




Có đủ lập luận và bằng chứng để có thể chứng tỏ rằng cả 2 cách giải này đều 
không giải được “bài toán nhân lực CNC”, tức thực hiện nhiệm vụ thứ 2 mà các 
KCNC phải thực hiện bằng được. Điều cần nói là nhiệm vụ thứ 2 này lại chính 
là lý do để hình thành và tồn tại các KCNC! Nếu nhiệm vụ này không thực hiện 
thành công thì như ý của Thứ trưởng, các KCNC không thể gọi là các KCNC!

Trường hợp Công viên Khoa học & Công nghệ Shinchu
Chúng ta thử quan sát lực lượng làm R&D về CNC của Công viên KH&CN Shinchu 
(viết gọn là Shinchu), Đài Loan, một điển hình thành công về phát triển CNC 
trên thế giới. Những việc mà Shinchu đã làm được đúng là những gì mà Đảng 
và Nhà nước đang giao cho các KCNC của ta tìm cách thực hiện tại Việt Nam. 
Shinchu đi từ một khu CNpCNC trở thành một lực lượng rất mạnh, tầm cỡ quốc 
tế về R&D CNC và từ đó tạo ra sức mạnh mới, nâng CNpCNC lên những tầm cao 
mới. Nói riêng về hoạt động R&D CNC thì có 2 nhóm lực lượng chính làm R&D 
gắn với Shinchu. 

Một là lực lượng R&D của các đơn vị trong Shinchu. Ta tạm gọi đó là nhóm A. Để 
có ý niệm về lực lượng này, ta xem qua cấu trúc nhân lực làm việc trong các đơn 
vị tại Shinchu vào năm 1989 và năm 1999.

Năm Tiến sĩ Thạc sĩ Kỹ sư Tổng lực lượng lao động  
trong Công viên KH&CN Shinchu

1989 112 950 3,644 19,071

1999 1,078 13,494 17,973 82,822

Tỷ lệ nhân lực cao cấp (theo cách gọi của Thứ trưởng) trong tổng số lao động 
năm 1999 là gần 40%. Chúng ta lấy số liệu 10 năm trước đây của Shinchu để 
xem như một cái mốc cho các KCNC của chúng ta phấn đấu trong 10 năm tới. 
Như vậy, về chất lượng nhân lực ta tạm chấp nhận chậm 20 năm so với Shinchu. 
Nếu đến khoảng 2020, các KCNC TP.HCM và Hòa Lạc của ta có hình ảnh nhân lực 
như Shinchu 1999 thì có thể nói là “bài toán nhân lực CNC” đã cơ bản được giải. 







Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên

THaNH NiêN TP.HCM  
HoạT độNg NgHiêN Cứu

sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cấp kinh phí thực hiện không quá 
80 triệu đồng.

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Giải thưởng Eureka: nhằm 
tạo sân chơi nghiên cứu KHCN, từ đó bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của 
sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu KHCN trong sinh viên 
và quá trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát huy tiềm năng của 
sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo, đồng thời đưa các 
kết quả nghiên cứu KHCN ứng dụng vào sản xuất và trong cuộc sống. Qua 
mười năm (1999-2008) đã có 3.113 đề tài của 6.064 SV tham gia giải thưởng 
Eureka. 

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên 
địa bàn thành phố đều có quyền đăng ký tham gia giải thưởng này theo 2 
hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá 
nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

Thống kê giải thưởng Eureka từ 2005-2009

Lần 7-2005 Lần 8-2006 Lần 9-2007 Lần 10-2008 Lần 11-2009

Đề tài dự thi 398 345 373 412 502

Số trường ĐH&CĐ/ Số người 
tham gia 

23/878 22/734 22/... 27/844 27/1000

Số đề tài vào chung kết ‘’ 97 58 75 54

Số giải nhất 7 7 5 8 7

Số giải nhì 13 15 16 13 9

Số giải ba 12 18 16 20 8

Số giải khuyến khích 65 37 19 39 23

Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học – Quỹ Eureka: được thành lập ngày 
22/10/2003, trực thuộc và do Thành đoàn TP.HCM quản lý, điều hành. Quỹ thành 
lập nhằm qui tụ các nguồn lực xã hội vào việc hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên 
sinh viên trên địa bàn TP.HCM có ý tưởng sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học 
phát triển tài năng.



Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2010)

Một số kết quả nghiên cứu KH&CN của thanh niên TP. HCM 2009
� Chuyển giao kết quả nghiên cứu: chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa 
học công nghệ trẻ đã tổ chức 02 đợt chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học 
năm 2009. Có 9 đề tài được chuyển giao cho 11 đơn vị sử dụng.

Tên đề đài Chủ nhiệm đề tài Nơi nhận kết quả

1. Thử nghiệm cỏ Vertiver trong xử lý 
nước thải sinh hoạt từ ký túc xá sinh 
viên

KS. Dương Thành Lam Ban Quản lý Ký túc xá 
ĐHQG TP.HCM

2. Tìm hiểu nhu cầu vật chất của công 
chức trẻ TP. HCM

CN. Võ Thị Thanh Tuyền Ban tổ chức Thành đoàn 
TP. HCM

3. Nghiên cứu tổng hợp một số chất 
mới có tác dụng sinh học từ cây hoa 
hòe trồng tại Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Kim Dung Viện Công nghệ Hóa học

4. Sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP để phát 
hiện đột biến kháng Lamivudine và 
đột biến Basal Corel Promoter của 
virut viêm gan B

ThS. Nguyễn Chí Vinh Khoa xét nghiệm - Bệnh 
viện ĐH Y Dược

5. Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp 
Sodium lactate và Sodium Acetate 
trong chế biến giò lụa

TS. Lê Thanh Hưng Công ty Sao Việt Nam

6. Khảo sát thành phần loài và xây dựng 
bộ sưu tập mẫu các loài cây thân gỗ 
trên hệ sinh thái gò đồi thuộc huyện 
Củ Chi TP.HCM

CN. Đặng Văn Sơn 1. Viện Sinh học nhiệt đới 
2. Sở Giáo dục Đào tạo

7. Nghiên cứu và chế tạo mô hình bộ 
biến tần cho phòng thí nghiệm

ThS. Trần Công Binh Khoa Kỹ thuật Điện - Đại 
học Bách khoa

8. Khảo sát cách thức tập hợp thanh 
niên công nhân tại các khu công 
nghiệp tập trung và các khu chế 
xuất vào sinh hoạt tập thể. Thực 
trạng và giải pháp.

ThS. Nguyễn Đức Lộc 1. Văn phòng Đoàn BQL 
các KCX-KCN TP.HCM

2. Thành đoàn

9. Nghiên cứu quy trình tạo kháng thể 
đặc hiệu kháng ochratoxin để bước 
đầu tạo cột sắc ký ái lực miễn dịch 
bắt ochratoxin

CN. Dương Ngọc Diễm Viện Pasteur

Nguồn: Sở KHCN TP. HCM
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Quốc gia Phút

Thổ Nhĩ Kỳ 162

Pháp 135

New Zealand 130

Nhật 117

Ý 114

Bỉ 109

Tây Ban Nha 106

Đức 105

Hàn Quốc 96

OECD-18 101

Quốc gia Phút

Thụy Điển 94

Ba Lan 94

Úc 89

Anh 85

Na Uy 82

Phần Lan 81

Mỹ 74

Canada 69

Mexico 66



So sánh thời gian dành cho bản thân giữa nam và nữ

Quốc gia Hiệu số thời gian chăm sóc  
bản thân của nam so với nữ 

Phút/ 1 ngày

Hiệu số thời gian giải trí 
của nam so với nữ 

Phút/ 1 ngày

Hiệu số tổng thời gian  
dành riêng cho mình  

của nam so với nữ 
Phút/ 1 ngày

Ý 4 79 83

Mexico 28 52 80

Poland 6 56 62

Hàn Quốc 3 34 37

Tây Ban Nha -19 52 33

Thổ Nhĩ Kỳ -2 32 30

Pháp -8 34 26

Bỉ -25 50 25

Mỹ -24 38 14

Phần Lan -15 28 13

Anh -20 33 13

Úc -19 29 10

Nhật -12 21 9

Đức -17 22 5

Canada -22 25 2

New Zealand -17 16 -2

Thụy Điển -27 21 -6

Na Uy -20 4 -16

OECD-18 -2 49 47



 % dân số béo phì tại các nước

Nữ Nam Total 

Mỹ 35,3 33,3 34,3

Mexico 34,5 24,2 30

Anh 24,2 23,7 24

Ai Cập 18,2 26 21,9

Úc 21,4 21,9 21,7

New Zealand 21,7 20,1 20,9

Hungary 18 19,6 18,8

Canada 19 17 18

Czech Republic 17 18 17

Tây Ban Nha 14,7 15,1 14,9

Phần Lan 14,1 14,6 14,3

Đức 12,8 14,4 13,6

Ireland 12 14 13

Portugal 14 11,4 12,8

Bỉ 13,4 11,9 12,7

Ba Lan 12,5 12,6 12,5

Iceland 12,4 12,4 12,4

Thổ Nhĩ Kỳ 14,5 9,7 12

Đan Mạch 11,8 11 11,4

Thụy Điển 10,3 11,1 10,7

Pháp 10,4 10,5 10,5

Ý 10 10,4 10,2

Na Uy 8 9 9

Nhật 4,3 3,4 3,9

Hàn Quốc 3,3 3,7 3,5

OECD 15,3 14,9 15,1

Nguồn: OECD
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Công nghệ không dây
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2010

Độ lớn của thị trường 6

Khả năng chắc chắn 84%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

64 người

Các thiết bị không dây (điện thoại di 
động, máy tính xách tay, máy tính, 

v.v…) sẽ chiếm 30% thị trường viễn 
thông vào năm 2010. 

Các tiến bộ nhanh chóng về sức mạnh 

1



đang tăng lên 60% năm. Doanh số 
công nghệ không dây đạt 1,7 tỉ USD 
trên toàn thế giới trong năm 2003 và 
3 tỉ USD trong năm 2005. Theo tạp 
chí BusinessWeek, toàn bộ thị trường 
công nghệ không dây ở châu Âu sẽ 
đạt 1000 tỉ USD vào năm 2010. Robert 
Kahn, một trong những người sáng 
tạo internet nói: “Thế giới sẽ tiến tới 
không dây”. Theo tạp chí  Washington 
Post và BusinessWeek thì “Đây là cuộc 
cách mạng viễn thông kế tiếp”.

Công nghệ giải trí

Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2011

Độ lớn của thị trường 4,8

Khả năng chắc chắn 76%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

68 người

Sẽ có 30% (theo giá trị) âm nhạc, 
phim ảnh, trò chơi, và các loại hình 

giải trí khác ở Mỹ được bán trực tuyến 
vào 2011.

Thành công của Apple với hệ thống 
iTunes/iPod đã hạn chế phần nào 
nạn vi phạm bản quyền ở khâu phân 
phối của thể loại nhạc kỹ thuật số. Tuy 
nhiên, các hình thức giải trí được mua 
bán trực tuyến vẫn còn những trở 
ngại lớn và sự chia sẻ, sử dụng bất hợp 
pháp âm nhạc và video… vẫn tiếp tục 
đe dọa nền tảng kinh tế của ngành 
công nghiệp này. Nhưng sự thuận 
tiện của CNTT làm cho xu hướng  mua 
bán các loại hình giải trí trực tuyến là 
không thể tránh khỏi. Một nhà phân 

2

Thẻ iTunes Gift Cards của hãng Apple sử 
dụng để mua nhạc, film, ứng dụng, game.

tích của Forrester cho biết: “Một khi 
khách hàng sử dụng thử giải trí trực 
tuyến, họ không bao giờ muốn trở lại 
loại hình cũ”. 

Xe sử dụng pin nhiên liệu
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2014

Độ lớn của thị trường 3,6

Khả năng chắc chắn 67%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

64 người

Ô tô sử dụng pin nhiên liệu sẽ xuất 
hiện ở thị trường vào năm 2014. 

Với nhận thức sâu sắc về những 
ưu thế khi sử dụng ô tô chạy bằng 
pin để thay thế loại ô tô chạy bằng 
xăng như hiện nay, các chính phủ 
và ngành công nghiệp ô tô đang 
đổ hàng tỉ USD để nghiên cứu và 
phát triển động cơ hydro. Tiềm năng 
phát triển của công nghệ này là rất 
lớn.  Nhật Bản có kế hoạch sản xuất 
50.000 ô tô chạy bằng pin nhiên liệu 
vào năm 2010, và 5 triệu chiếc vào 
năm 2020, trong khi Hàn Quốc sẽ sản 
xuất 10.000 xe chạy pin nhiên liệu 
vào năm 2012. 

Thị trường Mỹ còn có phần lạc quan 
hơn khi dự định ra mắt dòng xe chạy 
pin nhiên liệu giá rẻ vào năm 2015. 
Vấn đề đang được các nhà khoa 
học ráo riết giải quyết là nhiên liệu 
hydro. Trong vòng một thập kỷ qua, 
các phương pháp khai thác nguồn 
nhiên liệu này đang được nghiên 
cứu tại các hãng xe và trường đại học 
như Honda, General Moto, Oxford... 
TechCast ước lượng ô tô chạy bằng 
pin nhiên liệu thay thế sẽ đạt tới sản 
lượng vài ngàn tỉ USD.
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Xe Honda FCX dùng pin nhiên liệu hydro
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Một ca phẫu thuật hoàn toàn do robot đảm 
trách được các bác sĩ điều khiển từ xa thông 
qua kết nối viễn thông.

Y học từ xa
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2015

Độ lớn của thị trường 4,7

Khả năng chắc chắn 68%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

66 người

Năm 2015 sẽ có 30% thời gian chẩn 
đoán bệnh, mua thuốc, xét nghiệm, 

theo dõi bệnh nhân, quản lý hồ sơ 
y tế, và các hình thức chăm sóc sức 
khỏe khác được thực hiện từ xa thông 
qua hệ thống CNTT. 

Y dược có lẽ là ngành được vi tính hóa 
trễ nhất trên thế giới vì chăm sóc sức 
khỏe là lĩnh vực phức tạp, tác động 
đến cơ thể từng cá nhân, dẫn đến 
sự lo ngại của các bệnh viện khi thực 
hiện điều trị từ xa. Tuy nhiên, với yêu 
cầu tiết giảm các chi phí phát sinh  và 
sự phát triển vượt trội của hệ thống 
CNTT, ngành y dược đang phát triển 
nhiều hình thức khác nhau của y học 
từ xa, hứa hẹn nhiều tiềm năng trong 
tương lai. TechCast cho rằng những 
tiến bộ trong y học từ xa có thể trở 
nên phổ biến vào năm 2015 giúp tiết 
kiệm hàng trăm tỉ USD, giúp cải thiện 
vượt bậc lĩnh vực y tế và giá cung cấp 
các dịch vụ này sẽ giảm đáng kể. 



Du lịch ngoài không gian

Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2015

Độ lớn của thị trường 2,3

Khả năng chắc chắn 71%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

67 người

“Tuần dương hạm không gian” đầu 
tiên đưa một nhóm khách du lịch ra 
bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất 
có khả năng xảy ra vào 2015.

Ý tưởng du lịch ngoài không gian 
thoạt tiên có vẻ ngớ ngẩn, nhưng 
bây giờ, sau khi chứng kiến một vài 
cá nhân giàu có đã đi dạo chơi trong 
không gian, ý tưởng này có nhiều khả 
năng sớm trở thành hiện thực. Mối 
quan tâm đến du lịch ngoài không 
gian trở nên mạnh mẽ và chi phí được 
giảm đáng kể khi “công nghệ du hành 
vũ trụ” đang được tư nhân hóa. Peter 
Diamandis, người tài trợ giải thưởng 
X Price cho rằng: “Chúng ta đang 
ngấp nghé thời kỳ hoàng kim của du 
lịch ngoài không gian. Việc đi ra ngoài 
không gian theo một quy trình cơ bản 
sẽ sớm phổ biến cho công chúng”. 

Công nghệ nanô
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2020

Độ lớn của thị trường 5,7

Khả năng chắc chắn 66%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

61 người

Năm 2020, công nghệ nano sẽ được 
sử dụng trong 30% sản phẩm 
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Thiết kế bên trong khoang tàu vũ trụ 
chuyên chở du khách du lịch của công ty 
Virgin Galactic.

thương mại.

Số lượng các nghiên cứu về nano tăng 
lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây. 
Bên cạnh việc trở nên “nhỏ đến vô cùng”, 
các vật liệu ở kích thước nano có những 
thay đổi tính chất, mang đến nhiều ứng 
dụng mới trong tương lai. Một vài sản 
phẩm với vật liệu nano hiện đã có mặt 
trên thị trường, nhưng công nghệ này 
vẫn đang được nghiên cứu mỗi ngày 
để tạo nhiều sản phẩm  như các nâng 
cấp hiệu năng máy tính, cải tiến điều 
trị y tế và nhiều ứng dụng khác… Chủ 
tịch Liên minh NanoBusiness tuyên bố: 
“Các nghiên cứu về kỹ thuật nano đang 
bùng nổ trên khắp hành tinh”. 

Năng lượng thay thế
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2023

Độ lớn của thị trường 6,8

Khả năng chắc chắn 70%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

86 người

Năm 2023 sẽ có nguồn năng lượng 
thay thế cung cấp đến 30% tổng năng 

lượng thay cho nhiên liệu cacbon.

Hầu hết chuyên gia đồng ý rằng nguồn 
nhiên liệu cacbon đang trở nên cạn 
kiệt, do đó năng lượng thay thế đang 
được chú ý rộng rãi. Phong năng đang 
trải qua một sự tăng trưởng đột biến 
vì nguồn năng lượng này hiện được 
cho là có khả năng cạnh tranh với dầu 
mỏ. Năng lượng từ mặt trời và sinh 
khối được phát triển nhiều hơn và 
điện hạt nhân được quan tâm tại một 
số quốc gia. Tuy nhiên, “năng lượng tái 
tạo thật sự” từ gió, nước, mặt trời và 
sinh khối chỉ chiếm khoảng 11%. Hiện 
nay, nguồn năng lượng thay thế đang 
tăng trưởng khoảng 30%/năm. Trong 
khi giá dầu tiếp tục tăng và chi phí cho 
các nguồn năng lượng thay thế tiếp 
tục giảm nhờ vào các tiến bộ kỹ thuật, 
nhiều khả năng nhiên liệu carbon sẽ 
không còn là nguồn năng lượng chính 
trong 2 đến 3 thập kỷ tới. 

Máy tính lượng tử
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2023

Độ lớn của thị trường 4,3

Khả năng chắc chắn 57%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

67 người

Máy tính lượng tử xuất hiện trên thị 
trường vào 2023.

Máy tính lượng tử là hệ thống có thể 
thực hiện các phép tính phức tạp 
trong nháy mắt mà một máy tính 
thông thường có thể phải mất nhiều 
năm mới làm xong. Nguyên tử có thể 
đồng thời ở cả hai trạng thái “bật” và 

Ứng dụng công nghệ nano trong y học  
có tiềm năng rất lớn.
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“tắt” tương tự như bộ chuyển mạch 
(switch) ở máy tính truyền thống. 
Một nguyên tử sẽ tạo ra 2 “qubit”, 2 
nguyên tử tạo ra 4 “qubit”, 3 nguyên 
tử tạo ra 8 “qubit”, và tương tự như 
vậy 20 nguyên tử có thể tạo ra hàng 
triệu “qubit” giúp máy tính lượng tử 
có tốc độ xử lý cao, có khả năng tham 
gia vào nhiều giai đoạn và không cần 
thực hiện từng bước một như máy 
tính thông thường. 

Máy tính lượng tử đang phát triển 
nhưng hứa hẹn nhiều tiềm năng. 
Tiến sĩ Gisin, nhà nghiên cứu khoa 
học lượng tử, một trong những người 
phát triển nền tảng thương mại của 
hệ thống mật mã lượng tử đầu tiên 
cho rằng: “Thương mại điện tử sẽ chỉ 
thành hiện thực thông qua máy tính 
lượng tử”. Có rất nhiều điều cần phải 
được làm rõ, nhưng máy tính lượng tử 
sẽ có mặt trong một hoặc hai thập kỷ.

Người máy thông minh

Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2024

Độ lớn của thị trường 4,6

Khả năng chắc chắn 65%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

64 người

Người máy thông minh với  ý thức đầy 
đủ về môi trường xung quanh, biết 
học hỏi và  đưa ra quyết định sẽ được 
sử dụng trong 30% số hộ gia đình và 
các tổ chức vào năm 2024.

Những robot đơn giản sử dụng cho 
nhiều nhiệm vụ hằng ngày đang 
được sản xuất hàng loạt. Các phiên 
bản thông minh hơn, có khả năng đi 

Người máy thông minh ASIMO phiên bản 
2006 của Honda, có thể bưng khay đồ ăn 
như người.

9

bộ, leo cầu thang, nói chuyện với con 
người và thực hiện các nhiệm vụ phức 
tạp đang được phát triển nhanh chóng. 
Khi các công nghệ cần thiết đạt đến độ 
chín, người máy thông minh sẽ tạo ra 
một kỷ nguyên mới cho các  “Robot trợ 
giúp con người” có giá cả phải chăng 
và tiện lợi. Người Nhật dẫn đầu trong 
lĩnh vực này, hiện đã bán hàng triệu 
người máy phục vụ cho hoạt động 
công nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ tại nhà, quân sự và các hoạt động 
vui chơi giải trí. Các chuyên gia cho 
rằng ranh giới giữa con người và máy 
sẽ được xóa bỏ một cách ngoạn mục 
như World Wide Web đã làm 10 năm 
trước cho hệ thống thông tin.

Khả năng chữa được bệnh ung thư
Trung bình

Năm có nhiều khả năng xảy ra 2025

Độ lớn của thị trường 5,1

Khả năng chắc chắn 66%

Số lượng các chuyên gia được 
khảo sát

50 người

Đến 2025, người mắc bệnh ung thư 
không còn lo lắng vì tuổi thọ sẽ được 
gần như người bình thường.

Trong tương lai, những bệnh nhân ung thư 
có thể có một cuộc sống dài lâu như người 
bình thường.
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Hỏi: xin cho biết công nghệ sản xuất 
dầu cám gạo chứa các chất chống oxy 
hóa nhiều nhất? (Lê Minh Hoàng, TP. 
HCM).

Đáp: trong quy trình xay xát lúa, sau 
khi thu được sản phẩm chính là gạo, 
ta còn thu được một sản phẩm phụ có 
giá trị khác là cám. Cám là hỗn hợp của 
lớp vỏ ngoài của hạt gạo và lớp aloron, 
thường có dạng bột, mềm và mịn. Cám 
chiếm khoảng 7-12% khối lượng lúa 
chưa xay xát. Hầu hết lượng cám thu 
được thường được bà con nông dân 
dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, nuôi trồng thủy sản. 

Có đến 65% chất dinh dưỡng của lúa 
tập trung ở cám, thành phần của cám 
có nhiều loại vitamin nhóm E, nhóm 
B, phylate, kẽm, canxi, kali và chất 
béo chưa bão hòa cao, đặc biệt là 
hàm lượng omega 3, các chất chống 
oxy hóa, có nhiều chất xơ dễ tiêu và 
không chứa acid béo dạng trans, rất 
tốt cho sức khoẻ. Vì vậy, ở các nước 
phát triển, cám được dùng trích ly 
dầu. Dầu cám gạo đã được tổ chức y 
tế thế giới công nhận là loại dầu có 
sự cân bằng tốt nhất giữa các acid 
béo bão hòa, không bão hòa đơn và 
không bão hòa đa. 

Thành phần 
trong cám gạo

Tỉ lệ 
(%)

Ẩm 10,7

Gluxit 37,5

Protit 14,3

Chất béo 15-18,1

Chất xơ 6,3

Chất tro 8,2

Theo nghiên cứu của  
PGS.TS Hoàng Đức Như, 1997



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Cám 

(mới xay xát hoặc đã xử lý)

Trộn chất phụ trợ

Sấy

Ép

Lọc (khung bản)

Khô cám  
(làm thức ăn gia súc)

Dầu cám thô



DOLSOFT CO., Ltd.



SÁNG CHẾ THIẾT BỊ SẤY NÔNG SẢN



để siêu âm







Nghiên cứu khoa học là 
chức năng quan trọng 
trong trường đại học. 
Theo GS.TS. Trương 
Quang Học: “Nếu trường 
đại học không có nghiên 
cứu khoa học thì chỉ nên 
xem là… “Trường phổ 
thông cấp ba rưỡi”.

Sinh viên STU với phong trào ROBOCON

GS.TS. Đào Văn Lượng - Hiệu trưởng STU



Số đề tài và kinh phí nghiên cứu tại STU (2004-2009)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Số đề tài cấp trường 4 0 6 2 24 9
– Kinh phí (triệu đồng) 54,44 10 11,65 49,73 269,78 134,10
– Tỉ lệ trên tổng kinh phí nghiên 

cứu (%)
100 12,5 7 49,9 46,1 12,3

Số đề tài cấp thành phố, tỉnh 5 1 0 1 1 2
– Kinh phí (triệu đồng) 70 154 50 315 960,32
– Tỉ lệ trên tổng kinh phí nghiên 

cứu (%)
0 87,5 93 50,1 83,9 87,7

Tổng kinh phí dành cho nghiên 
cứu (triệu đồng)

54,44 80 165,65 99,73 584,78 1.094,4

Nguồn: STU

Số đề tài và kinh phí nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn - Thái Lan (10/2004 - 09/2005)

Nguồn  
của trường

Nguồn  
từ Nhà nước

Các nguồn khác  
(trong hoặc ngoài nước)

Kinh phí nghiên cứu (triệu baht) 31 126 1.136 

Tỉ lệ  trên tổng kinh phí nghiên cứu (%) 2 10 88

Số đề tài/dự án 204 69 421

Nguồn: Đại học Chulalongkorn



Thống kê các số liệu của STU

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tổng số sinh viên các hệ đào tạo 4.888 5.553 6.230 7.860 9.274 9.814

Sinh viên tuyển 1.633 2.786 2.849 3.936 3.857 3.321

Sinh viên tốt nghiệp 771 1.167 1.387 1.625 1.687 1.930

Cán bộ giảng dạy 
-  Tiến sĩ 
-  Thạc sĩ

95 
7 

22

54 
8 

30

93 
6 

36

113 
90 
50

146 
13 
55

1.519 
14 
56

Tổng doanh thu 15.919 15.897 24.980 32.361 54.526 74.654

Ghi chú: số giảng viên thỉnh giảng nãm 2009 khoảng 290.                                                                                                      Nguồn: STU



“

“





STinfo  .40.  March 2010

BìNH MINH

Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế

Một vài trong hàng ngàn 
đỉnh cao khoa học

Mới chỉ hơn 100 năm trước, phụ nữ còn chưa được phép học đại học. (Ngay giờ đây ở vài 
nơi vẫn còn hạn chế này). Nhà nữ toán học thiên tài Nga Sophia Kovalevskaia đã phải 
học lén với các thầy nổi tiếng ở Đức để vươn tới đỉnh cao của toán học. Chỉ hơn 100 

năm thôi, phụ nữ đã chinh phục vô vàn đỉnh cao của khoa học, có lẽ không kém gì nam giới.
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Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2010)

là phụ nữ



Những nữ tài xế môtô 
tiên phong



Những nữ tài xế môtô 
tiên phong
“ “
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�Muôn Màu Cuộc Sống


