bên ngoài vỏ đã ngấm vào bên 
trong.Điều này  cũng có nghĩa, 
lớp  vỏ  trứng  vừa  như  lớp  áo 
bảo  vệ  cho  lòng  trứng  nhưng 
cũng giống như tấm lưới truyền 
vi  khuẩn,  chất  độc  hại  từ  bên 
ngoài vào. Muốn trứng sạch, vỏ 
trứng  cần được diệt  khuẩn  và 
bọc một tấm áo bảo vệ. Nhưng 
diệt  khuẩn  bằng  cách  nào  là 
câu hỏi khiến bà trăn trở.

Trong  khi  chưa  tìm  được 
giải  pháp  thì  năm  2003,  dịch 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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cúm gia cầm bùng nổ và nhanh 
chóng  lan rộng khiến nhiều hộ 
nông dân lâu nay chủ yếu làm 
nghề nuôi gà, nuôi vịt lấy trứng 
bỗng  chốc  bị  phá  sản. Những 
doanh  nghiệp  chế  biến  thực 
phẩm  có  sử  dụng  trứng  trong 
quá  trình  sản  xuất  cũng  đứng 
trước tình thế nguy cấp vì thiếu 
nguyên liệu.

Không  cam  lòng  nhìn  cơ 
nghiệp tiêu tan, nông dân điêu 
đứng,  bà  Ba  đánh  liều  “xuất 
ngoại” tìm hiểu công nghệ của 
thế giới.

May  mắn  đã  mỉm  cười  khi 
bà tìm đến tập đoàn Moba (Hà 
Lan). Được nhìn  tận mắt cách 
người  ta  diệt  khuẩn  cho  vỏ 
trứng  trong  một  dây  chuyền 
hoàn toàn tự động, bà vỡ òa vui 
sướng,  quyết  định  vay  mượn 
30 tỷ đồng để nhập dây chuyền 
xử lý trứng sạch từ Hà Lan về.

“Lúc đó ai cũng nói  tui  liều, 
kinh doanh bạc lẻ mà dám nhập 
dây chuyền  tiền  tỷ về  làm. Tui 
thì  nghĩ  nếu mình  không  dám 
làm thì sẽ chẳng bao giờ mong 
thay đổi được phận nghèo”, bà 
Ba kể.

Với  dây  chuyền  hiện  đại 
này,  trứng  sẽ được  rửa 2  lần, 
sấy khô rồi chiếu tia UV để diệt 
khuẩn,  sau  đó  chuyển  sang 
công đoạn soi để loại các trứng 

hư, nứt và phủ lên một lớp dầu, 
nhằm  ngăn  vi  khuẩn  từ  bên 
ngoài  tấn  công  vào.Lúc  này, 
trứng  được  chuyển  đến  khâu 
phân loại bằng cân định lượng 
trước khi in tên thương hiệu và 
đóng hộp.Cách làm quy chuẩn 
và bài bản này đã giúp Ba Huân 
nhanh chóng lấy điểm trong mắt 
người tiêu dùng. Doanh nghiệp 
bắt  đầu  hoạt  động  ổn  định  và 
phất lên dần dần.

Ban đầu, nhà xưởng và hệ 
thống máy móc được Công ty 
Ba  Huân  đặt  tại  huyện  Bình 
Chánh  (TP.HCM),  với  công 
suất  xử  lý  65.000  trứng/giờ. 
Đến năm 2009, bà Huân quyết 
định nhập thêm hệ thống xử lý 
trứng thứ 2 có công suất đến 
120.000  trứng/giờ.  Số  vốn 
đầu  tư  cho  lần  này  cũng  cao 
hơn  gấp  đôi,  lên  tới  hơn  70  
tỷ đồng.

Hiện  nay,  Công  ty  trứng 
sạch  Ba  Huân  sở  hữu  trang 
trại  chăn  nuôi  công  nghệ  cao 
quy  mô  18ha,  tổng  đàn  gà 
1.000.000 con và nhà máy chế 
biến  thức  ăn  chăn  nuôi  công 
suất  20  tấn/giờ  tại  thị  xã  Tân 
Uyên,  tỉnh  Bình  Dương,  nhà 
máy  xử  lý  trứng  gia  cầm  quy 
mô  2ha,  công  suất  185.000 
trứng/h  tại huyện Bình Chánh, 
tp HCM, nhà máy chế biến thực 

phẩm  quy  mô  5ha,  trang  trại 
nuôi gà  lấy  thịt công nghệ cao 
quy mô 30ha,  tổng đàn 3 triệu 
con tại huyện Thạch Hóa, Long 
an. Tháng 4/2017, nhà máy ba 
Huân ở phía Bắc được đầu tư 
150  tỷ được khanh  thành, đây 
sẽ là nguồn cung cấp trứng gia 
cầm và thực phẩm sạch cho thị 
trường phía Bắc.

Bà  là  Phạm  Thị  Huân  (Ba 
Huân),  Giám  đốc  điều  hành 
Công  ty  Cổ  phần  Ba  Huân 
nằm  trong  danh  sách  50  phụ 
nữ  ảnh  hưởng  nhất  Việt  Nam 
do  Forbes  bình  chọn mới  đây 
và tháng 10 năm ngoái, bà Ba 
Huân vinh dự nhận giải thưởng 
“Nông dân điển hình quốc  tế”, 
do  Tổ  chức  Lương  thực  và 
Nông  nghiệp  Liên  Hiệp  Quốc 
- FAO trao tặng. Bà là đại diện 
duy nhất của Việt Nam và cũng 
là một  trong 5 nông dân được 
lựa  chọn  từ  45  quốc  gia  để 
trao thưởng.Đây là giải thưởng 
quốc  tế  uy  tín  trong  lĩnh  vực 
nông  nghiệp  dành  cho  những 
nông dân có mô hình sản xuất 
nông nghiệp thích ứng với biến 
đổi khí hậu, đóng góp  lớn cho 
cộng  đồng.  Với  tiêu  chí  này, 
thật khó tìm người phù hợp hơn 
bà Ba Huân.

Nguồn: Báo Dân Việt
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BIA HALIDA VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ  
ĐÃ ĐƯA MỘT XÍ NGHIỆP 100% BAO CẤP TRỞ THÀNH 
NHÀ MÁY NỘP NGÂN SÁCH CAO NHẤT THÀNH PHỐ 

BẰNG NHỮNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT,  
CHỊ NGUYỄN THỊ ANH NHÂN ĐÃ GIÚP MỘT NHÀ MÁY 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHÀ NƯỚC 5 LẦN THOÁT 
KHỎI GIẢI THỂ VÀ LÀM NÊN MỘT THƯƠNG HIỆU VIỆT 

ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “CON ĐẺ THỜI KỲ ĐỔI MỚI”

Năm  1962,  Một  nhà  máy  sản  xuất  thực 
phẩm  của  nhà  nước  -    Nhà  máy  Miến 
đang sản xuất miến với sản  lượng hàng 
chục  tấn/ngày  theo  công  nghệ  Trung 

Quốc bỗng nhiên bị cắt nguồn nguyên liệu đậu 
xanh do chiến tranh xảy ra, nguồn nguyên liệu 
bị chuyển thành làm giá đỗ thay rau xanh cho 
bộ  đội.  Công  việc  sản  xuất  bị  đình  trệ,  chị 
Nguyễn Thị Anh Nhân – một cán bộ nhà máy, 
cựu sinh viên giỏi ngành Hóa thực phẩm – Đại 
học  Bách  Khoa  Hà  Nội,    đã  phải  tìm  tòi  thử 
nghiệm nhiều biện pháp khác nhau và đã thành 
công  trong  việc  thay  thế  bằng  nguồn  nguyên 
liệu khác (ngô, khoai, sắn…) Sáng kiến của chị 
đã  được  Vụ  Kỹ  thuật  Bộ  công  nghiệp  nhẹ 
thưởng  bằng  tiền  cao  nhất  thời  bấy  giờ.  Sau 
đó, nhà máy với công nghệ mới được chuyển 
giao về  vựa  ngô  sắn  Cao  Bằng,  chị  được 

chuyển  về  Viện  Nghiên  cứu  Công  nghiệp  
Thực phẩm. 

Do  yêu  thích  môi  trường  sản  xuất,  chị  lại 
chuyển sang công tác tại Xí nghiệp nước chấm, 
tại đây hàng loạt sáng kiến lớn nhỏ ra đời, đáng 
kể nhất là 5 lần giúp nhà máy thoát khỏi giải thể. 

Lần đầu, do khu công nghiệp hóa chất Việt 
Trì  bị  đánh  phá,  chị  đã  nghiên  cứu  chuyển 
phương  pháp  sản  xuất  nước  chấm  theo  
phương pháp hóa học axit HCL sang phương 
pháp vi sinh nấm mốc. Xí nghiệp lại có thể sản xuất  
bình thường. 

Lần thứ 2, do Trung Quốc cắt nguồn viện trợ 
đậu tương (nguyên liệu chính để sản xuất nước 

mắm), nhà máy lại phải ngừng sản xuất, chị đã 
nghiên cứu để chuyển phương pháp  thay  thế 
sang dùng hạt bo bo ( Liên Xô đang tài trợ). 

Lần thứ 3, nhà nước xóa bỏ bao cấp, nước 
chấm  theo  tem  phiếu  không  còn,  nhân  dân 
chuyển sang dùng nước mắm. Chị  lại chuyển 
sang nghiên cứu làm nước chấm tổng hợp, pha 
trộn  giữa  vi  sinh  và  hóa  giải  được  thị  trường 
chấp nhận. Đồng thời còn xuất khẩu được sang 
Liên Xô. 

Lần  thứ  4,  Liên  Xô  sụp  đổ,  nhà  máy  lại 
ngừng sản xuất, chị đã cùng tập thể nghiên cứu 
đa dạng hóa sản phẩm ( kẹo, xà phòng, rượu 
chanh, dấm, mỳ ăn liền, bia….) và xí nghiệp đổi 
tên thành Nhà Máy thực phẩm Hà Nội. 

Lần  thứ 5,  sản  xuất  bia  hơi Việt Hà,  nước 
khoáng Opal,  chị mạnh dạn  vay  tiền  để nhập 
dây chuyền sản xuất nước cam hộp Hali orange 
Vinacola.  Và  sản  phẩm  bia  thương  hiệu  Việt 
Halida ra đời, được mệnh danh là “con đẻ thời 
kỳ đổi mới” không những nhanh chóng chiếm 
lĩnh thị trường Việt Nam, đẩy lùi dòng bia Trung 
Quốc Vạn  Lực mà  còn  xuất  khẩu  đi Mỹ, Đan 
Mạch,  sau  này  bia  Halida  liên  doanh  với  bia 
Carlsberg nhà máy đổi tên là Nhà máy bia Đông 
Nam Á  và  thành  lập  Liên  Hiệp  các  xí  nghiệp 
thực phẩm vi sinh Hà Nội.  

Chị  Nguyễn  Thị Anh  Nhân,  đã  nhận  được 
12 bằng Lao Động sáng tạo, Huy chương vàng 
Tổ  chức Sở Hữu Trí Tuệ  thế giới WIPO, Huy 
chương  Danh  nhân  Who’s  who  Danh  nhân 
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Mỹ,  Giải  thưởng  nhà  nữ  khoa  học  xuất  sắc 
KOVALEVSKAIA,  02  lần  nhận  giải  VIFOTEC 
các năm ( 1993,2002), Giải thưởng Thăng Long 
Hà Nội Phụ nữ xuất sắc và đặc biệt được nhiều 
báo chí trong và ngoài nước khen ngợi hết lời. 
Huân  chương  lao  động,  Bằng  khen  của  Thủ 
tướng  chính  phủ …Đơn  vị  đã  được  Đảng  và 
Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh 
hiệu cao quý. Tiêu biểu trong đó  là Danh hiệu 
Anh hung Lao động thời kỳ đổi mới 2006. Hiện 
giờ bà đang  là Ủy  viên Thường  vụ Hội  nữ  trí 
thức Việt Nam 

Một số sản phẩm chào bán của tập đoàn 
Moba Hà Lan 
1. Dây chuyền máy xử lý trứng Moba 20,000 
quả/h; 30,000 quả/h; 120,000 quả/h; 180,000 
quả/h, 252,000 quả/h 

Moba cung cấp máy xử lý trứng tự động với 
công suất  từ 20.000 đến 180.000  trứng  /  giờ. 
Các quả  trứng được  tự động  loại  bỏ  các quả 
trứng hỏng. Tiếp theo, trứng được cân và vận 
chuyển đến các nơi đóng gói, tại đó trứng được 
tự động đóng trong khay dựa trên chất lượng và 
đặc tính trọng lượng.

Nguyên tắc “từng quả trứng được xử lý riêng 
biệt “ cung cấp khả năng xử lý trứng tốt nhất khi 
chúng được đặt trên máy. Vì vị trí và đặc điểm 
của  từng  quả  trứng  được  biết  đến  trong  suốt 
quá trình, thuật toán phân loại tiên tiến sẽ nâng 
cao  hiệu  quả  phân  loại  và  đảm bảo  truy  xuất 
chính xác cùng một lúc.

2. Dây chuyền máy phân loại trứng Moba 1,600 
quả/h; 3000 quả/h; 4,500 quả/h

Handpackers  là  các  máy  phân  loại  trứng 
có  dung  tích  thấp  cung  cấp  khả  năng  loại  bỏ 
những quả trứng không mong muốn (gọi là off-
grades). Tiếp  theo, các máy này sẽ phân chia 
luồng trứng ở các kích cỡ khác nhau dựa trên 
trọng lượng của trứng. Các quả trứng kết thúc 
ở các khu vực khác nhau trên một bàn thu bàn 
tay, từ đó trứng được người vận hành tự lấy và 
đặt vào các khay hoặc các gói hàng tiêu dùng.

Moba  sản  xuất  handpackers  từ  1.600  đến 
4.500 trứng / giờ. 

Nguồn: Báo phụ nữ ngày nay
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HỆ THỐNG CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 
CÁC KHÂU CANH TÁC CÂY ĐẬU TƯƠNG

Thông qua thực hiện một đề tài cấp quốc 
gia, các nhà khoa học thuộc Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đã chế tạo thành công hệ 
thống máy phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các 
khâu canh tác và thu hoạch cây đậu tương.

Hệ thống bao gồm: i) Máy cắt băm gốc rạ 
với năng suất 0,3-0,5 ha/h; chiều cao gốc rạ 
còn  lại sau cắt 50-100 mm, chiều dài đoạn 
cắt  50-150 mm;  ii) Máy  lên  luống  tạo  rãnh 
với năng suất 0,3-0,5 ha/h, bề rộng luống 80-
120 cm, rãnh sâu 20-30 cm, độ rộng rãnh 20-
30 cm; iii) Máy gieo đậu tương kết hợp với 
bón phân có năng suất 0,3-0,5 ha/h, số hàng 
gieo là 4; iv) Máy xới vun và làm cỏ chăm sóc 
cây đậu tương có năng suất 0,3-0,5 ha/h; v) 
Máy thu hoạch đậu tương thực hiện liên hoàn các công việc cắt, gom cây rải hàng trên ruộng có 
năng suất 0,3-0,4 ha/h, độ sót <5%; vi) Máy đập tách hạt đậu tương có năng suất 0,5-1,0 tấn/h, độ 
sạch lá 90-95%, độ hư hỏng hạt <5%. Kết quả thử nghiệm sản xuất đậu tương tại nhiều tỉnh cho 
thấy hệ thống máy làm việc ổn định, phù hợp với thực tiễn sản xuất.

Đơn vị chào bán: PGS.TS. Lê Minh Lư - Khoa Cơ điện, Học viên Nông nghiệp Việt Nam; Địa chỉ: 
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Tel: 0912751736

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ ICT SMARTHOME
ICT smartHome là 1 hệ thống gồm nhiều nút mạng cảm biến được thiết kế dựa trên nền tảng 

hệ điều hành Arduino được gắn sensor và các cơ cấu chấp 
hành  theo  yêu  cầu. Các nút mạng  cảm biến  sẽ  thu  thập 
dữ  liệu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và chuyển động tại 
các vị trí được đặt rồi gửi về máy tính trung tâm nằm trong 
phòng điều khiển. Từ những dữ liệu này, theo thiết bị đặt 
của người sử dụng hệ thống sẽ tự động điều khiển các thiết 
bị như đèn, quạt hay điều hoà, lò sưởi, còi báo khách, còi 
báo động đảm bảo cho ngôi nhà an toàn, tiện nghi với công 
nghệ cao.

Ưu điểm CN/TB: Tự động điều  khiển  các  thiết  bị  như 
đèn, quạt hay điều hoà, lò sưởi, còi báo khách, còi báo động 
đảm bảo cho ngôi nhà an toàn, tiện nghi với công nghệ cao

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên; 
Địa chỉ: Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0913.256.966; 
Fax:0280 3846237; Email: pvbinh@ictu.edu.vn

02 Công nghệ chào bán 02
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CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG KÍCH  
TỪ ĐỘNG CƠ VÀ MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ

Ứng dụng cho động cơ đồng bộ 3 pha công suất 
lớn và các máy phát điện đồng bộ 3 pha trong nhà 
máy thuỷ điện, nhiệt điện, các trạm bơm.

Công suất động cơ từ 500÷5000kW
Điện áp kích từ roto 200-1000A
Cấu  hình  thiết  bị:  điều  khiển  số  bằng  PLC S7-

1200 và vi xử lý. Hệ thống gồm 2 kênh điều khiển và 
2 cầu chỉnh lưu (trong đó có 1 bộ dự phòng)

Tiêu chuẩn áp dụng ISO9001:2008
Ưu điểm CN/TB: Khởi động và bắt đồng bộ Hoà 

đồng bộ động cơ với lưới Bảo vệ động cơ khi khởi 
động Điều  chỉnh hệ  số  công suất  cos Bảo vệ mất 
kích từ, quá kích từ, chạm đất, quá áp roto, quá áp, quá áp nhiệt thyristor, quá dòng 1 chiều, 
dòng cực đại, bảo vệ khi đảo mạch không thành công, khi cả 2 kênh điều khiển hoặc 2 cầu bị 
hỏng Giao tiếp truyền thông với màn hình cảm ứng HMI, có cổng truyền thông để giao tiếp với 
hệ thống mạng SCADA theo giao thức Modbus

Đơn vị chào bán: Công ty CP Cơ điện ASO; Địa chỉ: km 15, quốc lộ 3, p. Tân Quang, TP Sông 
Công, Thái Nguyên; Điện thoại: 0208.3645699; Email: nguyenthecuong@tnut.edu.vn 

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO 
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐỊNH LƯỢNG

Có khả năng ứng dụng trong hầu hết các hệ 
thống cân liên tục như hệ thống phối trộn nguyên 
liệu cho các công đoạn sản xuất và chế biến: thực 
phẩm, vật liệu xây dựng, khoáng sản,…

Công suất từ 100kg/h đến 1000 tấn/h hoặc có 
thể lớn hơn tuỳ theo yêu cầu.

Tốc độ 15m/ phút
Ưu điểm CN/TB: Điều khiển kỹ  thuật  số PID 

tự chỉnh, sử dụng PLC kết hợp với biến  tần để 
điều chỉnh động cơ băng tải Chế độ điều khiển: tự 
động/ bằng tay hoặc kết hợp Điều khiển trung tâm 
dùng PLC Siemens S7+1200 Giao diện SCADA 
bằng tiếng Việt chạy trên nền máy tính PC Chức 
năng hiển thị: lưu trữ, in ra những dữ liệu cần thiết 

như tham số điều khiển, năng suất định mức, thời gian làm việc, tổng năng suất tương ứng theo 
thời gian ca, ngày, tháng,… 

Đơn vị chào bán: Công ty CP Cơ điện ASO; Địa chỉ: km 15, quốc lộ 3, p. Tân Quang, TP Sông 
Công, Thái Nguyên; Điện thoại: 0208.3645699; Email: nguyenthecuong@tnut.edu.vn
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CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA  
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CHÈ

Hệ thống tự động hóa tối ưu quá trình chế biến và 
bảo quản chè được thiết kế để giám sát các thông số 
như nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió,... và điều khiển 
thời gian của mỗi công đoạn trong quá trình chế biến. 
Hệ  thống  được  thiết  kế  theo  nhiều  cấp: Cấp  phân 
xưởng, cấp Công ty và có thể cấp Tổng Công ty.

Đặc tính kỹ thuật: 
-  Tự  động  xác  định  quy  trình  công  nghệ  dựa 

trên các thông số đưa vào về nguyên liệu, thời tiết,  
mùa vụ...

- Lưu trữ, hiển thị và tra cứu dữ liệu dưới dạng bảng hoặc đồ thị.
- Hệ thông có thể quản lý được nhiều vị trí cần giám sát.
- Thời gian cập nhật dữ liệu khoảng 20s
- Có thể truyền dữ liệu về trung tâm bằng cáp thông thường, cáp quang, đường điện thoại hoặc 

truyền vô tuyến.
Ưu điểm CN/TB: 
- Hệ thống có thể tự động đưa ra quy trình chế biến tối ưu dựa trên các thông số đầu vào và 

điều khiển quy trình chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 
- Hệ thống có thể lưu trữ, tra cứu, in ấn báo cáo các thông số của từng công đoạn hoặc cả quá 

trình chế biến theo mẫu quy định. 
- Hệ thống đảm bảo chế biến theo quy trình công nghệ chuẩn ít phụ thuộc vào người lao động...
Đơn vị chào bán: Trung tâm công nghệ cao (HTC); Địa chỉ: 156a,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; 

Điện thoại: 0917856968; 04.37164841; Email: ngocthang200@gmail.com; tue.vielina@hn.vnn.vn 

HỆ THỐNG KHỬ TRÙNG KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG MỔ
Việc khử trùng không khí để tránh ô nhiễm vi sinh, 

vi trùng và vi rút là điều kiện tiên quyết trong phòng mổ 
bệnh viện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và giảm 
tối đa khả năng nhiễm trùng. Vì vậy, một hệ thống khử 
trùng không khí với hiệu suất cao, đáp ứng được các 
tiêu chuẩn vệ sinh y tế sẽ là giải pháp tối ưu cho bệnh 
viện và các cơ sở y tế.

Hệ thống khử trùng không khí bao gồm: bộ lọc thô 
bằng sợi tổng hợp, khung nhôm và hiệu suất lọc khoảng 
90%; bộ lọc túi, lọc tinh bằng sợi tổng hợp, có khung tôn 
tráng kẽm và hiệu suất lọc từ 90-95%; bộ lọc HEPA bằng 
sợi thủy tinh, có khung nhôm và hiệu suất lọc lên đến 99,99%; hộp lọc FFU chứa bộ lọc HEPA 
bằng thép không gỉ SS304, tích hợp quạt gió với độ ồn từ 49-53 dBA, độ bền vòng bi là 40.000 
giờ, sử dụng nguồn cấp 1pha/230VAC/50Hz và motor nhãn hiện EBMPAPST.

Các bộ lọc của hệ thống đem lại hiệu quả lọc lên đến 99,99% ngay cả với các hạt bụi kích 
thước 0,3 micron mắt thường không nhìn thấy, hoặc các loại vi khuẩn, vi sinh vật, nấm,... tạo ra 
môi trường không khí tiệt trùng cho phòng mổ bệnh viện. Hệ thống có giá thành vừa phải, vòng 
đời sử dụng lâu, dể dàng bảo trì và thay thế.

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Kỹ thuật Khải Phát; Địa chỉ: 6/15C 
đường số 3, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0903573979
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THIẾT BỊ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG SẠCH
- Tấm pin năng lượng mặt trời có khả năng chuyển đổi quang năng của ánh sáng mặt trời thành 

điện năng. Tấm pin có cấu tạo là những tế bào quang điện có hiệu suất cao, công suất từ 20 - 
175Wp và có tuổi thọ trung bình là 30 năm.

- Nguyên lý hoạt động: từ giàn pin mặt trời (solar cells), ánh sáng được biến đổi  thành điện 
năng, tạo ra dòng điện một chiều (DC Power). Dòng điện này được dẫn tới bộ điều khiển (charge 
controller) là một thiết bị có chức năng có chức năng tự động điều hòa dòng điện từ pin mặt trời và 
dòng điện nạp cho acquy (Battery). Thông qua bộ đổi điện DC/AC (Inverter) tạo ra dòng điện xoay 
chiều chuẩn 220V/50Hz để chạy các thiết bị trong gia đình như đèn chiếu sáng, quạt, tivi, máy tính, 
tủ lạnh, máy bơm.

Thông số kỹ thuật:
Công nghệ: Mono-crystalline hoặc Poly- crystalline
Hiệu suất: từ 15% - 18%
Công suất: từ 3Wp đến 280 Wp
Điện áp: 12 hoặc 24 hoặc 36 VDC tuỳ loại
Số lượng cells trên mỗi tấm pin: 72 cells
Kích thước cells: 5 – 6 inchs
Chất liệu của khung: nhôm/sắt
Tuổi thọ trung bình: 25 năm
Cung cấp khoảng 1 kW/m² đến mặt đất
Sản xuất: Tại Việt Nam.
Ưu điểm: 
- Chất lượng cao, bảo hành 10 năm. Tuổi thọ 25 năm
- Năng lượng mặt trời không đòi hỏi bất cứ nguồn nhiên liệu nào, hoàn toàn miễn phí và thiết thực;
- Giúp bạn tiết kiệm tiền điện cho gia đình hàng tháng;
- Tạo ra một nguồn điện độc lập, xanh sạch và bảo vệ môi trường;
- Cung cấp nguồn điện liên tục kể cả khi điện lưới bị cắt.
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV TM & QC Mặt Trăng Đen; Địa chỉ: 1042 Âu Cơ, Phường 

14, quận tân Bình, TP. HCM; Điện thoại : (028) 3822 3039; Fax : (028) 3822 3039; Email : 
blackmoonmedia.vn@gmail.com
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ  
TRUYỀN TẢI ẢNH CHẨN ĐOÁN HEALTHTEK PACS

Hệ thống được cài đặt trên một máy chủ dữ liệu với các tính năng như: quản lý nhận bệnh tại 
khoa chẩn đoán hình ảnh; lưu trữ dữ liệu tại máy chủ với kế hoạch sao lưu dự phòng; theo dõi 
quy trình thực hiện chẩn đoán hình ảnh trên từng thiết bị kết nối; truy cập dữ liệu từng ca để xem/
phân tích/chẩn đoán/lập báo cáo; lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây; chia sẻ dữ liệu 
chẩn đoán theo cấp độ bảo mật trong nội bộ cơ sở qua internet; truy cập dễ dàng với máy tính 
bảng, điện thoại thông minh Android và iOS;….

Hệ thống phần mềm cài đặt trên 01 máy chủ dữ liệu lưu trữ ảnh chụp từ các thiết bị chẩn đoán 
hình ảnh

Ưu điểm CN/TB:
- Hoạt động thân thiện và hiệu suất làm việc cao. Giao diện đa ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, 

Đức, Ý, Trung Quốc,...)
- Nền tảng Unix an toàn tuyệt đối với virus máy tính. Các thiết bị chuẩn DICOM kết nối dễ dàng. 

Hỗ trợ xem ảnh trên nền tảng Java Dicom Viewer.
- Hỗ trợ tất cả các khoa/phòng truy cập dữ liệu ảnh chẩn đoán từ máy chủ.
- Kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện HIS theo chuẩn HL7-DICOM
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Healthtek; Địa chỉ : Tầng 10, Số 6 Nguyễn Khắc 

Viện, Ph. Tân Phú, Q. 7, Tp Hồ Chí Minh; Điện thoại : 0285414 5885; Fax : 0285413 7935;  
Email : sales@komtek.vn
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1. TÌM KIẾM MÁY ĐO ĐỘ CỨNG KIM LOẠI  
(CƠ VÀ ĐIỆN TỬ)

Công Ty TNHH Điện Toán Tin Học Toàn Tâm đang có nhu cầu mua Máy đo độ cứng kim loại ( cơ 
và điện tử) với thông số kỹ thuật như sau:

Đo độ cứng của kim loại, thực hiện các phép đo Rokwell (HRC, HRB, HRA...)
+ Thực hiện đơn giản và dễ thao tác
+ Giá cả rất kinh tế và cạnh tranh
+ Tuân theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
Công suất: Đo được  tất cả các vật lực kim loại
Tiêu chuẩn đạt được: TCNN, EN-ISO 6508, ASTM E-18, JI
Người tìm mua: Ngô Văn Tâm; Công Ty TNHH Điện Toán Tin Học Toàn Tâm; Địa chỉ: 20 B Lý Tự 

Trọng, Nha Trang; Điện thoại: 058 3 810055 ; 058 3 822836; 0903 585 396

2. TÌM KIẾM MÁY UỐN ỐNG
Tôi là Nguyễn Ích Nam, Công ty ICD - WASTE TECHNOLOGY, công ty chúng tôi đang có nhu cầu 

mua Máy uốn ống cần nhờ bên mình tư vấn và báo giá; Yêu cầu uốn được hộp vuông inox 40x40 
dày 1ly, bán kính uốn 500mm!

 Mong sớm nhận được phản hồi từ bên mình!
Người tìm mua: Nguyễn Ích Nam, ICD - WASTE TECHNOLOGY; Địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Đồng, 

Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; Email: kythuat.icd@gmail.com; Website: www.icd.com.vn; Điện thoại: 
098 230 54 80

3. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
 RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

Tôi đang muốn tìm kiếm Công nghệ sản xuất rượu gạo truyền thống sản xuất theo hướng công 
nghiệp sử dụng chế phẩm giống nấm mốc, nấm men thuần chủng với sản phẩm tạo ra là sản phẩm 
rượu gạo truyền thống chất lượng cao, ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể sản 
xuất đại trà ở quy mô công nghiệp.

Rất mong nhận được sự phản hồi giới thiệu của trung tâm về công nghệ này.
Người tìm mua: Lê Ngọc Vinh, Email: lengocvinh220280@gmail.com

03  Công nghệ  tìm mua
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4. TÌM KIẾM SÚNG THỔI OXY
Công ty Cổ phần Quốc tế Ninja đang tìm kiếm Súng thổi oxy với số lượng: 6ST như hình ảnh đính 

kèm sau đây:
Ngoài ra, anh/chị vui lòng cung cấp thêm cho tôi những thông tin sau: 
- Xuất xứ sản phẩm?
- Cấp CO & CQ?
- Chế độ bảo hành?
- Catalogue?
- Phụ kiện (nếu có).
Người tìm mua: Ms. Hà Phương; Điện thoại: 01298146859; Email: vhphuong.ninja@gmail.com

5. TÌM KIẾM MÁY NHUỘM PHÒNG THÍ NGHIỆM
Bên công ty tôi đang có nhu cầu muốn mua một máy nhuộm phòng thí nghiệm loại hồng ngoại, 

với thông số kỹ thuật:
- Số lon nhuộm: 8, 12, 24
- Dung dịch nhuộm: 150cc, 300cc
- Phạm vi nhiệt độ: 30 - 140oC
- Công suất nhiệt: 4 KW, 8 KW
- Hạ nhiệt: dùng nước
Bên công ty mình có sản phẩm này không hay những loại máy tương tự. Nếu có, xin gửi em 

bản mô tả và chào giá. 
Người tìm mua: Nguyễn Thúy; Azelis Vietnam Co., Ltd; Unit 17.02, level 17, IPC Office Tower, 

1489 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phong ward, District 7, HCMC; Điện thoại: (84) 8 7302 4688; 
Fax: (84) 8 7302 5688; Email. thuy.nguyen@azelis.com
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874
     *   http://www.vista.gov.vn


