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�Tin Tức

Trao Giải thưởng Sáng chế Tp. HCM lần thứ 3

Ngày 18/7/2012, Sở Khoa học và 
Công nghệ Tp.HCM tổ chức lễ 

trao Giải thưởng sáng chế Tp.HCM lần 
thứ 3 năm 2011.

Theo báo cáo tổng kết của TS. Phan 
Minh Tân, Giám đốc Sở KH&CN 
Tp.HCM, Giải thưởng Sáng chế của 
Thành phố được tổ chức từ 2008, đã 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, 
thu hút sự quan tâm của nhiều giới; 
Giải thưởng đã có bước phát triển 
ổn định theo hướng tỷ lệ thuận với 
số lượng đơn đăng ký sáng chế và số 
lượng bằng độc quyền được cấp; Giải 
thưởng có tính chuyên môn cao, được 
xem là sân chơi có ý nghĩa, hỗ trợ cho 
người tham gia cả về khía cạnh bảo hộ 
lẫn kinh doanh sáng chế; tỷ lệ thương 
mại hóa sau khi nhận giải cao hơn các 
giải thưởng khác… Trong 10 bằng 
độc quyền đạt giải của hai năm 2008-
2009, có 5 sáng chế đang tiếp tục mở 
rộng quy mô thương mại, 2 sáng chế 
đang tự sản xuất để duy trì thị trường, 
2 sáng chế đang xúc tiến đàm phán 
để chuyển nhượng bằng độc quyền… 
Hạn chế lớn nhất trong công tác tổ 
chức giải thưởng ở giai đoạn này là 
còn đang trong thời gian thử nghiệm, 
số lượng chủ sở hữu và tác giả bằng 

độc quyền chưa đông đảo … nên 
nhận biết của cộng đồng về giải 
thưởng chưa cao. Thời gian tới 
cần cải tiến, hoàn thiện và tiếp tục 
phát triển thành một mảng bền 
vững trong phong trào sáng tạo 
kỹ thuật của Thành phố. 

Giải thưởng lần 3 có 22 bằng độc 
quyền tham dự. Ban tổ chức đã 
xét chọn và trao 9 giải cho các tác 
giả, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 
giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải 
nhất thuộc về sáng chế “Máy gặt 
đập lúa” của tác giả Phạm Hoàng 
Thắng, doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Thắng, tỉnh Cần Thơ với Bằng độc 
quyền sáng chế 6641. Máy gặt đập 
này có những ưu điểm như có thể cắt 
được cả những ruộng lúa nghiêng 
ngả. Tỷ lệ hạt lúa hư hỏng sau thu 
hoạch thấp, hạt lúa sau thu hoạch 
rất sạch. Sáng chế nhận được giải nhì 
của tác giả Nguyễn Long Uy Bảo (Q. 
Bình Thạnh, Tp.HCM) cho sản phẩm 
“Giường dành cho người bất động, 
nệm và tấm trải cho giường này”, với 
Bằng độc quyền sáng chế 6863. Kiểu 
giường này có thể dễ dàng thay drag 
mà không cần phải di chuyển người 
bệnh, nên rất thuận lợi cho những 

bệnh nhân bị chấn thương về cột 
sống. Đạt Giải thưởng lần này còn có 
các  sáng chế khác như: Dụng cụ cạo 
mủ cao su; Gương soi ghép an toàn; 
Bộ dao đánh bóng dùng cho máy 
đánh bóng hạt cà phê; Phương pháp 
làm tranh cát; Thiết bị luyện tập đa 
năng; Xà đơn xoay di động; Máy xoay 
xú-páp tự động.

Giải thưởng Sáng chế Tp. HCM được 
tổ chức trao giải 2 năm một lần. Các 
sáng chế đạt giải được ưu tiên vay vốn 
từ nguồn vốn phát triển KH&CN của 
Thành phố.�

lAM VÂN

Trao giấy chứng nhận quản trị viên tài sản trí tuệ

Chiều ngày 18/7/2012, Sở Khoa 
học và Công nghệ Tp.HCM và 

Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt 
Nam đã tổ chức Lễ trao giấy chứng 
nhận đã hoàn thành các mô-đun 
cho tất cả các học viên đã tham gia 
Chương trình đào tạo Quản trị tài 
sản sở hữu trí tuệ - một lĩnh vực còn 
khá mới tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo Quản trị viên 
tài sản sở hữu trí tuệ được tổ chức 
từ năm 2008 nhằm cung cấp những 
kiến thức về sở hữu trí tuệ  và quản 
trị tài sản trí tuệ  qua các chuỗi mô-
đun. Chương trình này là một trong 
những nội dung triển khai trong 
chương trình Ðào tạo đội ngũ doanh 

nhân thuộc “Chương trình Nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực trong 6 
chương trình đột phá của Tp.HCM giai 
đoạn 2011-2015”.

TS. Đào Minh Đức, Trưởng phòng Sở 
hữu Trí tuệ, Sở KH&CN Tp.HCM cho 
biết, đến nay tổng số học viên đã 
đến với Chương trình như sau:

Mô-đun 1: có 239 học viên. Trong 
đó, 117 thành viên đến từ các 
doanh nghiệp, 47 công chức, 30 
thành viên đến từ các đơn vị nghiên 
cứu, 29 thành viên đến từ các cơ sở 
đào tạo, 13 thành viên hoạt động 

tại các văn phòng luật và 3 phóng 
viên báo chí. 

Mô-đun 2: có 203 học viên;  Mô-đun 
3: 172 học viên;  Mô-đun 4: 133 học 
viên, Mô-đun 5: 105 học viên; Mô-
đun 6: 67 học viên, Mô-đun 7 và 8: 63 

Ông Phạm Hoàng Thắng (DNTN Hoàng 
Thắng – Cần Thơ) nhận giải nhất với Máy gặt 
đập lúa

ThS. Ngô Đức Hoàng – Giám đốc Trung 
tâm ICDREC (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ 

cảm nhận về chương trình
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MTA VIETNAM 2012: hội tụ các thương hiệu máy công cụ quốc tế

Từ ngày 03-06/7/2012 tại Trung 
Tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 

(SECC) Tp.HCM đã diễn ra Triển lãm 
Quốc tế lần thứ 10 về máy công cụ, 
cơ khí chính xác và gia công kim loại 
Việt Nam (MTA VIETNAM 2012). Đây là 
triển lãm thương mại hàng đầu về các 
giải pháp trong sản xuất công nghiệp, 
do Công ty TNHH Tổ chức Triển lãm 
VCCI và Công ty Dịch vụ Triển lãm 
Singapore phối hợp tổ chức. 
Triển lãm có tổng diện tích trưng bày 
8.300m2, cùng sự hiện diện của 404 
công ty (81% là công ty nước ngoài) 
đến từ 23 quốc gia/vùng lãnh thổ như: 
Áo, Campuchia, Canada, Trung Quốc, 
Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Malayxia, Thái Lan, Mỹ, 
Việt Nam, Philippin, Singapore, Anh, 
Ailen, Ixaren… Đây là sự kiện lớn nhất 
trong chuỗi triển lãm MTA VIETNAM từ 
trước đến nay, cũng là lần đầu tiên có 
mặt nhiều thiết bị công nghệ mới được 
mang đến thị trường Việt Nam: máy 
cắt kim loại Yamayaki Mazak, Metaplas, 
Makino, Mitsubishi Electric…; máy 
đo lường Mitutoyo, Renishaw,Optical 
Gaging…; máy cắt kim loại tấm 
Amada, Trumpf… Các công nghệ này 
chủ yếu đến từ các công ty chuyên về 
máy công cụ Nhật Bản.
Bà Bùi Thục Anh, Giám đốc Công ty Tổ 
chức Triển lãm VCCI cho biết: “Các nhà 
đầu tư cơ khí tham gia triển lãm MTA 
Vietnam 2012 sẽ giúp doanh nghiệp 

Song song đó là hội thảo chuyên 
ngành, nhằm cập nhật các ứng dụng 
tiên tiến nhất của ngành công nghiệp 
cơ khí đến các doanh nghiệp. Các tình 
huống thực tế được giới thiệu thông 
qua các chủ đề: Mô hình cải tiến tại 
các tập đoàn đa quốc gia – Phương 
pháp và công cụ áp dụng; Tiến trình 
thực hiện Lean phù hợp cho các 
doanh nghiệp; Nâng cao năng suất 
chất lượng thông qua giải pháp Lean 
Six Sigma...�

VÂN NGUYễN

Việt Nam nắm bắt được các công nghệ 
sản xuất cơ khí hiện đại trên thế giới, 
giao lưu với các doanh nghiệp cơ khí 
các nước nhằm tăng thêm hiểu biết, 
các mối quan hệ cũng như sức cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, đồng thời kích thích sự phát triển 
công nghiệp phụ trợ. Các trường đào 
tạo công nhân kỹ thuật, công nghiệp 
trong nước sẽ nắm bắt được xu thế 
phát triển của lĩnh vực cơ khí để thiết 
kế các chương trình học thích ứng nhu 
cầu phát triển”.

học viên; Mô-đun 9: 40 học viên và 
đang tiếp tục tham dự mô-đun 10. 

Chương trình giúp các học viên nhận 
thức được tầm quan trọng  của các 
vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ,  
mang lại những kiến thức thiết thực 
trong quá trình vận dụng vào hoạt 
động đơn vị, từ đó góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động, nghiên cứu, 
kinh doanh của các đơn vị. 

Các đơn vị có đại diện được công 
nhận là Quản trị viên tài sản trí tuệ 
đợt đầu tiên là Sở Công thương Tp. 

HCM, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
Tp.HCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Tp. HCM, Bảo hiểm AAA cùng một số 
doanh nghiệp khác…      

TS. Đức cho biết thêm, khung chương 
trình đào tạo Quản trị viên tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2011-2015 gồm 5 mô-
đun dành cho chuyên viên quản trị tài 
sản trí tuệ (vai trò của các tài sản trí tuệ 
trong kinh doanh và hoạt động R&D; 
xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài 
sản trí tuệ; giao kết kinh doanh tài sản 
trí tuệ…), 5 mô-đun dành cho trưởng 

bộ phận quản trị tài sản trí tuệ (vận 
dụng pháp luật về quyền tác giả và 
quyền liên quan, sở hữu công nghiệp, 
quyền đối với giống cây trồng… vào 
hoạt động quản trị) và 5 mô-đun cho 
giám đốc tài sản trí tuệ (quản trị hoạt 
động sáng kiến đổi mới; truyền thông 
và tiếp thị tài sản trí tuệ; định giá tài 
sản trí tuệ…).

Tháng 8/2012, Sở KH&CN Tp.HCM và 
Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam 
sẽ tiếp tục mở trở lại mô-đun 1.�

YÊN lươNG

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm tại một gian hàng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ản
h:

 V
.N
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�Thế Giới Dữ Liệu

Tai nạn giao thông trên đường…
Ở Việt Nam, tai nạn giao thông (TNGT) 
hầu hết là tai nạn giao thông đường 
bộ (TNGT ĐB). Năm 2011, TNGT ĐB 
chiếm 94,22% (có trên 30 ngàn vụ 
va chạm và trên 10 ngàn vụ TNGT 
làm chết 10.979 và bị thương 10.049 
người), đứng thứ hai là đường sắt: 
4,04%, kế đến là đường thủy (BĐ1).

Một ngày trôi qua, Việt Nam có khoảng 
30 - 35 người tử vong vì TNGT ĐB. 

TNGT ĐB tăng cao trong giai đoạn 
2000-2002 và có xu hướng giảm từ 

 ANH TÙNG

Hieåm hoïaHieåm hoïa giao thoânggiao thoâng
Tai nạn giao thông 
ngày càng đa dạng, 
phức tạp. Có thể là tai 
nạn ôtô, xe hai bánh, 
tàu hỏa hoặc máy 
bay..., đây là hiểm họa 
không của riêng ai!!!.

Số người bị thương

Số người chết

Số vụ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Đường bộ Đường sắt Đường thủy Đường biển

BĐ1: TNGT theo loại hình giao thông, 2011

Nguồn: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

So sánh tình hình TNGT năm 2001 và 2011
TNGT Tử vong Bị thương

2001 2011 Tăng, 
giảm (%)

2001 2011 Tăng, 
giảm (%)

2001 2011 Tăng, 
giảm (%)Số vụ Người Người

Đường bộ 25.040 12.441 -50,3 10.477 10.543 0,6 29.188 9.671 -66,9
Đường Sắt 584 533 -8,7 211 264 25,1 438 353 -19,4
Đường Thủy 358 169 -52,8 214 150 -29,9 64 23 -64,1
Đường biển 98 60 -38,8 30 22 -27 15 2 -86,7

Tổng số 26.080 13.203 -25,2 10.932 10.979 0,4 29.705 10.049 -66,2

Nguồn: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

năm 2003 đến nay. Dù số vụ TNGT ĐB 
có giảm, nhưng số người chết gần như 
không giảm, cho thấy mức độ TNGT 
ĐB ngày càng thảm khốc hơn (BĐ2). 
Tỷ lệ người chết trên một vụ TNGT ĐB 
ở Việt Nam so với các nước trong khu 
vực cao hơn rất nhiều; năm 2011 tỷ 
lệ này của Việt Nam là 0,83, Thái Lan: 
0,17, Malaysia: 0,02.

Xét theo khu vực, TNGT ĐB phần lớn 
xảy ra ở phía Nam, khoảng trên 40% 
số vụ TNGT trên cả nước, nhiều nhất 

là ở Long An, Bình Định và Tây Ninh, 
theo thống kê 10 tháng đầu năm 2011 
(BĐ3 và BĐ4). Thế nhưng tỷ lệ về số 
người chết do TNGT ĐB cao nhất lại ở 
Tây Nguyên: 4,42 người/trên 10 ngàn 
phương tiện, trung bình tỷ lệ này của 
cả nước là 3,84, vùng Đồng bằng Sông 
Hồng và Đồng bằng Nam bộ thấp, 
tương ứng là 1,8 và 2,4 mặc dù đây 
là hai  vùng có số lượng phương tiện 
lưu thông tập trung cao. So với cùng 
kỳ 2011, 6 tháng đầu năm 2012 giảm 
21,63% số vụ TNGT ĐB, nhưng một số 
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Thế Giới Dữ Liệu�

BĐ2: TNGT ĐB, 2000-2011

Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải

tỉnh thành có số người  chết do TNGT 
tăng cao bất thường như Đồng Nai 
tăng 37,6%, Bạc Liêu tăng 35,3%, Lai 
Châu tăng 23,1%.

…Do xe?
Phương tiện giao thông phát triển quá 
nhanh so với phát triển hạ tầng giao 
thông là một trong những nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến TNGT. Số 
phương tiện năm 2011 tăng gấp 24,6 
lần năm 1990. Lượng xe gắn máy hai 
bánh tăng dữ dội, năm 1990 cả nước 
có hơn 1 triệu chiếc và gần 500 ngàn 
chiếc ôtô, năm 2011 lên đến hơn 30 
triệu chiếc và gần 2 triệu chiếc ôtô. 
Tính số xe hai bánh theo đầu người, 
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Số vụ
Số người chết
Số người bị thương

Tăng trưởng số lượng xe, 2000-2011
Năm Tổng số Tăng (%) Ôtô Tăng (%) Xe hai bánh Tăng (%)
2000 6.694.740 10,66 483.917 4,07 6.210.823 11,21
2001 8.916.134 33,18 557.092 15,12 8.359.042 34,59
2002 10.880.401 22,03 607.401 9,03 10.273.000 22,90
2003 12.054.000 10,79 675.000 11,13 11.379.000 10,77
2004 14.150.816 17,40 774.824 14,79 13.375.992 17,55
2005 16.977.748 19,98 891.104 15,01 16.086.644 20,27
2006 19.588.872 15,38 972.912 9,18 18.615.960 15,72
2007 23.863.461 21,82 1.185.636 21,86 22.677.825 21,82
2008 28.652.621 20,07 1.344.516 13,40 27.308.105 20,42
2009 31.502.087 9,94 1.535.087 14,17 29.967.000 9,74
2010 32.849.729 4,28 1.694.575 10,39 31.155.154 3,96
2011 35.808.811 9,01 1.882.972 11,12 33.925.839 8,89

Nguồn: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
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BĐ3: TNGT theo vùng, 2011

Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải

BĐ4: 10 tỉnh có tỷ lệ số vụ TNGT cao nhất, 2011

Nguồn: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
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năm 2007 bình quân 3,75 người sở 
hữu 1 xe, năm 2009 là 2,86 người/1 xe 
và đến 2011 là 2,59 người/xe. Phương 
tiện giao thông đô thị không có gì 
ngoài hệ thống xe buýt trên đường 
phố đông đúc, nên phương tiện cá 
nhân phát triển là tất yếu!

Theo phân tích TNGT của Cục Cảnh 
sát Giao thông Đường bộ - Đường 
sắt cho thấy TNGT năm 2011 chủ 
yếu từ xe môtô, xe hai bánh, chiếm 
đến 69,38% và ôtô là 22,29% (BĐ5), 
tỷ lệ này không thay đổi nhiều trong 
vòng 5 năm trở lại đây. Không có gì 
ngạc nhiên bởi dân ta hầu hết đều di 
chuyển bằng xe hai bánh!.

… Do đường?
Mạng lưới giao thông đường bộ có 
tổng chiều dài 280.905 km. Mật độ 
đường còn thấp và chất lượng chưa 
cao, đường cấp xã chiếm đến 57,36%. 
Về chất lượng quốc lộ, đường tốt chỉ có 
42,58%, trung bình là 37,04%, xấu và 
rất xấu đến 20,38%. Còn tính cả quốc 
lộ và tỉnh lộ thì mặt đường bêtông 
nhựa chiếm 32,17%, bêtông xi măng: 
1,66%, đá nhựa: 44,38%, đá dăm cấp 
phối: 21,79%.  Về đường cao tốc đã 
được Chính phủ phê duyệt năm 2008 
quy hoạch hệ thống 22 tuyến với tổng 
chiều dài 5.873 km, đến nay đã có ba 
tuyến đưa vào sử dụng, tổng cộng gần 
100 km, con số còn khá khiêm tốn so 
với nhu cầu lưu thông hiện nay.

So sánh tỷ lệ TNGT theo loại đường thì 
TNGT trên đường đô thị có xu hướng 
tăng. Năm 2007 TNGT đô thị chiếm 
22,28%, đến 2011 tăng lên 34,6% 
(BĐ 6). So về chiều dài, đường đô thị 
chỉ có 6,08% trong tổng số chiều dài 
các loại đường. Có thể nói TNGT đô 
thị đang là vấn đề cấp bách cần quan 
tâm giải quyết.

…Hay do ý thức khi điều khiển 
phương tiện giao thông là 
chính?
Phân tích các vụ TNGT ĐB trong những 
năm gần đây, nguyên nhân gây ra chủ 
yếu là do người điều khiển các phương 
tiện giao thông. Thống kê từ năm 2009-
2011, nguyên nhân gây TNGT nhiều 
nhất là do ý thức người điều khiển là 

�Thế Giới Dữ Liệu

Hiện trạng đường bộ Việt Nam
Loại đường Chiều dài (km) Tỷ lệ (%)

Cao tốc 91 0,03

Quốc lộ 17.646 6,28

Đường tỉnh 25.449 9,06

Đường huyện 51.721 18,41

Đường xã 161.136 57,36

Đường đô thị 17.025 6,06

Đường chuyên dùng 7.837 2,79

Tổng cộng 280.905 100,00

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
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BĐ5: TNGT theo phương tiện, 2007-2011

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt

BĐ6: TNGT theo loại đường

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt
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chính, tỉ lệ 61,78% (2009) và lên đến 
79,2% (2011), trong đó, do chạy xe sai 
làn đường chiếm 26,30% - 31,44%, kế 
đến là vượt ẩu 12,41%-19,40%, chạy 
quá tốc độ 16,21% - 18,34%, lái xe khi 
say rượu...

Năm 2012 là năm đầu tiên Tp.HCM tổ 
chức “Năm an toàn giao thông”, trước 
đó, tháng 9 hàng năm được chọn là 
“Tháng an toàn giao thông” nhằm đẩy 
mạnh việc giảm ùn tắc và TNGT. Bên 

Số vụ TNGT phân theo nguyên nhân 

Nguyên nhân
2009 2010 2011

Số vụ TNGT Tỷ lệ (%) Số vụ TNGT Tỷ lệ (%) Số vụ TNGT Tỷ lệ (%)
Do người điều khiển xe
� Chạy quá tốc độ
� Sử dụng sai làn đường
� Vượt xe
� Sử dụng rượu bia
� Quy trình lái xe
� Người đi bộ

7.430
1.949
3.163
1.493

324
73

428

61,78
16,21
26,30
12,41

2,69
0,61
3,56

15.567
3.944
6.175
2.907
1.174

598
769

72,39
18,34
28,71
13,52

5,46
2,78
3,58

16.788
3.752
6.664
4.113
1.080

565
614

79,20
19,40
31,44
17,70

5,10
2,67
2,90

Phương tiện giao thông 130 1,08 180 0,84 137 0,65
Công trình 2 0,02 191 0,89 40 0,19
nguyên nhân khác 4.464 37,12 5.567 25,89 4.232 19,97
Tổng cộng 19.456 100,00 37.072 100,00 37.985 100,00

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt

cạnh nhiều giải pháp được Nhà nước 
triển khai, để góp phần làm giảm thảm 
họa TNGT, mỗi người cần tự ý thức bảo 
vệ mình bằng việc tuân thủ các quy 
định khi tham gia giao thông.�

Dịch vụ mới

Nhớ lần sau đừng vi phạm!

Lái Pianô
Một người lần đầu tiên học 

lái xe, xe chạy trên đường 
không lâu, giáo viên huấn 
luyện nói với anh ta:

- Anh nắm vô lăng quá 
chặt. nên buông lỏng ra một 
chút, hãy tưởng tượng hiện 
anh đang chơi đàn piano.

- Ðược thôi! - người đó 
trả lời - Thế nhưng thường 
ngày khi tôi chơi đàn, chưa 
hề có một đống đàn piano 
khác nghênh mặt mà lao vào 
tôi như thế. (Sưu tầm)

Tán gẫu về xe cộ
Hai tay thanh tra giao 

thông tán gẫu:
- Phụ nữ cầm lái rất hay 

mất tập trung!
- Còn phải nói! Hôm qua, 

tớ vượt một cô nàng chạy 
trên 80 km/h, thấy cô ả đang 
tô son môi qua gương chiếu 
hậu. Cảnh đó làm tớ giật 
mình đến nỗi suýt nữa đánh 
rơi chiếc điện thoại.
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�Thế Giới Dữ Liệu

Vaøi neùt veà giao thoângVaøi neùt veà giao thoâng treân theá giôùitreân theá giôùi
 ANH TÙNG

Tai nạn giao thông đường bộ 
(TNGT ĐB) nghiêm trọng 
đến mức Đại hội đồng Liên 

hiệp quốc thông qua Nghị quyết A/
RES/64/255 ngày 02/3/2010 tuyên bố 
giai đoạn 2011- 2020 là “Thập kỷ hành 
động vì an toàn đường bộ”. TNGT ĐB 
là nguyên nhân gây ra cái chết khoảng 
1,3 triệu người và 50 triệu người bị 
thương trên thế giới mỗi năm. 

Có trên 90% tai nạn xảy ra ở các nước 
có thu nhập trung bình và thấp, nơi chỉ 
có 48% phương tiện giao thông trên 
thế giới. Theo WHO (2009), Myanma 
có tỷ lệ người chết do TNGT tương 
đối cao: 15,67 người/10.000 phương 
tiện, Việt Nam là 5,36 người/10.000 
phương tiện, tỷ lệ này thấp ở Nhật: 
0,73 người/10.000 phương tiện. Năm 
2011 tỷ lệ số người chết do TNGT ở 
Việt Nam giảm còn 2,94 người/10.000 
phương tiện (BĐ1 và BĐ2).

Dân Mỹ sở hữu nhiều phương tiện 
giao thông nhất, đa số là ôtô, có 
đến 797 chiếc/1.000 người, Thái 
Lan: 148 chiếc/1.000 người, Lào: 23 
chiếc/1.000 người và Việt Nam chỉ 
có 21 chiếc/1.000 người, nhưng lại là 
một trong những nước có nhiều xe 
gắn máy: 387,28 chiếc/1.000 người, 
nhưng vẫn còn thấp hơn Đài Loan là 
532 chiếc/1.000 người (BĐ3 và BĐ4).

Hàn Quốc là một trong những nước 
có hạ tầng giao thông khá tốt ở 
châu Á. So sánh đường quốc lộ, Việt 
Nam còn rất khiêm tốn, mật độ chỉ 
có 0,05km/km2 và 0,2 km/1.000 dân, 
trong khi Thái Lan là 0,11km/km2 và 
0,9 km/1.000 dân (BĐ5).

BĐ1: Tỷ lệ người tử vong do TNGT trên 10.000 phương tiện

BĐ2: Tỷ lệ người tử vong do TNGT trên 100.000 dân ở các nước

BĐ3: So sánh mật độ ô tô trên 1.000 người
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Các nước đều có những quy định khi 
điều khiển xe trên đường như giới hạn 
tốc độ, bắt buộc đội nón bảo hiểm, 
thắt dây an toàn khi lái xe, không điều 
khiển xe khi uống rượu, v.v… Theo Tổ 
chức Y tế Thế giới - WHO, có 40% các 
quốc gia bắt buộc đội mũ bảo hiểm, 
57% các quốc gia bắt buộc thắt dây 
an toàn khi điều khiển xe. Còn về giới 
hạn tốc độ xe, có 62% các quốc gia 
giới hạn bằng hoặc dưới 50km/giờ 
trong đô thị, chỉ có 2% cho phép tốc 
độ xe lưu thông trong đô thị lớn hơn 
90km/giờ, như: Iraq, Lebanon, Quatar, 
riêng Oman cho phép lưu thông trong 
đô thị đến 120km/giờ.�

Số liệu tham khảo nguồn: Global 
status report on road safety, WHO 2009 
và Viện Chiến lược và Phát triển Giao 
thông Vận tải.

Vaøi neùt veà giao thoângVaøi neùt veà giao thoâng treân theá giôùitreân theá giôùi  BĐ4: So sánh mật độ xe mô tô, xe gắn máy  
trên 1.000 người

BĐ8: Giới hạn tốc độ xe lưu thông trong đô thị tại các nước
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�Không Gian Công Nghệ 

5 công nghệ sẽ làm đổi thay thế giới5 công nghệ sẽ làm đổi thay thế giới

Tế bào trứng gốc
Nghiên cứu của nhà sinh học Jonathan 
Tilly và các cộng sự tại đại học Harvard 
có thể là chìa khóa  giúp kéo dài tuổi 
sinh sản:  sử dụng tế bào trứng gốc có 
trong buồng trứng của người phụ nữ 
đến tuổi trưởng thành.

 P. NGUYễN

Điểm tin công nghệ  
và sản phẩm mới quốc tế 

Theo Tạp chí Technology Review

Kỷ lục dùng năng lượng mặt 
trời
Một kỷ lục quan trọng trong công 
nghệ sử dụng năng lượng mặt trời 
(NLMT): tấm NLMT của công ty 
Semprius chuyển được gần 34% 
ánh sáng mặt trời thành điện (theo 
lý thuyết chỉ đạt tối đa 33%). Theo 
Semprius, công nghệ này có thể làm 
cho việc sản xuất điện từ NLMT đủ rẻ 
để cạnh tranh với các nhà máy phát 
điện chạy than hay khí.

Semprius cắt giảm chi phí sản xuất 
điện từ NLMT bằng cách: các tế bào 
hấp thụ ánh sáng được thu nhỏ để 
chiếm ít diện tích và dùng gương để 
tăng mức độ tập trung ánh sáng lên 
1.100 lần.

Khả năng sinh sản của phụ nữ bị giới 
hạn đến độ tuổi 40 do số lượng và chất 
lượng trứng suy giảm. Tế bào trứng gốc 
có thể giải quyết cả 2 vấn đề này. Thứ 
nhất, tế bào trứng gốc có thể dùng để 
phát triển thành trứng mới, hoặc dùng 
tế bào trứng gốc để “trẻ hóa” trứng 
hiện có của phụ nữ lớn tuổi. 

Việc trẻ hóa trứng được thực hiện 
bằng cách chuyển ti thể (mitochodria 
– thành phần cung cấp năng lượng 
cho tế bào) tế bào trứng gốc sang 
trứng cần trẻ hóa. Các nhà khoa học 
đã từng tìm cách thực hiện việc này 
vào thập niên 1990, dùng trứng của 
người trẻ tuổi để cải thiện trứng của 
người lớn tuổi hơn nhưng bị xáo trộn 
ADN, việc sử dụng tế bào trứng gốc sẽ 
không bị vấn đề này.

Công ty OvaScience trụ sở tại Boston 
(Mỹ) đã bắt tay vào việc thương mại 
hóa nghiên cứu này cho việc điều trị 
sinh sản. 

Việc tập trung ánh sáng không mới, 
nhưng với các tế bào kích thước lớn 
thường cần có hệ thống làm mát. Các 
tế bào nhỏ của Semprius sinh nhiệt 
ít nên không cần hệ thống làm mát, 
nhờ đó giảm chi phí.

“Điểm trừ” cho thiết kế sử dụng gương 
tập trung ánh sáng: hệ thống hoạt 
động mạnh nhất khi ánh sáng mặt 
trời chiếu trực tiếp và trời không mây, 
còn trong những điều kiện khác, công 

suất sản xuất điện hạ xuống. Dù vậy, 
hệ thống này vẫn đáp ứng yêu cầu 
quy mô lớn. 

Semprius đã đầu tư 44 triệu USD để 
mở nhà máy trong năm nay, có thể 
cung cấp tấm NLMT đủ để sản xuất 6 
mega watt điện mỗi năm.

Chụp trước lấy nét sau 
Các máy ảnh thông thường ghi nhận 
vị trí, màu sắc của ảnh và độ sáng đi 
qua ống kính trên phim hay cảm biến. 
Máy ảnh của Công ty Lytro (Mỹ) cũng 
vậy nhưng nó còn ghi nhận thêm góc 
ánh sáng tới. Kếu quả thu được không 
phải là file hình mà là file dữ liệu 3 
chiều của ánh sáng. Dữ liệu này được 
xử lý bằng phần mềm có thể tạo ra 
nhiều bức ảnh và hiệu ứng khác nhau 
từ một “cú chụp”.

Công nghệ “chụp ảnh trường sáng” mà 
Lytro sử dụng đã có trước đây nhưng 
không phổ biến do chi phí chế tạo 
cao. Lytro đã tìm được cách thiết kế 
đơn giản hơn với giá “chấp nhận được”. 
Thay vì dùng nhiều ống kính như các 
máy ảnh chuyên dụng đắt đỏ trước 
đây, Lytro dùng các ống kính nhỏ xíu 
đặt trên các cảm biến thông thường 
được dàn trên tấm phim rẻ tiền để ghi 
nhận các hướng ánh sáng đến. 

Việc lấy nét lại ảnh sau khi chụp chỉ là 
bước khởi đầu. Sắp có phiên bản cập 
nhật phần mềm cho phép mọi chi 
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tiết trong ảnh chụp đều nét bất chấp 
khoảng cách với ống kính, điều hầu 
như không thể với máy ảnh thông 
thường. Một bản cập nhật khác dự 
định ra mắt trong năm nay sẽ dùng dữ 
liệu chụp để tạo ảnh 3D. Lytro cũng 
đang nghiên cứu máy quay video có 
thể lấy nét sau khi quay.

Transistor 3D
Trong nỗ lực nén ngày càng nhiều linh 
kiện hơn trên một con chip (silicon), 
Intel đã bắt đầu sản xuất đại trà bộ xử 
lý (BXL) dùng transistor 3D, làm tăng 
đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng 
và tốc độ của BXL.

Sản phẩm sáng tạoSản phẩm sáng tạo
Theo Tạp chí Popular Science

Thiết kế transistor hiện tại (trái) và 
transistor 3D (phải). Với thiết kế 3D, mặt 
tiếp xúc giữa cổng (Gate) và kênh dẫn lớn 
hơn nên “đóng/mở” mau hơn

nhờ vậy việc truyền tín hiệu giữa các 
transistor cần ít thời gian, giúp đẩy 
nhanh tốc độ xử lý của chip. Nhờ đó, 
có thể thực hiện nhiều chức năng và 
cần ít chip hơn cho thiết bị.

Những con chip trước đây của Intel có 
thể “nhét” 4,87 triệu transistor trên mỗi 
milimet vuông, chip 3D có thể “nhét” 
đến 8,75 triệu transistor và có thể lên 
đến 30 triệu transistor vào năm 2017.

Xét nghiệm nhanh ADN
Không cần tạo số lượng lớn bản sao 
ADN hay dùng các thuốc thử đắt tiền, 
thiết bị của Oxford Nanopore có thể 
phân tích ADN trực tiếp bằng cách 
cho một nhánh ADN qua khe protein 
tạo ở lớp màng, tạo nên một dòng ion 
(điện tử) chảy qua khe; các thành phần 
ADN khác nhau gây gián 
đoạn dòng theo các 
cách khác nhau, nhờ đó 
thiết bị đọc được chuỗi 
ADN.

Khả năng “đọc” trực tiếp 
các phân tử ADN có 
nghĩa một lúc có thể đọc 
đoạn mã di truyền dài 
hơn. Điều này cho phép 
dễ dàng quan sát các 
tình huống như chuyển 
đổi vị trí các đoạn ADN 
từ phần này sang phần 
khác của nhiễm sắc thể, 
hay chuỗi ADN được 

nhân sao nhiều lần (việc chuyển đổi vị 
trí gen được cho là nguyên nhân gây 
nên các dạng ung thư và các căn bệnh 
khác). Oxford Nanopore cho biết đã 
đọc được dải ADN gồm khoảng 48.000 
thành phần, đây là mẫu ADN dài nhất 
đọc được từ trước đến nay.

Dòng sản phẩm của Oxford Nanopore 
gồm có thiết bị cầm tay (giá dưới 
900USD) phân tích số lượng nhỏ ADN, 
sử dụng đơn giản bằng cách cắm trực 
tiếp vào cổng USB của máy tính; và có 
thiết bị lớn hơn dạng để bàn có thể 
phân tích toàn bộ nhiễm sắc thể.

Công nghệ này cho phép xét nghiệm 
ADN nhanh,  rẻ và dễ dàng, mở ra khả 
năng phát triển mạnh thị trường phân 
tích ADN và ứng dụng rộng rãi trong 
phát hiện, điều trị bệnh.�

Gạc trợ giúp hổi phục PuzzleCast

PuzzleCast gồm 6 
miếng có thể tách 

rời, cho phép bệnh 
nhân bị gãy xương cử 
động tay chân sớm 
hơn.

nhà sáng chế: Daniel 
Amante, Kelly 
Anderson, Amanda 
Harton, Clara Tran.

Thiết bị hỗ trợ đi lại

Hỗ trợ cho bệnh nhân bị giảm khả năng vận động cơ do  tổn 
thương thần kinh vận động có thể đi lại dễ dàng.

Các cảm biến đặt ở đế giày ghi nhận trạng thái ấn ngón chân 
và gót chân của bệnh nhân và chuyển thông tin đến bộ phát 
đeo ở mắt cá chân để gửi dữ liệu tới máy thu đeo ở tai. Thiết 

bị gắn ở tai rung lên xương 
ở sau tai, truyền tín hiệu 
đến các dây thần kinh ốc 
tai, báo cho não biết phần 
bàn chân tiếp xúc đất.
nhà sáng chế: Jon 
Christiansen, Richard 
Haselhurst, Steve Willens.

Intel tuyên bố transistor 3D có thể 
chuyển đổi trạng thái đóng/mở dòng 
điện trong chip nhanh hơn 37% và 
tiêu thụ năng lượng chỉ bằng phân 
nửa transistor trước đây. Ngoài ra, do 
chiếm ít chỗ hơn nên transistor 3D có 
thể đặt được nhiều và gần nhau hơn, 
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 KHÔI NGUYÊN

Có một câu “thần chú” dành để mô 
tả công nghệ này: “If you can draw 
it, You can make it” (nếu bạn có thể 

vẽ nó, bạn có thể làm ra nó). 

Một chiếc máy in 3D (3D printer) có thể 
sao chép và tạo ra vật thể từ mô hình 
trên máy tính, với sai sót không quá 
kích thước một sợi tóc. Với những bước 
tiến vượt bậc, năm 2012, công nghệ in 
3D sẽ đưa vào sản xuất sản phẩm thật 
thay vì các mô hình mẫu như trước 
kia. Hãy tưởng tượng, những tín đồ 
thời trang cần một đôi giày “không 
đụng hàng”, có thể tự thiết kế rồi “in” 
cho mình một đôi ngay tại nhà. Người 
ta dự đoán, chẳng chóng thì chày, kỹ 
thuật này sẽ châm ngòi cho một cuộc 
cách mạng công nghiệp.

In 3D?
In 3D là công nghệ tạo ra vật thể 3 
chiều từ một tập tin kỹ thuật số, bằng 
cách in chồng từng lớp, từng lớp 
vật liệu, từ dưới lên trên cho đến khi 
thành khối. 

Kỹ thuật in 3D thật ra không mới, đã 
xuất hiện gần 3 thập kỷ qua trên nền 
tảng là kỹ thuật “sản xuất chồng lớp” 
(addictive manufacturing), với những 
điểm cốt lõi: 

1. Vật thể in trực tiếp từ file thiết 
kế, được vẽ trên máy tính bằng các 
phần mềm CAD (Computer Aided 
Design) như SolidWork, Pro Engineer, 

Inventor... cho phép tạo mẫu sản phẩm 
nhanh hơn nhiều so với phương pháp 
truyền thống. 

2. Mẫu vật hình thành bằng cách 
thêm và liên kết vật liệu với nhau, chứ 
không cắt gọt như gia công truyền 
thống (phay, gọt, bào…) nên rất tiết 
kiệm nguyên liệu.

3. Tạo mẫu theo lớp, lớp sau hình 
thành trên nền lớp trước, kết dính với 
nhau nhờ nhiệt, ánh sáng hoặc keo 
đặc biệt.

4. Nguyên liệu đa dạng: có thể là nhựa, 
kim loại, bột gỗ, bột giấy, ceramic,… 

In 3D thật sự là đối thủ đáng gờm của 
ngành công nghiệp gia công khuôn 
mẫu truyền thống với những ưu điểm 
vượt trội:

� Tiết kiệm thời gian, chi phí. 

� Đơn giản, tự động hóa, không cần 
nhiều dụng cụ hay qua nhiều bước.

� Tối ưu hóa quá trình kiểm định và 

chỉnh sửa sản phẩm. Do in sản phẩm 
trực tiếp từ bản thiết kế, khi cần chỉnh 
sửa có thể thực hiện ngay trên máy 
tính và in lại tức thì. 

� Chế tạo vật thể có kết cấu đặc biệt 
phức tạp mà các phương pháp gia 
công truyền thống không thể làm 
được.

� Sản xuất nhanh sản phẩm với số 
lượng nhỏ. 

Nhưng điều khiến in 3D trở thành 
công nghệ “như mơ”, chính là khả 
năng tạo sản phẩm thật trực tiếp từ 
bản vẽ. Đó là lý do in 3D được gọi là 
kỹ thuật in ấn siêu việt.

Một số phương pháp in 3D phổ 
biến
Có nhiều kỹ thuật in 3D, khác nhau ở 
phương pháp và vật liệu sử dụng:

– SLA (Stereolithography): là kỹ thuật 
dùng tia laser làm đông cứng nguyên 
liệu lỏng để tạo các lớp nối tiếp cho 
đến khi sản phẩm hoàn tất, độ dày mỗi 
lớp nhỏ nhất có thể đạt đến 0,06mm 
nên rất chính xác. Có thể hình dung 
kỹ thuật này như sau: đặt một bệ đỡ  
trong thùng chứa nguyên liệu lỏng, 
chùm tia laser di chuyển (theo thiết 
kế) lên mặt trên cùng của nguyên liệu 
lỏng theo hình mặt cắt ngang của sản 
phẩm làm lớp nguyên liệu này cứng 
lại. Bệ đỡ chứa lớp nguyên liệu đã 
cứng được hạ xuống để tạo một lớp 
mới, các lớp khác được thực hiện tiếp 
tục đến khi sản phẩm hoàn tất.

– SLS (Selective Laser Sintering): tương 
tự SLA nhưng vật liệu ở dạng bột như 
bột thủy tinh, bột gốm sứ, thép, titan, 
nhôm, bạc… Tia laser giúp liên kết 
các hạt bột với nhau. Đặc biệt, bột 
thừa sau quy trình có thể tái chế nên 
rất tiết kiệm.

– FDM (Fused Deposition Manufacturing): 
dùng vật liệu dễ chảy như nhựa nhiệt 
dẻo. Đầu vòi phun gia nhiệt hóa dẻo 
vật liệu, sau đó phun lên bệ đỡ theo 
hình mặt cắt của vật mẫu thành từng 
lớp. Điểm hạn chế là độ rộng của 
đường phun phụ thuộc kích thước 
đầu vòi, nên cần tính toán để chọn 
đầu vòi thích hợp. 

– ...

Máy in có thể in ra đồ 
vật? Điều không tưởng 
đó đã thành sự thật.

Máy in có thể in ra đồ 
vật? Điều không tưởng 
đó đã thành sự thật.

MÁY IN
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Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược 
điểm riêng, nhưng yếu tố chính cần cân 
nhắc khi chọn lựa là tốc độ, chi phí, độ 
chính xác và màu sắc muốn đạt được.

Có bản vẽ là có sản phẩm
Nhiều người tin rằng, trong tương lai, 
in 3D sẽ khiến khâu tạo mẫu biến mất 
trong quy trình sản xuất, bởi máy in 

SlA SlS

FDM Hành trình của máy in 3D
Máy in 3D đầu tiên ra đời năm 1986 
bởi Charles W. Hull (giám đốc kỹ thuật 
của 3D Systems Corporation) với 
bằng sáng chế (SC) số 4575330, mang 
tên “Thiết bị sản xuất các đối tượng 
ba chiều bằng Stereolithography”. 
Charles đã phát triển định dạng file 
.STL để giúp máy in 3D đọc được file 
CAD. Tuy nhiên, việc thương mại hóa 
trong giai đoạn này còn nhiều thách 
thức về chi phí và kích cỡ. 

Công nghệ in 3D chỉ thật sự phát triển 
vào thế kỷ 21. Theo cơ sở dữ liệu SC 
tiếp cận được, Mỹ dẫn đầu số lượng 
SC về in 3D: 48 SC, kế đến là Hàn 
Quốc với 32 SC. Các nhà sản xuất 
máy in lớn hiện nay gồm: 3D Systems, 
Z Corporation, Stratasys, Fortus 3D 
Manufacturing Systems, Solidscape. 
Trong đó, chỉ riêng Z Corporation sở 
hữu đến 35 SC về máy in 3D. 

3D nay có thể tạo ra bất cứ vật gì, cấu 
trúc phức tạp đến thế nào chỉ từ một 
bản vẽ. 

Năm 2007, máy in 3D bắt đầu được 
dùng để sao chép các tác phẩm nghệ 
thuật mà không cần đến kỹ thuật đúc 
khuôn. Nhiều tác phẩm trang trí tinh 
xảo ra đời nhờ kỹ thuật in ấn đặc biệt 
này. Một số ứng dụng khác của in 
3D đang được nghiên cứu bao gồm: 
dựng lại mô hình hóa thạch, nhân 
rộng cổ vật vô giá, tái tạo bộ phận cơ 
thể, … Tiềm năng của công nghệ này 
đang dần bao trùm tất cả các lĩnh vực: 
từ hàng tiêu dùng, đồ trang sức, kiểu 
dáng công nghiệp, kiến trúc, kỹ thuật, 
xây dựng, ô tô, hàng không vũ trụ, 
chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và cả 
thực phẩm.
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Một số hướng nghiên cứu chính trong 
lĩnh vực in 3D là: cải thiện thiết bị và 
phương pháp chụp ảnh đối tượng (G03B): 
22%; ứng dụng in 3D cho sản xuất lốp ô 
tô (B29C): 17%; máy in, trong đó đa số là 
SC về hộp mực in (B41J): 15%; vật liệu 
in phun, đặc biệt là vật liệu dạng tấm 
(B41M, B41F): 9%; phương pháp và thiết 
bị mã hóa ảnh (H04N): 4%.

Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu khác về 
chất nền tạo ảnh 3D, thiết bị điều khiển 
ánh sáng, vật liệu in… Có thể nói, sự ra 
đời của các phần mềm tạo ảnh 3D và 
tiến bộ của công nghệ vật liệu là điểm 
mấu chốt quyết định sự phát triển của kỹ 
thuật in 3D.

Các quốc gia có số đăng ký SC 
 về in 3D nhiều nhất

Nguồn: Wipsglobal

Phát triển công nghệ in 3D 
theo đăng ký SC trên thế giới, 1990 - 2011

Nguồn: Wipsglobal

Tuy chỉ có 7 SC được đăng ký, nhưng 
2011 là năm bùng nổ của công nghệ 
này về doanh thu. Thay cho loại máy 
cồng kềnh thời kỳ đầu, chủ yếu 
dùng trong các phân xưởng thiết kế 
ô tô, máy bay… để kiểm tra mẫu, các 
nhà sản xuất tập trung vào những 
ứng dụng cụ thể, phù hợp nhu cầu 
thị trường và dùng trong gia đình. 
Theo báo cáo của tổ chức Wohlers 
Associates (Mỹ), doanh số máy in 3D 
tăng gần 30% trong năm 2011.

Độ phân giải của máy in 3D hiện từ 
328 x 328 x 606 DPI đến 656 x 656 
x 800 DPI, loại nhẹ nhất khoảng 1,5 
kg. Hạn chế lớn nhất đối với người 
dùng cá nhân hiện nay là chi phí 
mua máy và sử dụng các phần mềm 
thiết kế. Máy in 3D công nghiệp có 
giá từ 5.000 - 17.000 USD, loại máy 
nhỏ dùng trong gia đình khoảng 
1.000 - 2.000 USD. Phát biểu với tờ 
Financial Times, CEO của Tập đoàn 
3D Systems, ông Peter Marsh dự 
báo, doanh số hàng năm của máy 
in 3D sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, từ 
khoảng 1 tỷ USD hiện tại cho đến 35 
tỷ USD trong 10 năm tới. 

Tại Việt Nam, máy in 3D chưa được 
bán rộng rãi, đa số phục vụ trong 
nghiên cứu khoa học. Theo PGS. TS. 
Đặng Văn Nghìn - Phó Viện trưởng 
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, 
Chủ tịch Hội cơ khí Tp.HCM, Đại học 
Bách khoa Tp.HCM đã ứng dụng 
máy in 3D SLA để thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu công nghệ tạo mẫu 
nhanh để gia công các bề mặt phức 
tạp”. Đại học Bách khoa Hà Nội, 

Trung Quốc nhật Bản Anh CanadaĐài LoanÚcMỹ Hàn Quốc
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17%

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc 
gia, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Tp.HCM đều có đầu 
tư máy in 3D.

Khía cạnh pháp lý 
Nhiều người nói rằng, máy in 3D 
sẽ thay đổi thế giới trước khi bạn 
biết điều đó. Tuy nhiên, tại triển lãm 
hàng điện tử tiêu dùng Consumer 
Electronics Show 2012, hãng Sculpteo 
công bố một ứng dụng trên điện 
thoại di động, cho phép nhanh chóng 
quét đối tượng và tạo ra tập tin dùng 
để in 3D. Việc sao chép mọi thứ bỗng 
trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều 
này nhắc những người đang quá háo 
hức với máy in 3D về một vấn đề khá 
nhạy cảm: quyền sở hữu trí tuệ. Thêm 
vào đó, nếu công ty dịch vụ in 3D làm 
lộ bí mật thiết kế của khách hàng, hay 
một ông bố tự in nón bảo hiểm cho 
con gái và chiếc nón không thể bảo 
vệ được cô bé khi gặp tai nạn, thì xét 
xử thế nào? ai sẽ là người chịu trách 
nhiệm? Còn rất nhiều vấn đề pháp lý 
phức tạp cần làm rõ trước khi bày bán 
loại máy “thần kỳ” này trên thị trường. 

Công nghệ là con dao hai lưỡi, quan 
trọng là cách thức và thái độ của 
con người khi sử dụng.�
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Phân biệt một số nhóm nấm linh chi trên thị trường Tp.HCM có khả 
năng làm dược liệu
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trương Thị Đẹp
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Dược - Sapharcen
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Cô lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ hạt móc mèo núi, 
caesalpinia bonducella flem, họ vang (caesalpiniacecae) và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của chúng
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Nhân
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM

 BÍCH VÂN

complex; 10 mẫu là G. applanatum 
complex và 1 mẫu là G. sinensis Zhao, 
Xu et Zhang. Nguồn gốc của các mẫu 
nấm này rất khác nhau. Nấm linh chi 
chuẩn [Ganoderma lucidum (W. Curt.: 
Fr.) Karst.] có thể được nhập từ Hàn 
Quốc, Trung Quốc hay trồng ở Việt 
Nam từ chủng Nhật hay chủng Việt 
Nam. Linh chi mọc tự nhiên trong 

Linh chi được sử dụng như một 
dược liệu quý dùng chữa một số 
bệnh: gan mật, điều hòa huyết áp, 

bồi dưỡng cơ thể, tăng sức đề kháng 
ở các bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị các 
dạng ung thư khác nhau... Ở Tp. HCM 
có nhiều chủng loại nấm được bán 
với tên “nấm linh chi”. Sự nhầm lẫn là 
do hình dạng của các nấm khá giống 
nhau, do chưa xác định được tên khoa 
học hoặc nguồn gốc của nấm. 

Đề tài được thực hiện nhằm đưa ra các 
đặc điểm hình thái - cấu trúc và đánh 
giá triterpenoid qua sắc ký đồ HPLC 
để phân định các nhóm nấm linh chi 
có khả năng làm dược liệu, từ đó góp 
phần xây dựng tiêu chuẩn dược liệu 
cho nấm linh chi, phục vụ việc thu 
mua và kiểm nghiệm dược liệu.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu 
thập được 46 mẫu thể quả nấm có 
tên gọi linh chi được sử dụng làm 
thuốc ở Tp.HCM. Kết quả phân tích 
đặc điểm hình thái - cấu trúc cho 
thấy, có 23 mẫu là G.lucidum (W. 
Curt.: Fr.) Karst.; 12 mẫu là G. lucidum 

rừng Việt Nam thuộc hai nhóm: nhóm 
có thể quả láng bóng là G. lucidum 
complex và nhóm có thể quả không 
láng bóng là G. applanatum complex. 
Trên thị trường Tp.HCM có thể gặp 
một loại linh chi có thể quả màu đen 
láng bóng, đó là loài Ganoderma 
sinense Zhao, Xu et Zhang nhập từ 
Trung Quốc. 

Nguồn gốc nấm khác nhau là nguyên 
nhân dẫn đến sự đa dạng về đặc điểm 
hình thái - cấu trúc của thể quả nấm 
và sự khác nhau về triterpenoid toàn 
phần. Các mẫu nấm linh chi chủng 
Nhật trồng ở Việt Nam, linh chi nhập 
từ Hàn Quốc hay Trung quốc có thành 
phần triterpenoid đa dạng và đỉnh 
hấp thu cao hơn so với các mẫu nấm 
linh chi chủng Việt Nam. 

Ngoài ra, các tác giả đã xây dựng được 
tập tài liệu về các tiêu chí hình thái 
cấu trúc để phân định các nhóm nấm 
linh chi có hàm lượng triterpenoid 
cao, có khả năng sử dụng làm nguồn 
dược liệu. Tài liệu này có thể sử dụng 
để xây dựng tiêu chuẩn dược liệu cho 
nấm linh chi.�

(a) Linh chi nhập từ Hàn Quốc, (b) Linh chi nhập từ Trung Quốc
(c) Linh chi chủng Nhật trồng ở Việt Nam, (d) Linh chi mọc hoang.

(a) (b)

(c) (d)

Ở nước ta, móc mèo núi được dân 
gian sử dụng trong một số bài 
thuốc để chữa các bệnh như sốt, lỵ, 

ho, làm thuốc bổ và tẩy giun. Thời gian 
gần đây, qua báo chí cho thấy, người 
dân ở một số tỉnh miền Trung, đặc 

biệt là ở tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng 
hạt móc mèo núi để điều trị các bệnh 
ung bướu với hiệu quả cao. Tuy nhiên 
cần phải khẳng định được cơ sở khoa 
học của bài thuốc dân gian này. Đề 
tài được thực hiện nhằm cô lập và xác 

 STinfo SỐ 8 - 2012  15



�Không Gian Công Nghệ 

định cấu trúc các hợp chất từ hạt cây 
móc mèo núi, caesalpinia bonducella 
flem, họ vang (caesalpiniaceae); thử 
nghiệm độc tính tế bào ung thư của 
các hợp chất cô lập được.

Từ 2,1 kg nhân hạt móc mèo núi 
khô thu hái ở xã Vĩnh Lương, Tp. 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhóm 
nghiên cứu đã ly trích được 400 g 
cao methanol thô. Hòa tan cao thô 
này vào nước rồi lần lượt đem trích 
lỏng - lỏng với petroleum ether, 
chloroform, ethyl acetate thu được 
các cao tương ứng: cao petroleum 
ether (105,62g), cao chloroform 
(42,07g), cao ethyl acetate (1,02g),  
cao nước (220g). Khảo sát thành 
phần hóa học cao petroleum ether và 
cao chloroform, tác giả cô lập được 
10 hợp chất cassane diterpene tinh 
khiết: 1,2,7-triacetoxycaesaldekarin 
A (1); 7-acetoxycaesalpinin P (2); 
bonducellpin H (3); caesalpin H (4); 
caesalpinin K (5); caesalpinin MP 
(6); caesalpinin E (7); caesalpinin 
J (8); acetoxycaesaldekarin E (9); 
norcaesalpinin MC (10). Trong đó, 
hợp chất (1), (2) và (3) là các hợp chất 
mới lần đầu tiên được công bố trên 
thế giới. 

Thử nghiệm độc tính tế bào của các 
mẫu cao và các hợp chất cô lập được 
từ hạt móc mèo núi trên các dòng tế 
bào ung thư cổ tử cung (Hela), ung thư 
vú (MCF-7), ung thư phổi (NCI-H460), 
ung thư tuyến tụy (PSN-1, PANC-1) 

đều cho thấy hoạt tính rất kém. 

Qua đó cho thấy, chưa có bằng chứng 
khoa học nào xác nhận việc trị ung 
bướu của hạt móc mèo núi như dân 
gian truyền miệng mà gần đây báo 
chí đã nêu. Để có thể kết luận chính 
xác về tác dụng chữa ung bướu của 

Đề xuất các giải pháp tổng thể và khả thi bảo vệ nguồn nước sông 
Sài Gòn đảm bảo an toàn cấp nước cho Thành phố (giai đoạn 2)
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Lâm Minh Triết, ThS. Lê Việt Thắng
Cơ quan chủ trì: Viện Nước và Công nghệ Môi trường
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Sông Sài Gòn là phụ lưu của sông 
Đồng Nai. Nguồn nước sông Sài 
Gòn có vai trò cung cấp nước sinh 

hoạt và công nghiệp quan trọng 
cho Tp.HCM. Tuy nhiên gần đây, chất 
lượng nước sông Sài Gòn diễn biến 
phức tạp và theo chiều hướng ngày 
càng xấu đi. Kết quả nghiên cứu giai 
đoạn 1 của đề tài đã bước đầu xác 
định hiện trạng, nguyên nhân gây ô 
nhiễm, các vấn đề nhà máy nước Tân 
Hiệp gặp phải trong quá trình vận 
hành khi nguồn nước sông Sài Gòn 
bị ô nhiễm và một số giải pháp cấp 
bách. Giai đoạn 2, đề tài được triển 
khai với mục tiêu đánh giá cụ thể các 
nguồn thải chính vào sông Sài Gòn có 
ảnh hưởng đến nguồn cấp nước; ứng 
dụng kỹ thuật hạt nhân đánh giá cơ 
sở khoa học về xói mòn trên dọc bờ 

sông phục vụ xác định đầy đủ nguyên 
nhân gây ô nhiễm Fe và Mn có nguồn 
tự nhiên; ứng dụng mô hình tính toán 
đánh giá diễn biến chất lượng nước, 
khả năng tiếp nhận nước thải của 
sông Sài Gòn; đề xuất các giải pháp 
tổng hợp và khả thi bảo vệ nguồn 
nước sông Sài Gòn bảo đảm an toàn 
cấp nước cho Thành phố.

Nghiên cứu tiến hành tập trung vào 
các nguồn thải vùng thượng nguồn 
của lưu vực sông Sài Gòn (từ họng 
bơm nước thô của Nhà máy nước Tân 
Hiệp trở lên tới Hồ Dầu Tiếng). Việc 
đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
thải của sông Sài Gòn tập trung vào 
đoạn sông Sài Gòn tính từ chân đập 
Hồ Dầu Tiếng về phía hạ lưu.

Theo đó, cùng với nước thải công 

hạt móc mèo núi, cần có thêm nhiều 
nghiên cứu về thành phần hóa học, 
cô lập và xác định thêm cấu trúc các 
nhóm hợp chất khác ngoài các cassan 
deterpen trong các cao phân cực; thử 
nghiệm thêm trên một số dòng tế 
bào ung thư khác.�

Công nhân vận hành trạm bơm tại Nhà máy nước Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM)
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nghiệp, nước thải sinh hoạt là nguồn 
gây ô nhiễm chính đối với môi trường 
nước sông Sài Gòn. Trên 95% các khu 
công nghiệp/khu chế xuất đã có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, tuy 
nhiên do không kiểm soát được chất 
lượng nước đầu vào trạm xử lý nên 
đôi khi nước thải sau xử lý của các khu 
công nghiệp/khu chế xuất không đạt 
quy chuẩn môi trường Việt Nam cho 
phép. Chưa tới 20% lượng nước thải 
sinh hoạt của các tỉnh/thành trên lưu 
vực sông Sài Gòn được thu gom xử 
lý. Tỷ lệ đầu tư hệ thống xử lý nước 
thải ở các cơ sở sản xuất nằm ngoài 
khu công nghiệp/khu chế xuất và 
chăn nuôi còn khá thấp và tỷ lệ xử 
lý đạt QCMT cũng khá thấp (50% và 
55,8%). 

Các khảo sát về mangan, hàm lượng 
sắt tổng hòa trong nước và bùn đáy 
các sông Sài Gòn, Thị Tính cho thấy 
các kim loại này có nguồn gốc từ đất 
và một phần từ nước thải. Ở khu vực 
nghiên cứu diễn ra cả hai quá trình xói 
mòn và tích tụ nhưng xói mòn chiếm 
ưu thế và lượng sắt, mangan có trong 
đất bị xói mòn là một nguyên nhân 
gây ô nhiễm nước sông. Kết quả đánh 
giá xói mòn cho thấy, tốc độ xói mòn 
trung bình trong toàn khu vực là 22,8 
tấn/ha/năm. 

Chất lượng nước sông Sài Gòn diễn 
biến ngày càng xấu và nhiều khi không 
đạt quy chuẩn Việt Nam về nguồn 
nước cấp tại trạm bơm Hòa Phú. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá một số 
tồn tại của mô hình tổ chức Ủy ban 

Lấy mẫu kiểm tra nguồn nước  
trên sông Sài Gòn chiều 06/7/2012.

Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Đồng 
Nai, học tập kinh nghiệm thế giới, kết 
hợp áp dụng các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hạnh, nhóm nghiên 
cứu đã đề xuất cải tiến mô hình Ủy 
ban lưu vực sông Đồng Nai theo 
hướng quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước, không chỉ tập trung vào mục 
đích quản lý chất lượng nước. Từ đó 
đề xuất mô hình Tiểu ban lưu vực 
sông Sài Gòn phù hợp. 

Đề tài cũng đề xuất các giải pháp bảo 
vệ chất lượng nước sông Sài Gòn như 
tập trung vào việc đầu tư hệ thống 
quan trắc tự động nước mặt và nước 
thải tại các trạm xử lý nước thải các 
khu công nghiệp, các nhà máy có 

lưu lượng lớn (>1000m3/ngày đêm); 
triển khai xây dựng các trạm xử lý 
nước thải sinh hoạt tại các đô thị của 
Tp.HCM và Bình Dương; nạo vét, kiên 
cố hóa kênh rạch để tăng cường khả 
năng tiêu thoát nước. Từ nay tới 2015 
cần nhanh chóng triển khai 25 dự án 
bảo vệ môi trường lưu vực sông Sài 
Gòn chủ yếu tập trung ở Tp.HCM và 
Bình Dương.

Về quản lý cần tăng cường thanh tra 
giám sát, năng lực quản lý nhà nước, 
nâng cao nhận thức cộng đồng, phối 
hợp hợp tác giữa các tỉnh, thành 
trong lưu vực, thống nhất phân vùng 
chất lượng nước toàn lưu vực sông 
Sài Gòn.�

CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
Địa chỉ: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 3844 3522 
Fax: 08. 3844 5408

Không quên
Trên đường từ nhà người quen về, vị 

giáo sư nói với vợ: “Em cứ bảo là anh 
đãng trí, vậy mà lần này anh đã nhớ cầm 
ô của chúng ta về đây này?”

- Ồ! Anh thật đáng yêu. nhưng hôm 
nay lúc đi chúng ta có cầm ô đâu?

- !!!!! (Sưu tầm)

Ai vẽ?
Một họa sĩ mở phòng triển lãm 

tranh. Một bà quý tộc đến xem, đứng 
trước một bức tranh hồi lâu rồi hỏi:

- Tôi muốn biết ai là tác giả bức 
tranh này?

Họa sĩ đứng gần đấy, vội đi lại nói:
- Thưa quý bà, tôi là tác giả.
Bà khách hỏi:
- Tuyệt lắm! Ông có thể cho tôi biết 

ai đã may chiếc váy cho cô gái trong 
tranh không?

Ai tài hơn?
Con của hai luật sư khoe với nhau:
- Mày xem bố tao có tài không? Ông X 

tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao nói có một giờ 
mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”.

- nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg 
heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão 
khỏi phải ngồi tù ngày nào.

- Bố mày nói câu gì mà tài thế?
- Câu ngắn thôi: “Đề nghị tử hình”.

Ai lười hơn
Trong buổi lao động, học sinh tham gia 

chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một 
chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi 
mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn 
liền hỏi:

- Ân lười quá, chỉ mang được mỗi một 
viên gạch.

Ân liền cãi:
- Có bạn lười thì có.
Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:
- Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới 

mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.
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SÁNG CHẾ LIêN QUAN ĐẾN SảN XUẤT GIẤY 
 PHươNG lAN (Tổng hợp)

Ưu điểm của quy trình là rút ngắn được thời gian nghiền 
và giảm lượng hóa chất sử dụng.�

PHƯƠNG PHÁP SảN XUẤT BỘT GIẤY SỬ DỤNG TRE
Số bằng sáng chế: 1-0008333; cấp ngày: 12/3/2010 tại 
Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Lee Kwon-Hyok; địa chỉ: 
Seongnae3-dong 387-56, Gangdong-gu, Seoul 134-033, 
Republic of Korea.

Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy từ 
tre. Theo phương pháp này, cây tre được chặt gọn thành 
các dăm. Các dăm tre được sàng và rửa nhằm giảm mức 
tiêu thụ đối với các chất hóa học được sử dụng trong quá 
trình thủy phân sơ bộ và nghiền nhão, dễ phản ứng, để 
tạo ra bột giấy có chất lượng tốt hơn và hiệu suất cao. 

Ngoài ra, phương pháp này có khả năng ngăn ngừa sự 
tạo ra dioxin bằng cách tẩy trắng bột giấy bằng quy trình 
tẩy trắng không chứa clo nguyên tố hoặc hoàn toàn 
không chứa clo.�

CHẾ PHẨM SỬ DỤNG CHO HUYỀN PHÙ BỘT GIẤY, 
QUY TRÌNH SảN XUẤT GIẤY SỬ DỤNG  

CHẾ PHẨM NÀY
Số bằng sáng chế: 1-0008313; cấp ngày: 05/3/2010 tại Việt 
Nam; tác giả: Charles W. Propst, Jr., James C. Jones; chủ sở 
hữu: Spectra-Kote Corporation; địa chỉ: Fourth Street & 
East Water Street, P.O. Box 3369, Gettysburg, Pennsylvania 
17325-0369, United States of America.

Sáng chế đề cập đến chế phẩm sử dụng cho huyền phù 
bột giấy bao gồm: 
– Chất gia keo được chọn gồm có dime alkyl keten và dime 
alkenyl keten với lượng nằm trong khoảng từ  0,45kg đến 
3,2kg trọng lượng khô/tấn nguyên liệu;
– Nguyên liệu chứa axit acrylic với lượng nằm trong khoảng 
từ 15,75kg đến 418,0kg trọng lượng khô/tấn nguyên liệu;

THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH SảN XUẤT BỘT GIẤY
Số công bố đơn: 29198; ngày nộp đơn: 09/12/2011 tại 
Việt Nam; tác giả: Ogawa Kimikazu, Igarashi Hisao; đơn 
vị nộp đơn: Kabushiki Kaisha Toa Kogyo; địa chỉ: 2936-1, 
Tanaka, Fukaya-shi Saitama 3660821, Japan.

Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình sản xuất bột 
giấy, trong đó bột giấy có thể được sản xuất trong môi 
trường áp suất khí quyển và nhiệt độ thấp hơn trong quy 
trình sulphat và quy trình sulfit. Thiết bị này bao gồm: 
thân chính dạng thùng, bộ cấp hóa chất để cấp lần lượt 
axit nitric và xút, bộ điều chỉnh nhiệt độ, bộ tạo dòng 
xoáy ngược bên trong thân chính để tạo ra dòng xoáy 
trong nguyên liệu thô và hóa chất đã được cấp cho thân 
chính, và thiết bị xả hóa chất được lắp trên thân chính 
dạng thùng.

Quy trình được thực hiện theo mẻ để chuyển hóa các 
nguyên liệu thô thành bột giấy.�

QUY TRÌNH TẨY TRẮNG BỘT GIẤY GỖ CỨNG  
SAU KHI NẤU BẰNG CHẾ PHẨM ENZYM TÁI TỔ HỢP

Số công bố đơn: 1832; ngày nộp đơn: 30/6/2011 tại Việt 
Nam; tác giả: Đặng Thị Thu, Lê Quang Diễn, Đỗ Biên 
Cương; đơn vị nộp đơn: Trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội; địa chỉ: số 01 Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tẩy trắng bột giấy 
gỗ cứng sau khi nấu bằng enzym tái tổ hợp và chất tẩy, 
quy trình này bao gồm các bước: 
a) Chuẩn bị nguyên liệu; 
b) Thủy phân hemixenluloza để loại bỏ lignin; 
c) Tẩy trắng bột giấy với Clo; 
d) Trích ly kiềm với H2O2; 
e) Tẩy trắng bột giấy với NaClO và thu sản phẩm. Bột giấy 
thành phẩm sau khi tẩy trắng có độ trắng theo tiêu chuẩn 
ISO đạt trên 80%. 
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– Tác nhân liên kết ngang với lượng đủ để liên kết 
ngang nguyên liệu chứa axit acrylic, trong đó tác nhân 
liên kết ngang này được chọn gồm có amoni oxit, canxi 
oxit, magiê oxit, magiê stearat, isostearat, canxi stearat, 
thiếc oxit, vonfram oxit, natri vonframat, natri vonframat 
dehydrat, kẽm octoat, nhôm stearat, nhôm oxit, muối 
kẽm của axit béo, kẽm oxit, zirconi oxit, canxi isostearat, 
muối canxi của axit béo, muối magiê của axit béo, và 
muối nhôm của axit béo; 
– Sợi gỗ.
Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất giấy 
và huyền phù bột giấy trong đó sử dụng chế phẩm này.�

PHƯƠNG PHÁP SảN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY  
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TảO ĐỎ (RHODOPHYTA)  

VÀ SảN PHẨM THU ĐƯỢC
Số bằng sáng chế: 1-0007247; cấp ngày: 03/9/2008 tại Việt 
Nam; tác giả và chủ sở hữu: Park Jun-Hyuk; địa chỉ: 108-
301, Yoksam Raemian apt., 757, Yoksam-dong, Kangnam-
gu, Seoul 135-927,  Republic of Korea.

Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy và 
giấy bằng cách sử dụng tảo đỏ (rhodophyta), bao gồm 
bước ngâm tảo đỏ trong dung môi trong khoảng thời gian 
định trước nhằm hòa tan gel aga vào dung môi chiết này, 
cho gel aga đã hòa tan phản ứng với dung môi phản ứng 
để chuyển hóa thành xơ, hóa rắn xơ thu được bằng cách 
sử dụng chất hóa rắn, và nghiền thành bột giấy xơ đã được 
lưu hóa này. 

Phương pháp này có ưu điểm là chi phí sản xuất thấp, 
không cần thiết phải thu mua gỗ. Ngoài ra, việc sử dụng 
các hóa chất để loại bỏ lignin và tẩy trắng giảm rõ rệt, nên 
giảm được ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, do sản phẩm 
cuối không chứa các hóa chất gây hại nên không gây ảnh 
hưởng bất lợi đến người và môi trường.�
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PHƯƠNG PHÁP SảN XUẤT BỘT GIẤY TỪ RƠM RẠ
Số bằng sáng chế: 2-0000775; cấp ngày: 22/6/2009 tại 
Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Nguyễn Phúc Thanh; địa 
chỉ: số nhà 3B, ngõ 6B, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, Tp. Hà Nội.

Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất bột 
giấy từ rơm rạ. Theo phương pháp này, bột giấy từ rơm rạ 
được sản xuất trong điều kiện môi trường thông thường, 
không yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao, tiêu tốn ít năng 
lượng và hóa chất, chất thải từ quy trình sản xuất thân 
thiện với môi trường. 

Hóa chất được sử dụng là các hóa chất thông dụng, rẻ, 
không độc hại như NaOH, HCl, Ca(OH)2, H2O2.

Quy trình và thiết bị dùng để sản xuất đơn giản, dễ thực 
hiện.�

PHƯƠNG PHÁP TẨY TRẮNG BỘT GIẤY
Số bằng sáng chế: 1-0005451; cấp ngày: 13/02/2006 tại 
Việt Nam; tác giả: Delmas Michel, Avignon Gérard; chủ sở 
hữu: Compagnie Industrielle De La Matiere Vegetale; địa 
chỉ: 56, Rue Du Rocher - F-75008 Paris - France.

Sáng chế đề cập đến phương pháp tẩy trắng các loại bột 
giấy theo quy trình gồm hai công đoạn ở áp suất không 
khí và ở nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng 1000C. Công đoạn 
thứ nhất được thực hiện bằng cách cho bột nhão chưa 
tẩy trắng tiếp xúc với hỗn hợp gồm axit peraxetic và axit 
performic. Công đoạn thứ hai bao gồm việc xử lý bột 
giấy đã được tẩy trắng  thu được từ công đoạn thứ nhất 
bằng dung dịch chứa natri hydroxit và hydro peroxit. Bột 
giấy thu được có độ trắng cao và có mức độ polyme hóa 
gần với bột giấy chưa được tẩy trắng. Phương pháp này 
không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không gây 
ô nhiễm.�
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Chào bán, tìm mua công nghệ và thiết bị, xin liên hệ:
TRUNG TâM THÔNG TIN KHOA HọC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HCM 

Phòng Thông tin Công nghệ 
79 Trương Định, Q.1, TP. HCM (Lầu 4, Phòng 401) 

ĐT: 08-3825 0602; Fax: 08-3829 1957; Email: techmart@cesti.gov.vn 

CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

1

2

3

MÁY PHUN CÁT
Máy phun cát được sử dụng để xử lý bề 
mặt kim loại như làm sạch rỉ sét, tạo 
nhám bề mặt chi tiết, khuôn trang trí... 
ngoài ra còn áp dụng cho các vật liệu 
khác như kính thủy tinh, gạch ốp lát, 
kim loại màu...
Phun cát làm tăng chất lượng công 
trình, nâng cao giá trị và tính thẩm mỹ 
của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:
• Kích thước ngoài: 2.700 x 1.000 x 
2.950 mm.
• Thiết bị tụ bụi: công suất: 5 HP, lực 
thổi: 75m³/phút. 
• Máy nén khí: trên 50 HP.
• Tốc độ truyền tải: 0-5m/phút.
• Vòi súng: 8 - 12 cái.

Ưu điểm:
• Chạy tự động bằng băng tải, có thể 
điều chỉnh tần số và tốc độ tải, thao tác 
dễ dàng.

• Có thể đặt chi 
tiết cần phun 
trực tiếp trên 
băng tải hoặc 
đặt trên khay, 
sau đó chỉ 

cần điều 

chỉnh khoảng cách giữa các vòi súng và 
khởi động máy.
• Có 8 - 12 vòi súng, đáp ứng yêu cầu 
về sản lượng và tốc độ gia công. Kích 
thước nhỏ gọn.  

MÁY CẮT THÉP ỐNG
Thiết bị được sử dụng để gia công cắt 
thép dạng thanh hoặc ống, được cài đặt 
để thao tác tự động hoặc bán tự động. 

Thông số kỹ thuật:
• Vật liệu cắt thích hợp:  thép đặc: 
85mm, tròn rỗng: 140mm, thép góc: 
100x100mm, thép vuông rỗng: 115mm, 
thép chữ V: 120x120mm, thép chữ 
nhật: 80x150mm.
• Công suất motor cắt (2 cấp):  A: 3HP    
B: 2HP.
• Tốc độ motor cắt (2 cấp): A: 72/32 v/
phút  B: 55/22 v/phút.
• Ê tô kẹp cực đại: 150mm.
• Đĩa cắt thích hợp:  đường kính  270 
~ 400mm.
• Độ dài vật liệu đưa phôi:  25~400mm.
• Kích thước máy:  2.100 x 950 x 
1.950mm, trọng lượng máy: 1.400kg.

Ưu điểm:
• Đầu cắt xuống thẳng, lên xuống có 
tính ổn định cao, đường cắt chính xác. 

Tự động ngưng máy khi hết phôi. 
• Lắp đặt bộ bảo vệ đĩa cắt bằng thiết 
bị điện tử.
• Sử dụng bộ điều khiển giải nhiệt, bảo 
vệ mặt cắt trơn phẳng. Các nút điều 
khiển tập trung giúp cho việc thao tác 
máy tiện lợi.
• Lắp đặt bộ hiển thị số cho phép điều 
chỉnh chiều dài dễ dàng, tốc độ nhanh 
và chuẩn. 
• Êtô kẹp phôi có thể điều chỉnh, bảo vệ 
phôi cắt không bị biến dạng. 
• Hệ thống chuyển động tự bôi trơn.

MÁY LÀM HÁ CảO
Được sử dụng để sản xuất há cảo với 
số lượng lớn, nâng cao năng suất 30 lần 
so với làm bằng tay. Các thao tác hoàn 
toàn tự động: đưa bột sau khi đã nhào 
nặn vào máy, máy sẽ tự động cuốn 
bằng cách nhấn, kéo và cắt bột, điền 
đầy nhân, hoàn thành và chuyển thành 
phẩm ra ngoài bằng băng tải tự động.

Thông số kỹ thuật:
• Sản lượng 6.000 cái/giờ. 
• Điện áp: 220/ 
380/415/440V, 
50/60Hz, 3Pha (Tùy 
thiết kế).
• Công suất: 
3,25kw. 
• Kích thước máy: 
2.450x 1.100x 
2.000mmm, trọng 
lượng máy: 700 
kg. 
Ưu điểm:
• Kích thước 
thành phẩm có 
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4

5thể tùy biến theo yêu cầu.
• Sử dụng nguyên liệu thép không rỉ, 
bảo đảm an toàn thực phẩm.
• Dễ dàng lắp ráp, thao tác đơn giản, dễ 
vệ sinh và bảo dưỡng. 

MÁY NGHIỀN NHỰA
Máy nghiền nhựa dùng tái chế các vật 
liệu nhựa, các loại chai PET, PP và PE 
đã qua sử dụng. 

Thông số kỹ thuật:
• Kích thước của cửa sổ nạp liệu: 1.210 
x 660 mm.
• Công suất motor: 55 kW.
• Năng suất nghiền: 1.000-1.500 kg/giờ.
• Số dao quay: 6 chiếc, số dao cố định: 
4 chiếc.
• Đường kính của màn hình điều khiển: 
14 mm.
• Kích thước máy: 2.450 x 2.000 x 2.500 
mm, trọng lượng máy: 4500 kg.

Ưu điểm:
• Máy nghiền được trang bị lưỡi dao có 
chất lượng, độ cứng cao.
• Lưỡi dao bố trí kiểu chữ V làm tăng 
khả năng nghiền, hiệu suất cao ngay cả 
với số vòng quay thấp.
• Chất lượng thành phẩm sau nghiền 
tương đối đồng đều. Đường kính hạt 
thành phẩm có thể thay đổi, tùy thuộc 
vào yêu cầu của khách hàng.
• Máy có khả năng ép vật liệu nạp vào 
buồng nghiền, ngăn chặn sự thoát ra 
của sản phẩm, tăng hiệu quả và cải 
thiện hiệu suất máy.
• Động cơ được trang bị bảo vệ quá tải.
• Thao tác đơn giản, làm sạch dễ dàng. 

CÔNG NGHỆ, DâY CHUYỀN 
SảN XUẤT QUE HÀN

Que hàn bọc thuốc gồm có hai phần: 
lõi thép và thuốc. (lõi thép chiếm 70% 
trọng lượng que hàn, làm bằng thép, 
inox, gang…).

Dây chuyền này sản xuất que hàn thép 
các bon bọc axit loại: E6013,6011.. với  
năng suất 1 ÷ 1.5 tấn/giờ

Quy trình sản xuất que hàn bọc thuốc
• Sau khi đánh rỉ và và tẩy sạch, dây 
thép được đưa vào bộ phận kéo dãn để 
thay đổi đường kính theo yêu cầu sản 
phầm. Sau đó chuyển sang hệ thống 
nắn và cắt theo chiều dài tiêu chuẩn. 
• Đặt lõi thép vào trong bộ phận dẫn 
dây để đưa vào bộ phận bọc thuốc. 

• Dưới áp lực nhất định thuốc bọc được 
trộn và phủ lên lõi thép. 
• Que hàn được đưa đến máy mài để 
mài phần đầu rồi tiến hành in các ký 
hiệu và đưa vào lò sấy khô. 
• Que hàn đã sấy được kiểm tra lại lần 
nữa, đủ tiêu chuẩn sẽ được đóng gói. 
• Những que hàn bị lỗi không đạt tiêu 
chuẩn sẽ được chuyển đến bộ phận xử 
lý lại, thuốc bọc bị vỡ ra chuyển đến bộ 
phận sàng lọc còn lõi thép được đưa vào 
bộ phận dẫn dây và bọc lại lần nữa. 

Ưu điểm:
Chi phí  sản xuất thấp và sản lượng lớn, 
được ứng dụng trong nhiều nhà máy 
sản xuất. 

Cấu tạo que hàn
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MÁY ĐỒNG HÓA DUNG DỊCH THỰC PHẨM
Là thiết bị sử dụng trong công nghiệp 
thực phẩm và không thể thiếu trong 
quá trình sản xuất các loại dung dịch; 
được sử dụng rộng rãi nhằm đảm bảo 
độ đồng đều và khuếch tán các chất 
trong dung dịch. Số lượng piston trong 
thiết bị ra vào liên tục làm đẩy nhanh 
quá trình đồng hóa sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:
• Công suất:  500W, điện áp nguồn: 

380V, lưu lượng: 70 - 20000 L/giờ.
• Số trục piston: 3 - 4, áp lực làm việc: 

30/45/70 Mpa.

Ưu điểm:
• Máy đồng hóa làm tơi, tăng độ mịn 

các thực phẩm lỏng như sữa tươi, 
sữa đậu nành, nước hoa quả, các loại 
nước giải khát, dầu ăn, làm cho sản 
phẩm không bị phân lớp, lắng cặn.

• Ngăn ngừa tình trạng sản phẩm bị lẫn 
không khí sẽ sản sinh bọt khí, nhiễm 
khuẩn, bị oxy hóa… nhằm kéo dài thời gian duy trì phẩm chất của sản phẩm.

• Chế tạo bằng thép không rỉ,  thao tác dễ dàng, dễ bảo trì, sữa chữa.
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp.HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu – triển khai, sản xuất – kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,… Trên cơ sở những yêu cầu mà dịch vụ đã giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới 
thiệu đến quí độc giả các công nghệ đang được quan tâm hiện nay.

Hỏi: Được biết trong tảo có khá 
nhiều xơ. Vậy có thể sử dụng tảo 
để làm giấy không? (Phương Linh – 
Tp.HCM).

Đáp: Theo sáng chế số US 5567275 
do nhóm tác giả người Ý thực hiện 
thì tảo là một phát hiện hữu ích cho 
việc sản xuất giấy vì các bộ phận xơ 
và không xơ của tảo đều được sử 
dụng. Các bộ phận không xơ trong 
tảo trong quá trình sản xuất tạo thành 
axit fulvic (thuộc nhóm axit hữu cơ, có 
công thức hóa học C135H182O95N5S2) và 
polysaccharides giúp cải thiện giấy 
sợi cellulose ngay cả khi được sử dụng 
với số lượng nhỏ. Đặc biệt, sử dụng  
nguyên liệu tảo sẽ làm cho giấy có 
đặc tính cơ và hóa tốt hơn (giấy dai, 
bền hơn và khả năng đề kháng với 
chất béo, dung môi tốt hơn).

Tảo để sản xuất giấy được làm nhỏ tới 
các hạt có kích thước bé hơn 500 mm. 
Bên cạnh đó, tảo không phải qua quá 
trình tẩy trắng nên sự phân tán và sắp 
xếp của các phân tử nhỏ này trong giấy 
dễ dàng nhận thấy khi quan sát dưới 
kính lúp thường. Giấy làm từ tảo sẽ có 
màu xám hoặc xanh lá cây đẹp mắt và 
mùi hương đặc trưng của biển. Do đó, 
sản phẩm này sẽ không sợ bị làm giả 
và gây thích thú cho người sử dụng.

Cách thực hiện:

Tảo rửa sạch → để ráo nước → phun 
dung dịch ngăn cản quá trình lên 
men để chống lại sự thối rửa của 
nguyên liệu (có thể sử dụng dung 
dịch hydrogen peroxide 1% hoặc 
hỗn hợp dung dịch clo, canxi và natri 
hypochlorite) → nghiền nhỏ tảo → 
chuyển vào máy lọc, tinh lọc lại lần 
cuối → trộn tảo (đã được nghiền mịn) 
với sợi cellulose tạo thành hỗn hợp 
đồng nhất → chuyển hỗn hợp này 
vào máy làm giấy.

Tảo sử dụng sản xuất giấy thuộc một 
trong các nhóm sau: ulva rigida, ulva 
lactuca,  enteromorpha intestinalis, 
gracilaria confervoide.

Ví dụ:

Bước 1: 1000kg tảo loại ulva rigida 
được rửa trực tiếp với nước biển để 
loại bỏ các tạp chất lẫn trong tảo, sau 
đó để ráo nước.

Bước 2: khi tảo khô, sử dụng 10 lít 
dung dịch hydrogen peroxide 1% 
phun đều lên tảo.

Bước 3: tảo được đưa vào một máy 
nghiền để làm giảm kích thước 
nguyên liệu thành các hạt nhỏ hơn 
500 mm. Sau đó, cho tảo đã được 

nghiền nhỏ lọc qua một màn  rung để 
loại bỏ các hạt lớn. Các hạt lớn này sẽ 
được cho quay lại máy nghiền để đạt 
kích thước phù hợp. 

Bước 4: tảo sau khi nghiền mịn đạt 
kích thước yêu cầu được chuyển qua 
máy lọc để tinh lọc lại lần cuối trước 
khi phối trộn với sợi celulose.

Bước 5: phối trộn tảo đã được xử lý với 
760kg sợi celulose (bột gỗ) đã được 
tẩy trắng, 140 kg cacbonat canxi mịn, 
một loại keo tổng hợp đặc biệt (để 
làm cho giấy thích hợp với các loại 
mực in sau này),  tinh bột cation được 
thêm vào để tăng độ  bền cơ lý của 
giấy (độ chịu kéo, kháng lực đứt, độ 
chịu gấp…) và cải thiện bề mặt giấy 
(bề mặt mịn, láng hơn).

Bước 6: Cho hỗn hợp đã đồng nhất 
vào máy làm giấy. Tốc độ băng tải 
ngoài của máy được điều chỉnh đến 
65 m/phút. Hệ thống sẽ được điều 
chỉnh độ ẩm, độ dày sản phẩm theo 
yêu cầu.�

Các Hỏi - Đáp công nghệ, xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Cung cấp Thông tin 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN TP. HCM 
79 Trương Định, Quận 1, Tp. HCM 

ÐT: 08. 38243.826 - 38297.040 (số nội bộ  202, 203, 102)  
Fax: 08. 38291.957 - Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

So sánh đặc điểm của giấy có sử dụng tảo và không sử dụng tảo

Giấy không sử dụng tảo Giấy có sử dụng tảo

Định lượng (g/m2) 84 83

Độ dày (mm) 98 110

Độ nhẵn Gurley (giây) 200 150

Độ xốp Gurley (giây) 15 25

Độ chịu bục (kgf/cm2) 2,0 2,5
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ Nấu cơm: Nấu cơm: từ công nghệ nhiệt
đến công nghệ cao tần

 MINH HẢI

Hơn nữa thế kỷ phát triển
Năm 1945, nồi cơm điện (NCĐ) đầu 
tiên xuất hiện do Tập đoàn Mitsubishi, 
Nhật Bản sản xuất. Lúc đó, thiết kế của 
NCĐ rất đơn giản, chỉ có một mâm 
nhiệt có khả năng tự động tắt khi 
nhiệt độ đạt đến một mức nhất định 
để thực hiện việc đun nước và gạo tới 
một nhiệt độ định trước và người sử 
dụng phải chú ý theo dõi từ khi bật 
công tắc điện đến khi cơm chín. Do 
đó, nồi cơm điện vẫn chưa thực sự 
phổ biến vào giai đoạn này. 

Năm 1956, Công ty Toshiba giới thiệu 
NCĐ mới có hai lớp: ruột nồi và lớp 
cách điện. Nhờ đó, nhiệt độ được 
giữ ổn định trong suốt quá trình nấu 
và an toàn sử dụng. Ngoài ra, NCĐ 
có bộ phận cảm ứng nhiệt tự động 
tắt nguồn khi cơm chín. Sáng chế 
này đã làm bùng nổ thị trường NCĐ, 

Toshiba vào thời điểm đó bán được 
đến 200.000 NCĐ mỗi tháng chỉ với 
thị trường Nhật Bản. Trong vòng bốn 
năm, ít nhất 50% gia đình Nhật Bản sử 
dụng loại NCĐ này của Toshiba.

Nồi nấu cơm bằng khí đốt tự động 
đầu tiên được sáng chế vào năm 1986 
bởi Công ty Điện và Khí đốt Kema. 
Sản phẩm này về sau đã trở thành sản 
phẩm chủ lực và tạo nên tên tuổi cho 
công ty này. Cấu tạo của nồi bao gồm 
một nồi nấu bên trong, lớp bọc bên 
ngoài, mâm hấp thu nhiệt của bếp 
gas bên dưới, cảm biến nhiệt, bảng 
điều khiển. Cảm biến nhiệt sẽ kích 
hoạt và tự động tắt bếp, dừng cung 
cấp nhiệt cho nồi khi đã đạt nhiệt độ 
mong muốn. Loại nồi này thích hợp 
khi cần nấu cơm với số lượng lớn hoặc 
tại nơi không có nguồn điện dồi dào.   

Nồi cơm nấu bằng lò vi sóng được đề 
cập lần đầu tiên vào năm 1989, trong 
sáng chế số US 4853509, do Công ty 
Hairo Kabushiki Kaisa đăng ký. 

Đây là một trong những sáng tạo về 
nồi nấu cơm khi cấu tạo hoàn toàn 
không có mâm nhiệt, không dây hoặc 
các nút điều khiển. Thay vào đó, cần 

có một lò vi sóng và nồi nấu được  làm 
từ một chất liệu đặc biệt để có thể 
nung nóng trong lò vi sóng đến một 
nhiệt độ đủ cao để đun sôi gạo. Khi 
nhiệt độ tăng, áp lực được tạo ra bên 
trong nồi và gạo được nấu chín nhanh 
hơn. Với loại nồi này, nhiệt độ phân 
bố khắp nồi, từ đáy đến thành nồi, 
làm cho quá trình nấu diễn ra nhanh 
chóng và cơm ngon. Tuy nhiên, công 
suất nấu của nồi khá thấp, chỉ khoảng 
600g gạo.

Năm 2003, công ty Matsushita đã 
phát triển một loại nồi cơm điện sử 
dụng hơi nước ở nhiệt độ cao (130 độ 
C) để nấu cơm nhằm giữ được vị ngọt 
và mùi hương tự nhiên của gạo.  

Hiện nay, ít người biết rằng NCĐ thế 
hệ mới đã sử dụng công nghệ làm 
nóng bằng từ trường để nấu, gọi là 
NCĐ cao tần hay nồi cảm ứng từ. Ruột 
NCĐ cao tần thường được cấu tạo 
bằng nhiều lớp kim loại khác nhau 
như nhôm, đồng, thép,..., nhằm đảm 
bảo việc tạo ra từ trường, truyền nhiệt 
tốt và chống dính. Từ trường được tạo 
ra khi dòng điện chạy qua các cuộn 
dây bằng đồng ở bên dưới của NCĐ và 
lớp bên ngoài của ruột nồi bằng thép 

Nồi nấu cơm, vật dụng 
đơn giản nhưng được cải 

tiến liên tục với nhiều 
công nghệ tiên tiến.

Cấu tạo nồi nấu cơm bằng điện thông thường

Nồi cơm nấu bằng khí đốt Nồi nấu cơm bằng lò vi sóng
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không rỉ để tương tác với từ trường 
được tạo ra và sinh nhiệt cho nồi nấu. 
Lớp trong cùng của ruột nồi bằng 
nhôm có phủ lớp chống dính. Ngoài 
ra còn có bộ phận cảm biến nhiệt và 
rơle, khi đủ nhiệt độ, rơle nhiệt sẽ ngắt 
điện bộ phận phát nhiệt, khi nhiệt độ 
xuống đến giới hạn nhất định, rơle sẽ 
tiếp tục cho điện vào bộ phận phát 
nhiệt, giúp tiết kiệm điện.

Lợi thế của NCĐ cao tần: 
� Nhiệt độ phân bố ở toàn bộ diện 
tích nồi nấu, giúp cơm chín đều. 
� Có thể thay đổi nhiệt độ nồi nấu 
ngay lập tức bằng cách tăng cường 
hoặc làm suy yếu từ trường xung 
quanh nồi. 
� Do nấu bằng cảm biến nhiệt nên 
có thể điều chỉnh nhiệt độ chính xác 
hơn.

Kết quả nhiệt phân bố đồng đều và 
chính xác giúp cơm chín hoàn hảo và 
nấu nhanh. Ngay cả trong trường hợp 
nấu cho quá nhiều hoặc ít nước, nhiệt 
độ nồi sẽ được tự động điều chỉnh 
thích hợp để cơm chín không quá 

nhão hay quá khô như khi nấu bằng 
nồi thường. 

Thế hệ NCĐ nấu cao tần mới nhất còn 
có cuộn cảm ứng ngay trên nắp nồi, 
để nồi nấu được gia nhiệt cao, đồng 
đều cả trên và dưới. Ngoài ra, NCĐ 
cao tần có thể nấu các loại thực phẩm 
khác như nấu canh, món hầm, nướng 
bánh mì, bánh bông lan, hấp thịt, luộc 
rau… Một số nhà sản xuất còn đưa ra 
thị trường NCĐ có thêm chức năng 
làm sữa chua hoặc đậu hũ. 

cả những loại thực phẩm khác như 
cháo, các món hấp, luộc... 

Có thể nói, NCĐ ngày nay đã phát triển 
thành một công cụ nấu ăn đa dụng, 
và khi con người vẫn còn phải ăn để 
sống thì cuộc chạy đua công nghệ để 
phát triển NCĐ vẫn sẽ tiếp tục.

Phát triển nồi cơm điện qua 
đăng ký sáng chế 
Qua dữ liệu sáng chế (SC) tiếp cận 
được, trên thế giới hiện có 6.648 SC 
về NCĐ. Trong đó, NCĐ cao tần chỉ có 
122 SC,  đây là công nghệ mới được 
áp dụng cho NCĐ nhưng hứa hẹn 
thành công về thương mại. Thời gian 
1994-2009, lượng SC về NCĐ được 
đăng ký nhiều, bình quân hơn 300 
SC/năm.

Công ty phát triển nhiều nghiên cứu 
về NCĐ trên thế giới là Matsushita 
Electric Industrial, sở hữu đến 1.520 
SC về NCĐ, đứng thứ hai là Mitsubishi 
Electric Corp: 639 SC và thứ ba là Tiger 
Vacuum Bottle: 470 SC. 

Thế mạnh về nghiên cứu phát triển 
và thị trường công nghệ NCĐ thì 
Nhật Bản đang dẫn đầu, có 4.520 SC, 
chiếm đến 68% số SC về NCĐ trên 
thế giới, với những công nghệ hiện 
đại như công nghệ đun nóng bằng 
từ trường, công nghệ sử dụng áp lực 
chân không, công nghệ vật liệu mới 
cho nồi nấu… Hướng nghiên cứu 
về NCĐ tại Nhật chú trọng vào việc 
làm sao để giữ được dinh dưỡng và 
hương vị của hạt gạo. Đăng ký SC tại 
các quốc gia khác như Hàn Quốc có 
1097 SC, Trung Quốc: 838 SC, các SC 
ở đây tập trung vào công nghệ vật 
liệu nồi, công nghệ điều khiển nhiệt 
độ và thời gian…

Trên thị trường, hầu hết các sản phẩm 
NCĐ được sản xuất ở các nước châu 
Á như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Việt Nam,..., do các nước này sử dụng 
gạo là thực phẩm chính. Các thương 
hiệu châu Á nổi bật trong lĩnh vực này 
có Zojirushi, Sanyo, Tiger, Toshiba, 
Sharp... Trong khi đó các thương hiệu 
quen thuộc của Mỹ có Aroma, Black 
& Decker, Panasonic….

Cấu trúc nhiều lớp của nồi giúp phân bố nhiệt 
dễ dàng hơn, nhanh hơn

Một số NCĐ có cuộn cảm ứng ngay trên 
nắp nồi giúp gia nhiệt  
cho cơm chín đều hơn

Không dừng lại, NCĐ còn được nghiên 
cứu sử dụng hơi nước tạo áp suất cao 
trong quá trình nấu để hạt gạo chín 
đồng nhất, hấp thụ nước tốt và cơm 
trở nên dẻo và ngon hơn.

Dù có rất nhiều loại nồi nấu cơm khác 
nhau, nhưng có lẽ không có loại nồi 
nào phổ biến rộng rãi và phong phú 
như NCĐ. Ứng dụng các công nghệ 
hiện đại, NCĐ có thêm nhiều chức 
năng như: hẹn giờ giúp cho người 
dùng có thể vo gạo cho vào nồi trước 
khi đi ngủ và sẽ được ăn cơm vừa mới 
chín tới vào sáng hôm sau, hay NCĐ  
được trang bị một chip siêu nhỏ cho 
phép nấu ăn theo thời gian và nhiệt 
độ tối ưu phù hợp với các loại gạo 
khác nhau như gạo lức, gạo trắng, 
gạo xốp, gạo dẻo…. Với công nghệ 
này, NCĐ đã được lập trình sẵn để có 
nhiều chế độ nấu không những thích 
ứng với nhiều loại gạo và còn biết nấu 
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Hiện nay, đã có một số công ty Việt Nam phát triển các loại 
NCĐ mang thương hiệu của mình như HappyCook, Goldsun, 
Sunhouse... Tuy nhiên các hãng này vẫn đang sản xuất các loại 
NCĐ kiểu cũ chứ chưa sản xuất loại NCĐ công nghệ mới. NCĐ 
điện cao tần hiện có ở Việt Nam là hàng nhập từ nước ngoài, 
của các hãng như Panasonic, Hitachi, Toshiba… có giá từ 
1.890.000đ đến 3.190.000đ, tùy tính năng. 

Theo bà Kim Hiền, đại diện bán hàng tại siêu thị điện máy Thiên 
Hòa thì tùy vào nhu cầu sử dụng để chọn loại NCĐ. Nếu có nhu 
cầu đơn giản thì nên mua loại nồi cơm điện thông thường còn 
nếu có nhu cầu đa dạng như nấu canh, nấu cháo, nấu cơm thì 
nên mua lại nồi cơm điện cao tần. Độ bền của hai loại nồi này là 
tương đương nhau theo kinh nghiệm bảo hành của Thiên Hòa. 
Doanh số hiện nay tại Thiên Hòa đối với mặt hàng NCĐ thì có 
2/3 là từ NCĐ thường và 1/3 là từ NCĐ cao tần.�
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Top 10 công ty có nhiều  sáng chế về nồi cơm điện 

Nguồn: WipsglobalMA
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Nồi cơm điện SANYO  
có thêm tính năng làm đậu hũ.

Nồi cơm điện Happy Cook

Nồi  
cơm điện 
Sunhouse

Nồi cơm điện SHARP đa chức năng: 
nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo,  

các món hầm, làm bánh
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GIẢI PHÁP CHĂM SÓC CỘT SỐNG AN TOÀN HIỆU QUẢ 

Ghế DOCTORlOAN
Tư thế ngồi khi làm việc hay sinh hoạt ảnh hưởng toàn bộ cột sống từ cổ đến ngực và lưng. Tư thế 
ngồi sai chắc chắn ảnh hưởng đến cấu trúc toàn bộ cột sống, gây gù vẹo hoặc bệnh lý có thể rất 
nặng đưa đến suy giảm khả năng học tập và làm việc cũng như khả năng sống bình thường.
Ghế DOCTORLOAN đã có hiệu quả rõ rệt qua kiểm chứng thực tế, trong hỗ trợ điều trị các bệnh về 
cột sống CỔ - NGỰC - LƯNG , nhờ ghế với kết cấu đặc biệt mang tính đột phá theo công nghệ Kurve 
Design, nên có tác dụng chỉnh khung xương, không mổ - không kết hợp điều trị khác (không châm 
cứu, thuốc,…), đặc biệt hiệu quả đối với các biều hiện như sau:
•  Hỗ trợ thành công trong điều trị thoát vị đĩa đệm - trượt hoặc gãy cột sống lưng.
•  Vẹo xương chậu - xương cùng - xương mu.
•  Gù vẹo xương cột sống ngực - lưng.
•  Một số bệnh lý xương đặc biệt như bệnh cầu xương toàn thể (xương sống có hình ống, dính liền 

các đốt sống).
•  Biến dạng xương mắc phải (gù vẹo do sai tư thế trong sinh hoạt). 
•  Giảm nhanh các triệu chứng đau nhức lưng - mông - chân... 
Ghế DOCTORLOAN còn được sử dụng nhằm  ngăn ngừa bệnh lý của cột sống thắt lưng, cột sống 
ngực, cột sống cổ và khung xương chậu.

Vùng gờ thắt lưng: nâng 
đỡ và tạo lực đẩy giúp cho 
cột sống có độ cong tự 
nhiên, giảm áp lực trên đĩa 
đệm của cột sống lưng.

Vùng hõm mặt ghế: giữ 
vững cân đối khung chậu 
và xương cùng ở tư thế 
thẳng, ngay ngắn khi 
ngồi.

Gờ giữa:  
    điều chỉnh 
      xương cùng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIêN TM-SX-XNK NGâN HÀ
174 nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6272 5741
Website: www.doctorloan.vn



GIẢI PHÁP CHĂM SÓC CỘT SỐNG AN TOÀN HIỆU QUẢ 

Gối lưng DOCTORLOAN
Bệnh lý cột sống thắt lưng có thể xảy ra với tất cả mọi người. 
Bất kể ai cũng đều có đau lưng trong đời  mình. Gù vẹo, thoát 
vị đĩa đệm, trượt hoặc gãy cột sống lưng là những bệnh lý rất 
hay gặp do sai tư thế khi sinh hoạt, làm việc.
Gối lưng DOCTORlOAN - Giải pháp chăm sóc cột sống cổ an 
toàn và hiệu quả. Thành công nhờ dùng công nghệ đột phá 
Bek-Up System & Kurve Design giúp nắn xương thắt lưng 
của bạn từ từ, trả lại độ cong tự nhiên của cột sống lưng mà 
không cần dùng thuốc hoặc phẫu thuật.
Gối lưng DOCTORlOAN đã được sử dụng và xác định có tác 
dụng tốt chắc chắn trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái 
phát bệnh của cột sống lưng.
Gối lưng DOCTORlOAN có hiệu quả đã kiểm chứng như 
sau: 
•  Hỗ trợ và tăng cường rõ rệt hiệu quả điều trị bệnh thoát vị đĩa 

đệm và trượt cột sống lưng. 
•  Giảm đơ cứng cột sống lưng. 
•  Lấy lại độ cong tự nhiên của cột sống lưng. 
•  Có tác dụng giảm đau thắt lưng - mông - đùi - chân  nhanh 

không dùng thuốc, không mổ, không châm cứu hoặc vật lý 
trị liệu khác. 

Gối lưng có lõi: tác dụng 
giảm đau lưng, giảm tê bại 
vùng lưng - hông - chân. 

Gối cổ DOCTORlOAN - Giải pháp chăm sóc cột sống 
cổ an toàn và hiệu quả
Các hoạt động trong cuộc sống đều tác động lên cột 
sống cổ. 
Bạn có bị một trong các dấu hiệu nghiêm trọng của tổn 
thương cột sống cổ:  
• Đơ cứng cổ.
• Tê bại, liệt. 
• Đau đầu dữ dội hoặc âm ỉ kéo dài.
• Mất ngủ triền miên, hoặc ngủ chập chờn.
• Giảm / mất trí nhớ.
• Mệt mỏi, suy kiệt.
• Giảm / mất khả năng làm việc.
• Giảm / mất khả năng học tập.
• Giảm / mất thú vui cuộc sống.
Nguyên nhân:  Môi trường sống và làm việc không 
đúng quy cách hoặc các hoạt động với cách sai tư thế 
kéo dài, làm cột sống cổ bị biến dạng.
Gối cổ DOCTORLOAN dùng công nghệ đột phá Nek-Up 
System & Kurve Design giúp nắn xương cổ của bạn từ 
từ, trả lại độ cong tự nhiên của cổ mà không dùng thuốc 
hoặc phẫu thuật.
Gối cổ DOCTORLOAN giảm hiệu quả các triệu chứng 
đau nhức, tê cứng đầu, cổ, vai, tay. Tăng khả năng hoạt 
động tư duy và trí nhớ do tăng tưới máu não và giảm áp 
lực nội sọ. Có tác dụng tạo giấc ngủ sâu phục hồi sức lực. 

Đầu cao có lõi: lấy lại độ cong của cột 
sống cổ. Điều chỉnh làm giảm rõ rệt kích 
thước của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. 
Giảm áp lực nội soi an toàn và hiệu quả.

Đầu gối thấp: nâng đỡ và 
giữ cho cột sống cổ có độ 
cong tự nhiên.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIêN TM-SX-XNK NGâN HÀ
174 nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6272 5741
Website: www.doctorloan.vn



�Suối Nguồn Tri Thức

Đánh giá độc tính nước thải
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch

 Võ TRUNG lIÊM và ĐÀO THANH SơN 
Phòng Độc học Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 
(KCNNT), Đồng Nai được thành lập 
từ năm 1997, với các ngành nghề 

hoạt động chính: dệt may, cơ khí, sản 
xuất giấy…. Nước thải KCNNT sau xử lý 
được thải vào thượng nguồn sông Thị 
Vải. Cho đến nay, độc tính của nước 
thải KCNNT vẫn chưa được nghiên 
cứu tìm hiểu. Đề tài “ảnh hưởng nước 
thải từ Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 
lên cá sọc ngựa, Danio rerio” được 
Phòng Độc học Môi trường, Viện Môi 
trường và Tài nguyên thực hiện đã 
góp phần đánh giá độc tính nước 

Đánh giá độc tính nước thải
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch

Sản xuất công nghiệp 
càng phát triển, các hợp 
chất được sử dụng càng 
mở rộng và khó có thể 
kiểm soát hết được. Sự 
hiểu biết của con người về 
sự chuyển đổi và độc tính 
của các chất thải trong 
môi trường, đặc biệt là 
môi trường nước còn hạn 
chế. Riêng ở Việt Nam, 
việc đánh giá ảnh hưởng 
của nước thải từ các khu 
công nghiệp lên sinh vật 
còn khiêm tốn, rời rạc. Do 
đó, việc đánh giá độc tính 
của các hợp chất thải vào 
môi trường nước lên thủy 
sinh vật, cụ thể là cá, là 
một trong những việc làm 
cần thiết.

thải từ  KCNNT. Trong nghiên cứu này, 
nước thải từ KCNNT sau xử lý được 
thu và tiến hành đo đạc các yếu tố lý 
hóa như hàm lượng oxy hòa tan, pH, 
NH3, H2S và các kim loại nặng (Cd, Cu, 
Pb, Zn, Cr). Đồng thời nước thải ở các 
nồng độ khác nhau (10, 25, 50,100% 
theo thể tích) được dùng để phơi 
nhiễm mãn tính với phôi và ấu trùng 
của cá sọc ngựa (Hình 1).

Kết quả cho thấy hầu hết các yếu 
tố hóa lý của nước đều nằm trong 
ngưỡng cho phép theo quy chuẩn 
xả thải Việt Nam (QCVN 24:2008/Cột 
B). Yếu tố hóa lý thường chỉ thể hiện 
hiện trạng của môi trường, trong khi 
đó, yếu tố sinh học mà tiêu biểu là thử 
nghiệm độc học sẽ phản ảnh stress 

mà môi trường đang gánh chịu. Điều 
này được chứng minh thông qua kết 
quả thí nghiệm độc học trong nghiên 
cứu được ghi nhận sau đây: Phơi 
nhiễm trong nước thải không làm 
ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nở của 
phôi cá. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót của 
ấu trùng có sự khác biệt và phụ thuộc 
vào nồng độ nước thải dùng trong 
phơi nhiễm, tỷ lệ nước thải càng cao, 
tỷ lệ sống sót của ấu trùng càng thấp. 
Sau 10 ngày phơi nhiễm tỷ lệ sống 
của ấu trùng ở lô đối chứng (0-0) là 
90% và đây là tỷ lệ nở được đánh giá 
là đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ sống sót của 
ấu trùng ở lô thí nghiệm 10-0  bắt đầu 
giảm vào ngày thứ sáu sau khi nở và 
tiếp tục giảm nhẹ ở những ngày kế 
tiếp, sau 10 ngày tỉ lệ sống sót của 

Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm phơi nhiễm mãn tính nước thải với phôi và ấu trùng cá
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Hình 2: Tỉ lệ sống sót của ấu trùng 
(a) Môi trường sạch, (b) Môi trường có chứa nước thải.

Hình 3: Ấu trùng bị ảnh hưởng bởi nước thải (phần thân bị uốn cong).

ấu trùng giảm còn 70%. Riêng với ấu 
trùng ở lô 25-0 tỉ lệ sống giảm từ ngày 
thứ tư và những ngày tiếp theo, tỉ lệ 
sống sau 10 ngày tương tự như lô thí 
nghiệm 10-0. Quá trình phát triển của 
ấu trùng ở lô 50-0, 100-0 có kết quả 
tương tự lô 10-0 ở những ngày đầu, 
tuy nhiên sự khác biệt xuất hiện vào 
ngày thứ 8 khi tỉ lệ sống tiếp tục giảm 
thấp. Phơi nhiễm với 100% nước thải 
(100-100), tỷ lệ chết của ấu trùng bị 
ảnh hưởng mạnh nhất, theo đó, tỷ lệ 
sống sót của ấu trùng vào ngày thứ 
tám là 10% và giảm còn 0% sau 10 
ngày phơi nhiễm (Hình 2).

Ghi nhận khi ấu trùng được nuôi ở 
cả hai môi trường (nước thải và nước 
sạch), đối với những phôi phơi nhiễm 
với nước thải ở nồng độ thấp (10, 25 
và 50% nước thải), sự biến dạng được 
ghi nhận với tình trạng phần thân 
ấu trùng bị cong (Hình 3) và như vậy 
sẽ ảnh hưởng đáng kể lên khả năng 
bơi của cá. Tác động xấu của nước 
thải từ KCNNT lên cá sọc ngựa trong 
thí nghiệm này, tương tự như một số 
công bố của các nhóm nghiên cứu 
trên thế giới (vd: Sisman và cộng sự 
2008; Gellert và Heinrichsdorff, 2001, 
trong đó khi phơi nhiễm phôi với 25% 
nước thải từ nhà máy sản xuất chất 
béo và nhà máy sản xuất hóa chất làm 
chậm sự nở của phôi cá, dị dạng ấu 
trùng và gây ra hiện tượng đơn tính 
cái lên sinh vật). Mặc dù độc tính nước 
thải từ KCNNT không nghiêm trọng 
như một số công bố của các tác giả 
nêu trên, sự nguy hiểm của nước thải 
của KCNNT đã được thể hiện rõ qua 
tác động gây dị dạng lên ấu trùng cá 
trong thí nghiệm.

Mặc dù chất lượng nước thải từ KCNNT 
đạt tiêu chuẩn xả thải trên cơ sở vật lý 
và hóa học, độc tính của nước thải từ 
KCNNT đã được chứng minh. Do đó, 
nếu chỉ dựa vào cơ sở kết quả phân 
tích hóa lý, không thể kết luận nước 
thải KCNNT vào thời điểm thu mẫu bị ô 
nhiễm, tuy nhiên kết quả thử nghiệm 
độc học mãn tính lên sinh vật đã cho 
thấy rõ sự nguy hiểm của nước thải 
KCNNT lên sinh vật thí nghiệm và ắt 
hẳn là tác động xấu lên sức khỏe sinh 
thái của thượng nguồn sông Thị Vải. 
Vì vậy, các yếu tố hóa học khác trong 

nước thải (vd: thuốc trừ sâu, hợp chất 
gây rối loạn nội tiết…) nên được phân 
tích, đánh giá. Tác động cộng gộp của 
các hợp chất (kim loại) khác nhau nên 
được nghiên cứu làm cơ sở cho việc 
xem xét, hiệu chỉnh một số giá trị xả 
thải trong quy chuẩn Việt Nam. Đồng 
thời, nghiên cứu ảnh hưởng của nước 
thải lên cá con và các thế hệ nối tiếp 

(F2) ở các tiêu chí như khả năng sinh 
trưởng, sự biến dạng, khả năng sinh 
sản và sự tích lũy kim loại nặng trong 
cơ thể sinh vật nên được thực hiện. 
Sự dị dạng của ấu trùng cá khi phơi 
nhiễm với nước thải là một ghi nhận 
tình cờ nhưng rất thú vị do đó nên có 
nghiên cứu tiếp tục nhằm tìm hiểu cơ 
chế gây nên sự dị dạng này.�
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Điều khiển bằngĐiều khiển bằng cử chỉ
 P. NGUYễN

Chúng ta rất quen làm việc với máy 
tính thông qua “công cụ” bàn phím 
và chuột. Với tiến bộ công nghệ 

đáng kinh ngạc đã tạo nên những 
cách tương tác mới giữa người và 
máy, nổi bật như màn hình chạm 
(như iPhone, iPad) và cử động (như 
Nintendo Wii), rồi đến công nghệ điều 
khiển bằng giọng nói (như Siri). Nhiều 
thiết bị “thông minh” hiện nay còn cho 
phép người dùng “nhập” văn bản trực 
tiếp bằng cách đọc (nhờ phần mềm 
nhận dạng giọng nói). Để việc tương 
tác người-máy ngày càng tự nhiên và 
thoải mái, người ta đã phát triển các 
công nghệ cho phép sử dụng cử chỉ 
để điều khiển máy tính và các thiết bị 
số khác.

THÔNG ĐIỆP CỦA CỬ CHỈ
Cử chỉ - ngôn ngữ của cơ thể thông 
tin về thái độ của người điều khiển, 
là công cụ giao tiếp hiệu quả, có thể 
cung cấp thông tin cần thiết để điều 

Vẫy tay ra hiệu, máy 
tính sẽ răm rắp thực 
hiện theo ý bạn, không 
cần dùng chuột hay 
bàn phím, thậm chí 
không cần đụng đến 

màn hình.

máy tính xách tay ghi nhận sự di 
chuyển của tay bằng cảm ứng thay vì 
chuyển động cơ hay quang ở chuột.

• Màn hình cảm ứng chạm là một bước 
đột phá, có thể nhận biết nhiều “tổ 
hợp” cử chỉ phức tạp, tạo sự  đa dạng 
và linh hoạt hơn khi tương tác với 
máy tính. Điều khiển với màn hình 
chạm hiện được sử dụng cho nhiều 
loại thiết bị như điện thoại di động, 
máy tính bảng, máy ATM … 

Cũng có những giải pháp kỹ thuật cho 
phép máy tính nhận dạng cử chỉ “cách 
không” (người điều khiển không đụng 
đến máy tính hay màn hình).

Trước hết phải kể đến găng tay có cảm 
biến. Các cảm biến được sử dụng để 
cung cấp thông tin về vị trí, hướng 
của bàn tay và cử động của các ngón 
tay. Đây là công cụ mà Tom Cruise sử 
dụng để “múa tay” điều khiển các đối 
tượng trên màn hình trong bộ phim 
nổi tiếng Minority Report.  

Găng tay 
điều khiển 
t h ư ơ n g 

mại đầu tiên 
của hãng 
DataGlove 
có gắn các 

sợi cáp quang 
mỏng chạy phía sau 

lưng bàn tay, mỗi sợi có 
một khe nhỏ. Ánh sáng được 

chiếu trong sợi cáp, khi các ngón tay 
co lại sẽ làm rò rỉ ánh sáng qua khe và 

khiển hoặc cung cấp “dữ liệu đầu vào” 
cho thiết bị. 

Ví dụ: cử chỉ ra hiệu “dừng!” có thể 
thực hiện với một tay giơ lên và lòng 
bàn tay hướng về phía trước, vẫy 
ngang hai tay trên đầu yêu cầu ngắt 
ngang, gật đầu để thông tin về sự 
chấp thuận,  hay vai rũ xuống thể hiện 
sự buồn phiền…

Với máy tính, “hiệu lệnh” của cử chỉ có 
thể được nhận dạng theo các kiểu sau:

• Định trước: xác định rõ một cử chỉ 
để định trước tác vụ điều khiển. Ví dụ 
điều khiển bật/tắt đèn: khi phát hiện 
tay tiến về phía công tắc, đèn sẽ được 
bật lên; nếu phát hiện tay tiếp cận 
công tắc lần nữa, đèn sẽ được tắt. 

• Liên hệ chức năng: sử dụng cử động 
một bộ phận của cơ thể để liên hệ 
đến chức năng cần điều khiển. Ví dụ, 
xoay cánh tay quanh khuỷu tay để ra 
lệnh mở quạt. 

• Trao đổi tự nhiên: sử dụng cử chỉ như 
trong giao tiếp giữa người với người 
để gửi hiệu lệnh đến thiết bị. Ví dụ nếu 
bạn quạt tay trước mặt (thông điệp: 
“nóng”), thiết bị nhận dạng cử chỉ này 
và hạ nhiệt độ máy lạnh xuống.

NHẬN DẠNG CỬ CHỈ
Trong giao tiếp giữa người với người, 
chúng ta chỉ dựa vào quan sát để nhận 
biết ngôn ngữ cơ thể. Nhưng với máy 
tính, có nhiều cách để “nhìn” hay nhận 
dạng cử chỉ. 

• Chuột (mouse) có lẽ là công cụ nhận 
dạng cử chỉ đầu tiên trong lĩnh vực 
tương tác người và máy tính: chuyển 
động tay tới/lui hay qua trái/phải 
được ghi nhận để di chuyển con trỏ 
tương ứng trên màn hình. 

• Miếng chạm (touchpad) có chức 
năng giống như chuột, nhưng trên 
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cử chỉ thông tin này được ghi nhận để xác 
định tư thế của tay. 

Một kỹ thuật khác là dùng bộ phát 
siêu âm đeo ở ngón trỏ và bộ thu 
(có khả năng theo dõi vị trí của bộ 
phát) gắn trên thiết bị cần điều khiển. 
Bộ phận nghiên cứu của hãng phần 
mềm Microsoft vừa giới thiệu ứng 
dụng SoundWave sử dụng loa và 
micro thông thường (có thể là loại tích 
hợp có sẵn trên máy tính xách tay) để 
nhận dạng cử chỉ dựa trên hiệu ứng 
Droppler.

Kỹ thuật quan sát dùng camera có lẽ là 
giải pháp “thoải mái” nhất cho người 
dùng. Có giải pháp dùng camera 
chuyên dụng nhận biết chiều sâu, có 
giải pháp dùng hai camera, cũng có 
giải pháp dùng một camera thông 
thường (như giải pháp của Flutter). Có 
hai cách nhận dạng cử chỉ dựa trên kỹ 
thuật quan sát: 

• Dựa trên mô hình: lập mô hình tập 
hợp các cử chỉ mẫu và nhận dạng khi 
có cử chỉ trùng.  

• Dựa trên hình ảnh: ghi nhận hình ảnh 
chuyển động trong suốt quá trình của 
cử chỉ để nhận dạng. 

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Ban đầu, “tín hiệu cử chỉ” chỉ dùng để 
điều khiển máy tính, cải thiện việc 
tương tác giữa người và máy tính. 
Nhưng với sự phổ biến của các thiết 
bị thông minh, nhiều hoạt động đời 
thường hiện giờ cũng sử dụng kỹ 
thuật điều khiển bằng cử chỉ. 

Ví dụ như xem tivi. Người dùng có 
thể dùng tay ra lệnh bật/tắt tivi, thay 
đổi kênh, tăng/giảm âm lượng và làm 
nhiều thứ khác. Với những chiếc tivi 
thông minh đời mới có khả năng chơi 
game và lướt web, việc điều khiển 
bằng cử chỉ thoải mái hơn hẳn chiếc 
remote. Và còn một điều không kém 
quan trọng: bạn không phải thay pin! 

Kỹ thuật điều khiển bằng cử chỉ cũng 
đã được sử dụng cho các thiết bị 
chơi game thế hệ mới như Microsoft 
XBox, Sony PS3. Với XBox, người chơi 
thường sử dụng bộ điều khiển nhiều 
nhất và thực hiện tất cả chuyển động 
mà họ muốn nhân vật trong trò chơi 
thực hiện, điều này đồng nghĩa với 

việc người chơi được hóa thân vào 
nhân vật. Ví dụ, họ phải giả vờ đá quả 
bóng trong trò chơi bóng đá. XBox 
thế hệ mới sử dụng cảm biến Kinect 
có camera giám sát các chuyển động 
và xử lý để nhân vật thực hiện giống 
y như vậy.

Những người khiếm thị hoặc có vấn đề 
về cơ bắp có thể nhờ đến sự giúp đỡ 
của thiết bị điều khiển dựa trên cử chỉ. 
Hiện đã có những chiếc xe lăn dùng 
máy điều khiển bằng cử chỉ. Người 
dùng chỉ cần di chuyển bàn tay một 
chút trên bảng điều khiển đặt ở thanh 
vịn của xe. Chuyển động của bàn tay 
sẽ hoạt động như công cụ điều khiển 
và có thể dễ dàng kiểm soát tốc độ 
cũng như hướng đi của xe.

Ngoài ra, kỹ thuật điều khiển bằng cử 
chỉ còn được sử dụng trong các lĩnh 
vực đặc biệt như điều khiển không lưu, 
điều khiển cần cẩu, huấn luyện trong 
thể thao, phẫu thuật trong y tế… 

Việc điều khiển bằng cử chỉ không 
hẳn sẽ thay thế hoàn toàn các “thiết 
bị nhập” như bàn phím hay màn hình 
cảm ứng; và không phải luôn có thể 
sử dụng. Không có giải pháp nào là 
tốt cho tất cả. Nhưng kết hợp nhiều 
“kênh giao tiếp”, việc tương tác giữa 
người và máy sẽ “uyển chuyển” và 
hiệu quả hơn.�

Các hệ thống nhận dạng cử 
chỉ tuân theo các bước cơ 
bản sau:

1. Chờ thông tin: hệ thống 
chờ người dùng thực hiện cử 
chỉ và tạo tín hiệu đầu vào.

2. Thu thập thông tin: sau 
khi cử chỉ được thực hiện, 
hệ thống thu thập thông tin 
được truyền đến.

3. Xử lý thông tin: khi hệ 
thống đã thu thập đủ dữ liệu 
từ người điều khiển hoặc đã 
nhận được yêu cầu đầu vào. 

4. Thực hiện:  thực hiện yêu 
cầu của người điều khiển 
(thông qua cử chỉ).

Người dùng đưa ra 
cử chỉ 

Xử lý thông tin và 
thực hiện nhiệm vụ

Nhận dạng cử chỉ, 
chuyển thành tín hiệu 

gửi đến thiết bị

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
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�Doanh Trường KH&CN

Để hoạt động KH&CN thực sự đi vào đời sống, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm an 
sinh xã hội, chuyên trang “Hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở” giới thiệu các thông 
tin liên quan đến các hoạt động KH&CN, các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động 
KH&CN nhằm thực hiện mục tiêu  quản lý nhà nước về KH&CN và triển khai ứng dụng các 
thành tựu, tiến bộ  kỹ thuật  vào sản xuất, đời sống trên địa bàn quận/huyện. 

Hoạt độngHoạt độngkhoa học và công nghệ cơ sởkhoa học và công nghệ cơ sở
(Phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý  KH &CN Cơ sở - Sở KH&CN Tp. HCM)

� HOẠT ĐỘNG KHOA HọC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ� HOẠT ĐỘNG KHOA HọC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

Tập huấn về tiêu chuẩn đo lường 
trên địa bàn Huyện Hóc Môn

Vừa qua, Phòng Kinh tế huyện Hóc 
Môn phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ Tp. HCM tổ chức lớp tập 
huấn về “Các quy định của Nhà nước 
về tiêu chuẩn đo lường chất lượng” 
cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
vàng trên địa bàn Huyện. 

Tại buổi tập huấn các học viên đã 
được ông Mai Phước Vinh - Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
trình bày các căn cứ pháp lý về đo 
lường: Quyết định số 13/2007/QĐ-
BKHCN ban hành “Danh mục phương 
tiện đo phải kiểm định”, Quyết định 
25/2007/QĐ-BKHCN về việc áp dụng 
quy trình và chu kỳ kiểm định đối 
với các phương tiện đo thuộc danh 
mục phương tiện đo phải kiểm 
định,…đặc biệt là Luật Đo lường số 

04/2011/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 
01/7/2012. Các học viên đã nghe báo 
cáo viên giải thích rõ các thuật ngữ 
trong Luật Đo lường như đo lường 
là gì, phép đo, phương tiện đo, kiểm 
định và hiệu chuẩn, các quy tắc hoạt 
động trong đo lường, những hành 
vi bị cấm hay quyền và nghĩa vụ của 
tổ chức, cá nhân sử dụng phương 
tiện đo, danh mục phương tiện đo 
phải kiểm định và một phương tiện 
đo đạt yêu cầu pháp lý phải có tem 
kiểm định, giấy chứng nhận kiểm 
định, dấu kiểm định (đối với phương 
tiện đo cân lò xo, cột đo xăng dầu). 
Ngoài ra, báo cáo viên cũng trình bày 
rõ về những hình thức xử phạt trong 
đo lường để các doanh nghiệp, tiểu 
thương sử dụng phương tiện đo biết 
và thực hiện đúng quy định.

Qua buổi tập huấn, các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh vàng trên địa 
bàn huyện đã hiểu rõ những quy định 
của pháp luật nhưng điều quan tâm 
chung là không biết phải kiểm định 

ở đâu, đơn vị nào có chức năng kiểm 
định và báo cáo viên đã cung cấp 
những đơn vị được Nhà nước công 
nhận chức năng kiểm định để các hộ 
kinh doanh kiểm định định kỳ phương 
tiện đo của mình theo đúng quy định 
của pháp luật. 

Kiểm tra, kiểm định phương tiện 
đo trên địa bàn Quận Phú Nhuận
Tháng 6 vừa qua, thực hiện Kế hoạch 
49/KH-UBND ngày 07/02/2012 của 
UBND Quận Phú Nhuận về công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ trên địa bàn Quận, 
Phòng Kinh tế đã phối hợp với Phòng 
Quản lý KH&CN Cơ sở, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ; Công 
an, Đội Quản lý Thị trường Quận; đại 
diện các phường kiểm tra các doanh 
nghiệp, các hộ kinh doanh vàng có 
sử dụng phương tiện đo. Đối với 
phương tiện đo là cân lò xo tại chợ 
thì Phòng Kinh tế cũng đã mời đơn vị 
có chức năng kiểm định xuống chợ 
để kiểm định cho các tiểu thương. 
Nhìn chung, các hộ kinh doanh vàng 
trên địa bàn chấp hành đúng quy 
định của pháp luật. Một vài trường 
hợp hộ kinh doanh vàng chưa chấp 
hành đúng thì đoàn kiểm tra đã nhắc 
nhở, hướng dẫn và định thời gian 
khắc phục.

Lập biên bản sai phạm quả tang cùng với 
chip điện tử để gian lận đo lường khi bán 
xăng dầu
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khoa học và công nghệ cơ sở � KHOA HọC - CÔNG NGHỆ VÀ LUẬT ĐỊNH� KHOA HọC - CÔNG NGHỆ VÀ LUẬT ĐỊNH

� QUảN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN� QUảN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN

Quyền chuyển giao công nghệ 
Chủ sở hữu công nghệ có quyền 
chuyển giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng công nghệ.
Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu 
công nghệ cho phép chuyển giao 
quyền sử dụng công nghệ có quyền 
chuyển giao quyền sử dụng công 
nghệ đó.
Tổ chức, cá nhân có công nghệ là đối tượng sở hữu công 
nghiệp nhưng đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được 
bảo hộ tại Việt Nam có quyền chuyển giao quyền sử dụng 
công nghệ đó.

Hình thức chuyển giao công nghệ
Việc chuyển giao công nghệ (CGCN) được thực hiện thông 
qua các hình thức sau đây:
� Hợp đồng CGCN độc lập;
� Phần CGCN trong dự án hoặc hợp đồng sau đây: Dự án 
đầu tư; Hợp đồng nhượng quyền thương mại; Hợp đồng 
chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Hợp đồng mua 

Hoạt động chuyển giao công nghệ
(Theo Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006)

Quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

bán máy móc, thiết bị kèm theo 
CGCN;
� Hình thức CGCN khác theo quy 
định của pháp luật. 

Nguyên tắc giao kết và thực hiện 
hợp đồng chuyển giao công nghệ 
Việc giao kết hợp đồng CGCN được 
thực hiện thông qua hợp đồng 
bằng văn bản hoặc hình thức khác 

có giá trị tương đương văn bản, bao gồm điện báo, telex, 
fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy 
định của pháp luật.

Ngôn ngữ trong hợp đồng CGCN do các bên thỏa thuận; 
trường hợp cần giao dịch tại Việt Nam thì phải có hợp 
đồng bằng tiếng Việt. Hợp đồng bằng tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài có giá trị như nhau.

Hợp đồng CGCN được giao kết và thực hiện theo quy 
định của Luật Chuyển giao công nghệ, Bộ Luật Dân sự, 
Luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan.

Chính sách thuế để thúc đẩy hoạt 
động chuyển giao công nghệ 
Miễn thuế thu nhập cho tổ chức, cá 
nhân góp vốn bằng bằng sáng chế, 
công nghệ.
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp 
vào hoạt động nghiên cứu phát triển 
công nghệ, đổi mới công nghệ, bao 
gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật 
tư, phương tiện vận tải trong nước 
chưa sản xuất được, công nghệ trong 
nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách 
báo khoa học.
Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải 
chuyên dùng thuộc loại trong nước 
chưa sản xuất được phục vụ cho việc 
thực hiện hợp đồng CGCN không chịu 
thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư xây 
dựng dây chuyền sản xuất mới, mở 
rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải 

thiện môi trường sinh thái, nâng 
cao năng lực sản xuất được miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho 
phần thu nhập tăng thêm trong 
bốn năm và giảm 50% số thuế phải 
nộp trong bảy năm tiếp theo.
Doanh nghiệp đầu tư đổi mới 
công nghệ có tiếp nhận công 
nghệ thuộc danh mục công nghệ 
khuyến khích chuyển giao được miễn 
thuế thu nhập trong bốn năm với điều 
kiện tổng giá trị miễn thuế không 
vượt quá 50% tổng kinh phí đầu tư 
cho đổi mới công nghệ.
Doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, khi thực hiện 
dự án đầu tư có tiếp nhận công nghệ 
được hưởng ưu đãi như sau:
– Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 
bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu 
thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 
trong chín năm tiếp theo với điều 

kiện tổng giá trị miễn thuế không 
vượt quá tổng kinh phí đầu tư cho đổi 
mới công nghệ;
– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa phục vụ việc thay thế, đổi mới 
công nghệ và nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện dùng để sản xuất trong thời hạn 
năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất 
theo công nghệ mới.
Tổ chức, cá nhân CGCN thuộc lĩnh vực 
ưu tiên chuyển giao vào vùng nông 
thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 
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50% thuế thu nhập đối với thu nhập 
từ việc CGCN, cung cấp giống cây 
trồng, giống vật nuôi. 
Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm 
tạo doanh nghiệp công nghệ được 
miễn thuế thu nhập trong bốn năm, 
được giảm 50% thuế thu nhập phải 
nộp trong chín năm tiếp theo và được 
miễn thuế sử dụng đất. 

Khuyến khích doanh nghiệp ứng 
dụng, đổi mới công nghệ
Doanh nghiệp được trích một phần lợi 
nhuận trước thuế hằng năm lập quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ để 
tiến hành hoạt động nghiên cứu phát 
triển và đổi mới công nghệ. Trong thời 
hạn năm năm, nếu quỹ không được sử 

dụng hoặc sử dụng không đúng mục 
đích thì doanh nghiệp phải nộp vào 
ngân sách nhà nước phần thuế thu 
nhập doanh nghiệp trên số lợi nhuận 
trước thuế mà Nhà nước để lại cho 
doanh nghiệp và phần lãi phát sinh từ 
khoản lợi nhuận trước thuế đó.

� KHOA HọC - CÔNG NGHỆ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP� KHOA HọC - CÔNG NGHỆ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Chương trình Đổi mới công nghệ công nghiệp, 

phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố

Chương trình nhằm thúc đẩy quá 
trình đổi mới công nghệ trong doanh 
nghiệp; tăng cường sự chủ động tích 
cực của doanh nghiệp trong ứng dụng 
và phát triển công nghệ mới làm đòn 
bẩy cho sự tăng trưởng nhanh và bền 
vững, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao 
sức cạnh tranh của nền kinh tế.  Một số 
nội dung trong chương trình như sau:

– Triển khai hoạt động tư vấn tại các 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu 
tiên theo nhu cầu thực tế; hỗ trợ các 
hoạt động xúc tiến hoàn thiện công 
nghệ, thương mại hóa sản phẩm 
thông qua các dự án thử nghiệm.

– Tổ chức các đợt giới thiệu, xúc tiến 
chuyển giao các sản phẩm từ các kết 
quả đề tài nghiên cứu khoa học của 
Sở KH&CN và dự án của chương trình 
chế tạo thiết bị đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp sản xuất.

– Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, định 
giá, thẩm tra công nghệ phục vụ các 
dự án đầu tư cải tiến hoặc đổi mới công 
nghệ bằng cách cung cấp chuyên gia, 
hỗ trợ một phần kinh phí nối kết các 
đơn vị chuyên môn có liên quan.

– Hỗ trợ xúc tiến các đoàn doanh 
nghiệp thành phố tham gia các hội 
chợ công nghệ nước ngoài và ngược 
lại; học hỏi kinh nghiệm CGCN và 
tổ chức hoạt động R&D của doanh 
nghiệp nước ngoài; tranh thủ các 
nguồn chuyên gia KH&CN tình nguyện 
của nước ngoài.

– Đào tạo kỹ thuật vận hành và khai 
thác có hiệu quả các máy CNC, khí 
nén, thủy lực lập trình số…; thiết kế 

khuôn mẫu; quản lý sản xuất; quản 
lý doanh nghiệp/dự án… trau dồi kỹ 
năng giải quyết vấn đề thực tiễn tại 
doanh nghiệp.

– Hỗ trợ cải tiến công nghệ hoặc đổi 
mới công nghệ tại doanh nghiệp 
thông qua tư vấn các giải pháp tiết 
kiệm năng lượng, hỗ trợ trong quá 

trình thực hiện giải pháp.

– Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
Lean6Sigma xây dựng hệ thống quản 
lý chất lượng, đánh giá hiệu quả quản 
lý dựa trên phân tích dữ liệu và thông 
tin tích hợp của doanh nghiệp; ứng 
dụng hệ thống quản lý nguồn lực 
doanh nghiệp.�

Tìm hiểu thông tin về hoạt động KH&CN Cơ sở  xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở 
Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 

Điện thoại: 3930 7965-3930 7463

Đổi mới công nghệ sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp
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 Áp dụng thương mại điện tử
tại doanh nghiệptại doanh nghiệp

thương mại điện tử

Thương mại điện tử 
(TMĐT) đang chi phối 
mạnh mẽ việc quảng bá, 
tiếp cận sản phẩm, giao dịch 
hàng hóa trên thị trường. 
Doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam đã ứng dụng rộng rãi 
TMĐT vào các hoạt động 
kinh doanh, theo VCCI - 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, có hơn 
45% DN ở Việt Nam có 
website riêng. Phóng viên 
tạp chí Stinfo đã có buổi trao 
đổi với Ông Trần Hữu Linh, 
Cục trưởng Cục Thương 
mại Điện tử và Công nghệ 
Thông tin, Bộ Công Thương 
về những lợi ích, trở ngại và 
chính sách của Nhà nước về 
lĩnh vực TMĐT mà các DN 
rất quan tâm.

PV: Ông có ý kiến gì về tầm quan trọng 
của TMĐT trong hoạt động của DN?

Ông Trần Hữu Linh: có thể nói việc 
đổi mới các phương thức xúc tiến 
thương mại ở tầm quốc gia cũng như 
trong mỗi DN trong thời gian tới rất 
quan trọng. Với sự phát triển của công 
nghệ thông tin, bên cạnh việc xúc 
tiến thương mại qua các kênh truyền 
thống như tham dự hội chợ, triển lãm, 
đưa hàng vào các showroom… thì 
một DN, một khách hàng bất kỳ trên 
thế giới khi muốn tìm một DN đối 
tác, một sản phẩm nào đó thì công 
cụ thường sử dụng đầu tiên đó là 
internet và các công cụ tìm kiếm. Do 
đó, TMĐT phải là một phần không thể 
thiếu trong kế hoạch kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

PV: Các DN được lợi ích gì khi áp dụng 
TMĐT?

Ông Trần Hữu Linh: thứ nhất, TMĐT 
giúp tiếp cận khách hàng dễ dàng 
hơn. Ví dụ như để tiếp cận các DN ở 
Mỹ, hàng năm có hội chợ tại LasVegas, 
tuy nhiên số DN Việt Nam tham gia rất 

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục 
Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông 
tin, Bộ Công thương.

ít. Mặt khác có tham gia cũng chưa 
chắc đã có được khách hàng. TMĐT 
đem đến cơ hội cho DN Việt Nam tiếp 
cận khách hàng không riêng gì ở Mỹ 
mà ở khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, 
TMĐT giúp xây dựng hình ảnh cho 
DN. Thứ ba, TMĐT làm giảm chi phí và 
dịch vụ cho DN trong việc nhận đơn 
hàng và quảng bá sản phẩm. Chính 
vì vậy, thay vì bị động thì các DN xuất 
nhập khẩu Việt Nam nên chủ động sử 
dụng internet và TMĐT để tìm kiếm 
đối tác nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của mình. 

PV: Trở ngại mà DN thường hay gặp 
phải khi áp dụng TMĐT?

Ông Trần Hữu Linh: Một trong những 
trở ngại mà DN thường gặp đó chính 
là thiếu thông tin hoặc tiếp cận các 
thông tin cần thiết một cách rất khó 
khăn, như thông tin về thị trường bản 
xứ, thông tin về đối tác, bạn hàng, 
thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu… 
DN cần chủ động trong việc tìm hiểu 
thông tin, và có cách thức sử dụng 
thông tin hiệu quả. Mặt khác, DN lại 
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thường cho rằng thông tin cần phải 
miễn phí. Tôi cho rằng DN nên nhìn 
nhận dưới góc độ là cần phải đầu tư 
cho thông tin, cần có bộ phận chuyên 
trách để tìm kiếm, thu thập, phân tích 
thông tin để giúp cho lãnh đạo DN ra 
quyết định kinh doanh phù hợp. Bởi 
vì trong thời đại internet hiện nay, 
thông tin vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa 
là có rất nhiều thông tin khác nhau 
nhưng cái thiếu là tiếp cận và xử lý 
thông tin như thế nào để có đầy đủ 
những thông tin cần thiết mới là điều 
quan trọng.  

PV: Các DN cần làm gì để có thể áp 
dụng mô hình TMĐT hiệu quả?

Ông Trần Hữu Linh: DN cần nghiên 
cứu, tìm hiểu ứng dụng công nghệ 
thông tin trong chiến lược kinh doanh 
của mình. Mỗi DN có những đặc thù 
riêng nên phải có kế hoạch, chiến 
lược áp dụng TMĐT riêng và phù hợp 
với DN.  Kế hoạch áp dụng TMĐT cần 
cụ thể, tránh làm theo phong trào.

PV: Ông có nhận xét gì về các sàn giao 
dịch TMĐT hiện nay tại Việt Nam? 

Ông Trần Hữu Linh: Hiện các sàn giao 
dịch TMĐT đang phát triển mạnh tại 
Việt Nam. Doanh thu trong hai, ba 
năm gần đây tăng mạnh, chứng tỏ 
sự quan tâm của người dân trong 
lĩnh vực này. Trong năm 2012, tại Việt 
Nam có 13 sàn nộp hồ sơ đăng ký, 35 
sàn giao dịch TMĐT được xác nhận 
trên toàn quốc với số thành viên lên 
đến 3.148.000 thành viên và tổng giá 
trị giao dịch lên đến 4.130 tỷ đồng.  
Phổ biến là các sàn giao dịch TMĐT 
tổng hợp nhiều các ngành hàng 

khác nhau. Theo tôi trong thời gian 
tới chúng ta cần quan tâm đến sàn 
giao dịch TMĐT mang tính chuyên 
biệt vì các sàn giao dịch này có tính 
chuyên môn hóa cao nên hiệu quả 
của nó cũng sẽ cao hơn các sàn giao 
dịch TMĐT gồm nhiều ngành hàng. 

PV: Kế hoạch của Bộ Công thương về 
TMĐT trong thời gian tới?

Ông Trần Hữu Linh: Chính phủ và 
các bộ ngành rất quan tâm tới việc 
xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết 
để phát triển TMĐT. Cụ thể, tháng 
7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1073/QD/TTg 
phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát 
triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015. 
Trong Nghị quyết số 13, Hội nghị lần 

thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa 
XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ để đưa Việt Nam thành nước công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đến năm 
2020 cũng nhấn mạnh việc phát 
triển TMĐT. Về phía Bộ Công thương, 
cụ thể là Cục Thương mại Điện tử 
và Công nghệ Thông tin với tư cách 
là đơn vị được giao nhiệm vụ quản 
lý TMĐT, đã liên hệ với rất nhiều sở 
ban ngành tại địa phương, xây dựng 
các kế hoạch rất cụ thể để các DN có 
thể tiếp cận TMĐT một cách nhanh 
chóng. Năm 2012, Bộ Công thương 
cũng sẽ trình Chính phủ ban hành 
các quy định mới về TMĐT, xác định 
lại thị trường cũng như phát triển 
TMĐT tại Việt Nam. 
PV: Cám ơn ông.�

  Thật thà 
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát 

đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu 
bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.

- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 
75 km không?

Ông chồng cãi:
- Đâu có! Tôi chạy đúng 60 km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền nói:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, viên cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng...
Viên cảnh sát ghi vào biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng cô vợ xối xả, viên cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...
Anh chồng được kiểm tra độ cồn và bị phạt thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Khen nhầm
Một thiếu phụ bồng con lên xe buýt. người soát vé nhiệt tình kêu gọi mọi 

người nhường ghế. 
Hành khách ngạc nhiên xì xào vì hàng ngày tay soát vé này khá hống 

hách. Một người không kiềm nén được buộc miệng nói với người soát vé:
- này cậu ơi, thật đáng khen ngợi cậu đấy.
người soát vé chưa kịp mở miệng thì đứa bé ngồi trong lòng thiếu phụ 

nói xem vào:
- Các chú định khen bố cháu đấy à?
- !!!!!
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Bill Gates -Bill Gates -
Tri thức và lòng trắc ẩnTri thức và lòng trắc ẩn

 NHẬT ANH

Tri thức giúp chúng 
ta tạo dựng cuộc sống 
vật chất sung túc, 
nhưng xã hội muốn 
phát triển còn cần cả 
lòng trắc ẩn và từ bi.

Nếu Steve Jobs được xem là ông 
trùm về phần cứng máy tính, thì 
Bill Gates - người xây dựng nên cơ 

nghiệp hùng mạnh Microsoft - chính 
là ông hoàng của thế giới phần mềm. 
Dù vậy, trong khi truyền thông ca ngợi 
Steve Jobs như một hình mẫu của sự 
sáng tạo đỉnh cao, thì Bill Gates lại 
đón nhận những lời không mấy thiện 
cảm: “kẻ theo đuôi” trong giới công 
nghệ, vay mượn mỗi nơi một chút để 
“xào nấu” ra kiểu thành công “made 
in Bill Gates”; một ông chủ khó chịu... 
Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, người 
ta thán phục chứng kiến Bill Gates đã 
từng bước góp phần làm thay đổi thế 
giới theo hướng tốt đẹp hơn. Những 
đóng góp của ông tạo nên giá trị vô 
cùng to lớn, không chỉ cho giới công 
nghệ đương đại, mà còn cho những 
con người khốn cùng ở bên lề cuộc 
sống.

Gần 10 năm trước, từng có người chỉ 
trích Bill Gates vì cho rằng ông không 
hăng hái trong việc từ thiện. Khi đó, 
Bill chỉ thủng thẳng đáp: “Rất nhiều 
lần người ta mời tôi tham gia đầu tư, 
đóng góp từ thiện, tặng quà hay cho 
vay. Có người cần vài trăm, có người cần 
vài trăm triệu. Xài tiền thế nào cho khôn 

ngoan cũng khó không kém kiếm tiền. 
Sau này, cho tiền một cách có ý nghĩa sẽ 
là mối bận tâm chính trong đời tôi, nếu 
như tôi vẫn còn nhiều tiền để cho”. 

 “Cho tiền một cách có ý nghĩa”
Nếu có 20.000 USD, em sẽ ủng hộ cho 
chỉ một ca phẫu thuật ghép thận, hay 
mua vắc xin cho hàng trăm ngàn đứa 
trẻ khác ở châu Phi?. Đó là câu hỏi 
đầy trăn trở mà Bill đặt ra cho vợ  - bà 
Melinda Gates, khi ông nhận được 
một lá thư xin hỗ trợ chi phí. Và câu trả 
lời của ông là: “Với một nguồn lực nhất 
định, chúng ta phải làm gì để mang lại 
lợi ích cho nhiều người nhất”. 

Liệu tiền bạc có phải là công cụ vạn 
năng giúp Bill Gates đạt được mục 
tiêu trên? Câu trả lời là không. Chính 
khoa học công nghệ mới là phương 
cách tuyệt vời mang sự giúp đỡ của 
ông đến với ngày càng nhiều người 
hơn trên thế giới. Giả như với 2 tỷ USD 

trong tay, thay vì chỉ có thể chi 20.000 
USD cho mỗi ca phẫu thuật để cứu 
sống 100 ngàn người, Bill Gates sẽ 
đầu tư cũng số tiền đó cho một dự án 
nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa 
trị cho nhiều triệu người khác. “Tối đa 
hóa lợi ích” - đó mới chính là triết lý từ 
thiện của Bill Gates.

William H. Gates là quỹ từ thiện đầu 
tiên mà vợ chồng Bill và Melinda Gates 
thành lập năm 1994 với 94 triệu USD, 
hỗ trợ các hoạt động về y tế, giáo dục 
và giúp đỡ cộng đồng người có thu 
nhập thấp. Quỹ Bill & Melinda Gates 
ra đời năm 2000, hợp nhất từ các quỹ 
gia đình của Bill và vợ, nhằm nâng 
cao chăm sóc y tế, giảm đói nghèo 
trên toàn cầu, hỗ trợ tiếp cận công 
nghệ thông tin tiên tiến tại Mỹ. Ngày 
25/6/2006, với 30,7 tỷ USD từ sự đóng 
góp của Warren Buffet, người giàu thứ 
hai trên thế giới, Gates Foundation đã 
trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất 
trong lịch sử. Kể từ đó, hơn 6 triệu 
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người trên thế giới đã được cứu sống 
nhờ rất nhiều chương trình do Gates 
Foundation đầu tư nghiên cứu và 
phát triển:

– Trồng chuối có hàm lượng sắt và 
vitamin A cao, phân phát miễn phí 
cho người dân Uganda.

– Tăng cường đưa vắc xin bại liệt đến 
nơi căn bệnh còn hoành hành.

– Chống sốt rét, cung cấp miễn phí 
màn, chiếu và thuốc diệt côn trùng, 
nghiên cứu vắc xin. Từ thử nghiệm 
thành công tại Zambia, chương trình 
này đang được nhân rộng ra nhiều 
nơi trên thế giới. 

– Chế tạo nhiên liệu sinh học từ chất 
thải (bùn, phân). Phần thưởng trị 
giá 1,5 triệu USD của quỹ dành cho 
giáo sư công nghệ Katarik Chandran 
(Columbia), người nghiên cứu thành 
công dự án này.

– Cải thiện chất lượng củ sắn, loại lương 
thực chính trong bữa ăn của hơn 800 
triệu người trên thế giới, bằng cách 
nghiên cứu giảm bớt lượng xyanua tự 
nhiên trong sắn, tăng cường đạm, sắt, 
kẽm và vitamin A, E. 

– Cải tạo các nhà vệ sinh trên thế 
giới bằng dự án 42 triệu USD, nhờ đó 
chống ô nhiễm và tái sử dụng chất 
thải sinh học làm nhiên liệu.

– Phòng chống AIDS: nghiên cứu vắc 
xin, ngăn chặn bệnh lây lan và hỗ trợ 
chi phí điều trị cho các nước châu Phi.

– Vận động các chính sách y tế chăm 
lo cho bà mẹ và trẻ em.

– Nghiên cứu biến muỗi thành kim 
tiêm vắc-xin.

– ….

Thành quả đạt được là hàng triệu 
người được cứu sống, giá thành các 
loại văc xin chủng ngừa bệnh giảm 
mạnh (có loại giảm đến 99% như văc 
xin rotavirus). Dự kiến, cho đến năm 
2019, sẽ có thêm khoảng 7,6 triệu 
trẻ em dưới 5 tuổi được cứu sống 
cũng như được hưởng các chương 
trình giáo dục đầy nhân bản. Theo 
tờ Newsweek, Gates Foundation đã 
“thay đổi lĩnh vực y tế toàn cầu”, hướng 
sự chú ý của thế giới vào các bệnh tật 

bắt nguồn từ nghèo đói, và làm phát 
triển hoạt động nghiên cứu khoa học 
trong nhiều lĩnh vực.

Không chỉ đầu tư cho nghiên cứu, 
Gates Foundation còn hướng đến 
những thay đổi về mặt giáo dục, 
văn hóa và xã hội như: xây dựng thư 
viện, đào tạo sử dụng máy tính và 
internet. Tháng 5/2012, dự án phát 
triển internet tại nông thôn do Gates 
Foundation tài trợ đã đến 3 tỉnh Bình 
Phước, Tây Ninh và Đắk Nông của Việt 
Nam. Dự án dự kiến mang đến 12.000 
máy tính kết nối internet tại 1.900 thư 
viện (65% thư viện trong cả nước) cho 
40 tỉnh kém phát triển nhất nước ta.

Mọi cuộc sống đều giá trị
Trong một thư ngỏ gởi Gates 
Foundation năm 2011, Bill Gates 
viết: “mọi cuộc sống đều có giá trị như 
nhau”(All lives have equal value). Đó 
là lý do khiến Bill Gates chẳng ngần 
ngại chi hẳn 48% tổng giá trị tài sản 

cho các chương trình thiện nguyện từ 
năm 2007 (hơn 2 tỷ USD so với ngân 
sách của Mỹ dành hỗ trợ các nước). 
Nhiều người ở những góc khuất của 
thế giới sẽ cảm ơn Bill Gates nếu 
biết rằng, nhà tỷ phú này đã ký di 
chúc dành 85% tài sản cho các hội từ 
thiện, khoa học và cơ quan nghiên 
cứu diệt trừ bệnh tật sau khi ông qua 
đời. Cùng với Warren Buffet, ông còn 
vận động hàng trăm tỷ phú Mỹ hiến 
tối thiểu 50% tài sản để làm từ thiện. 
Thậm chí, Warren Buffet tin tưởng 
tuyên bố, hoàn toàn mãn nguyện khi 
quyết định trao tặng phần lớn gia tài 
của mình cho Gates Foundation.

Sống thoải mái với gia đình trong 
tòa nhà rộng hơn 6.000 mét vuông 
hướng ra hồ Washington, không cần 
nói cũng biết Bill Gates giàu như 
thế nào với tổng tài sản lên tới 59 tỷ 
USD. No đủ, giàu có và quyền lực là 
điều kiện để người ta bắt đầu nghĩ 
về trách nhiệm với xã hội và làm từ 
thiện. Hoạt động từ thiện mang đến 

cảm giác hạnh phúc và sống 
có ý nghĩa. Có người cho để 
lấy “tiếng thơm”, có người cho 
để mong được đền ơn, thậm 
chí, có người cho đi để nhận 
về cảm giác mình tốt đẹp. 
Nhưng với Bill Gates, ông làm 
từ thiện vì tin rằng, “mọi cuộc 
sống đều có giá trị như nhau” 
nên mọi người đều xứng đáng 
được hưởng cơ hội đồng đều 
về an sinh xã hội. Là một người 
có lòng trắc ẩn, đó mới chính 
là điều kiện then chốt giúp tri 
thức và tài sản của Bill Gates 
trổ sinh nhiều hoa trái hơn 
cho cuộc đời.�

Với người dân các nước  
thuộc thế giới thứ ba

Văc xin cho trẻ em nghèo

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và 
truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do 
Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) 
tài trợ nhằm giúp người dân sử dụng máy tính và 
truy nhập Internet tại vùng nông thôn và vùng khó 
khăn góp phần xóa đói giảm nghèo...
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Đi 
tìm 
sự thật

 PHươNG UYÊN

Tháng 3 năm 1999, nhà khoa học 
hạt nhân người Mỹ gốc Hoa Wen 
Ho Lee bị bắt về tội tiết lộ bí mật 

chế tạo bom nguyên tử. Theo thông 
tin bị rò rỉ cho báo chí, Lee đã không 
vượt qua cuộc sát hạch với thiết bị 
phát hiện nói dối (PHND). 

Khoảng một năm sau Lee được thả, 
các cáo buộc chống lại ông không 
chứng minh được. Hóa ra thiết bị 
không phát hiện Lee nói dối mà chính 
những người có trách nhiệm đã “suy 
diễn” kết quả.  Đây không hẳn là một 
sự sai sót mà là tình huống thường xảy 
ra trong việc sử dụng thiết bị PHND.

Sự việc trên không làm cho thiết bị 
PHND bị mất tín nhiệm, và chính phủ 
Mỹ vẫn mở rộng sử dụng để kiểm 
tra hàng ngàn nhà khoa học tại các 
phòng thí nghiệm vũ khí trên cả nước. 
Đây là chỉ mới là phần nổi của tảng 
băng. Mỗi năm có hàng triệu người 
Mỹ phải trải qua cuộc kiểm tra như 
vậy, không chỉ đối tượng điều tra của 
cơ quan an ninh mà còn có cả nhân 
viên của các công ty. 

Hơn 90 năm qua, dù việc sử dụng thiết 
bị PHND không hề được chấp nhận ở 
các phiên tòa tại Mỹ, không một quốc 
gia nào khác xem trọng nó, và nhiều 
nhà khoa học nổi tiếng cho rằng nó 
không đáng tin cậy. Thế nhưng thiết 
bị PHND vẫn tồn tại và được xem là 
công cụ điều tra lý tưởng tại Mỹ.

Thật sự, thiết bị PHND không phân 
biệt được dối với thật. Nó chẳng qua 

chỉ là công cụ ghi nhận những biến 
đổi sinh lý như huyết áp, nhịp tim, 
nhịp thở, thân nhiệt… (các thiết bị 
được chế tạo gần đây còn có thể ghi 
nhận biến đổi của cơ mặt, não). Theo 
thời gian, tuy có nhiều thay đổi cùng 
với sự tiến bộ công nghệ nhưng các 
thiết bị PHND đều dựa trên cùng nền 
tảng. Xuất phát điểm có lẽ là học 
thuyết “ngược đời” của nhà tâm lý học 
William James (người Mỹ) vào cuối thế 
kỷ 19.  Thuyết này cho rằng, cảm xúc 
là tri giác của trí tuệ về những điều 
kiện sinh lý học xuất phát từ những 
kích thích. Ví dụ, khi nhìn thấy con 
gấu, chúng ta không chạy vì sợ, mà 
chính hành động chạy làm cho chúng 
ta sợ. Lập luận này có ưu điểm là liên 
hệ cảm xúc  với  hiện tượng  sinh lý “có 
thể quan sát”.

Phát triển học thuyết của James, Hugo 
Münsterberg (người Đức) đi xa hơn, 
đề xuất kiểm tra tâm lý để xác định sự 
trung thực của nhân chứng khi xử án. 
Công trình của ông tạo cảm hứng cho 
tờ New York Times dự báo: “Chẳng 
bao lâu nữa sẽ không còn bồi thẩm 
đoàn, không cần thám tử và nhân 
chứng, không có buộc tội và kháng 
án, và cũng không cần luật sư”. Người 
ta chỉ cần dùng thiết bị để kiểm tra 
nghi phạm, vì máy móc “không biết 
nói dối” nên có thể dùng “làm bằng 
chứng để luận tội” (năm 1911).

Không có gì ngạc nhiên khi các thẩm 
phán phản đối đề xuất này. Năm 1922, 
bằng phương pháp kiểm tra huyết áp, 
tiến sĩ tâm lý William Marston, học trò 
của Münsterberg tại Harvard, đã minh 
oan cho James Frye về tội giết người. 
Tuy nhiên tòa từ chối không cho 
Martson làm chứng vì sợ mất quyền 
luận tội. Bất chấp những cản trở, việc 
sử dụng thiết bị để phát hiện nói dối 
nhanh chóng được triển khai cho 
các bước điều tra trước khi xử, nhờ 
công của cảnh sát trưởng Berkeley 
(California) thời đó là August Vollmer 
cùng 2 cộng sự là John Larson và 
Leonard Keeler. Cả ba cùng chia sẻ ý 
tưởng sử dụng thiết bị PHND để thay 
thế biện pháp tra tấn tàn bạo và hạn 
chế sự tham nhũng của cảnh sát. 

Chính Vollmer đã khuyến khích John 
Larson (cảnh sát đầu tiên của Mỹ có 
học vị tiến sĩ, lĩnh vực sinh lý) chế tạo 
thiết bị PHND để điều tra tội phạm. 
Trong các báo cáo sau đó, Larson chỉ 
gọi công việc của mình là “phát triển 
phương pháp” của Martson, tuy nhiên 
lịch sử ghi nhận ông là người chế tạo 
ra chiếc máy PHND đầu tiên. 

Ngay vụ điều tra đầu tiên, chiếc máy 
PHND của Larson (ông gọi là Cardio-
Pneumo Psychograph) đã phát hiện 
được thủ phạm của các vụ trộm cắp 
trong khuôn viên đại học California. 
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Larson đã sớm nhận ra chính cảm giác 
có tội đã làm thủ phạm lộ diện. Mặt 
khác, người thẩm vấn và các câu hỏi 
có thể gây căng thẳng tạo nên phản 
ứng sinh lý ngay cả với người vô tội. 

Larson từng bày tỏ lo ngại máy PHND 
sử dụng sai mục đích sẽ biến thành 
một công cụ nguy hiểm. Ông cho 
rằng người điều tra có trình độ tốt 
hơn là máy móc tinh vi, và máy PHND 
nên được sử dụng bởi một nhóm các 
chuyên gia gồm giám định y khoa, 
pháp y tâm lý và cảnh sát có trình độ. 
Ông không tán đồng việc thương mại 
hóa thiết bị này.

Khác với Larson, Leonard Keeler 
theo đuổi việc mở rộng sử dụng máy 
PHND. Ông đã phát triển những kỹ 
thuật thẩm vấn để củng cố niềm tin 
của công chúng vào sự “chính xác” 
của máy. Các kỹ thuật này không chỉ 
nhằm xác định đối tượng nói dối mà 
còn làm cho đối tượng tin rằng có thể 
bị phát hiện nói dối, làm tăng sự sợ hãi 
và dẫn đến tăng khả năng phát hiện. 

Phương pháp của Keeler có hiệu quả. 
Trong một cuộc khảo sát năm 1939, 
trong 9.000 đối tượng bị điều tra, chỉ 
có 1% từ chối kiểm tra PHND. Một 
phần ba trong số đó có hành vi phạm 
tội, và hơn phân nửa đã thú nhận. 

Trong thập niên 1930, Keeler thuyết 
phục được các công ty sử dụng thiết 
bị PHND để kiểm tra nhân viên. Ông 
đã thành công trong việc buộc một 

phần ba nhân viên ngân hàng thú 
nhận “biển thủ”. Lúc kinh tế suy thoái, 
các công ty cần củng cố hoạt động, 
Keeler đã “mách nước” các nhà quản lý 
nên thực hiện việc kiểm tra mỗi năm 
để đảm bảo có được những nhân viên 
tin cậy. 

Năm 1949, Cục Tình báo Mỹ (CIA) 
bắt đầu yêu cầu tất cả nhân viên 
mới phải thực hiện kiểm tra nói dối. 
Đến đầu những năm 1950, 18.000 
nhà khoa học, kỹ sư, quản lý và nhân 
viên phòng thí nghiệm tại Oak Ridge, 
Tennessee (thành phố hạt nhân đầu 
tiên của Mỹ) đều phải kiểm tra lòng 
trung thành chính trị với kỹ thuật của 
Keeler. Không có ai bị bắt giữ, nhưng 
bộ phận an ninh xem đây là biện pháp 
ngăn chặn.

Keeler đã thành công. Máy PHND đã 
trở nên phổ biến và được sử dụng 

Chiếc máy PHND thương mại đầu tiên được Công 
ty Western Electro Mechanical chế tạo theo thiết 
kế của Keeler. PHND này có các ống bơm kim loại, 
mô tơ, bộ đo nhịp thở quấn quanh ngực và dụng 
cụ chỉ báo. Thiết bị được bọc trong một hộp gỗ 
trông giống như vali du lịch.
Trong ba tháng đầu tiên sau khi ra mắt, công ty đã 
bán được khoảng 80 cái cho các sở cảnh sát trên 
nước Mỹ. Đây là máy PHND sản xuất hàng loạt 
đầu tiên.

rộng rãi chứ không chỉ trong lĩnh vực 
an ninh quốc phòng. 

Mục đích nhằm thay thế hình thức tra 
tấn, máy PHND thực ra là công cụ tra 
tấn tâm lý. Khi Abdallah Higazy, một 
công dân Ai Cập ngụ ở một khách 
sạn đối diện Trung tâm Thương mại 
Thế giới, đã bị bắt vào ngày 09/11. 
Nhân viên an ninh cho biết đã tìm 
thấy một chiếc radio dành cho phi 
công trong phòng của Higazy. Sau 
cuộc thẩm vấn suốt bốn giờ với 
máy PHND, Higazy không qua được 
cuộc kiểm tra, nhưng vẫn nhất quyết 
không nhận chiếc radio là của mình. 
Tuy nhiên, sau đó ông phải chấp 
nhận khi bị đe dọa tra tấn người thân. 
Vài ngày sau, một viên phi công đến 
nhận chiếc radio của mình. Người vô 
tội thì bị tóm còn tội phạm thật sự thì 
vẫn thong dong!.

Gần đây có nhiều kỹ thuật 
mới được áp dụng, như nhận 
dạng giọng nói, nét mặt hay 
“đọc não” trực tiếp, nhưng 
vẫn dựa trên cùng nền tảng 
như chiếc máy PHND trước 
đây. Dù kỹ thuật có hiện đại 
đến đâu đi nữa, sẽ không bao 
giờ có chiếc máy PHND chính 
xác tuyệt đối. Montaigne từng 
nói “ngược với sự thật là sự vô 
tận”. Có muôn vàn kiểu nói 
dối, từ tự phát đến được huấn 
luyện, không thể nào suy ra 
chính xác tâm lý từ phản ứng 
của cơ thể.

Dù thế nào đi nữa, máy PHND 
sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng, 
khi mà người ta vẫn hy vọng 
vào sự  công minh tuyệt 
đối.�

Larson (trái) và Vollmer (phải) thử 
nghiệm chiếc máy phát hiện nói dối đầu 
tiên (hiện đặt tại học viện Smithsonian). 
Tuy có những hạn chế nhưng thiết bị này 
ghi nhận được những biến động liên tục 
đồng thời của nhịp tim, huyết áp và nhịp 
thở. Chính thiết bị này đã giúp Larson và 
Leonarde Keeler trong việc nghiên cứu sử 
dụng máy móc để điều tra tội phạm và đặt 
nền móng cho các thiết bị PHND sau này.

Thật trớ trêu, người đầu tiên sáng chế ra 
chiếc máy PHnD lại là người phản đối 
mạnh mẽ việc sử dụng nó. Larson từng 
tuyên bố, “Vượt ra ngoài mong đợi 
của tôi, do các yếu tố không kiểm 
soát được, phương pháp điều tra 
khoa học đã trở thành một con quái 
vật thực dụng…”


