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Cải tiến quản lý để nâng cao
năng suất chất lượng

Gắn kết để tăng cường công tác
an toàn thông tin

 YÊN LƯƠNG

 VÂN NGUYỄN

Một trong những mục tiêu hướng 
đến của chuỗi sự kiện Ngày An 

toàn thông tin (ATTT) Việt Nam năm 
2013 là thể hiện sự gắn kết giữa Nhà 
nước – xã hội – doanh nghiệp trong việc 
tăng cường công tác ATTT. Ngày ATTT 
Việt Nam năm nay do Sở Thông tin và 
Truyền thông TP. HCM và Chi hội ATTT 
phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức 
ngày 13&14/11 tại TP. HCM. Sự kiện 
gồm một chuỗi các hoạt động hội thảo, 
triển lãm quốc tế về ATTT cũng được tổ 
chức tại Hà Nội vào ngày 21/11. Với chủ 
đề “Thể chế hóa ATTT - con đường tất 
yếu của sự phát triển xã hội thông tin 
hiện đại”, sự kiện tiếp tục đề cập đến sự 
phát triển hạ tầng công nghệ an ninh, 
bảo mật, các giải pháp và ứng dụng mới 
nhất, các vấn đề thời sự cấp bách nhằm 
nâng cao nhận thức, cảnh báo và khắc 
phục các vấn đề về ATTT.

Theo báo cáo của VNISA phía Nam tại 

hội thảo, tình hình ATTT trên thế giới và 
ở Việt Nam năm 2012-2013 vẫn có bức 
tranh chung màu “xám” về vấn đề gia 
tăng số lượng mã độc và các vụ việc tấn 
công, làm lợi bất chính thông qua các 
tấn công mạng. Thiết bị di động thông 
tin ngày càng trở nên là đích tấn công 
quan trọng và là điểm yếu lớn của hệ 
thống quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin 
trong tương lai. Bên cạnh các tính chất 
về khả năng xử lý thông tin, về sự phức 
tạp của hệ thống phần mềm, phần cứng, 
thì nhu cầu kết nối liên tục 24/7 chính 
là yếu tố quan trọng nhất làm cho thiết 
bị di động thông minh sẽ còn là đích 
ngắm chính của các tin tặc trong tương 
lai. Khảo sát  thực tế trên khoảng 300 tổ 
chức, doanh nghiệp tại TP.HCM và các 
vùng lân cận cho thấy khó khăn về kinh 
tế có ảnh hưởng đáng kể tới đầu tư của 
doanh nghiệp cho ATTT nói chung và 
đào tạo nguồn nhân lực ATTT nói riêng. 
Các thành phần mang tính chất phi kỹ 

thuật như tổ chức bộ máy nhân sự, quản 
lý theo chuẩn hoặc khuyến cáo, xây 
dựng trước các qui trình phản ứng sự cố 
vẫn là những gì các doanh nghiệp Việt 
Nam đang thiếu nhiều nhất.

Vì vậy cần hoàn thiện các chính sách ATTT, 
luật ATTT và các định hướng hướng dẫn 
cụ thể triển khai công tác ATTT trong các 
cơ quan, doanh nghiệp; triển khai mạnh 
mẽ các dự án về xây dựng đội ứng cứu, 
tác chiến điện tử để hình thành trung 
tâm có khả năng ứng cứu các sự cố máy 
tính ở mọi quy mô; khuyến khích hỗ trợ 
các nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm 
ATTT của Việt Nam, nâng cao khả năng 
bảo vệ; nâng cao nhận thức lãnh đạo về 
công tác ATTT, triển khai các quy trình 
chuẩn về ATTT, đẩy mạnh việc thể chế 
hóa đảm bảo ATTT cấp doanh nghiệp; 
nâng cao nhận thức công dân về ý thức 
tuân thủ pháp luật trong thế giới số, thế 
giới ảo.  �

Đó là chủ đề của Hội nghị năng 
suất chất lượng (NSCL) TP. HCM 

lần thứ 11 được Sở KH&CN TP. HCM tổ 
chức ngày 15/11 tại TP. HCM.

Theo ông Phan Minh Tân – Giám đốc Sở 
KH&CN TP.HCM, phong trào NSCL TP. 
HCM thời gian qua đã mang lại những 
kết quả đáng khích lệ với số doanh 
nghiệp áp dụng và đã được chứng 
nhận hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000/ 
ISO 14000 và các tiêu chuẩn khác như 
HACCP, GMP, SA 8000…, số các phòng 
thí nghiệm được công nhận theo ISO/
IEC 17025 liên tục tăng hàng năm; hoạt 
động công bố hàng hóa phù hợp tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận sản 

phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn 
ngày càng mở rộng. Số lượng các 
đơn vị quản lý hành chính công, dịch 
vụ công, các đơn vị sự nghiệp công 
áp dụng ISO 9000 ngày càng tăng và 
mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng. Từ 2011-2013, Sở 
KH&CN TP. HCM đã hỗ trợ 65 doanh 
nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý 
tiên tiến và các công cụ nâng cao năng 
suất. Các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp đã góp phần tạo dựng và phát 
triển phong trào NSCL của thành phố, 
chiếm 25% trong tổng số khoảng 
10.000 doanh nghiệp cả nước đạt các 
chứng chỉ về hệ thống quản lý. Nếu 
trong giai đoạn 1996-2005, các doanh 
nghiệp tập trung vào chất lượng, an 

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại 
hội nghị. Ảnh: YL.

toàn thực phẩm thì từ 2006 trở đi, 
các doanh nghiệp đã không ngừng 
áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý 
chất lượng thông qua việc áp dụng các 
công cụ giải pháp như chuẩn đối sánh 
(Benchmarking), thẻ điểm cân bằng 
(Balaced Scorecard), quản lý quan hệ 
khách hàng (CRM), sản xuất tinh gọn 
(Lean)… Giải thưởng chất lượng quốc 
gia là đỉnh cao của phong trào chất 
lượng. Tính đến nay thành phố đã có 
95 lượt doanh nghiệp được trao giải, 
trong đó có 13 lượt doanh nghiệp đạt 
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giải vàng và nổi bật là Thành phố có 
7/25 doanh nghiệp trên cả nước đạt 
giải thưởng chất lượng châu Á Thái 
Bình Dương.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
còn e ngại vì cho rằng thực hiện NSCL 
phải cần nhiều nguồn lực vật chất; từ 
nhận thức đến hành động về NSCL còn 

khoảng cách khá xa; các doanh nghiệp 
còn chậm chân trong việc tiếp cận các 
công cụ quản lý và áp dụng phát triển 
các tài sản vô hình. Kinh phí hỗ trợ của 
chương trình NSCL còn khiêm tốn so với 
tổng kinh phí mà doanh nghiệp bỏ ra 
khi áp dụng các công cụ NSCL; công tác 
xúc tiến và quảng bá cho lĩnh vực NSCL 
cũng chưa được tổ chức có hệ thống 

và chuyên nghiệp… Thời gian tới sẽ 
thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp ngành công nghiệp trọng yếu 
tại TP.HCM phát triển nguồn lực để nâng 
cao NSCL sản phẩm, hàng hóa; tạo bước 
chuyển biến rõ rệt về NSCL của các sản 
phẩm hàng hóa trọng yếu của thành 
phố nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp.  �

Ngày 6/11 tại TP. HCM, Bộ Công thương tổ chức hội thảo về sử dụng năng 
lượng hiệu quả trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. Hội 
thảo giới thiệu về chiến dịch hiệu quả năng lượng và quy định đối với các doanh 
nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm; các cơ chế hỗ trợ tài chính của Bộ Công 
thương cho các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả; tiếp cận các nguồn tài chính 
đầu tư cho sử dụng năng lượng hiệu quả; giới thiệu một số dịch vụ, giải pháp, 
công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong 
doanh nghiệp. Chiến dịch “Hiệu quả năng lượng” do Bộ Công thương phát động 
với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc 
tế Ðan Mạch (DANIDA). Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  �

Ngày 13/11 tại TP. HCM, Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN phối hợp với Hiệp 
hội tiêu chuẩn Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua hoạt động đổi mới”. 
Hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia 
đến từ Hàn Quốc, Việt Nam về các vấn đề như tầm quan trọng của hoạt động đổi 
mới chất lượng; nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ nâng 
cao năng suất chất lượng; tình hình áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến và thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất lượng của Việt Nam đến 
năm 2020… Hội thảo cũng giới thiệu các hoạt động và phương pháp đổi mới đa 
dạng của các công ty dẫn đầu về đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm thành công của 
các hoạt động này thông qua các dịch vụ tư vấn ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong 
khuôn khổ hội thảo, Cục Công tác phía Nam và Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc 
đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
– đo lường – chất lượng. Hai bên sẽ triển khai một số dự án về hoạt động năng 
suất chất lượng tại An Giang, Cần Thơ,… trong thời gian tới.  �

Doanh nghiệp với giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai và thích ứng 
biến đổi khí hậu là chủ đề của 
hội thảo do Văn phòng Biến đổi khí 
hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường 
TP. HCM) tổ chức ngày 13/11 tại   
TP. HCM. Hội thảo thảo luận các vấn 
đề về diễn biến biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; ứng phó biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam và TP. HCM; vai 
trò của doanh nghiệp trong việc 
giảm nhẹ rủi ro do thiên tai và thích 
ứng biến đổi khí hậu; đề xuất mô 
hình câu lạc bộ doanh nghiệp ứng 
phó với biến đổi khí hậu... Theo đó, 
hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa 
quan tâm đến việc lập kế hoạch 
quản lý rủi ro thiên tai; thiếu sự 
chuẩn bị cần thiết và hiệu quả để 
phòng và giảm thiểu tác động của 
thiên tai... Kế hoạch sắp tới sẽ hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua 
các hoạt động như mở rộng chương 
trình đào tạo đến các vùng miền tại 
Việt Nam; tăng cường việc sử dụng 
ICT để giúp doanh nghiệp tiếp cận 
thông tin dễ dàng; tăng cường hợp 
tác hỗ trợ công – tư trong quản lý 
rủi ro thiên tai.  �

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ 
môi trường là chủ đề của buổi tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban tuyên 
giáo TW, Cơ quan đại diện Cục báo chí tại TP. HCM phối hợp tổ chức. Tọa đàm tập 
trung vào chủ đề chính: trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi 
trường được hiểu là nghĩa vụ của doanh nghiệp vừa phải hành động, bảo vệ và 
cải thiện phúc lợi cho xã hội cũng như lợi ích cho doanh nghiệp. Trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp phải đạt hai tiêu chí: kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo ra nhiều của cải đóng góp cho 
xã hội; có tinh thần trách nhiệm với xã hội, cụ thể là môi trường xung quanh. � Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: LV.
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Ngày 21/11, tại TP. HCM, Bộ KH&CN tổ chức hội thảo giới thiệu dự án FIRST 
(đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH&CN). Dự án do Bộ KH&CN 
chủ trì thực hiện trong 60 tháng, bắt đầu từ 23/10/2013 với tổng mức vốn đầu tư 
khoảng 110 triệu USD. Dự án nhằm hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo công nghệ thông qua xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách 
mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển 
KH&CN; nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn 
kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo công nghệ trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển 
của các doanh nghiệp KH&CN. Dự án gồm 3 hợp phần chính: hỗ trợ cơ sở hoạch 
định chính sách và thí điểm chính sách KH&CN; hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức 
KH&CN công lập và tăng cường liên kết KH&CN với doanh nghiệp; quản lý dự án 
và nghiên cứu một số chính sách có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.  �

Công nghệ sinh học vì cuộc sống là chủ đề của hội nghị công nghệ sinh 
học toàn quốc – khu vực phía Nam lần 3 năm 2013 do Sở KH&CN TP. HCM 
phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM và Viện Pasteur TP. HCM 
tổ chức ngày 22/11. Hội nghị có sự tham gia của hơn 350 đại biểu là các nhà 
khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học thuộc khu vực phía Nam. Các báo cáo tham luận chính: tổng kết hoạt 
động chương trình công nghệ sinh học TP. HCM giai đoạn 2011-2013; đánh 
giá hiện trạng và xu hướng mới trong nghiên cứu phát triển và sản xuất vắc-
xin tại Việt Nam… Song song đó là hội thảo chuyên đề hợp tác liên kết phát 
triển công nghệ sinh học khu vực phía Nam; 6 tiểu ban (công nghệ sinh học 
thực vật, công nghệ sinh học động vật, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học 
môi trường – năng lượng sinh học và vật liệu sinh học, công nghệ sinh học 
thực phẩm, công nghệ sinh học y dược) với nhiều báo cáo khoa học.   �

Hội thảo “Tăng cường quản lý rủi 
ro thiên tai cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tại Việt Nam” được 
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Quỹ 
châu Á (TAF) tổ chức ngày 22/11 tại TP. 
HCM. Đây là hoạt động trong khuôn khổ 
dự án tăng cường quản lý rủi ro thiên tai 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt 
Nam của Quỹ châu Á. Trong hai năm 2011-
2012, dự án đã được triển khai giai đoạn I và 
II “tăng cường mối quan hệ đối tác nhà nước 
và tư nhân trong quản lý rủi ro thiên tai và 
ứng phó của cộng đồng tại Việt Nam” nhằm 
giảm thiểu tác động của thiên tai tại Việt 
Nam, thông qua việc quản lý rủi ro thiên tai 
có hiệu quả và bền vững tại Đà Nẵng, Nghệ 
An, Bình Định, Thừa Thiên Huế. Trong năm 
203-2014, Quỹ châu Á kết hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) và SMEDEC 2 tiếp tục triển khai và 
mở rộng dự án nhằm nâng cao nhận thức 
và quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực phía Nam.  �

Với chủ đề “Đổi mới và phát triển – 
hướng tới tương lai”, Hội nghị và 
triển lãm của Hội đồng Dầu 
khí ASEAN (ASEAN Council 
on Petroleum – ASCOPE) lần 
thứ 10 được Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (Petrovietnam) tổ chức từ ngày 
28-30/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội 
nghị Sài Gòn (Quận 7, TP.HCM). Đây là 
sự kiện dầu khí uy tín nhất trong khu 
vực được tổ chức định kỳ 4 năm một 
lần giữa các thành viên ASCOPE là các 
công ty, cơ quan quản lý dầu khí quốc 
gia của các nước ASEAN. Năm nay, 120 
công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu 

khí trong nước và quốc tế tham dự 
triển lãm và 300 đại biểu tham dự hội 
nghị. Các công ty dầu khí hàng đầu 
khu vực và thế giới và các thành viên 
ASCOPE trưng bày và giới thiệu những 
trang thiết bị và kỹ thuật dầu khí tối tân 
nhất phục vụ hoạt động thăm dò, khai 
thác, chế biến và vận chuyển dầu khí; 
các thiết bị đo đạc và kiểm soát nguồn 
năng lượng, các hệ thống kiểm soát xử 
lý tự động, các hệ thống điều hành hợp 
nhất áp dụng cho quản lý nhà máy; các 
phần mềm, dự án cải cách cho việc xây 
dựng các cơ sở hạ tầng dầu khí... Các 
phiên họp của hội nghị tập trung trao 
đổi những vấn đề thời sự trong lĩnh vực 

Đại diện World Bank trình bày bài học 
kinh nghiệm từ các dự án hỗ trợ đổi 

mới sáng tạo của World Bank. Ảnh: LV.

Các công nghệ thiết bị tiên tiến ngành 
dầu khí được trưng bày tại triển lãm. 

Ảnh: LV.

Hội thảo “Giải pháp nào nhằm cứu lấy chất lượng nguồn nước 
sông Sài Gòn – Đồng Nai” do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 
phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 26/11. Hội thảo trình bày 
và thảo luận các vấn đề về thực trạng chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn 
– Đồng Nai, nguyên nhân khiến cho chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn 
– Đồng Nai bị ô nhiễm; thực trạng xây dựng hệ thống thủy điện và những 
hệ lụy do hệ thống thủy điện gây ra cho chất lượng nguồn nước sông Sài 
Gòn - Đồng Nai; những giải pháp khoa học nhằm bảo vệ chất lượng nguồn 
nước sông; doanh nghiệp khai thác và cung cấp nước sinh hoạt trình bày về 
những ảnh hưởng của chất thải ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai đến 
chất lượng nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt.  �

dầu khí toàn cầu và cập nhật về thực 
tiễn hoạt động dầu khí khu vực Đông 
Nam Á với 21 diễn giả từ nhiều nước 
trên thế giới tham dự và trình bày.  �
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Thế giới dữ liệu 

Sản xuất lốp xe ở Việt Nam
 VŨ TÙNG

Nhu cầu săm lốp ngày 
càng gia tăng 
Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm, các 
loại xe mô tô, ô tô lưu hành năm sau 
đều cao hơn năm trước, tính đến 
cuối 2012 gần 36 triệu chiếc xe máy 
lưu hành, cộng với hơn 1,5 triệu ô tô 
và chưa kể các loại xe đạp, xe công/
nông nghiệp khác,… Trong dài hạn, 
kinh tế phát triển, thị trường vận 
chuyển nói chung và thị trường ô tô 
nói riêng còn nhiều tiềm năng, kéo 
nhu cầu săm lốp tăng mạnh. Dự báo 
tăng trưởng nhu cầu lốp xe ở Việt 
Nam  từ 2012 đến 2016 trung bình 
mỗi năm trên 5%. 

Doanh nghiệp sản xuất 
săm lốp ở Việt Nam
Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng 
(SRC), tiền thân là Công ty Cao su 
Sao Vàng được thành lập từ năm 
1960, có thể coi là đơn vị sản xuất 
lốp xe đầu tiên ở Việt Nam cùng 
với nhà máy lốp xe đạp Michelin, 
nhà sản xuất lốp xe hơi/xe tải nhẹ 
như Châu Bá, Lê Văn Hậu. Đến 
năm 2012, Việt Nam có 830 doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành lốp 
xe, gồm 30 doanh nghiệp sản xuất, 
170 doanh nghiệp mua bán, 170 
đơn vị xuất khẩu và 460 đơn vị nhập 
khẩu lốp xe (theo Bản tin Cao su 
Việt Nam, tháng 4/2013). Trong đó, 
các đơn vị sản xuất lốp xe chủ lực 
của Việt Nam là SRC, Công ty Cao 
su Đà Nẵng (DRC) và Công ty Công 
nghiệp Cao su Miền Nam (CSM), cả 
ba đều thuộc Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam (Vinachem). Thị trường lốp 
xe đầy tiềm năng đã thu hút các tên 

Nguồn cao su tự nhiên dồi dào cộng với nhu cầu 
sử dụng các phương tiện vận chuyển gia tăng đã 
thu hút nhiều “đại gia” ngành săm lốp trên giới đến 
Việt Nam, khiến thị trường săm lốp sôi động và cạnh 
tranh gay gắt.

Nhu cầu sử dụng lốp xe máy ở Việt Nam
Đvt: triệu chiếc

2010 2011 2012* 2013** 2014** 2015** 2016**

Số lượng xe máy 
lưu hành

31,00 34,30 35,95 37,95 39,95 41,95 43,95

Nhu cầu lốp xe 
máy thay thế

26,35 29,16 30,56 32,26 33,96 35,66 37,36

% so với tổng 
nhu cầu lốp xe

81,5 81,5 90,3 89,0 89,5 89,9 90,3

Số lượng xe máy 
mới

3,00 3,30 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00

Nhu cầu lốp xe 
máy lắp mới #

6,00 6,60 3,30 4,00 4,00 4,00 4,00

% so với tổng 
nhu cầu lốp xe

18,5 18,5 9,7 11,0 10,5 10,1 9,7

Tổng nhu cầu 
lốp xe máy

32,35 35,76 33,86 36,26 37,96 39,66 41,36

Tăng trưởng (%) ‘ 10,5 -5,3 7,1 4,7 4,5 4,3

Ghi chú: *: ước đoán, **: dự báo, #: chỉ tính số lượng xe máy lắp mới phục vụ cho 
nhu cầu tiêu thụ thực ở nội địa. 

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Nhu cầu sử dụng lốp ô tô ở Việt Nam
Đvt: triệu chiếc

2011 2012* 2013** 2014** 2015** 2016**

Số lượng ô tô lưu hành 1,428 1,509 1,594 1,684 1,780 1,880

Số lượng ô tô mới sản xuất 0,046 0,039 0,042 0,045 0,048 0,052

Số lượng ô tô mới tiêu thụ 0,110 0,081 0,085 0,090 0,096 0,100

Nhu cầu lốp ô tô lắp mới 0,184 0,157 0,169 0,180 0,193 0,207

Nhu cầu lốp ô tô thay thế 4,132 4,367 4,614 4,874 5,151 5,439

Tổng nhu cầu lốp ô tô 
cho thị trường nội địa

4,316 4,523 4,783 5,054 5,345 5,647

Tăng trưởng (%) “ 4,80 5,73 5,68 5,74 5,65

Ghi chú: *: ước đoán, **: dự báo 
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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Săm lốp xe tải năng

Săm lốp xe tải nhẹ

Săm lốp xe đặc chủng

Săm lốp xe máy

Săm lốp xe đạp

Khác

tuổi lớn như Bridgestone, Michelin, 
Kimho, Yokohama, Kenda… đầu tư 
xây dựng nhà máy sản xuất săm lốp 
tại Việt Nam. 

Trong các doanh nghiệp trong 
nước, dẫn đầu năng lực sản xuất là 
CSM, SRC đứng thứ hai, kế đến là 
DRC. Tháng 3/2013, DRC sản xuất 
được lốp radial sẽ vượt lên vị trí thứ 
hai về sản xuất lốp ô tô; cuối 2013 
dự án sản xuất lốp radial của CSM 
hoàn thành; và dự kiến đến năm 
2014, nhà máy của Bridgestone đi 
vào hoạt động, như vậy năng lực 
sản xuất săm lốp ở Việt Nam sẽ tăng 
đáng kể trong thời gian tới. 

Năng lực sản xuất của CSM, DRC, SRC
ĐVt: ngàn chiếc

2012 2013

CSm DRC SRC CSm DRC SRC

Lốp ô tô 1.200 500 500 1.200 1.010 500

Săm xe máy 800 400 500 800 800 500

Lốp xe máy 6.000 2.000 2.500 6.000 2.000 2.500

Săm xe máy 22.000 2.000 7.000 22.000 2.000 7.000

Lốp xe đạp 5.000 6.000 8.000 5.000 6.000 8.000

Săm xe đạp 8.000 3.000 10.000 8.000 3.000 10.000

Công suất hoạt 
động (%)

70-75 95 40-60 70-75 90 40-60

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Năng lực sản xuất lốp ô tô trong nước
ĐVt: ngàn chiếc

2012 2013 2014 2015 2016

CSM 1.200 1.200 1.375 1.445 1.550

DRC 500 1.010 1.010 1.140 1.380

SRC 500 500 500 500 500

Yokohama 400 400 400 400 400

Kumho 3.150 6.300 6.300 6.300 6.300

Bridgestone “ “ 6.500 6.500 6.500

Khác 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Tổng cộng 5.750 18.410 25.085 25.285 25.630

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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Cơ cấu doanh thu CSM, năm 2011
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Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Cơ cấu doanh thu DRC, năm 2011

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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Sản phẩm săm lốp trên thị trường 
Việt Nam phong phú: lốp sử dụng 
cho xe đạp, xe máy, ô tô, đến các 
loại xe đặc chủng trong nông 
nghiệp, công nghiệp… Các đơn 
vị sản xuất săm lốp trong nước 
có Casumina hoạt động dựa trên 
công nghệ châu Âu, DRC dựa trên 
dây chuyền công nghệ Nhật Bản, 

châu Âu, còn lại chủ yếu sử dụng 
công nghệ thiết bị Trung Quốc, 
Đài Loan,… trong khi các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử 
dụng công nghệ từ công ty mẹ như 
Kumbo với công nghệ Hàn Quốc, 
Bridgestone hay Michelin sử dụng 
công nghệ Âu-Mỹ. Các tập đoàn 
nước ngoài đang đầu tư sản xuất 

tại Việt Nam với công nghệ hiện đại 
đang ngày càng mở rộng hệ thống 
đại lý và thâm nhập nhiều hơn vào 
các cửa hàng bán lẻ, cộng thêm các 
sản phẩm săm, lốp ngoại trên thị 
trường có xuất xứ từ Thái Lan, Nhật, 
Trung Quốc,… gây nhiều khó khăn 
cho các doanh nghiệp trong cuộc 
đua giành thị phần.

Sản phẩm tiêu thụ của SRC, năm 2011 (triệu chiếc)

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Kết quả kinh doanh của 3 đơn vị trong nước sản xuất săm lốp hàng đầu 
Đvt: tỷ đồng

2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

DRC

Doanh thu thuần 2.160 2.646 2.785 3.018 3.739 4.211

Lợi nhuận ròng 196 198 313 316 337 356

CSm

Doanh thu thuần 2.700 2.924 3.044 3.109 4.304 5.570

Lợi nhuận ròng 141 39 254 289 294 324

SRC

Doanh thu thuần 1.152 1.212 1.088 1.167 1.247 1.332

Lợi nhuận ròng 14 2 45 46 47 47

Nguồn: Trung tâm Phân tích ACBS.

Sôi động thị trường săm lốp 
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Săm lốp xe máy
Săm lốp xe đạp
Săm lốp ô tô - xe con
Săm lốp ô tô - xe khách, xe tải và xe cơ giới khác

Săm lốp
xe máy,

42%

Săm lốp
xe đạp,
9,2%

Săm lốp
xe ô tô -
xe con,
18%

Săm lốp xe
ô tô - xe khách,

xe tải và
xe cơ giới

khác, 
30,7%

48,7%

CSM,
17.4%

DRC,
16.1%

SRC,
7.2%

Khác,
59.3%

Săm lốp sản xuất chủ yếu phục 
vụ nhu cầu trong nước, xuất 
khẩu khoảng 15% sản lượng toàn 
ngành. Năm 2011, sản lượng lốp xe 
đạp đạt 21,3 triệu chiếc, phân nửa 
sản lượng thuộc các doanh nghiệp 
trực thuộc Vinachem, còn lại từ 
các doanh nghiệp FDI; lốp xe máy:  
28,4 triệu chiếc, Vinachem chiếm 
24,6%; lốp ô tô 5,3 triệu chiếc, 
Vinachem chiếm 38%. Tốc độ tăng 
trưởng trung bình giai đoạn 2005-
2011 của lốp xe đạp là 0,7%, lốp xe 
máy là 8,9%, còn lốp ô tô có mức 
tăng trưởng khá cao: 20,8%.

Tính theo tỷ trọng doanh thu 
trong toàn ngành thì CSM chiếm 
17,4%, DRC: 16,1% và SRC: 7,2%, 
tổng cộng 3 doanh nghiệp trực 
thuộc Vinachem chiếm 40,7% 
tổng thị phần. Nếu tính riêng săm 
lốp xe máy thì CSM chiếm 20% 
thị phần và dẫn đầu toàn ngành, 
trong khi dòng lốp xe khách, xe 
tải thì dẫn đầu là DRC chiếm 35% 
thị phần, còn CSM chiếm 25%. Dù 
số lượng ít hơn lốp xe máy nhưng 
nhờ giá trị cao nên săm lốp ô tô 
chiếm phần lớn trong cơ cấu giá 
trị ngành săm lốp Việt Nam.

Sản phẩm săm lốp sản xuất tại Việt Nam

CSm DRC SRC Yokohama Kumho Bridgestone Cheng 
Shin Inoue Kenda

Lốp ô tô x x x x x x x - -

Phân theo công nghệ

Bias x x x N/A - - N/A - -

Radial x - - N/A x x x - -

Phân theo loại lốp

Xe hơi x x x x x x - - -

Xe tải x x x x - - x - -

Xe công nghiệp x x x x - - - - -

Máy bay - - x - - - - - -

Lốp đắp x x - - - - - - -

Săm ô tô x x x x x x x - -

Lốp xe máy x x x x - - x x x

Săm xe máy x x x x - - - x x

Lốp xe đạp x x x - - - - - x

Săm xe đạp x x x - - - - - x

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Bộ Công thương.

Thị phần ngành săm lốp Việt Nam

Nguồn: Công ty Chứng khoán Bảo Việt, tháng 12/2012.

Cơ cấu giá trị ngành săm lốp Việt Nam

Nguồn: Công ty Chứng khoán Bảo Việt, tháng 12/2012.
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Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Bộ Công thương.

Sản lượng sản xuất săm lốp xe máy

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Bộ Công thương.
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Trước 2009, kim ngạch xuất khẩu 
lốp xe luôn thấp hơn nhập khẩu, từ 
2010, xu thế ngược lại và kim ngạch 
xuất khẩu tính đến nay vẫn theo 
xu thế tăng và Việt Nam trở thành 
nước xuất siêu lốp xe. 

Năm 2012, xuất khẩu nhiều nhất 
là các công ty có vốn đầu tư nước 
ngoài là Kumho, Chính Tân và 
Kenda chiếm gần 70% kim ngạch, 
còn ba công ty lốp xe lớn của Việt 
Nam là CSM, DRC và SRC chỉ chiếm 

12,8%.  Lốp xe Việt Nam xuất khẩu 
qua 137 nước, dẫn đầu kim ngạch 
là thị trường Mỹ với 78,1 triệu 
USD, chiếm 23% tổng kim ngạch 
xuất khẩu, chủ yếu là lốp xe ô tô 
và xe tải, kế đến là Malaysia: 8% 
kim ngạch, Brazil chiếm 5%. Xét về 
lượng thì Brazil nhập khẩu nhiều 
lốp xe nhất với 2,3 triệu chiếc, chủ 
yếu là lốp xe đạp và xe mô tô nên 
có giá trị thấp. Mặt hàng xuất khẩu 
nhiều nhất là lốp xe đạp với 9,62 
triệu chiếc, kế đến là xe máy: 7,96 

triệu chiếc và lốp xe ô tô: 3,58 triệu 
chiếc. Về giá trị, lốp ô tô là mặt 
hàng chủ lực góp 48,7% kim ngạch 
xuất khẩu, kế đến là lốp xe mô tô: 
19,7% và lốp xe tải: 18%.

Thị trường nhập khẩu lốp xe vào 
Việt Nam  năm 2012 chủ yếu từ Thái 
Lan (44%), kế đến là Nhật  (12%) và 
Trung Quốc (12%); số lượng gần 4 
triệu chiếc, gồm lốp xe tải (36,6%), 
xe ô tô (36,2%), có giá trị lên đến 
269,3 triệu USD.  �

Sản lượng sản xuất săm lốp ô tô

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Bộ Công thương.
Từ nhập đến xuất siêu lốp xe

Kim ngạch xuất nhập khẩu lốp xe Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012

Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013
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Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013

Các thị trường nhập khẩu lốp xe Việt Nam năm 2012 (giá trị, %)

Các loại lốp xuất khẩu chính

Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013
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Các doanh nghiệp xuất khẩu lốp tiêu biểu

Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013, Hiệp hội Cao su Việt Nam.

STT Doanh nghiệp Thị phần 
(%)

Loại hình 
doanh nghiệp Sản phẩm xuất khẩu chính

1. Công ty TNHH Lốp KumHo Việt Nam 43,86 FDI Lốp ô tô.

2. Công ty TNHH Công nghiệp Cao su Chính Tân Việt 
Nam

12,05 FDI Lốp: ô tô, xe tải, mô tô.

3. Công ty Cao su Kenda (Việt Nam) 11,95 FDI Lốp: mô tô, xe đạp.

4. Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 9,14 VN Lốp: xe tải, mô tô, xe đạp, xe công 
nghiệp, lốp đặc.

5. Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam 4,47 FDI Lốp: ô tô, xe tải,  mô tô, xe đạp, xe 
công nghiệp.

6. Công ty TNHH Săm Lốp xe Liên Phúc 4,05 FDI Lốp: mô tô, xe đạp. 

7. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 3,20 FDI Lốp: xe tải,  xe đạp, xe công/nông 
nghiệp, xe đặc chủng.

8. Công ty TNHH Cao su Thời Ích 2,66 FDI Lốp: xe mô tô, xe công/nông 
nghiệp, xe đặc chủng.

9. Công ty Shih Fa Rubber Industries (VIETNAM) 1,42 FDI Lốp: xe mô tô,  xe công nghiệp.

10. Công ty TNHH ASEAN Tire 0,55 FDI Lốp:  xe mô tô.

11. Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng 0,48 VN Lốp:  xe tải,  xe mô tô, xe đạp, xe 
công nghiệp, xe đặc chủng

12. Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam 0,37 FDI Lốp:  xe mô tô.

13. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phong Thạnh 0,12 VN Lốp đặc.

14. Công ty TNHH Cao su INOUE 0,04 Liên doanh Lốp:  xe mô tô, lốp đặc.

15. Các công ty khác

Lốp xe tải Lốp xe ô tô
Lốp xe công nghiệp Lốp xe máy
Lốp máy bay Lốp xe nông nghiệp
Lốp xe đạp Các loại khác

Chủng loại lốp nhập khẩu năm 2012

Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013

Các thị trường nhập khẩu chính năm 2012

Thái Lan,
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Nhật Bản,
17% Trung Quốc,

12%
Ấn Độ,

7%
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Các nước 
khác,
16%

Nguồn: Bản tin Cao su Việt Nam, tháng 4/2013
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Siêu tụ: tương lai của pin
 P. NGUYỄN

Điều ai cũng có thể gặp phải: đang dùng điện thoại 
kiểm tra tin nhắn, email,… nhưng rồi biểu tượng màu 
đỏ ở phía trên màn hình xuất hiện cảnh báo pin sắp hết, 
và nhiều khả năng chiếc điện thoại của bạn sẽ “chết” 
trước khi “lết” qua hết phần còn lại. So với các cách 
lưu trữ năng lượng khác, đặc biệt so với nhiên liệu hóa 
thạch, một cục pin 0,5kg chứa năng lượng ít hơn 0,5 kg 
xăng (khoảng 0,7 lít). Điều đó cũng không tệ lắm nếu 
năng lượng của pin dễ làm đầy trở lại. Một chiếc xe điện 
hiện nay chỉ có thể đi được 1-2 trăm cây số lại phải sạc, 
nếu như có thể sạc trong vòng vài phút thay vì hàng giờ 
thì sức chứa năng lượng thấp cũng không phải là vấn 
đề lớn. Ngoài ra, nếu pin cũ/ hư  không được xử lý đúng 
cách, thành phần của nó có thể ngấm vào đất /nước  sẽ 
trở nên độc hại đối với con người, động vật và cây cối.

Các nhà khoa học đã mất rất nhiều năm và cố gắng tạo 
ra loại pin có khả năng lưu trữ năng lượng cao hoặc ít ra 
không mất nhiều thời gian sạc. Nếu có thể làm cách nào 
đó chế tạo loại pin hoàn hảo này, khá nhiều thiết bị, từ 
điện thoại đến máy tính xách tay và xe điện tương lai sẽ 
ít phiền toái hơn hiện nay. Loại pin hoàn hảo này có thể 
tác động tích cực đến một số vấn đề quan trọng khác 
như biến đổi khí hậu, chiến tranh dầu hỏa, ô nhiễm môi 
trường, v.v…

Một cách tiếp cận để cải thiện pin là …quên pin đi, thay 
vào đó là cải thiện tụ điện. Tương tự như pin, tụ điện là 

Điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác có thể sạc pin 
chỉ trong vài giây và chỉ cần sạc một lần mỗi tuần hay 
thậm chí mỗi tháng. Pin này có khả năng phân hủy sinh 
học và an toàn cho môi trường.

một thiết bị chứa (năng lượng) điện. Tuy nhiên tụ điện 
sạc và xả năng lượng nhanh hơn pin nhiều. Vậy làm sao 
để chế tạo tụ điện lưu trữ thật nhiều năng lượng đồng 
thời sạc một cách nhanh chóng và “xả chậm rải” ? Trong 
vài năm qua các nhà nghiên trên khắp thế giới đã chạy 
đua để làm việc đó. Họ đang ráo riết đeo đuổi "siêu tụ" 
- một loại tụ điện lưu trữ năng lượng dùng các điện cực 
than ngâm trong dung dịch điện phân.

Trên hành trình đưa siêu tụ vào đời sống
Pin thường bao gồm các tế bào điện hóa. Những tế bào 
này có hai điện cực cách nhau, ở giữa là chất điện phân. 
Một trong hai điện cực cho các điện tử (electron) thoát 
ra trong khi điện cực kia thu nhận các electron. 

1. Đầu pin
2. Lỗ thông hơi an toàn
3. Miếng che
4. Vỏ nhôm
5. Cực dương

6. Lớp cách
7. Lớp carbon
8. Lớp thu điện
9. Lớp carbon
10. Cực âm

Cấu tạo siêu tụ
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Siêu tụ có hai vật liệu dẫn điện (thường là tấm kim loại) 
được phủ một lớp than (carbon) hoạt tính và ngâm 
trong chất điện phân. Một tấm kim loại chứa các ion 
dương, còn tấm kia chứa ion âm. Khi sạc, các ion tích tụ 
trên bề mặt của hai tấm kim loại phủ carbon này. Siêu 
tụ giống như có hai tụ điện ghép lại làm một. Đây là lý 
do đôi khi siêu tụ được giới thiệu như là tụ điện hai lớp.

Tại sao đến nay chưa sử dụng siêu tụ điện thay cho pin 
trong các thiết bị?  

Giống như pin, tụ điện thông thường lưu trữ năng 
lượng điện, tuy nhiên pin có thể vừa tạo ra vừa lưu 
trữ các electron, còn tụ điện chỉ có khả năng lưu trữ 
electron. Siêu tụ hiện nay có khả năng  lưu giữ năng 

lượng không nhiều, và do sử dụng chất điện phân hữu 
cơ nên tốc độ phóng thích năng lượng của siêu tụ cao 
hơn nhiều so với pin. Ngoài ra, siêu tụ là loại thiết bị 
điện áp thấp nên để đạt được mức điện áp làm việc hữu 
dụng, cần phải nối nhiều tụ lại. Hơn nữa, sản xuất siêu 
tụ hiện nay không hiệu quả, ví dụ, nếu muốn sử dụng 
siêu tụ để cấp nguồn cho máy tính xách tay, bạn có thể 
phải chi hàng trăm đô la cho hàng tá siêu tụ. Khi nối 
với nhau, chuỗi các siêu tụ này sẽ tạo ra một máy tính 
xách tay không còn “di động”. Do những hạn chế trên, 
sử dụng siêu tụ trong các thiết bị điện tử gia dụng và di 
động chưa khả thi. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong 
nghiên cứu khoa học, chúng ta đang đến rất gần cú đột 
phá có thể thay đổi điều này.

Các nhà nghiên cứu tại UCLA (University of California, Los 
Angeles) phát triển kỹ thuật mới để mở rộng việc sản xuất siêu tụ. Pin và mô đun pin siêu tụ của Maxwell Technologies.

14

Với công trình phát triển siêu tụ bé xíu đặt vừa bên trong chiếc pin điện thoại di động và có thể sạc trong vòng 20 đến 30 giây, 
cô sinh viên Eesha Khare của đại học California (UCLA) đã được trao giải Nhà khoa học trẻ 2013 của Intel Foundation. 



STinfo SỐ 12 - 2013

Không gian công nghệ

Nhà hóa học John Chmiola tại Berkeley Lab đang phát triển một loại vi siêu tụ
 có thể làm tăng đáng kể hiệu suất và tuổi thọ của các thiết bị lưu trữ

năng lượng (điện) di động. Nguồn: Berkeley Lab Public Affairs.

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên 
cứu tại Đại học California (UCLA) đã 
tìm ra cách sản xuất siêu tụ dùng 
graphene có khả năng tích điện 
nhiều hơn, sạc nhanh hơn so với 
pin lithium hiện nay gấp ba lần. 
Graphene là vật liệu dẫn điện mới 
nhất được biết đến (mời xem bài 
“Graphene: cuộc cách mạng cho 
ngành điện tử”, STINFO số 04/2009), 
nhưng nó khó sản xuất và áp dụng. 
Điểm đáng ghi nhận của phát hiện 
mới này là siêu tụ graphene được 
tạo ra bằng thiết bị ghi DVD rẻ tiền, 
đơn giản. Các nhà nghiên cứu phát 
hiện khi đặt tấm phim graphite oxit  
trên đĩa DVD trắng rồi dùng công 
nghệ laser của DVD (công nghệ 
LightScribe) để ghi đĩa, graphite 
oxit khi đó được “cắt lát” thành 
graphene. Đặt chất điện phân giữa 
các lát graphene sẽ có một loại siêu 
tụ mới. 

Không dừng lại ở đó, các nhà nghiên 
cứu còn bắt đầu xử lý đến các điện 
cực. Richard Kaner, người đứng đầu 
nhóm nghiên cứu nói: "Chúng tôi 
đặt chúng cạnh nhau theo mô hình 
đan xen, giống như ngón tay đan xen 
nhau. Điều này giúp tăng tối đa diện 
tích bề mặt tiếp xúc cho mỗi điện cực 
đồng thời giảm đoạn đường mà các 
ion trong chất điện phân cần khuếch 
tán. Kết quả tạo ra loại siêu tụ mới có 
dung lượng và tốc độ sạc cao hơn".

Vài năm trước, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Phòng 
thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley đã bắt tay vào 
việc tạo ra siêu tụ siêu nhỏ (hay vi siêu tụ). Sử dụng 
phương pháp tương tự như để chế tạo vi mạch cho các 
thiết bị điện tử, các nhà nghiên cứu khắc các điện cực 
của tấm phim carbon nguyên khối lên nền cacbua titan 
dẫn điện. Kết quả tạo ra vi siêu tụ có mật độ lưu trữ 
năng lượng ít nhất gấp đôi các siêu tụ hiện có.

Khi nào sẽ có siêu tụ cho các thiết bị điện tử?
Những đột phá khoa học trên vẫn cần được thử nghiệm 
trong thực tế, và điều đó đang diễn ra. Một số siêu tụ đã 
được đưa vào sử dụng theo nhiều cách khác nhau. "Siêu 
tụ dùng carbon hiện đang được sử dụng cho xe buýt điện, 
nguồn điện dự phòng cho xe tải và trong các điện thoại 
di động để cấp nguồn cho đèn flash cùng rất nhiều ứng 
dụng khác", theo Kaner, ông cũng cho biết phòng thí 
nghiệm của mình tại UCLA hiện đang tìm đối tác để sản 
xuất siêu tụ graphene ở quy mô công nghiệp.

Vậy siêu tụ khi nào sẽ thay thế pin? Thật không may, 
Kaner cho rằng điều đó chưa thể sớm xảy ra. Thiết bị 
tiêu dùng luôn cố nhồi nhét ngày càng nhiều năng 
lượng hơn vào trong một không gian nhỏ, điều này 
có nghĩa các siêu tụ sẽ cần phải được chế tạo nhỏ hơn 
nữa và duy trì nguồn năng lượng trong thời gian dài 
hơn. Tin mừng, tại Phòng Thí nghiệm Berkeley các nhà 
nghiên cứu đang phát triển chất điện phân mới để tăng 
khả năng lưu trữ cho loại vi siêu tụ của mình, đồng thời 
nghiên cứu cách thức cho phép sạc lên đến cả triệu lần 
và thời gian sạc chỉ mất vài phút. “Mục tiêu nhắm đến là 
tăng năng lượng lưu trữ đến mức gần bằng pin”, nhà hóa 
học John Chmiola nói. Nhiều khả năng siêu tụ sẽ làm 
việc trong các thiết bị của chúng ta song song với công 
nghệ pin hiện tại. 

Nhờ các nghiên cứu tại UCLA và Berkeley, siêu tụ sẽ 
được chế tạo nhỏ hơn và rẻ hơn, và có thể một ngày 
nào đó được sử dụng rộng rãi hơn trong các thiết bị 
điện tử nhỏ hơn. Vấn đề chỉ là thời gian.  �
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Pin Lithium-Ion tinh thể thiếc

Lithium-ion có thể được xem đã đưa ra chuẩn mực 
cho công nghệ pin sạc: là loại năng lượng cô đặc, 
tương đối rẻ và được sử dụng trong nhiều thiết bị 
từ máy tính bảng, máy ảnh đến khoan điện và cả 
máy bay. Lithium là nguyên tố kim loại nhẹ nhất trên 
bảng tuần hoàn và có tiềm năng hóa điện lớn nhất.

4 loại pin mới sẽ làm thay đổi thế giới
 P. NGUYỄN

Pin lithium-ion có thể sạc lại đã phục vụ chúng 
ta tốt, nhưng chúng ta luôn muốn thứ tốt hơn. 
Loại pin lý tưởng sẽ phải đáp ứng các ứng dụng 
từ máy bay, xe điện đến điện thoại, máy ảnh và 
cả lưới điện... Dĩ nhiên, nó phải nhỏ gọn và thân 
thiện với môi trường. Các nhà nghiên cứu trên 
khắp thế giới đang săn tìm loại pin như vậy. 

Pin lithium-ion tạo ra điện bằng cách truyền các 
ion lithium từ điện cực âm đến điện cực dương, và 
ngược lại khi sạc. Tuy nhiên các điện cực thường 
được làm bằng coban, niken, mangan hoặc than 
chì không hấp thu được nhiều ion như mong 
muốn. Từ đó đã nảy sinh ý tưởng dùng chất liệu 
nano làm điện cực để tăng khả năng lưu trữ năng 
lượng của pin.

Các nhà khoa học phát hiện thiếc là vật liệu tuyệt 
vời để tăng khả năng lưu trữ năng lượng của pin. 
Tinh thể thiếc có khả năng nở rộng gấp ba lần kích 
thước bình thường khi hấp thụ các ion lithium, và 
sau đó co lại khi giải phóng ion (giống như miếng 
bọt biển). Đặc tính này cho phép tăng gấp đôi 
dung lượng của pin, theo Laboratory of Inorganic 
Chemistry tại ETH Zurich.

Pin metal-Air

Tên giống một ban nhạc độc đáo, pin "metal-air” 
(kim - khí) là một loại pin “khác thường”  có các 
điện cực kim loại tương tác với không khí thay vì 

chất lỏng. Các điện cực này được 
chế tạo từ hỗn hợp kim loại (tốt 
nhất là l ithium và natri) có khả 
năng tương tác với oxy trong 
không khí tạo ra dòng điện. 

Các chuyên gia cho rằng pin 
lithium-khí sẽ là “chìa khóa”  cho 
pin xe điện, hứa hẹn kéo dài cự 
ly đi được lên đến 1.000 km hay 
hơn so với mức trung bình hiện 
tại chỉ khoảng 100-200 km. Hiện 
thời công nghệ này chưa ổn 
định, nhưng việc nghiên cứu và 
đầu tư thì “ổn” .  Ví dụ, IBM hiện 
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đang nghiên cứu chế tạo một mẫu pin lithium-khí 
cho máy bay Dreamliner của Boeing.

Một “đối thủ” của pin lithium-khí là natri-khí. Theo lý 
thuyết, loại pin này có dung lượng thấp hơn nhưng 
ổn định hơn và dễ chế tạo hơn lithium-khí, và hiệu 
quả hơn so với pin lithium-ion hiện nay. Thực ra 
các thử nghiệm cho thấy pin natri-khí có thể lưu 
trữ năng lượng cao hơn pin lithium-khí. Vì vậy hiện 
nay công nghệ này được cho là có ưu thế so với pin 
lithium-khí. Ngoài ra còn có loại pin nhôm-khí và 
kẽm-khí, loại pin kẽm-khí đã có mặt trên thị trường 
và có thể tìm thấy trong máy trợ thính.

Pin kim loại lỏng

Lưới điện hiện nay không có khả năng lưu trữ, vì 
thế các nhà máy điện phải “phỏng đoán” khi giải 
bài toán cung cầu, điều này làm cho hiệu quả của 
hệ thống điện không cao. Thử tưởng tượng một 
loại pin quy mô lưới điện có khả năng thu giữ năng 
lượng để “nhà đèn”  cấp phát theo yêu cầu. Đây là 
một trong những ý tưởng đằng sau cái gọi là "lưới 
điện thông minh" ,  dựa trên công nghệ thông tin để 
dự đoán biến động nhu cầu, và kim loại lỏng được 
xem là thành phần có tính quyết định để hiện thực 
ý tưởng này.

Nguyên lý hoạt động như sau: hai điện cực kim 
loại lỏng, cực âm có mật độ thấp và cực dương có 
mật độ cao, ngăn cách bởi chất điện phân muối 
nóng chảy. Sự khác biệt trong thành phần giữa 
hai kim loại lỏng làm phát sinh điện áp (mời xem 
thêm bài “Những công ty sáng tạo nhất trong lĩnh 
vực năng lượng” ,  STINFO số 5/2013).

Cha đẻ ý tưởng này, giáo sư Donald Sadoway của 
học viện MIT cho biết dự kiến trong năm 2014 sẽ 
có sản phẩm mẫu.

Siêu tụ graphene

Không là pin nhưng siêu tụ graphene có khả năng 
lưu trữ năng lượng hấp dẫn nhất và có thể làm cho 
pin trở nên lỗi thời.  Không giống như pin, sinh ra 
dòng điện thông qua phản ứng điện hóa, tụ điện 
chỉ lưu trữ năng lượng. Thách thức cho đến nay đó 
là chế tạo tụ điện nhỏ gọn, ít tốn kém và lưu trữ 
được nhiều năng lượng hơn so với pin, được gọi 
là "siêu tụ" .

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra graphene- 
một tấm carbon chỉ dày cỡ một nguyên tử. có 
khả năng tăng đáng kể mật độ năng lượng của tụ 
điện. Một sinh viên tại Phòng thí nghiệm Đại học 
California (UCLA) đã “tình cờ”  tìm ra cách sản xuất 
graphene với giá rẻ sử dụng công nghệ thông 
dụng hiện tại (mời xem thêm bài “Siêu tụ:  tương 
lai  của pin” ,  STINFO số 12/2013). Nếu phải chọn 
một công nghệ thì siêu tụ graphene có vẻ là lựa 
chọn sáng giá nhất. Chỉ riêng vật liệu graphene đã 
đủ hấp dẫn.  �

Pin kim loại lỏng

Siêu tụ graphene

Pin kim - khí
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 BÍCH VÂN

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

Nghiên cứu đề xuất khung chính sách khuyến khích phát triển khu 
công nghiệp sinh thái tại TP. HCM và một số tỉnh thành lân cận.

Chủ nhiệm đề tài: GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, TS. Phan Thu Nga.
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Văn Lang. 
Năm hoàn thành: 2013.
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

Đề tài được thực hiện nhằm xây 
dựng khung chính sách khuyến 

khích phát triển khu công nghiệp 
sinh thái (KCNST) phù hợp với điều 
kiện của TP.HCM và có thể áp dụng 
cho một số tỉnh thành lân cận. Nhóm 
nghiên cứu tập trung phân tích cơ sở 
khoa học và xây dựng hệ thống tiêu 
chí, chỉ số đánh giá xếp hạng KCNST 
đối với các KCN hiện hữu; đánh giá 
khả năng áp dụng hệ thống tiêu chí 
và chỉ số đã đề xuất trong thực tế.

Theo đó, mô hình KCNST đề xuất áp 
dụng cho TP.HCM và các tỉnh thành 
lân cận là hình thành mô hình hệ công 
nghiệp sử dụng tài nguyên hiệu quả 
(bằng cách giảm tiêu thụ nguyên liệu 
và năng lượng nhờ thiết kế và vận hành 
hợp lý, tăng cường sử dụng nguồn 
năng lượng tái tạo, tăng cường hoạt 
động tái sử dụng, tái chế và trao đổi chất 
thải) và không gây ô nhiễm môi trường 
(nhờ thu gom, xử lý hợp lý chất thải). Hệ 
thống tiêu chí đánh giá KCNST đối với 
các KCN hiện hữu được đề xuất gồm hai 
nhóm là hệ thống tiêu chí sàng lọc và hệ 
thống tiêu chí đánh giá và xếp hạng cấp 
độ đạt KCNST. Nhóm tiêu chí sàng lọc 
gồm 8 tiêu chí đánh giá theo phương 
pháp loại dần, giúp lựa chọn những 
KCN đạt yêu cầu để xem xét, đánh giá và 
xếp hạng cấp độ đạt KCNST. Nhóm tiêu 
chí đánh giá và xếp hạng gồm 4 nhóm 
tiêu chí chính (tuân thủ các quy định 

Tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung 
(UTCTC) là 5,6/100.000 người 

và xếp thứ tư trong số các dạng ung 
thư ở phụ nữ mọi lứa tuổi. Do UTCTC 
diễn tiến rất chậm (có thể đến vài chục 
năm) nên việc phát hiện sớm các tổn 
thương tiền ung thư có ý nghĩa lớn 
trong việc phòng và điều trị bệnh.

Đề tài được thực hiện nhằm hoàn 
chỉnh quy trình tạo kháng thể đơn 
dòng (KTĐD) kháng một số protein 

Nghiên cứu tạo và ứng dụng kháng thể đơn dòng nhằm phát 
hiện sớm ung thư cổ tử cung.

Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương.

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khoa Thương. 

Năm hoàn thành: 2013.

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

pháp luật về BVMT; quy hoạch dòng vật 
chất và năng lượng hiệu quả; xây dựng 
mạng lưới cộng sinh công nghiệp; thiết 
kế thân thiện với môi trường) với 38 tiêu 
chí đánh giá, giúp xem xét một cách chi 
tiết, toàn diện những điểm đạt và chưa 
đạt đối với công ty đầu tư hạ tầng khu 
công nghiệp (Cty ĐTHT KCN) và cơ sở 
sản xuất (CSSX) trong KCN trước khi 
công nhận cấp độ đạt KCNST.  

Hệ thống tiêu chí đánh giá KCNST đối 
với các dự án phát triển KCNST gồm 5 
nhóm tiêu chí chính với 32 tiêu chí đánh 
giá cho phép đánh giá và giúp chủ đầu 
tư xem xét các yếu tố cần thiết để hình 
thành KCNST ngay từ giai đoạn quy 
hoạch, thiết kế và xây dựng.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ thống 
tiêu chí này đánh giá thí điểm đối với 14 
Cty ĐTHT KCN-KCX trên địa bàn TP.HCM, 
43 CSSX thuộc KCX Tân Thuận, 59 CSSX 
thuộc KCN Hiệp Phước và KCN Long 
Hậu (Long An) với 24 CSSX đang hoạt 

động tại thời điểm đánh giá. Kết quả 
cho thấy, hệ thống tiêu chí đánh giá và 
xếp hạng cấp độ đạt KCNST đã đề xuất 
là công cụ hữu ích, giúp đánh giá một 
cách khách quan, tổng quát, xem xét 
mọi khía cạnh liên quan một cách định 
lượng mức độ đạt yêu cầu của KCNST 
đối với các KCN-KCX hiện hữu và dự án 
phát triển KCN trong tương lai. Kết quả 
đánh giá cũng cho phép xác định cụ thể 
những tồn tại làm cho KCN-KCX và CSSX 
trong các KCN-KCX hiện hữu chưa đạt 
yêu cầu để có thể xếp hạng KCNST như 
nghiên cứu đề xuất.

Nhóm nghiên cứu đề xuất 3 nhóm 
chính sách (khuyến khích) phát triển 
KCNST gồm hoàn thiện cơ sở pháp lý, 
chính sách về tài chính và chính sách về 
nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức. 
Trong đó, vai trò của các cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền và hình thức 
khuyến khích, hỗ trợ cũng như lộ trình 
thực hiện được xác định cụ thể.  �
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Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn TP. HCM, nhu cầu tiêu 

thụ rau xanh của người dân thành phố 
khoảng 1.200 tấn/ngày. Rau sản xuất 
tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 20% nhu 
cầu, còn lại rau được nhập chủ yếu từ Đà 
Lạt, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 
Trung Quốc... Hiện công nghệ sau thu 
hoạch đang áp dụng tại các vùng sản 
xuất rau tập trung như huyện Củ Chi, 
Hóc Môn và Bình Chánh khá đơn giản, 
lạc hậu. Rau sau khi thu hoạch không 
được sơ chế, đóng gói đúng quy trình 
nên chất lượng rau không cao, tỷ lệ hư 
hỏng cao khoảng từ 15-20%. 

Đề tài được thực hiện nhằm điều tra 
khảo sát hiện trạng xử lý, đóng gói 
rau trên địa bàn TP. HCM, từ đó thiết 

Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế, bảo quản và chế tạo 
thiết bị sơ chế, bảo quản một số loại rau phổ biến tại TP. HCM.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Đình Dũng.
Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM.
Năm hoàn thành: 2013.
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

Máy rửa rau ba ngăn, một trong 
những thiết bị chính của dây chuyền 

sơ chế đóng gói rau. Ảnh: BV.

ThS. Phạm Đình Dũng và một số 
sản phẩm của đề tài. Ảnh: BV.

kế, chế tạo và triển khai ứng dụng 
hệ thống xử lý, đóng gói rau sau thu 
hoạch công suất 200 kg/giờ; ứng 
dụng và chuyển giao mô hình xử lý, 
bảo quản và đóng gói rau.

Các loại rau trồng chủ yếu tại TP. HCM 
là cà chua, dưa leo, cà tím, cải xanh, cải 
ngọt, rau muống, xà lách... Công nghệ 
sơ chế, bảo quản rau sau thu hoạch tại 
TP. HCM còn một số hạn chế cần khắc 
phục như: phương pháp thu hoạch, 
xử lý, đóng gói rau còn làm thủ công, 
chưa cơ khí hóa, tỷ lệ rau hao hụt sau 
thu hoạch cao, rau chưa đảm bảo về vệ 
sinh an toàn thực phẩm... Nhóm nghiên 
cứu đã hoàn thiện một số thông số 
công nghệ trong các quy trình sơ chế, 
xử lý, đóng gói và bảo quản rau. Đối với 
rau ăn quả (cà chua, dưa leo) thì  xử lý ở 
nồng độ ozone 7 ppm trong 4 phút có 
khả năng tiêu diệt trên 99% vi sinh vật 
bám trên bề mặt, giảm dư lượng NO3

-. 
Rau ăn quả được làm ráo nước bằng chế 
độ hút chân không thích hợp nhất ở 650 
mmHg kết hợp với nhiệt độ làm lạnh 
6oC có khả năng tách trên 80% lượng 
nước bám trên bề mặt rau, với tỷ lệ gãy 
dập của rau thấp hơn 0,03 %, thời gian 
hoạt động của máy khoảng 30 phút. 

Đối với rau ăn lá (rau cải xanh, rau 
muống và xà lách), xử lý ở nồng độ 

liên quan chặt chẽ đến UTCTC như E7 
HPV 16, 18, p16INK4A; ứng dụng các 
KTĐD tạo được để phát triển các quy 
trình và xây dựng các kit chẩn đoán 
nhằm phát hiện sớm UTCTC. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được 
các quy trình thành phần của công 
nghệ KTĐD gồm quy trình tạo protein 
tái tổ hợp, tạo KTĐD và các quy trình 
ứng dụng để phát hiện kháng nguyên 

mục tiêu trong mẫu bệnh dựa trên kỹ 
thuật immunoPCR, hóa tế bào miễn 
dịch và ELISA. Cụ thể, đã tạo được các 
protein E7 HPV 6, 11, 16, p16INK4A. 
Các protein này được kiểm tra bằng kỹ 
thuật Western blot và có độ tinh sạch 
92-95%, được sử dụng để gây đáp ứng 
miễn dịch trên chuột cho nội dung tạo 
KTĐD. Từ các KTĐD tạo được, nhóm 
nghiên cứu xây dựng các quy trình và 
các kit immunoPCR, hóa tế bào miễn 

dịch và ELISA. Các kit được xây dựng 
(KTImmunoPCR E7/18, KTE7-16ICC, 
KTE7-18ICC, KTp16ICC, KTp16ELISA) 
để phát hiện các kháng nguyên mục 
tiêu trong tế bào và dịch ly giải tế bào 
cổ tử cung. Trong đó, KTp16ICC và Kit 
KTp16ELISA có độ đúng, độ chính xác 
tốt, có khả năng triển khai thực tế cao. 
Các quy trình được xây dựng trong đề 
tài có thể chuyển giao cho các đơn vị 
nghiên cứu và ứng dụng có nhu cầu.  �

ozone 10 ppm trong 4 phút có khả 
năng tiêu diệt trên 99% vi sinh vật bám 
trên bề mặt; làm ráo nước ở độ hút chân 
không 650 mmHg kết hợp với nhiệt độ 
làm lạnh 6oC là thích hợp nhất với khả 
năng tách trên 90% lượng nước bám 
trên bề mặt rau, tỷ lệ dập của rau thấp 
0,01%, thời gian hoạt động của máy 
khoảng 30 phút. 

Một dây chuyền sơ chế, đóng gói rau 
công suất 200 kg/giờ đã được thiết kế 
chế tạo gồm 4 thiết bị chính là: máy 
rửa 3 ngăn, máy ly tâm, máy làm lạnh 
hút chân không và máy đóng gói bao 
bì. Dây chuyền đã được lắp đặt và hoạt 
động tại Công ty TNHH SX-TM-DV Kim 
Xuân Quang. Nhóm tác giả đã biên 
soạn tài liệu về quy trình công nghệ xử 
lý, đóng gói và bảo quản rau; biên soạn 
tài liệu hướng dẫn vận hành các thiết 
bị máy móc trong dây chuyền; tổ chức 
tập huấn giới thiệu mô hình cho các chủ 
trang trại, hộ kinh doanh rau quả.  �
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
STINFO giới thiệu các Hỏi-Đáp công nghệ thật gần gũi với sản xuất và đời sống ở Việt Nam. 
Quý độc giả cần trao đổi hay giới thiệu các công nghệ do mình sáng tạo hoặc  muốn tìm hiểu 
các công nghệ khác, vui lòng liên hệ Ban biên tập STINFO, địa chỉ 79 Trương Định, Quận 1, 
TP.HCM, ĐT: 08 38297040 (403), email: stinfo@cesti.gov.vn.

Hỏi: Đề nghị giới thiệu công nghệ 
và thiết bị để khai thác hiệu quả sức 
gió phục vụ tưới tiêu cho vùng xa?  
(Nguyễn Văn Hưng - Ninh Thuận)

Đáp: Khai thác và sử dụng nguồn năng 
lượng gió giàu tiềm năng ở Việt Nam 
là một trong những giải pháp thay thế 
nguồn năng lượng hóa thạch đang dần 
cạn kiệt và bảo vệ môi trường. Để phục 
vụ tưới tiêu trong nông nghiệp, tác giả 
Phạm Mã Nhi đã nghiên cứu thiết kế 
máy bơm nước chạy bằng sức gió có 
kết cấu đơn giản nhằm giảm chi phí 
sản xuất và được cấp bằng sáng chế số 
1-0007596 tại Việt Nam.

Nguyên lý hoạt động của máy bơm 
nước theo sáng chế là chuyển năng 
lượng từ chuyển động quay của các 
cánh quạt gió thành chuyển động lên 
xuống của pit tông máy bơm nước. Kết 
cấu máy bơm như sau:

Trục xoay nằm ngang (1) có phần đầu 
và phần đuôi được làm liền khối, một 
đoạn của phần đuôi được tạo thành 
trục vít (2), tại các vị trí phía trước và phía 
sau (2) có trang bị hai ổ trục (21) để đỡ 
trục xoay (1), các cánh quạt gió (3) được 
lắp cố định vào đầu mút phần đầu; 

Bộ điều tốc-chuyển hướng gồm có 
bánh vít (20) được lắp khớp với trục vít 
(2); trục xoay thẳng đứng (63) được nối 
với bánh vít (20) sao cho khi bánh vít 
(20) quay, trục xoay (63) quay, và được 
kéo dài xuyên qua đáy vỏ (61); 

Vỏ (61) là một kết cấu hình trụ rỗng mà 
đầu trên hở và được trang bị mặt bích 
hình vành khuyên để được lắp cố định 
với các ổ trục (21), còn đầu dưới của nó 
được bịt kín bằng đáy vỏ có lỗ hở để trục 
xoay (63) xuyên qua và quay trong đó; 

Bánh răng côn (23) đồng trục và được 
lắp cố định tại đầu mút dưới của trục 

xoay (63); bánh răng côn (24) được lắp 
khớp trực giao với bánh răng côn (23); 

Và trục khuỷu (25) được lắp xoay được 
vào hai ổ trục (26), (27) tại hai đầu mút 
của nó, một tay đòn của trục khuỷu 
(25) được lắp cố định và đồng trục 
với bánh răng côn (24), một đầu tự do 
của thanh truyền (28) của trục khuỷu 
(25) được lắp xoay được vào chốt (29), 

chốt này được lắp cố định vào cần pit 
tông (41) nhờ đai lắp; 

H2 thể hiện bơm pit tông (4) gồm có 
xi lanh (42) dạng hình trụ rỗng mà đầu 
dưới có trang bị van một chiều thứ nhất 
(43) và có thể được lắp với ống dẫn nước 
vào (44); pit tông (46) có dạng hình trụ 
rỗng được bố trí bên trong xi lanh (42) 
nhờ các bộ phận đỡ kiểu trượt (47) sao 

H1: Hình chiếu đứng máy bơm nước.
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cho pit tông (46) chuyển động lên xuống 
được bên trong xi lanh (42), bên trong 
pit tông (46) có lắp van một chiều thứ hai 
(45), đáy pit tông này được trang bị hai 
cơ cấu bịt kín (49a), (49b) được lắp ngược 
chiều nhau để tạo ra áp suất bên trong xi 
lanh (42) khi pit tông (46) chuyển động 
lên xuống, còn đầu trên của pit tông (46) 
được lắp với cần pit tông (41). Các van 
một chiều được bố trí ngược chiều nhau 
sao cho khi pit tông (46) chuyển động 
xuống, van (43) đóng, van (45) mở để 
đẩy nước lên, và ngược lại, khi pit tông 
(46) chuyển động lên, van (43) mở, van 
(45) đóng để hút nước vào xi lanh. Ngoài 
ra, có thể lắp thêm bộ phận chắn rác (48) 
tại đầu ống dẫn nước vào (44).

Van một chiều (H3) gồm có thân van 
(12) là một kết cấu hình trụ rỗng mà 
tại một đầu có trang bị gờ chặn (11) để 

H2: Hình chiếu đứng bơm pit tông 
được sử dụng trong máy bơm nước.

H3: Hình chiếu đứng của van một chiều.

tạo nên cửa nạp (10), và tại đầu kia có 
trang bị gờ nổi hình vành khuyên (18) 
để tạo nên cửa xả (17) sao cho đệm bịt 
kín (16) có thể được tỳ khít lên đó, ở các 
thành bên đối nhau của mặt theo chu 
vi trong của thân van (12) được trang bị 
các rãnh dẫn hướng (13); phao (14) có 
dạng hình đĩa được trang bị các mấu lồi 
(15) tại các thành bên của mặt theo chu 
vi ngoài của phao (14) sao cho chúng có 
thể trượt tự do bên trong các rãnh dẫn 
hướng (13); và đệm bịt kín (16) được lắp 
cố định vào mặt dưới của phao (14).

Máy bơm nước chạy bằng sức gió theo 
sáng chế hoạt động như sau: khi có gió, 
các cánh quạt (3) quay, trục xoay nằm 
ngang (1) quay. Vì trục vít (2) được tạo 
ra trên trục xoay (1) và được lắp khớp 
với bánh vít (20), nên bánh vít (20) quay. 
Điều này sẽ làm cho trục xoay thẳng 
đứng (63) của bộ điều tốc-chuyển 
hướng quay, tiếp đó, bánh răng côn 
(23) quay, bánh răng côn (24) quay theo 
chiều vuông góc với bánh răng côn 
(23). Vì tay đòn của trục khuỷu (25) được 
nối với bánh răng côn (24), nên trục 
khuỷu (25) quay, nhờ đó thanh truyền 
(28) quay và làm cho cần pit tông (41) 
chuyển động lên xuống. Pit tông (46) 
của bơm pit tông (4) được nối với cần 
pit tông (41) chuyển động tịnh tiến lên 
xuống, nên pit tông (46) cũng chuyển 
động tịnh tiến lên xuống. Khi pit tông 
(46) chuyển động lên, van một chiều 
(45) đóng, van một chiều (43) mở, và 
do tác dụng của bộ phận bịt kín (49a), 
áp suất được tạo ra trong xi lanh (42), 
nhờ đó nước được hút vào bên trong xi 
lanh (42). Khi pit tông (46) chuyển động 
xuống, van một chiều (45) mở, van một 
chiều (43) đóng, và do tác dụng của 
bộ phận bịt kín (49b), áp suất được tạo 
ra bên trong xi lanh (42), nhờ đó nước 
bên trong xi lanh được đẩy qua van một 
chiều (45) theo cần pit tông (41) qua các 
ống dẫn nước ra ngoài.

Trong thực tế, hướng gió luôn thay đổi, 
vì vậy cần phải điều chỉnh các cánh gió 
của động cơ gió theo hướng gió để tận 
dụng tối đa nguồn năng lượng. Vì thế, 
một phương án khác của sáng chế còn 
thêm bộ phận định hướng gió. Bộ phần 
này gồm có các lỗ định vị (62) được 
tạo ra theo đường ngoại vi của bề mặt 
theo chu vi ngoài của vỏ (61) sao cho 

khoảng cách giữa hai lỗ liền kề nằm 
trong khoảng từ một nửa đến hai phần 
ba đường kính của lỗ, nhờ đó có thể 
điều chỉnh liên tục cánh của động cơ 
gió theo hướng gió, và sao cho các chốt 
định vị có thể ăn khớp với một trong 
các lỗ định vị; chốt định vị (64) được tạo 
ren ngoài, có thể vặn xuyên qua trụ (65) 
được lắp cố định trên khung đỡ ở vị trí 
gần vỏ (61) để chốt này có thể ăn khớp 
với lỗ định vị khi cần cố định hướng của 
các cánh gió.

Khi cần điều chỉnh hướng của các cánh 
quạt gió, chốt định vị (64) được tháo ra 
khỏi lỗ định vị (62), xoay vỏ (61) của bộ 
điều tốc-chuyển hướng đến vị trí mong 
muốn, sau đó lắp chốt định vị (64) vào 
lỗ định vị (62) tương ứng với hướng của 
các cánh quạt gió tại vị trí đã điều chỉnh.

Thực tế chứng tỏ rằng máy bơm nước 
chạy bằng sức gió theo sáng chế với các 
cánh quạt có đường kính 2000 mm, xi 
lanh của bơm pit tông có đường kính 60 
mm, pit tông có đường kính 27 mm, bộ 
điều tốc-chuyển hướng có tỉ số truyền 
14:1, tần suất của pit tông khoảng 14 lần/
phút và chế độ gió cấp 3 theo cấp độ gió 
Việt Nam, có thể bơm lưu lượng nước từ 
500 đến 600 lít nước/giờ lên cao độ từ 7 
đến 10 m. Hơn nữa, máy bơm nước này 
có thể hoạt động khi gió ở cấp 2 và hoạt 
động tốt khi gió ở cấp 3 đến cấp 6. 

Máy bơm nước chạy bằng sức gió theo 
sáng chế có thể phục vụ tưới tiêu cho 
các vùng nông thôn một cách hiệu 
quả, góp phần tiết kiệm năng lượng 
điện, xăng dầu,... không gây ô nhiễm 
môi trường và hiệu ứng nhà kính. Máy 
bơm có kết cấu đơn giản và nhờ đó 
giá thành chế tạo thấp.  �
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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, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM 
ĐT: 08-3825 0602; Fax: 08-3829 1957; Email: techmart@cesti.gov.vn 

CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Máy bao phim
Là thiết bị được sử dụng rộng rãi 
trong các ngành:

•	 Dược phẩm: bao phim, bao dịch…

•	 Thực phẩm: bao sôcôla… 

•	 Hóa học: bao chất xúc tác, bao 
phân hóa học, bao thức ăn gia súc. 

Thiết bị có thể thiết kế theo quy mô 
khách hàng yêu cầu.

Thông số kỹ thuật:

•	 Tiêu chuẩn đạt được: TCVN.

•	 Đường kính nồi bao 46 cm .

•	 Tốc độ quay nồi bao 0,5-25 v/ph.

•	 Động cơ 1/2HP.

•	 Nhiệt cấp 8 KW.

•	 Quạt thổi 1/2 HP. 

•	 Quạt hút 2 HP. 

•	 Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 

cụm nồi bao: 120 x 110 x 
160 cm.

•	 Khối lượng 350 Kg.

Ưu điểm của CN/TB:

•	 Giá thành hệ thống rẻ 
hơn so với nhập ngoại, chất 
lượng tốt và vận hành đơn 
giản, tiết kiệm năng lượng.

•	 Có nhiều lựa chọn về 
công suất.

•	 Tất cả các bộ phận tiếp 
xúc với nguyên liệu bằng 
thép không rỉ. Nồi bao và 
cánh bằng inox SUS304 
hoặc SS316. 

•	 Việc lấy liệu được tự động 
hóa nhờ phễu lấy liệu.

•	 Sản phẩm đạt chất lượng cao, dễ 
dàng vận hành và vệ sinh.

•	 Thiết bị hoạt động an toàn, đạt 

tiêu chuẩn  thực hành sản xuất 
tốt (GMP - Good Manufacturing 
Practices).  �
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mô tả quy trình CN/TB

Sau quá trình xử lý, các chất ô nhiễm 
sẽ được tách ra khỏi nước thải dưới 
dạng cặn bã gọi là bùn thải, thường 
có hàm lượng cặn từ 1-5%. Điều này 
có nghĩa là thể tích bùn rất lớn, gây 
tốn kém chi phí thu gom và phân hủy. 
Để giải quyết vấn đề trên thì máy ép 
bùn băng tải có chức năng làm đặc 
bùn tối đa để giảm thể tích bùn đến 
10 lần so với ban đầu, mang lại hiệu 
quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm.

Máy được thiết kế theo nguyên lý 
lọc ép liên tục bởi 2 băng tải đi qua 
hệ thống rulo theo quy trình sau: 
bùn sau khi tạo bông được nạp vào 
máy qua vùng tách nước sơ bộ, sau 
đó vào vùng ép áp suất thấp, đến 
vùng vắt áp suất cao để giảm tối đa 
lượng nước có trong bã, kế đến là 
vùng cạo bã, sau đó băng tải đi qua 
vùng rửa băng tải và tiếp tục trở về 
vùng nạp liệu. 

Máy ép bùn băng tải

Bảng thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật NSP-500 NSP-650 NSP-800 NSP-950 NSP-1100

Động cơ (KW) 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5

Khí nén (KW) 0,4 0,4 0,75 0,75 0,75

Chiều rộng băng tải (mm) 500 650 800 950 1.100

Công suất (m3/giờ) 0,5 - 1,0 1,5 - 2,0 1,5 - 3,0 2,0 - 4,0 2,5 - 5,0

Hàm lượng cặn (%) 1,0 - 4,0 1,0 - 4,0 1,0 - 5,0 1,0 - 5,0 1,0 - 5,0

Độ ẩm bã (%) 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85

Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) 2.300 x 780 x 
1.800

2.300 x 930 x 
1.800

2.300 x 1.080 x 
1.850

2.450 x 1.230 x 
1.850

2.450 x 1.380 x 
1.850

Nước rửa (m3/giờ) 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 3,0

Trọng lượng (Kg) 800 1.000 1.400 1.500 1.700

Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục và 
đồng thời với nhau:

Thông số kỹ thuật:

•	 Máy được chế tạo theo nguyên 
lý lọc ép băng tải đôi, cấp liệu liên 
tục.

•	 Tốc độ băng tải điều chỉnh vô 
cấp bằng biến tần.

•	 Có cơ cấu lái và cân chỉnh độ 
lệch băng tải tự động bằng khí 
nén.

•	 Điều chỉnh được lực ép giữa 2 
băng tải bằng khí nén, để tăng độ 
khô của bùn.

•	 Vật liệu chế tạo bằng SUS304 
hay thép nhúng kẽm nóng, chống 
ăn mòn hóa học cao.

•	 Băng tải bằng nhựa tổng hợp, 

nhập khẩu từ Mỹ hay châu Âu.

•	 Hàm lượng hỗn hợp bùn nạp 
vào 1-5% cặn.

•	 Độ ẩm bã sau ép đạt đến 65 – 86 % 
( tùy theo từng loại bùn).

•	 Điện cung cấp 220/380 V, 3 pha, 
P = 1,5 – 3,5 Kw.

Ưu điểm của CN/TB:

•	 Nước rửa băng tải lấy từ nguồn 
sau xử lý (đạt tiêu chuẩn B) không 
cần nước sạch.

•	 Mẫu mã đẹp và kết cấu gọn nhẹ 
dễ vận hành và bảo dưỡng.

•	 Có nhiều kiểu và công suất khác 
nhau phù hợp với mục đích sử 
dụng.

•	 Tiết kiệm polymer đông tụ bùn.  �

Bùn vào

Bơm bùn

Động cơ 
khuấy

Bơm hóa 
chất

Động cơ 
khuấy

TRỘN
POLYMER

MÁY NÉN 
KHÍ

xả nước 
lọc

TỦ
ĐIỀU 

KHIỂN

BÙN SAU KHI ÉP

nước sạch

bồn
 polymer
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Techmart Hóa, Dược và Môi trường 2013

Công nghệ và thiết bị tiêu biểu:
Hệ thống xử lý rác thải, công 
nghệ Plasma Pyrolysis

Hệ thống giúp tiêu hủy chất thải nguy 
hại dạng rắn và lỏng, để thu hồi khí 
nhiên liệu (Syngas), chạy máy phát điện.

Ưu điểm của hệ thống:
•	 Không gây ô nhiễm bầu khí quyển 
như các lò đốt bằng dầu/khí.
•	 Chất thải thứ cấp là bằng 0% (so 
với các lò đốt thông thường là 15%).
•	 Công suất xử lý: từ 1 tấn/ngày đến 
600 tấn/ngày.

Các bộ kit kiểm tra nhanh môi trường nước và không khí

Ứng dụng hiệu quả khí sinh học biogas

Quy trình xử lý H2S bằng vật liệu hấp thụ Quy trình tạo viên vật liệu hấp thụ tách H2S

công nghệ plasma 
ứng dụng trong tiệt 
trùng không khí có 
ưu điểm: xử lý nhanh 
và hiệu quả, chất 
ôxy hóa mạnh, hiện 
tượng vật lý và động 
lực học của các hạt 
mang điện làm phá 
vỡ các thành phần 
độc hại và diệt khuẩn 
trong không khí.

Công nghệ plasma lạnh trong xử lý tiệt trùng không khí tại bệnh 
viện, phòng thí nghiệm, trường học hoặc nơi công cộng

Nguyên lý hoạt động của máy tiệt trùng không khí 
công nghệ Plasma

Khí vào

Máy bơm khí (2)

Bộ lọc và van 
tiết lưu (2)

Buồng Plasma 
(3)

Khí sạch đi ra

Nguồn 
Plasma (4)

Điều khiển 
(5)

Bùn đỏ Zeolite Mặt sắt

Rữa bằng 
NaOH

Silica-gel Carbon hoạt 
tính

Sấy

Biogas vào

N2/ Không khí

Bơm Lưu lượng kế

Kiểm tra 
H2S vào

Kiểm tra biogas ra

Cột xử lý H2S

Được tổ chức từ ngày 05 - 06 / 12 / 2013, tại Techmart Daily - Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCm
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Nano - Curcumin: tăng cường 
khả năng hấp thụ tinh chất curcumin

 KIm mINH (Tổng hợp)

Củ nghệ từ lâu đã được xem là loài dược liệu quý, nghệ 
có tác dụng làm lành vết thương, chữa các chứng viêm 

loét, đau dạ dày, giải độc gan, hoạt huyết, làm tan máu ứ, 
giúp co hồi tử cung sau sinh…Hoạt chất mang lại tác dụng 
sinh học của nghệ là curcumin - một polyphenol kỵ nước 
thường gọi là diferuloylmethan. Curcumin ít tan trong nước, 
nên việc hấp thu chất này trong cơ thể rất thấp. Giờ đây, 
màng bao mi-xen nano khắc phục được nhược điểm này.

Kết hợp với công nghệ hiện đại, các nhà khoa học thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã làm chủ 
được công nghệ sản xuất ra các hạt mi-xen polyme có kích 
thước nano tan trong nước (H2O), dùng bao bọc tinh chất 
curcumin chiết xuất từ nghệ, sản xuất ra nano curcumin, 
giúp tăng độ hấp thu curcumin của cơ thể lên 95% và hiệu 
quả điều trị bệnh của chất curcumin tăng 40 lần.

GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch Hội Nội khoa Việt 
Nam cho biết: “Công nghệ nano giúp sản xuất ra các viên 
thuốc với các thành phần thuốc, phân tử thuốc rất nhỏ được 
bao bọc bởi các hạt mỡ thì khả năng của nó đi vào máu và xâm 
nhập vào các tế bào bệnh lý rất cao. Thứ hai là các thuốc đi tới 
đích tác dụng. Ví dụ nó đi vào tế bào ung thư chứ không đi vào 
tế bào lành, tạo nên hiệu quả điều trị trúng đích”.

Khả năng xâm nhập và hoạt tính chống ung thư của nano 
curcummin đã được tiến hành qua 4 thí nghiệm:

•	Thí nghiệm 1: đánh giá khả năng ức chế/tiêu diệt tế bào 
ung thư trên mô hình nuôi cấy đơn lớp. 

•	Thí nghiệm 2: đánh giá khả năng ức chế sự tăng trưởng 
khối ung thư nuôi cấy 3D in vitro. 

•	Thí nghiệm 3: đánh giá khả năng xâm nhập vào tế bào 
ung thư cuôi cấy đơn lớp. 

•	Thí nghiệm 4: đánh giá khả năng xâm nhập khối ung thư. 

Kết quả thu được cho thấy:  

Nano curcumin có khả năng ức chế sự tăng trưởng của 
tế bào ung thư vú, phổi và đại tràng hiệu quả hơn so với 
curcumin, khả năng ức chế sự phát triển của khối ung thư 
vú nuôi cấy 3 chiều với nồng độ thấp hơn nhiều lần so với 
curcumin. Nano curcumin có khả năng xâm nhập tốt vào tế 
bào ung thư vú MCF7 trên mô hình nuôi cấy 2D và 3D. 

Công nghệ nano – Curcumin sẽ được giới thiệu chi tiết vào 
lúc 8 giờ ngày 05/12/2013 tại Techmart Hóa, Dược và Môi 
trường 2013 với các chuyên đề “Ứng dụng công nghệ nano 
curcumin trong y-dược học” và “ Ứng dụng nano curcumin 
trong phòng và trị bệnh”.  �

Sự phân bố của curcumin và nano- curcumin 
trong môi trường nước

Ghi chú: MCF7 (ung thư vú), H1299 (ung thư phổi không tế bào 
nhỏ), HCT116 (ung thư đại tràng); CumarGold: nano-curcumin.

Sự xâm nhập của curcumin và nano- curcumin 
vào khối ung thư vú MCF7

Khả năng ức chế/tiêu diệt các tế bào ung thư 
nuôi cấy đơn lớp

Nano-curcumin có khả năng ức chế sự tăng trưởng của cả 
ba dòng tế bào ung thư, khả năng ức chế mạnh hơn so với 
curcumin tinh chất. 



STinfo SỐ 12 - 2013

 Không gian công nghệ

26

Sáng chế về trà
 mINH NHẬT

Người xưa chuộng cái thú cùng bạn hữu nhấp hớp trà 
thơm đàm đạo dưới ánh trăng. Trà nay đã biến tấu muôn 
vàn để theo kịp nhịp sống hối hả, bớt đi nhiều vẻ cầu kỳ, 
nhàn nhã xưa nhưng vẫn mang đủ đầy hương sắc. 

Số bằng sáng chế: 2-0000769; cấp 
ngày: 18/05/2009 tại Việt Nam; tác giả 
và chủ bằng: Đinh Thị Phiển; địa chỉ: 
35/7 Nguyễn Thái Học, phường Đồng 
Tiến, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Xạ đen là dược liệu quý trong Đông 
y; vị đắng chát, tính hàn, giúp giải 
độc, thanh lọc cơ thể, tăng cường 
miễn dịch, đặc biệt được cho là 
hiệu quả trong điều trị ung thư. Đây 
là dạng cây bụi leo, dễ trồng nên 
mang lại giá trị về mặt kinh tế. 

Giải pháp hữu ích đề cập đến trà 
hòa tan chứa xạ đen và quy trình 
sản xuất trà hòa tan này với thành 
phần gồm:

•	Xạ đen: khoảng 60-69% trọng lượng, 

•	Dây khai: khoảng 10-15% trọng 
lượng. 

•	Bèo hoa dâu lá nhỏ: khoảng 10-15% 
trọng lượng.

•	Nhân sâm: khoảng 10-15 % trọng 
lượng. 

•	Cam thảo: khoảng 1-3% trọng lượng. 

Trà hòa tan theo giải pháp hữu ích 
có tác dụng nâng cao sức khỏe; 
tăng cường trí nhớ, khả năng miễn 
dịch và hỗ trợ phòng trị ung thư.  �

Trà hòa tan chứa xạ đen

Số công bố đơn: 25856; ngày nộp 
đơn: 04/01/2008 tại Việt Nam; tác 
giả: Lê Văn Tri; đơn vị nộp đơn: 
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh 
học; địa chỉ: 814/3 đường Láng, 
quận Đống Đa, Hà Nội.

Rau má còn được gọi là “liên tuyền 
thảo” có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, 
cải thiện trí nhớ và chống lão hóa.

Sáng chế đề xuất quy trình sản 
xuất trà sinh học từ cây rau má 
hữu cơ gồm các công đoạn: làm 
sạch rau má thu hoạch được và 
cho vào máy sấy (hoặc buồng 
sấy); sấy khô chân không ở nhiệt 
độ 75 - 80 độ C trong 3 giờ để thu 
được rau má khô. 

Rau má hữu cơ sử dụng trong sáng 

Quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má

chế phải là rau má được trồng 
theo phương pháp nông nghiệp 
hữu cơ, chỉ dùng toàn phân phức 
hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon 
(được cấp Bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích HI-0201); nghiền và 
trộn với chất bảo quản tự nhiên, 
đường hải tảo theo tỷ lệ 0,001% 
khối lượng để tạo sản phẩm. 

Số công bố đơn: 25795; ngày nộp đơn: 
29/09/2010 tại Việt Nam; tác giả: Lê Văn 
Trị; đơn vị nộp đơn: Công ty Cổ phần 
Công nghệ sinh học; địa chỉ: 814/3 
đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Gạo lứt là loại gạo chỉ bỏ vỏ trấu, chưa 
xát bỏ lớp cám gạo, rất giàu dinh dưỡng. 
Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trà 
sinh học từ gạo lứt gồm các công đoạn: 

 � Ngâm hạt gạo lứt trong nước sạch.

 � Rang gạo lứt trong lò rang ở nhiệt 
độ 85 độ C (± 2 độ C) trong thời gian 
60 phút để thu được hạt gạo lứt có 
màu cánh gián.

 � Xay hạt gạo lứt tới kích thước 1 mm.

 � Trộn gạo lứt vụn với chất bảo quản 
tự nhiên và đường hải tảo (một loại 

Quy trình sản xuất trà sinh học từ hạt gạo lứt

đường thiên nhiên).

 � Đóng gói sản phẩm.

Trong đó, gạo lứt sử dụng phải được 
lấy từ hạt lúa trồng theo phương 
pháp nông nghiệp hữu cơ, chỉ 
dùng phân phức hợp hữu cơ vi sinh 
Fitohoocmon (được cấp Bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích HI-0201) 
với số lượng 3 tấn/ha và không dùng 
thuốc trừ sâu hóa học.  �
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Số bằng sáng chế: 1-0006008; cấp 
ngày: 28/11/2006 tại Việt Nam; 
tác giả và chủ bằng: XU Jiying; 
địa chỉ: No.28, Meiyuan Alley, 
Xuanjing Road Xuanzhou District, 
Xuancheng City, Anhui Province, 
242000 P.R. China.

Sáng chế đề cập phương pháp chế 
biến sản phẩm từ cây trà, cụ thể 
là hoa trà. Hoa trà chín có vị ngọt 
với mùi hương hấp dẫn nhưng rất 
mỏng manh nên cần quy trình chế 
biến thật khoa học để không làm 
hao hụt hoạt chất của hoa. Quy 
trình gồm các bước: 

•	Thu hái: để hiệu quả nhất, nên 
thu hái hoa trà trong khoảng 
thời gian 2-3 ngày trước khi hoa 
trà thụ phấn đến 2-3 ngày sau 
khi hoa thụ phấn. Hoa trà được 
đựng trong các giỏ rỗng làm 
bằng nhựa hoặc tre rồi phân loại.

•	Loại nước: hoa trà đã phân 
loại được tãi ra (dàn mỏng trên 
bề mặt) với độ dày 2-5 cm trên 
chiếu tre hoặc nền xi măng và 
đảo nhẹ nhàng hằng giờ. Thời 
gian loại nước tốt nhất là 6 giờ 
và không quá 10 giờ. 

•	Hấp: sau khi loại nước, hoa trà 
được hấp, nhiệt độ gia nhiệt 
cho hoa được kiểm soát trong 
khoảng từ 80-100oC. 

•	Sấy khô: bước sấy khô nên được 
thực hiện vài lần, tốt nhất là 3-4 
lần. Nhiệt độ sấy từ 60-180 độ C. 
Độ dày của hoa trà trên đĩa sấy 
của thiết bị sấy khoảng 2-3 cm. 
Sau khi sấy khô, hoa trà được 
lấy ra khỏi thiết bị và tãi đến khi 
nguội, sau mỗi lần tãi, thời gian 
tãi phải dài hơn.

•	Đông lạnh nhanh: hoa trà được 

Số bằng sáng chế: 1-0005863; cấp 
ngày: 07/09/2006 tại Việt Nam; 
tác giả và chủ bằng: Nguyễn Phú 
Kiều; địa chỉ: Yên Bình - Dương Xá 
- Gia Lâm - Hà Nội.

Các loại thuốc phòng trị HIV/AIDS 
có nguồn gốc hóa chất thường 
gây suy tủy, suy thận khi sử dụng 
lâu dài. Sáng chế đề cập đến thuốc 
có nguồn gốc thảo dược dùng để 
điều trị HIV/AIDS có thể ức chế 
hoặc làm giảm nồng độ virus HIV 
trong cơ thể, giúp người bệnh hồi 
phục sức khỏe lại ít tác dụng phụ.

Thảo dược theo sáng chế chứa các 
hoạt chất chiết xuất từ cây trà hoa 
Dormoy (Camellia dormoyana – 
còn gọi là “chè bạc”) và cây lô hội 
(nha đam) theo tỷ lệ thành phần 
như sau (% khối lượng):

 � Trà hoa Dormoy: 80 – 90%.

 � Lô hội: 5- 10%.

 � Tá dược: vừa đủ.

Trà hoa Dormoy và lô hội đều 
chứa nhiều dược chất quý, có 
khả năng tăng cường miễn dịch 
và kháng virus HIV tốt. Đặc biệt, 

Phương pháp chế biến hoa trà

Thảo dược Vegakiss điều trị HIV/AIDS từ cây trà hoa Dormoy và cây Lô hội

trà hoa Dormoy còn có hoạt chất 
melalacca tiêu diệt nấm candida 
thường xuất hiện ở bệnh nhân 
AIDS giai đoạn cuối (các loại thuốc 
thảo dược hiện có trên thị trường 
không có tác dụng này). Cây lô 
hội ngoài các dược tính nêu trên 
còn kháng được virus gây cúm và 
gây viêm não.

Hỗn hợp dịch chiết thu được từ 2 
loại thảo mộc kể trên không chỉ 
giúp tăng cường miễn dịch (như 
khi phối hợp đơn lẻ cây trà hoặc 
lô hội với các dược thảo khác), mà 
còn ức chế sự phát triển và sao 
chép của virus HIV, làm giảm nồng 
độ virus HIV trong cơ thể hiệu quả.

Kết quả thử nghiệm của Bộ Y tế 
trong năm 2010 cho thấy, thuốc 
Vegakiss làm giảm các triệu chứng 
lâm sàng trên bệnh nhân nhiễm 
HIV đã có suy giảm miễn dịch và 
bệnh nhân AIDS. Thuốc không 
gây tác dụng phụ, giúp người 
bệnh ăn, ngủ tốt và tăng cân. �

làm đông lạnh nhanh ở nhiệt độ 
từ - 20 đến - 40 độ C trong 20 phút. 

•	Nghiền nhỏ: hoa trà được lấy 
ra khỏi thiết bị làm đông lạnh 
và ngay lập tức đưa vào thiết bị 
nghiền để nghiền nhỏ. 

Toàn bộ quy trình không dùng 
chất hóa học nên bảo toàn được 
các chất dinh dưỡng tự nhiên và 
dược tính của hoa trà. 
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Bức xạ ion hóa là gì?
Bức xạ phát ra từ một nguồn phát (như mặt trời hay 
máy phát bức xạ,…), ví dụ ánh sáng nhìn thấy cũng là 
một dạng bức xạ, nhiệt cũng là bức xạ hay những vụ 
nổ tại nhà máy điện nguyên tử làm hơi nước thoát ra 
ngoài có chứa chất phóng xạ cũng được gọi là bức xạ 
(bức xạ nguyên tử). 

Bức xạ được phân loại theo năng lượng (tần số) cao 
hay thấp. Bức xạ tần số thấp còn gọi là bức xạ không 
ion hóa do không có đủ năng lượng cắt đứt các liên 
kết hóa học, không tạo ra các ion có hoạt tính cao 
(như ánh sáng mặt trời, tia UV năng lượng thấp, tia 
hồng ngoại, sóng radio,…. ). Bức xạ ion hóa (BXIOH) là 
bức xạ có đủ năng lượng cắt đứt các liên kết hóa học, 
đánh bật các điện tử ra khỏi các nguyên tử, hay tạo ra 
các ion có hoạt tính cao. BXIOH đi qua môi trường vật 
chất, làm cho môi trường đó ion hóa trực tiếp hay ion 
hóa gián tiếp và làm thay đổi cấu trúc hóa học của các 
đối tượng vật chất trong môi trường đó, có thể gây 
đột biến (thay đổi) trong DNA phân tử, gây tổn thương 
trên tế bào, vi khuẩn, virus, … 

Một số dạng BXIOH phổ biến như hạt alpha, hạt beta, 
tia gamma, tia X. Hạt alpha (tia α) là hạt nhân He 
(He2+) bị phân rã ở trạng thái kích thích để cho phân 
rã gamma nhằm giải phóng năng lượng; hạt beta là 
tên chung cho các điện tử (e-, β-) và positron (e+, β+) 
trong quá trình phân rã beta. 

Năng lượng hấp thụ bức xạ/đơn vị khối lượng vật chất tính 
bằng Gray (Gy),  theo hệ đo lường chuẩn SI thì 1 Gy= 1 J/kg.

Các nguồn bức xạ ion hóa quy mô công nghiệp:

Nguồn gamma: phát ra từ nguồn đồng vị phóng xạ, độ 
xuyên vào vật chất cao, phổ biến là Co-60 (Cobalt-60) 
phát tia gamma có năng lượng 2,5 MeV và Cs-137 
(Ceasium-137) phát tia gamma có năng lượng 0,66 MeV.

Tia X: có độ xuyên vào vật chất cao, năng lượng cao 
của tia X được phát ra từ một máy phát tia X nên có 
thể bật/tắt được. 

Chùm tia điện tử: có độ xuyên vật chất thấp hơn tia 
gamma và tia X, được phát ra từ một máy phát nên có 
thể bật/tắt, thường có suất liều rất cao nên thời gian 
chiếu xạ rất nhanh.

Ứng dụng bức xạ ion hóa 
Khử trùng là diệt hay bất hoạt tất cả các loài vi sinh 
vật kể cả dạng sinh dưỡng và bào tử, các nang ký sinh 
trùng và các siêu vi trùng. Tùy mục đích, đối tượng có 
thể áp dụng nhiều phương pháp khử trùng khác nhau 
như khử trùng nhiệt với nhiệt ẩm, nhiệt khô; khử trùng 
bằng hóa chất etilen oxit (EtO), formaldehit, NO2, 
ozon; khử trùng BXIOH với tia gamma, tia X, chùm tia 
điện tử v.v… Trong đó, khử trùng BXIOH (chiếu xạ) là 
phương pháp khử trùng lạnh, không sinh nhiệt, hơn 
nữa BXIOH có hiệu lực diệt khuẩn cao với hệ số bất 
hoạt đạt 10160 so với khử trùng nhiệt (1020) hay khử 
trùng hóa chất (109). Với độ xuyên thấu sản phẩm cao, 
BXIOH cho phép khử trùng nguyên khối, nguyên bao 
bì và khối lượng lớn.

Khử trùng dụng cụ y tế: các loại dụng cụ y tế có thể khử 
trùng bằng chiếu xạ như bơm tiêm nhựa, dây truyền 
dịch, găng tay, băng gạc, que khám, vật liệu cấy ghép, 
chỉ khâu, dao mổ, vỏ chai thuốc nhỏ mắt, tăm giấy nha 
khoa, kit thử, đĩa petri, băng dính, núm vú, mặt nạ… 
Liều khử trùng bức xạ thường từ 15-35 kGy. 

Hiệu lực của quá trình khử trùng dụng cụ y tế bằng 
chiếu xạ được đánh giá dựa trên tài liệu ISO- 11137. 
Kiểm soát chất lượng quá trình khử trùng chiếu xạ căn 
cứ vào độ nhiễm khuẩn ban đẩu và tính chất của vật 
liệu; liều khử trùng được xác định theo tiêu chuẩn ISO-
11137. Đảm bảo chất lượng chiếu xạ dựa vào việc đo 
liều bức xạ và tính nguyên vẹn của sản phẩm.

Hiện trên thế giới có khoảng 160 nguồn chiếu xạ Co-
60 và 200 máy phát chùm tia điện tử và tia X công 
nghiệp dùng cho khử trùng dụng cụ y tế.

Chiếu xạ thực phẩm: là quá trình sản phẩm được chiếu 
xạ bằng tia gamma, tia X hay chùm tia điện tử ở liều 

Xu hướng ứng dụng bức xạ ion hóa

Tổ chức Lương nông Quốc tế (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đều khuyến 
khích các nước sử dụng chiếu xạ (bức xạ ion hóa) như một biện 
pháp đảm bảo vô trùng các dụng cụ, vật phẩm y tế; đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm và để bảo quản lương thực thực 
phẩm; xu hướng này ngày càng phổ biến trên thế giới. 

 ANH THY
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lượng quy định tùy theo luật của từng nước, ví dụ Mỹ 
theo quy định của cơ quan FDA, Việt Nam theo quy 
định của Bộ Y tế. 

Chiếu xạ nhằm làm cho thực phẩm an toàn hơn, giảm 
các nguy cơ gây bệnh nhờ gây bất hoạt các loại vi 
khuẩn, ký sinh trùng, nấm hay côn trùng gây bệnh. 
Mặc khác, chiếu xạ thực phẩm có thể giảm sự hư hỏng 
sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm dễ 
hỏng sau thu hoạch.

Kiểm dịch trái cây bằng chiếu xạ: kiểm dịch là quá trình 
áp dụng cho các loại hàng hóa sao cho các loại vi sinh 
vật cần được kiểm dịch sẽ không còn tìm thấy. Kiểm 
dịch hàng hóa có thể thực hiện bằng nhiều công cụ 
như thuốc diệt côn trùng, diệt nấm mốc, nhiệt nóng, 
nhiệt lạnh, khí quyển có nồng độ oxy thấp, chiếu xạ, 
v.v… Chiếu xạ là kỹ thuật kiểm dịch nhanh nhất và là 
một trong những phương pháp kiểm dịch hiệu quả, ít 
tổn hại đến các tính chất của nông sản.

Xử lý nước thải, khí thải bằng BXIOH: chiếu xạ nước tạo 
ra các chất có hoạt tính oxy hóa hay khử rất cao nhằm 
phân hủy các chất gây bẩn trong nước, giúp cải thiện 
các chỉ số của nước thải như BOD (Biochemical Oxygen 
Demand - nhu cầu oxy sinh hóa), COD (Chemical 
Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học) tốt hơn.

Các nhà máy nhiệt điện thường tạo ra các khí độc như 
SOx, NOx là nguyên nhân tạo ra các trận mưa axít làm 
hư hại mùa màng, vì thế trên thế giới có nhiều nhà máy 
nhiệt điện đã lắp đặt các máy gia tốc điện tử để xử lý các 
khí thải nhờ BXIOH và kết hợp nước amôniắc để tạo ra 
sản phẩm phụ là phân bón, ví dụ như Indianapolis (Hoa 
Kỳ),  Karlsruhe (Badenwerk, Đức), Nagoya (Nhật Bản), 
Kaweczyn (Ba Lan), Chengdu, Beijing (Trung Quốc),…

Ngoài ra, BXIOH còn có các ứng dụng khác như chẩn 
đoán và điều trị trong y học; phân tích không phá 
mẫu; biến tính các vật liệu polime như cáp điện, vỏ xe 
ôtô, teflon, sơn phủ bề mặt; gây đột biến một số giống 
cây; chiếu xạ đá quý, …

Sáng chế bức xạ ion hóa trên thế giới
Dựa trên dữ liệu sáng chế (SC) tiếp cận được, ứng 
dụng BXIOH phục vụ nhu cầu đời sống con người có 
SC đăng ký từ đầu thế kỷ 20, nhưng từ những năm 
80 đến nay số lượng SC mới phát triển mạnh, hiện có  
trên 30.000 SC về ứng dụng BXIOH được đăng ký ở 
khoảng 50 quốc gia trên toàn thế giới. Theo phân loại 
SC  quốc tế IPC, các SC về ứng dụng BXIOH  xuất hiện 
nhiều  trong các lĩnh vực chẩn đoán, phẩu thuật, khử 
trùng dụng cụ y tế, bảo quản thực phẩm, biến đổi gen 
cây trồng, xử lý chất thải, v.v… 

Phát triển lượng đăng ký SC về ứng dụng BXIOH trên thế giới
Số lượng SC
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Phát triển số lượng SC về ứng dụng BXIOH trong thực phẩm trên thế giới

Số lượng SC về ứng dụng BXIOH trong thực phẩm được đăng ký ở một số nước

Ghi chú: JP: Nhật, CN: Trung Quốc, US: Mỹ, KR: Hàn Quốc, CA: Canada,  GB: Anh

Ứng dụng BXIOH trong lĩnh vực thực phẩm có 86 SC, chủ yếu tập trung vào bảo quản (chiếm 74%). Nước có nhiều 
SC đăng ký trong lĩnh vực này là Nhật (JP), Trung Quốc (CN), Mỹ US) và Hàn Quốc (KR). 

Số lượng SC

Số lượng SC
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Phát triển số lượng SC về ứng dụng BXIOH trong xử lý nước thải,
khí thải trên thế giới

Số lượng đăng ký SC về ứng dụng BXIOH trong xử lý nước thải, khí thải 
được đăng ký ở một số nước

Ứng dụng BXIOH trong lĩnh vực xử lý nước thải, khí thải có 150 SC đăng ký trên thế giới. Nước có nhiều SC đăng ký 
trong lĩnh vực này là Nhật (JP), Hàn Quốc (KR), Trung Quốc (CN) và Mỹ US). 

Số lượng SC

Số lượng SC

Ghi chú: JP: Nhật, KR: Hàn Quốc, CN: Trung Quốc, US: Mỹ, DE: Đức, MY: Malaysia, IN: Ấn Độ, GB: 
Anh, CH: Thụy Sỹ, CA: Canada.  

58

41

21

8
3 1 1 1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

JP KR CN US DE MY IN GB CH CA



STinfo SỐ 12 - 2013

 Không gian công nghệ

32

Phát triển số lượng SC về ứng dụng BXIOH để khử trùng trong y tế trên thế giới

Số lượng SC về ứng dụng BXIOH để khử trùng trong y tế được đăng ký ở một số nước

Ứng dụng BXIOH trong lĩnh vực khử trùng y tề có 287 SC đăng ký trên thế giới. Nước có nhiều SC đăng ký trong 
lĩnh vực này là Nhật (JP), Trung Quốc (CN),  Mỹ US) và Canada (Ca). 

Ghi chú: JP: Nhật, CN: Trung Quốc, US: Mỹ, CA: Canada, AU: Úc, KR: Hàn Quốc, TW: Đài Loan, DE: 
Đức, ZA: Nam Phi: FR: Pháp. 
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Hoạt động chiếu xạ tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ 
(VINAGAmmA)

Loại hàng 2008 2009 2010 2011 2012

Dụng cụ y tế (m3) 683 1.590 2.620 2.883 2.965

Đông Nam dược (m3) 1.514 1.100 344 1.125 223

Thực phẩm đông lạnh, tấn 3.561 4.341 3.030 2.255 1.640

Thực phẩm khô (*), tấn 1.284 1.127 1.064 1.093 1.673

(*) Thực phẩm khô gồm thủy hải sản khô, các loại gia vị, rau củ sấy khô tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. 
Nguồn: VINAGAMMA.

Hoạt động chiếu xạ tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Hà Nội (HIC)

Loại hàng 2008 2009 2010 2011 2012

Dụng cụ y tế (m3) 30 30 30 30 30

Đông Nam dược (m3) 1.200 1.500 1.800 1.900 2.000

Thực phẩm đông lạnh, tấn - 30 20 20 -

Thực phẩm khô (*), tấn 5 5 5 5 5

Nguồn: HIC.

Bức xạ ion hóa trong đời sống 
Trên thế giới, BXIOH đã được ứng dụng nhiều trong 
các lĩnh vực y tế, môi trường và đang phát triển mạnh 
trong lĩnh vực thực phẩm. Theo hợp tác nghiên cứu 
FAO/IAEA/WHO, chiếu xạ thực phẩm làm thay đổi 
không đáng kể những thành phần trong thực phẩm 
như cacbon hidrat, protein, lipit, vitamin tương tự các 
công nghệ bảo quản truyền thống khác (nhiệt, đóng 
hộp, đông lạnh v.v.). 

Ở Mỹ, các quy định trong ngành thực phẩm cho phép 
chiếu xạ bột mì, khoai tây, gia vị, bột hương liệu, trái cây 
tươi, thịt đỏ, thịt gia cầm, thức ăn nhanh,… Tương tự, 
một số nước khác cũng cho phép chiếu xạ thực phẩm 
như Liên Xô cũ, Liên minh châu Âu, Canada, Úc, Nam 
Phi, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam v.v. (48 nước). 
Cần lưu ý là chiếu xạ thực phẩm cũng chỉ là một trong 
các phương pháp bảo quản chứ không phải là phương 
pháp thay thế hoàn toàn cho các phương pháp bảo 
quản khác. Theo quy định quốc tế, thực phẩm chiếu xạ 
phải dán nhãn có biểu tượng “Radura”.

Tiềm năng ứng dụng bức xạ ion hóa ở Việt Nam theo 
đánh giá của chuyên gia chủ yếu là khử trùng, thanh 
trùng và kiểm dịch. Chiếu xạ khử trùng dụng cụ y tế 
đã được tiến hành từ lâu, có xu hướng tăng dần theo 
từng năm do sự thuận lợi của công nghệ cũng như sự 
thu hẹp của biện pháp khử trùng EtO (một số nước 
cấm dùng khí này vì gây ung thư).  Chiếu xạ thực phẩm 
có xu hướng phát triển nhanh do nhiều nước đang 
chấp nhận phương pháp này, trong năm năm gần đây 

đã tăng trưởng rất mạnh từ chưa đến 50.000 tấn năm 
2008 lên đến khoảng 80.000 tấn năm 2012 gồm thủy 
hải sản đông lạnh, thủy hải sản khô, gia vị, rau gia vị 
sấy khô, trái cây tươi, … Xử lý nước thải, khí thải bằng 
bức xạ chưa được phát triển ở Việt Nam vì đầu tư và  
giá thành xử lý cao.

Theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng 
bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế, kỹ thuật 
khác đến năm 2020 sẽ có 30 cơ sở chiếu xạ công nghiệp 
(CXCN). Định hướng phát triển CXCN sẽ theo vùng sản 
xuất với ba khu vực chính là chiếu xạ thực phẩm cho 
rau, trái cây, lương thực, thủy hải sản tại khu vực ĐBSCL; 
chiếu xạ thực phẩm cho thủy hải sản tại vùng duyên 
hải miền Trung và chiếu xạ thực phẩm cho hạt tiêu, hạt 
điều, nho, cà phê, hoa xuất khẩu tại Tây Nguyên.

Một số thị trường khó tính đã và đang xem xét chấp 
nhận nhập khẩu trái cây chiếu xạ từ Việt Nam, ví dụ 
Mỹ đối với thanh long (2008), chôm chôm (2011), sắp 
tới sẽ là nhãn, vải, xoài, vú sữa v.v…; New Zealand với 
thanh long, vải nhãn; Úc là xoài, thanh long, vú sữa.

Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành các quy định và tiêu 
chuẩn về chiếu xạ thực phẩm như danh mục thực phẩm 
được phép chiếu xạ và giới hạn liều hấp thụ (Quyết 
định số 3616/2004/QĐ-BYT) gồm 7 loại và liều hấp thụ 
tương ứng từ mức thấp nhất là 0,1 kGy cho đến cao 
nhất là 7 kGy. Song song là hệ thống tiêu chuẩn, quy 
phạm chiếu xạ thực phẩm gồm TCVN, CODEX STAN, 
CAC/RCP, ISO, EN. 
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Bài viết được thực hiện trên cơ sở tài liệu của chương trình “Báo cáo phân tích xu hướng 
công nghệ” tháng 10/2013 tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM 
(CESTI) với chuyên đề “Xu hướng ứng dụng bức xạ ion hóa (tia gamma, tia x, chùm tia 
điện tử) để khử trùng dụng cụ y tế, thanh trùng thực phẩm, kiểm dịch trái cây và xử lý 
nước thải, khí thải”, do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp 
với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ tổ chức. 

Chương trình “Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ” được tổ chức thường xuyên tại 
CESTI với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực và tài liệu phân 
tích được chuẩn bị chu đáo bởi các chuyên gia trong ngành và các chuyên viên khai thác 
thông tin, đặc biệt là khai thác thông tin sáng chế tại CESTI. Bạn đọc quan tâm tham dự 
chương trình “Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ” liên hệ đăng ký tại phòng Cung 
cấp Thông tin, điện thoại: (08) 3824 3826.

Bảng thống kê thiết bị chiếu xạ ở Việt Nam

STT Thiết bị
Năm 

đưa vào 
sử dụng

Cơ quan quản lý

1. Máy chiếu xạ bán công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, RPP-150, Nga.

1991 Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Hà Nội 
(thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam).

2. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, SVST-Co-60/B, Hungary.

1999 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ 
Bức xạ, VINAGAMMA (thuộc Viện Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam).

3. Máy gia tốc chùm tia điện tử (có biến 
đổi sang tia X), SB 5/150, Mỹ.

2003 Công ty TNHH Sơn Sơn.

4. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, TBI-8250-140, Hungary.

2005 Công ty CP Chiếu xạ An Phú, tỉnh Bình Dương.

5. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, TBI-8250-140, Hungary.

2006 Công ty CP Chiếu xạ An Phú, tỉnh Bình Dương.

6. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, TBI-8250-140, Hungary.

2009 Tập đoàn Thái Sơn, TP. Cần Thơ.

7. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, TBI-10048-150, Hungary.

2011 Công ty CP chiếu xạ An Phú, Tỉnh Vĩnh Long.

8. Máy chiếu xạ chùm tia điện tử, UELR-
10-15S2, Nga.

2012 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ 
Bức xạ (thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt 
Nam).

9. Máy chiếu xạ công nghiệp nguồn 
Cobalt-60, SQ(H) 636, Trung Quốc. 

2012 Tập đoàn Thái Sơn, TP. Cần Thơ.
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CAS (Cells Alive System) là công nghệ 
bảo quản thực phẩm đông lạnh hiện đại 
của tập đoàn ABI (Nhật Bản) vừa chuyển 
giao cho Việt Nam tháng 6 năm 2013. 
Bằng sáng chế công nghệ CAS do ABI sở 
hữu hiện đang được hơn 22 quốc gia và  
Cơ quan Sáng chế châu Âu công nhận 
bảo hộ. Tại Mỹ, sáng chế này được cấp 
bằng với tên gọi: phương pháp và thiết 
bị đông lạnh nhanh (Quick freezing 
apparatus and quick freezing method), 
số bằng: US 7810340, ngày 12/10/2010, 
tác giả: Norio Owada và Shobu Saito.

Sự kiện Việt Nam trở thành quốc 
gia thứ 8 nhận chuyển giao công 
nghệ CAS đã làm xôn xao giới doanh 
nghiệp trong nước. Có thể giữ cho 
nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi 
ngon đến 99,7 % sau 10 năm là thách 
đố bao năm qua của nông nghiệp 
Việt Nam, nay đã trong tầm tay. 

Càng bất ngờ hơn nếu biết rằng, công 
nghệ CAS vốn được xem là hiện đại 
bậc nhất kia vốn khởi nguồn từ một 
triết lý kinh doanh rất đơn giản: 

Dành cho khách hàng những 
gì tươi ngon nhất
ông Norio Owada, chủ tịch tập đoàn 
ABI, đồng thời là đồng tác giả với 
Shobu Saito sáng chế công nghệ CAS 
cho biết: “Thực ra, chúng tôi sáng chế 
CAS không phải để đông lạnh thực 
phẩm mà vì không muốn khách hàng 
phải dùng… thực phẩm đông lạnh. 
Chúng tôi mong muốn phục vụ những 
sản phẩm “tươi sống” nhất cho khách 
hàng. Đó là lý do CAS ra đời”.

Vậy đâu là khác biệt giữa thực phẩm 
“tươi sống” và thực phẩm “đông lạnh”?

Một đầu bếp khách sạn từng nói với 

CAS và câu chuyện sáng chế
“Nếm thử một con hào đông lạnh bằng CAS, dường như 
nó vừa được bắt lên còn nguyên hương vị biển”, đó là mẩu 
quảng cáo dành cho công nghệ CAS. 

Hệ thống CAS theo sáng chế US 7810340 gồm: kho đông lạnh có bộ điều chỉnh 
áp suất khí (60), quạt thổi không khí lạnh (31) vào sản phẩm đặt bên trong với 
tốc độ gió 1-5 m/giây và thiết bị phát từ trường (21).

Nguồn: wipsglobal

ông Owada: “Nếu các tế bào trong 
thực phẩm được bảo tồn nguyên vẹn, 
sẽ không còn khác biệt giữa thực phẩm 
tươi sống và thực phẩm đông lạnh”.  
Đây là mấu chốt để giải bài toán khó 
khi đông lạnh thực phẩm.

Đông lạnh thực phẩm, tưởng 
dễ mà khó
Đông lạnh là biện pháp bảo quản 
thực phẩm, nông sản thông dụng. 
Thông thường, thực phẩm được bảo 
quản ở âm 18 độ C. So với đóng hộp, 
sấy khô, lên men, rút chân không… 
ưu điểm của đông lạnh là giữ nguyên 
hình dạng và dưỡng chất trong thực 
phẩm, không dùng hóa chất mà nhờ 
nhiệt độ thấp ức chế vi khuẩn phát 
triển, làm chậm quá trình phân hủy, 
giữ thực phẩm tươi ngon, thích hợp 
cho cả thực phẩm dạng lỏng (rút 
chân không không dùng được). Thịt 
gia súc đông lạnh thông thường có 
thể giữ được 8 tháng đến 2,5 năm; 
gia cầm từ 7 đến 8 tháng; cá 3 đến 4 
tháng và bánh kẹo từ 1 đến 6 tháng. 

Vấn đề là, nông sản, thủy sản, thực 
phẩm… đều cấu thành từ các tế 
bào với hàm lượng nước cao. Khi 

CAS giữ tươi nguyên thực phẩm
sau 10 năm.

Cấp đông-rã đông thường gây mất 
nước, làm giảm 20% giá trị dinh dưỡng 

của thực phẩm.

35
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giảm nhiệt độ xuống thấp và đột 
ngột, nước trong tế bào sẽ hình 
thành tinh thể băng với thể tích 
lớn và nhiều góc cạnh, xé rách 
màng, làm dịch tế bào thoát ra 
ngoài. Quá trình cấp đông - rã 
đông không chỉ làm tổn hại tế bào 
mà còn gây mất nước và hư hỏng 
cấu trúc, làm giảm ít nhất 20% giá 
trị dinh dưỡng của thực phẩm (ta 
có thể thấy thực phẩm chảy nhiều 
nước khi rã đông). 

Do đó, chất lượng thực phẩm, nông 
sản đông lạnh được xác định tỷ lệ 
nghịch với lượng nước không đóng 
băng bên trong tế bào. Lượng 
nước không đóng băng càng nhỏ 
thì thực phẩm càng tươi ngon. (Ở 
âm 18 độ C, lượng nước chưa đóng 

băng trong thực phẩm và rau quả 
còn khoảng 20%).

Câu hỏi đặt ra cho Owada là làm 
sao đông lạnh thực phẩm mà 
không làm nước trong tế bào đóng 
băng, đặc biệt với nông sản, thủy 
sản, thực phẩm vốn có hàm lượng 
nước cao? 

CAS: nguyên lý đơn giản cho 
kết quả ngoạn mục
Hiện tượng nước siêu lạnh 
(supercooled) chính là lời giải cho 
câu đố. Nước siêu lạnh là trạng thái 
nước không đóng băng ngay cả 
dưới 0 độ C hoặc thấp hơn. Trên cơ 
sở đó, Norio Owada sáng chế công 
nghệ CAS với tiêu chí: “đơn giản, phổ 
cập, dễ sử dụng và an toàn”. Công 

nghệ CAS sử dụng từ trường, tương 
tự lò viba nhưng kết hợp thêm hệ 
thống làm lạnh. 

Chỉ cần lắp thiết bị CAS hoặc trang 
bị thêm chức năng CAS cho hệ 
thống làm lạnh hiện có là có thể 
giữ tươi ngon đến 10 năm từ thủy 
hải sản (là loại dễ hỏng nhất); đến 
thực phẩm tươi sống (thịt, gia súc, 
gia cầm, trái cây, rau quả, nấm); 
cả sữa, cà phê, nước hoa quả, 
bánh kẹo và đồ ăn chế biến sẵn 
(sushi, thức ăn dinh dưỡng, đồ 
hộp…). Tùy loại thực phẩm, nông 
sản, thủy sản mà sử dụng CAS với 
cường độ từ trường khác nhau.

Đông lạnh mọi thứ, cả tim và 
răng

Nguyên lý CAS: làm đông lạnh 
nhanh ở âm 40 độ C kết hợp 
với tác dụng của từ trường. Từ 
trường khiến các phân tử nước 
dao động liên tục không thể kết 
tinh thành khối, do đó không phá 
vỡ mô tế bào. Kết quả là hương 
vị, màu sắc, chất dinh dưỡng 
của thực phẩm được giữ nguyên 
sau thời gian dài bảo quản. Mặt 
khác, dao động của phân tử 
nước giúp toàn bộ cấu trúc đông 
lạnh nhanh hơn, rút ngắn thời 
gian đông lạnh thực phẩm.

Một số lợi ích của CAS đã được 
kiểm chứng:

•	Thực phẩm không chảy nước 
khi rã đông;

•	Đảm bảo 99,7% thành phần 
dinh dưỡng sau 10 năm bảo quản;

•	Giữ nguyên hương vị, màu sắc, 
cấu trúc thực phẩm;

•	Ngăn chặn quá trình oxy hóa;

•	Giảm đáng kể số lượng sản 
phẩm hỏng và chất thải.

•	Tiết kiệm 30% điện năng tiêu 
thụ nhờ rút ngắn thời gian 
đông lạnh.

Đông lạnh bằng CAS: (1) và (2) nhờ xung động từ trường, các phân tử nước trong tế 
bào không kết tinh dù ở nhiệt độ thấp. Khi rã đông vẫn tươi nguyên như lúc đầu (3).

Đông lạnh không dùng CAS: (1) và (2) ở nhiệt độ thấp, phân tử nước trong tế bào 
kết tinh, hình thành tinh thể băng góc cạnh, phá vỡ màng tế bào. (3) Khi rã đông, 
dịch tế bào thoát ra (hiện tượng thực phẩm bị “nhỏ giọt”).

Sự khác biệt giữa hai sản phẩm đông lạnh 

Dùng CAS Không dùng CAS
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CAS đã được đưa vào ứng dụng 
và nhanh chóng phổ biến trong 
lĩnh vực bảo quản thủy sản, nông 
sản, thực phẩm; không chỉ tại Nhật 
mà còn nhiều quốc gia khác như 
Mỹ (cá ngừ), Canada (quả thanh 
quất), Mexico (xoài và bơ), Trung 
Quốc (trái cây đóng hộp, rau quả 
đông lạnh, măng, nấm)… Bởi 70% 
lương thực Nhật Bản phụ thuộc vào 
nguồn cung nhập khẩu từ các nước 
khác nên tham vọng của Owada là 
xây dựng một mạng lưới thực phẩm 
đa quốc gia, trong đó thực phẩm 
sẽ được bảo quản và vận chuyển từ 
khắp nơi trên thế giới đến Nhật với 
chi phí hợp lý và tình trạng gần như 
tươi nguyên.

Nỗ lực không ngừng, Owada còn 
đưa thành công của CAS vượt khỏi 
khuôn khổ ngành công nghiệp thực 
phẩm để góp phần vào lĩnh vực y 
tế. Nguyên lý đơn giản, linh hoạt, 
CAS dễ dàng phù hợp với hệ thống 
đông lạnh các bộ phận cơ thể như 
nội tạng, thần kinh, máu, và cả… 
tim. Nếu một trái tim trước đây phải 
được cấy ghép trong vòng 10-14 
tiếng, thì với CAS tim có thể “sống” 
đến 10 ngày ở nhiệt độ âm 30 đến 
âm 40 độ C. Công nghệ CAS cũng 
được ngân hàng răng sữa Future 
Health Biobank (Fribourg, Thụy 
Sĩ) tin dùng, lưu trữ răng như một 
nguồn tế bào gốc thay thế. 

CAS trên đất Việt
Tại Việt Nam, ngày 19/6/2013, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
phối hợp với Tập đoàn ABI đã tổ 
chức lễ khánh thành Phòng Thí 

Lễ khánh thành Phòng Thí nghiệm Công nghệ CAS.

nghiệm Công nghệ CAS đầu tiên 
tại nước ta. Trong buổi hội thảo tổ 
chức tại Techmart Công nghệ Thực 
phẩm 2013 (Trung tâm Thông tin 
KH&CN TP.HCM), nhiều doanh 
nghiệp quan tâm đã đặt câu hỏi 
về giá thành và chi phí hoạt động 
của công nghệ này. PGS.TS. Trần 
Ngọc Lân, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng 
cho biết, tuy đầu tư ban đầu khá 
tốn kém nhưng cam đoan có thể 
bù đắp nhờ chất lượng sản phẩm 
nâng cao, giảm tỷ lệ sản phẩm 
hỏng, tiết kiệm chi phí điện năng, 
giảm xử lý chất thải… Mặc dù 
theo lộ trình sau ngày 20/6/2014 
công nghệ CAS mới được chuyển 
giao cho doanh nghiệp với Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng 
là đơn vị độc quyền tại Việt Nam, 
nhưng các đơn vị có nhu cầu vẫn 
có thể liên hệ trực tiếp với Bộ 
KH&CN để được tư vấn thêm. 

Vải thiều Bắc Giang sẽ được bảo quản 
bằng CAS

Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của 
thực phẩm bảo quản bằng CAS 
đến sức khỏe người tiêu dùng, 
PGS.TS Trần Ngọc Lân cho biết 
công nghệ này đang được sử dụng 
rộng rãi trên thế giới và đến nay 
vẫn đảm bảo an toàn. Mặt khác, 
ngoài dùng từ trường (không 
ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng 
không làm biến tính thực phẩm), 
công nghệ CAS không thêm vào 
sản phẩm bất cứ chất hóa học nào 
nên không có tác dụng phụ. 

“mr Freeze” không ngơi nghỉ
Nhìn nhận những thành quả mà 
CAS đạt được sau 13 năm bất chấp 
nhiều chỉ trích, Đại học Tokyo và 
Đại học Chiba vừa bắt tay thực 
hiện một nghiên cứu chung để 
đưa ra lý thuyết hoàn chỉnh hơn 
về công nghệ này. Trong khi đó, 
Norio Owada lại bắt đầu một dự 
án liên doanh mới, xây dựng nhà 
máy đông lạnh bánh ngọt và 
chocolate tại Pháp và Bỉ. ông hóm 
hỉnh: “Với bánh và kẹo tươi ngon ở 
khắp nơi trên thế giới, chẳng mấy 
chốc mà ngân hàng răng sữa lại 
đầy răng”. 

Dường như ở tuổi 64, người đàn 
ông này vẫn miệt mài làm việc với 
niềm say mê được bảo quản “tươi 
nguyên” ở độ thanh xuân tràn đầy 
nhiệt huyết. Chả trách người ta lại 
gọi ông là “Mr. Freeze”.  �“Mr. Freeze”
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Không phải đồ nội thất đắt tiền, không 
phải lối trang trí cầu kỳ, cũng không 
phải trang thiết bị hiện đại, mà là “ánh 
sáng” góp phần quan trọng tạo nên một 
công trình xây dựng hoàn hảo. 

Còn gì tuyệt bằng căn phòng tràn 
ngập ánh sáng tự nhiên! Tia nắng ấm 
áp, ánh trăng bàng bạc hay ánh sao 
nhấp nháy qua khung cửa… là loại 
ánh sáng trung thực, dễ chịu và tốt 
nhất cho thị lực. Tiếc thay, nguồn sáng 
này không thể chủ động về thời gian, 
cường độ, vị trí và đặc biệt “bó tay” với 
những căn phòng không cửa sổ.

Để thắp sáng những “vùng sâu vùng 
xa” trong các tòa nhà, các cao ốc không 
giếng trời, hay nhà không cửa sổ,.. người 
ta phải nhờ đến nguồn sáng nhân tạo. 
Ánh sáng từ đèn, nến…tuy đẹp, dễ thiết 
kế và điều chỉnh nhưng tiêu tốn nhiều 
năng lượng. Dùng ánh sáng mặt trời 
chuyển thành điện năng để vận hành 
thiết bị chiếu sáng đang là công nghệ 
được khuyến khích sử dụng hiện nay, 
vừa tận dụng được tài nguyên thiên 
nhiên sẵn có, vừa sạch, vừa tha hồ xài 
không lo hết, nhưng cần phải qua 3 
bước: Ánh sáng mặt trời → Điện mặt trời 
→ Ánh sáng đèn điện. Liệu có cách nào 
ngắn hơn để chiếu sáng trong nhà bằng 
năng lượng mặt trời?

SmartLight rút ngắn quy trình 
chiếu sáng
Tại diễn đàn năng lượng quốc tế 
CasaClima (Ý) năm 2013, công nghệ 
chiếu sáng SmartLight của hai nhà 
nghiên cứu Anton Harfmann và Jason 
Heikenfeld (Đại học Cincinnati) đã 
trình diễn một “con đường” năng lượng 
ngoạn mục: Ánh sáng mặt trời → Ánh 
sáng cho tòa nhà. 

Hiệu quả hơn hẳn quy trình sử dụng 

SmARTLIGHT: mang ánh sáng tự nhiên vào nhà

Đại học Cincinnati (Mỹ) vừa trình làng một nghiên cứu có thể tạo 
bước đột phá thay đổi công nghệ chiếu sáng nội thất trong tương 
lai. Vẫn là mặt trời, nguồn năng lượng sạch, dồi dào và miễn phí 
nhưng theo một cách hoàn toàn khác biệt.

 mAI ANH

năng lượng mặt trời truyền thống, hệ 
thống SmartLight có khả năng thu, giữ 
và truyền tải trực tiếp ánh sáng mặt trời. 
Ánh mặt trời vào trong hệ thống và “di 
chuyển” đến khu vực cần sử dụng, không 
cần biến đổi thành điện năng nên không 
hề thất thoát năng lượng. Một cách sử 
dụng ánh sáng mặt trời hoàn toàn mới!. 

Là kết quả sự hợp tác liên ngành giữa 
giáo sư Harfmann – khoa kiến trúc và 
thiết kế nội thất, với giáo sư Heikenfeld 
– khoa kỹ thuật điện và hệ thống máy 
tính, SmartLight hội tụ cả yếu tố hiệu 
quả lẫn thẩm mỹ của một công nghệ 
chiếu sáng hiện đại.

Bài giới thiệu: “SmartLight - Enhancing 
Fenestration to Improve Solar Distribution 
in Buildings" (tạm dịch “SmartLight - Cải 
thiện việc phân phối ánh sáng mặt trời 
trong các tòa nhà”) đã nhận được sự 
quan tâm của rất nhiều chuyên gia 
trong lĩnh vực chiếu sáng tại diễn đàn 
năng lượng quốc tế CasaClima năm 
2013. Hãy tưởng tượng những tòa 
nhà tương lai với hệ thống chiếu sáng 
không cần dây điện, bóng đèn, công tắc 
đèn,... Thay vào đó, ánh sáng tự nhiên 
chiếu xuyên khắp các căn phòng; văn 
phòng tự bừng sáng khi bạn bước vào; 
mọi thứ đều điều khiển từ xa hoặc hoàn 
toàn tự động. Đó là viễn cảnh tươi đẹp 
mà SmartLight hứa hẹn mang lại. 

Ánh sáng mặt trời không chiếu được 
vào căn phòng bên trong vì không có 

cửa sổ.

Nhờ lưới SmartLight (gắn trên tường sát 
trần nhà) ở cả hai phòng, ánh sáng mặt 
trời vào được cả phòng không có cửa sổ.

Tế bào điện lỏng, mỏng nhưng 
sống động

SmartLight là dải lưới mỏng, cấu thành 
từ nhiều tế bào điện lỏng (electrofluidic 
cells) bé xíu xiu, kích thước chỉ từ 4-5 
milimet, chứa đầy loại chất lỏng có tính 
chất quang học đặc biệt. Mỗi tế bào 
hoạt động nhờ một mảnh pin mặt trời 
nhúng bên trong chất lỏng. 

Một số lưới SmartLight gắn phía trên 
các cửa sổ để thu ánh sáng mặt trời, 
một số khác gắn ở vị trí tương ứng 
trên các bức tường (ở những phòng 
cần ánh sáng) để nhận ánh sáng 
truyền đến. Lưới SmartLight (trên cửa 
sổ) nhận ánh sáng mặt trời, kích hoạt 
tế bào hoạt động. Bề mặt chất lỏng 
bên trong tế bào biến đổi linh hoạt 
thành dạng thấu kính hay lăng kính, 
có thể điều chỉnh hướng và cường độ 
ánh sáng đi qua hoặc truyền ánh sáng 
đến lưới SmartLight gắn trên tường 
căn phòng cần ánh sáng.

•	Ánh sáng được lưới SmartLight 
hướng lên trần ở góc thích hợp sẽ phản 
xạ và thắp sáng toàn bộ căn phòng.

•	Ánh sáng được kiểm soát tập trung ở 
một số vị trí nhất định sẽ tạo hiệu ứng 
chiếu sáng.
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•	Ánh sáng cũng có thể truyền thẳng 
qua khoảng trống phía trên trần nhà 
đến một lưới SmartLight gắn trên vách 
căn phòng kế cận, nhờ đó phòng này 
cũng được thắp sáng. Quá trình này lặp 
đi lặp lại cho phép ánh sáng mặt trời 
phân phối đến được hầu hết các khu 
vực âm u nhất trong tòa nhà mà không 
cần lắp thêm dây điện hay ống dẫn. 
Thậm chí nhóm nghiên cứu cho biết, 
trong tương lai, ánh sáng có thể truyền 
sang một tòa nhà khác cạnh bên.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Jason 
Heikenfeld cho biết, việc vận hành 
mạng lưới tế bào tí hon này tiêu tốn 
ít năng lượng hơn bóng đèn dây tóc 
truyền thống từ 10.000 đến 100.000 lần. 
Như vậy, với sự hỗ trợ của công nghệ tế 
bào điện lỏng, mặt trời đã sẵn sàng đảm 
trách một trong những vai trò quan 
trọng nhất của năng lượng: chiếu sáng 
cho các công trình.

Xài không hết, cất để dành
SmartLight là một mạng lưới thông 
minh, các tế bào có khả năng biến đổi 
nhanh và linh hoạt đủ để duy trì độ sáng 
ổn định bất chấp điều kiện ánh sáng bên 
ngoài. Nhưng cũng như mọi công nghệ 
năng lượng mặt trời khác, câu hỏi đặt ra 
cho SmartLight là: sẽ như thế nào vào 
những thời điểm không còn ánh sáng?

Rất đơn giản, hệ thống SmartLight có 
bộ phận lưu trữ năng lượng mặt trời. 

Thử nhẩm tính, cường độ ánh sáng mặt 
trời thường đạt từ 32.000 - 100.000 lux 
vào những ngày nắng đẹp (lux là đơn 
vị đo độ sáng trên mỗi mét vuông), 

khoảng 400 lux vào buổi bình minh hay 
lúc hoàng hôn. Trong khi đó, mỗi căn 
phòng chỉ cần khoảng 400 lux để thắp 
sáng. Một lượng lớn ánh sáng chưa sử 
dụng hết sẽ được lưu trữ tại khu vực 
trung tâm tòa nhà và chuyển thành điện 
năng đủ thắp sáng tòa nhà cả ngày. 

Khi cường độ ánh sáng bên ngoài không 
còn đủ, hệ thống ngay lập tức kích hoạt 
các thiết bị chiếu sáng dùng năng lượng 
dự trữ. Như vậy, ta sẽ có một căn phòng 
sáng sủa suốt buổi sáng, ban trưa, nửa 
đêm, cả những ngày không nắng, trời 
âm u hay mưa rào mải miết.

Ngoài chiếu sáng, năng lượng lưu trữ 
có thể dùng để vận hành thêm nhiều 
thiết bị điện khác, tận dụng tối đa 
nguồn năng lượng mặt trời. 

Tạm biệt các loại công tắc
Với Smart Light, thời của cầu dao, công 
tắc và đủ loại dây điện loằng ngoằng sẽ 
chấm dứt, thay vào đó là những tế bào 
điện lỏng tinh xảo và rất mực thông 
minh. SmartLight điều khiển thông 
qua một ứng dụng trên phần mềm di 
động. Người dùng thiết lập quá trình 
chiếu sáng và hệ thống tự vận hành 
khi nhận tín hiệu. Thông minh hơn, hệ 
thống còn tự điều chỉnh vị trí và cường 
độ sáng thích hợp khi người dùng đổi 
chỗ ngồi hoặc ra vào phòng nhờ tích 
hợp với hệ thống định vị. 

Trông chỉ như một dải nhỏ thủy tinh 
đơn giản gắn lên tường, SmartLight 
không chỉ mang lại giải pháp chiếu sáng 
tiết kiệm năng lượng mà còn tăng hiệu 
quả thẩm mỹ cho bề mặt công trình. 

Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài (bên trái) tòa nhà được điều chỉnh để thắp sáng toàn 
bộ phòng (1), truyền sang các phòng khác (2), tập trung ở một số vị trí tạo hiệu ứng ánh 

sáng (3), hoặc lưu trữ dưới dạng điện năng ở trung tâm bên dưới tòa nhà (4).

SmartLight điều khiển bằng một ứng 
dụng di động
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SmartLight đã sẵn sàng tỏa sáng

Heikenfeld và Harfmann rất tự tin về 
tương lai của SmartLight bởi công nghệ 
này dễ dàng áp dụng cho mọi không 
gian sẵn có mà không cần thay đổi kiến 
trúc. Mọi tòa nhà dù lớn hay nhỏ, cũ hay 
mới, là khu dân cư hay các cao ốc đều 
có thể sử dụng. Theo nhóm nghiên cứu 
đánh giá, đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ 
công nghệ SmartLight sẽ là những cao 
ốc thương mại đồ sộ bởi đây là nguồn 
tiêu hao năng lượng chiếu sáng lớn nhất 
hiện nay. Theo thống kê năm 2012 của 
Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ 
(The US Department of Energy's Energy 
Information Administration), 50% tổng 
số năng lượng con người sử dụng hiện 
nay tiêu tốn cho các công trình xây 
dựng thương mại và 21% trong số đó 
chỉ dùng để thắp sáng.

Điều duy nhất còn thiếu trong thời điểm 
hiện tại là chưa đủ kinh phí để tiến hành 
một thử nghiệm trên quy mô lớn nhằm 
thu hút sự chú ý của các đối tác công 
nghiệp. Theo nhận định của một số 
chuyên gia tại diễn đàn năng lượng quốc 
tế CasaClima, nếu thật sự có khả năng 
thương mại hóa, SmartLight sẽ thay đổi 
hoàn toàn cách chúng ta thiết kế và xây 
dựng các tòa nhà trong tương lai.  �
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Chính sách bán hàng khác 
chương trình khuyến mại
Chính sách bán hàng của công ty là 
mua một tặng một, được quy định rõ và 
do tổng giám đốc phê duyệt trong một 
khoản thời gian nhất định. Theo công 
ty hiểu, đây là chính sách bán hàng 
do công ty ban hành chứ không phải 
chương trình khuyến mại nên không 
phải đăng ký với Sở Công Thương. 

 y Xin hỏi: cách hiểu như trên có đúng với 
quy định của Luật Thương mại không?

* Trả lời: Chính sách bán hàng là văn 
bản nội bộ của công ty nên chính sách 
bán hàng không có giá trị pháp lý đối 
các cơ quan chức năng quản lý nhà 
nước. Do đó, khi công ty thực hiện 
chương trình khuyến mại cho người 
tiêu dùng vẫn phải thực hiện đúng 
các quy định về khuyến mại được quy 
định tại Luật Thương mại. 

Đăng ký chương trình khuyến 
mại: ở đâu và như thế nào?

 y Có phải tất cả các chương trình 
khuyến mại của doanh nghiệp đều 
buộc phải đăng ký hoặc thông báo với 
Sở Công thương trước khi thực hiện, 
hay chỉ những chương trình với quy mô 
nhất định mới phải đăng ký hoặc thông 
báo? Trong trường hợp phải đăng ký 
hoặc thông báo, cần phải sử dụng mẫu 
biểu sử dụng và quy trình đăng ký nào?

* Căn cứ theo Điều 16 Mục 3 Chương 
III Nghị định 37/2006/NĐ-CP về Quy 
định chi tiết Luật Thương mại về 
xúc tiến thương mại thì chậm nhất 
7 ngày làm việc trước khi thực hiện 
mọi chương trình khuyến mại, doanh 
nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo 
chương trình khuyến mại đến:  

 - Sở Công thương: đối với chương 
trình khuyến mại thực hiện trên một 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 - Bộ Công thương: đối với chương 
trình khuyến mại thực hiện trên 
địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trở lên. 

Mẫu biểu và qui trình căn cứ theo Điều 
15, Điều 16 và Điều 17 Mục 3 Chương 
III của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Quy định về thời gian 
khuyến mại

 y Nghị định và thông tư hướng dẫn 
về hoạt động khuyến mại không thấy 
quy định cụ thể về thời gian thực hiện 
khuyến mại, trừ quy định thời gian của 
2 loại khuyến mại là: 

1. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm 
theo việc tham dự chương trình 
khuyến mại mang tính may rủi (Điều 
12 Nghị định 37/2006/NĐ-CP). 

2. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá 
thấp hơn giá bán hàng, cung ứng 

Khuyến mại: những quy định cần biết

Tết đến là thời điểm nhiều doanh nghiệp đồng loạt khuyến mại để hút khách. Khi đó, các 
quy định về khuyến mại không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến hoạt động kinh doanh hiệu 
quả mà còn ngăn chặn việc cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Theo Luật Thương mại 2005 của Việt Nam, thuật 
ngữ "khuyến mại" (thường gọi là “khuyến mãi”) 
dùng để chỉ các hoạt động xúc tiến thương mại 
của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho 
khách hàng những lợi ích nhất định. 

 ĐĂNG HƯNG (Tổng hợp)

Các hình thức khuyến mại gồm: dùng thử hàng 
mẫu miễn phí; tặng quà; giảm giá; tặng phiếu 
mua hàng; phiếu dự thi; các chương trình may 
rủi; tổ chức chương trình tặng thưởng cho khách 
hàng thường xuyên và tổ chức cho khách hàng 
tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, 
giải trí… nhằm mục đích khuyến mại. 

Quy định về khuyến mại và mẫu thông báo thực 
hiện chương trình khuyến mại tham khảo tại 
trang web: www.congthuong.hochiminhcity.
gov.vn hoặc www.khuyenmaihcmc.vn. Mọi thắc 
mắc liên quan đến việc thực hiện chương trình 
khuyến mại, vui lòng liên hệ Phòng Xuất nhập 
khẩu và Xúc tiến công thương – Sở Công thương 
theo số điện thoại 08 – 3823 9572, địa chỉ 59-61 
Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM. 
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dịch vụ trước đó (Điều 9 Nghị định 
37/2006/NĐ-CP). 

Ngoài hai loại khuyến mại trên, quy 
định thời gian tối đa cho các loại 
khuyến mại khác là bao nhiêu ngày, và 
văn bản nào quy định điều đó?

* Quy định về thời gian thực hiện 
một chương trình khuyến mại phụ 
thuộc vào hình thức khuyến mại mà 
công ty thực hiện. Theo Nghị định số 
37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của 
Chính phủ quy định ở Mục 2 “các hình 
thức khuyến mại” thì chỉ có 2 hình 
thức khuyến mại là có quy định thời 
gian cụ thể khi thực hiện:

1. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với 
giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng 
dịch vụ trước đó (Điều 9): tổng thời 
gian thực hiện chương trình khuyến 
mại bằng cách giảm giá đối với một 
loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ 
không được vượt quá 90 ngày trong 
một năm; một chương trình khuyến 
mại không được vượt quá 45 (bốn 
mươi lăm) ngày. 

2. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm 
theo việc tham dự chương trình 
khuyến mại mang tính may rủi (Điều 
12): tổng thời gian thực hiện khuyến 
mại đối với một loại nhãn hiệu 
hàng hóa, dịch vụ không được vượt 
quá 180 ngày trong một năm, một 
chương trình khuyến mại không 
được vượt quá 90 ngày. 

Các hình thức khuyến mại còn lại 
không quy định cụ thể thời gian thực 
hiện nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 
thực hiện khuyến mại (Điều 4), hạn 
mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ 
dùng để khuyến mại (Điều 5) và mức 
giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch 
vụ được khuyến mại (Điều 6).

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm 
Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-
BTC ngày 06/7/2007 (gọi tắt là Thông 
tư 07) của Bộ Thương mại (nay là Bộ 
Công thương) và Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều 
về khuyến mại và hội chợ, triển lãm 
thương mại quy định tại Nghị định số 
37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của 
Chính phủ.

Rượu bia: lưu ý khi khuyến 
mại

 y Công ty kinh doanh nhà hàng tiệc 
cưới có một số chương trình khuyến mại:  

 - Tặng bia suốt tiệc.

 - Tặng phiếu quà tặng.

 - Tặng xe đưa đón trong nội thành 
thành phố.

Xin được hướng dẫn về thủ tục khuyến mại.

* Việc thực hiện chương trình khuyến 
mại với hình thức tặng hàng hóa cho 
khách hàng, cung ứng dịch vụ không 
thu tiền được quy định tại Điều 8, Mục 
2, Chương 2 của Nghị định 37/2006/NĐ-
CP ngày 04/4/2006. Khi công ty thực 
hiện chương trình khuyến mại trên địa 
bàn TP. HCM thì phải thông báo chương 
trình khuyến mại đến Sở Công thương 
TP. HCM chậm nhất 7 ngày làm việc 
trước khi thực hiện khuyến mại. 

Tuy nhiên cần lưu ý, Khoản 3 Điều 100 
Luật Thương mại năm 2005 quy định: 
“cấm khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia 
để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi”. 

Đăng ký chương trình 
khuyến mại khi có đại lý ở 
nhiều địa phương

 y Công ty có trụ sở tại TP. HCM và hệ 
thống đại lý trên toàn quốc. Các đại lý này 
trực tiếp đến trụ sở công ty mua hàng, 
sau đó phân phối sản phẩm đến người 
tiêu dùng cá nhân. Công ty có thực hiện 
các chương trình khuyến mại nhưng chỉ 
dành các đại lý với mục tiêu thúc đẩy các 
đại lý nhập hàng nhiều hơn. Chương trình 
khuyến mại này không nhắm đến khách 
hàng là người tiêu dùng cá nhân.

Theo quy định của Luật Thương mại - 
Phần Khuyến mại, khi thực hiện chương 
trình khuyến mại, công ty phải đăng ký 
thực hiện chương trình khuyến mại ở Sở 
Công thương tại địa phương có tổ chức 
chương trình khuyến mại. 

Nhưng theo quy định tại Phần II. Khuyến 
mại của Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-
BTM-BTC, thì công ty chỉ đăng ký chương 
trình khuyến mại này tại Sở Công thương 
TP.HCM vì tất cả các giao dịch mua bán 
chỉ diễn ra tại trụ sở TP.HCM. 

Công ty chỉ phải đăng ký chương trình 
khuyến mại với Sở Công thương TP. HCM 
hay phải đăng ký với Sở Công thương tại 
tất cả các tỉnh có đại lý. 

* Vì công ty có thực hiện các chương 
trình khuyến mại nhưng chỉ dành các 
đại lý, và  các đại lý này trực tiếp đến 
trụ sở tại TP. HCM để nhận khuyến 
mại, nên theo Nghị định số 37/2006/
NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ 
(Quy định chi tiết Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến thương mại) và 
Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-
BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ 
Công thương và Bộ Tài chính, trường 
hợp doanh nghiệp nếu chỉ tổ chức 
khuyến mại trên địa bàn TP.HCM thì 
chỉ cần gửi thông báo bằng văn bản 
đến Sở Công Thương TP.HCM.  

Hàng hóa khuyến mại là 
dược phẩm

 y Công ty ký hợp đồng làm nhà phân 
phối cho một công ty sản xuất dược phẩm 
trong nước. Công ty mua dược phẩm từ 
nhà sản xuất và phân phối lại cho khách 
hàng theo giá bán do đơn vị bán hàng chỉ 
định. Doanh thu thực của công ty là hoa 
hồng hưởng trên doanh số bán ra.

Nhà sản xuất có đưa ra một số chương 
trình khuyến mại dưới hình thức chiết 
khấu và tặng hàng cho khách hàng 
thông qua công ty. 

Công ty có phải đăng ký chương trình 
khuyến mại với Sở Công thương TP. HCM 
hay nhà sản xuất phải đăng ký, hay cả hai 
bên đều đăng ký? 

* Nếu nhà sản xuất đã thông báo 
về chương trình khuyến mại cho Sở 
Công thương thì công ty không phải 
thông báo lại. 

Tuy nhiên cần lưu ý, nội dung khuyến 
mại phải tuân theo quy định tại Điều 
1, Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 
06/08/2009 của Chính phủ, về sửa 
đổi bổ sung Khoản 7, Điều 4 Nghị 
định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 
của Chính phủ  như sau: “Không được 
dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể 
cả các loại thuốc đã được phép lưu 
thông để khuyến mại, trừ trường hợp 
khuyến mại cho thương nhân kinh 
doanh thuốc”.  �
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Đầu tư đúng hướng
Gần 850 kết quả nghiên cứu được công 
bố ở 46 phân ban tại Hội nghị khoa học 
và công nghệ (KH&CN) lần thứ 13 do 
Đại học Bách Khoa TP. HCM (ĐHBK) tổ 
chức mới đây cho thấy phần nào vai trò 
nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển 
giao công nghệ (CGCN) của nhà trường.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, 
ĐHBK luôn gắn nhiệm vụ đào tạo với 
trách nhiệm NCKH và CGCN. Hai nhiệm 
vụ này luôn đi song hành, trong đó 
NCKH đóng vai trò hỗ trợ và nâng cao 
chất lượng đào tạo. Trong suốt những 
năm qua, đặc biệt từ năm 2004 đến nay, 
ĐHBK đã đầu tư nhiều nguồn lực từ con 
người, tài chính, đến cơ sở vật chất vào 
hoạt động KH&CN với mục tiêu trước 
mắt là phát triển chất lượng các công 
trình nghiên cứu. 

PGS. TS. Vũ Đình Thành – Hiệu trưởng 
ĐHBK cho biết, hiện nay, số lượng cán 
bộ có học hàm học vị của trường là 
830/1.300 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu. 
Trường có 2 phòng thí nghiệm trọng 
điểm quốc gia, 5 phòng thí nghiệm 
trọng điểm ĐHQG TP. HCM và hơn 130 
phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào 

tạo. Để phục vụ công tác CGCN, trường 
đã thành lập và chuyển đổi 9 trung tâm 
nghiên cứu hoạt động theo nghị định 
115 của Chính phủ, ngoài ra đã phối hợp 
với Sở KH&CN TP. HCM thành lập Vườn 
ươm doanh nghiệp. Từ năm 2011 – 2013, 
có 422 đề tài nghiên cứu được thực hiện 
với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng. Doanh 
thu từ CGCN đạt từ 70 – 80 tỷ đồng/năm.

Hai mảng hợp tác mà ĐHBK luôn tích 
cực chủ động là hợp tác chặt chẽ với 
các địa phương để tham gia giải quyết 
các vấn đề kinh tế xã hội cụ thể trên địa 
bàn; hợp tác với doanh nghiệp và đối 
tác nước ngoài nhằm tìm kiếm sự hỗ 
trợ cho hoạt động NCKH, từng bước đa 
dạng hóa nguồn kinh phí.

Thành quả thu được từ quá trình đầu 
tư liên tục, đúng hướng này là các kết 
quả NCKH có chất lượng; các hướng 
nghiên cứu đa dạng, bám sát nhu cầu 
của xã hội, các sản phẩm công nghệ 
phong phú, có khả năng chuyển giao 
cho các doanh nghiệp.

Những điểm sáng
Nhờ những đầu tư đúng hướng, từ 
2008-2013, ĐHBK đã có những chuyển 

biến lớn về lượng và chất trong hoạt 
động NCKH. Những điểm sáng đó là 
thực hiện thành công 6 đề tài trọng 
điểm cấp Nhà nước với kinh phí trên 
21 tỷ đồng; tăng cường hợp tác với 
các doanh nghiệp nước ngoài (Công ty 
Posco, Công ty Samsung...) trong NCKH. 
Các nghiên cứu góp phần giải quyết 
các vấn đề cấp bách của Thành phố và 
các tỉnh lân cận được đánh giá cao như: 
Nghiên cứu bảo vệ và phát triển nguồn 
nước dưới đất bằng nguồn nước mưa 
tại khu vực nội thành TP. HCM do PGS.
TS. Nguyễn Việt Kỳ làm chủ nhiệm; 
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết 
bị ngưng tụ hơi hóa học bằng nhiệt 
(T-CVD) dùng trong tổng hợp ống nano 
carbon đơn thành (SWNT) do TS. Lê Văn 
Thăng làm chủ nhiệm; Đánh giá sự biến 
động dòng chảy và môi trường nếu loại 
bỏ một số cống đập trên vùng hạ du 
khi có các công trình thủy lợi, thủy điện 
trên dòng chính, PGS. TS. Huỳnh Công 
Hoài là chủ nhiệm...

Về mảng hợp tác với địa phương, ĐHBK 
đã chủ động tham gia đề xuất các 
hướng nghiên cứu phục vụ cho Tỉnh 
Lâm Đồng. Bước đầu đã thực hiện một 
số dự án như: Thiết kế, chế tạo lò sấy 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ ở Đại học Bách Khoa TP. HCm

Đại học Bách Khoa TP. HCM đã đầu tư nghiên cứu khoa học có chiều sâu và chất lượng 
để trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của cả nước.

 Bài và Ảnh: VÂN NGUYỄN

Chip nhận dạng giọng nói tiếng Việt trên nền FPGA,
một trong những sản phẩm KH&CN của trường.

Sản phẩm của Khoa Khoa học ứng dụng thu hút nhiều bạn 
trẻ tìm hiểu tham quan tại triển lãm.

42



STinfo SỐ 12 - 2013

Doanh trường KH&CN

nông sản sử dụng kết hợp năng lượng 
mặt trời và sinh khối; Đánh giá mô hình 
tiết kiệm năng lượng trong 4 lĩnh vực: 
chiếu sáng công cộng - tòa nhà công 
sở - trường học - khách sạn trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng...

Không trông chờ vào ngân sách nhà 
nước cấp hàng năm, ĐHBK đã chủ 
động hợp tác với doanh nghiệp nhằm 
tìm kiếm sự hỗ trợ cho hoạt động 
NCKH, từng bước đa dạng hóa nguồn 
kinh phí. ĐHBK luôn động viên, khuyến 
khích các nhà khoa học, cán bộ nghiên 
cứu tìm kiếm những nguồn kinh phí 
NCKH ngoài ngân sách nhà nước bằng 
chính năng lực của mình. Nhờ đó ĐHBK 
đã có được những đặt hàng nghiên cứu 
sáng giá như: cải tiến xe điện thành xe 
điện lai sử dụng năng lượng mặt trời và 
bộ giám sát quản lý năng lượng thông 
minh; chế tạo thiết bị chiết xuất dược 
liệu; thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ 
thống chắn tàu tự động; lò plasma chân 
không để luyện titan kim loại từ nguyên 
liệu titan xốp; xây dựng hệ thống đầu 
đọc RFID tần số 13,56MHz, ứng dụng 
quản lý phòng thí nghiệm trong trường 
đại học bằng thẻ RFID;... 

Bên cạnh đó, còn có các đề tài NCKH 
từ dự án JICA SUPEREM-HCMUT đang 
được triển khai tại các tỉnh Lâm Đồng, 
Tiền Giang, An Giang như: nghiên cứu 
chiết xuất Taxol từ cây thông đỏ (Taxus 
Wallichiana Zucc) ứng dụng trong 
lĩnh vực dược phẩm để sản xuất thuốc 
chống ung thư; nghiên cứu quy trình 
công nghệ lên men hạt ca cao quy mô 
công nghiệp; nghiên cứu chống sạt lở 
công trình đường ven sông và nền đất 
yếu tại tỉnh An Giang... Các đề tài nghiên 
cứu hợp tác với Công ty Samsumg cũng 

đã được công ty này triển khai như: 
phát triển ứng dụng xem truyền hình 
FCs, phát triển ứng dụng TV Karaoke; 
Webcam phát triển dựa trên mã vạch 
quét thư viện...

Nhằm tăng cường khả năng chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu của các cán 
bộ trong trường, từ năm 2010, ĐHBK 
đã có chính sách phát triển các đề tài 
dưới dạng đặt hàng với yêu cầu sản 
phẩm hoàn chỉnh và đăng ký quyền sở 
hữu trí tuệ khi kết thúc đề tài. Mặc dù 
nguồn kinh phí dành cho nhóm đề tài 
này không nhiều (1,8-2,8 tỷ đồng/năm) 
nhưng bước đầu có rất nhiều sản phẩm 
hình thành từ nhóm đề tài này thu hút 
được sự chú ý và đặt hàng của các đơn 
vị trong nước. Các đề tài có giá trị như: 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị 
sản xuất bánh tráng rế tự động thay 
cho phương pháp sản xuất thủ công; 
Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị 
sấy cà phê sử dụng kết hợp năng lượng 
mặt trời và nhiên liệu biomass; Hoàn 
thiện mô hình xe hai bánh... 

Ngoài ra, một số sản phẩm KH&CN có 
giá trị từ các đề tài nghiên cứu có thể 
kể đến như Chip nhận dạng giọng nói 
tiếng Việt trên nền FPGA; thiết kế kỹ 
thuật hoàn chỉnh thuyền lướt khí hai 
chỗ ngồi; nghiên cứu chế tạo thiết bị đo 
quán tính 3 trục; gạch bê tông rỗng từ xỉ 
thải của nhà máy luyện thép;...  

Lựa chọn đầu tư các hướng 
ưu tiên
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả trong 
đào tạo, NCKH & CGCN, PGS.TS. Phan 
Đình Tuấn – Phó Hiệu trưởng ĐHBK 
cho biết, sẽ tập trung vào các nhóm giải 

pháp tăng cường cơ sở vật chất, tăng 
cường kinh phí cho hoạt động NCKH và 
tăng cường đội ngũ nghiên cứu. Trường 
sẽ chủ động tìm thêm nguồn kinh phí 
để đầu tư cơ sở vật chất, không thể bị 
động trông chờ vào nguồn ngân sách 
nhà nước. Đồng thời, hợp tác với các 
doanh nghiệp, tranh thủ sự hỗ trợ về 
máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. 
Lựa chọn đầu tư cho các hướng ưu tiên 
để đảm bảo kinh phí đầu tư đúng và đủ. 
Sắp xếp việc sử dụng chung thiết bị cho 
các đơn vị trong toàn trường để tránh 
đầu tư lãng phí. Dành kinh phí từ chính 
nguồn lực của ĐHBK cho việc đầu tư 
NCKH đối với những hướng nghiên cứu 
ưu tiên, đảm bảo việc đầu tư đủ và liên 
tục. Từng bước nâng dần tỷ trọng đóng 
góp đầu tư từ nguồn doanh thu CGCN.

Đối với đội ngũ nghiên cứu, ĐHBK sẽ 
thay đổi các tiêu chí tuyển dụng để có 
thể tuyển chọn được nhân lực giỏi. Quy 
hoạch và chủ động gửi người đi đào tạo 
ở nước ngoài cho các ngành ưu tiên. 
Dành kinh phí thích hợp để mời các 
nhà khoa học Việt kiều, quốc tế đến làm 
việc tại trường. Đồng thời, có các chính 
sách thích hợp để khuyến khích lập các 
nhóm nghiên cứu mạnh đơn ngành 
và liên ngành. Để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà khoa học, ĐHBK sẽ ban 
hành các quy chế hoạt động KH&CN, 
quy chế quản trị tài sản trí tuệ, khuyến 
khích cán bộ tích cực tham gia NCKH và 
CGCN,... để đưa hoạt động KH&CN ngày 
càng quy củ, hiệu quả cao. Đặc biệt, 
ĐHBK đang tập trung phát triển các cơ 
sở cho việc hình thành trường đại học 
nghiên cứu sẽ là động lực mạnh mẽ 
cho sự đổi mới và phát triển hoạt động 
KH&CN của mình.  �

Sản phẩm của Khoa Địa chất và dầu khí trưng bày tại triển lãm.
Các sản phẩm của PTN TĐQG Điều khiển số và kỹ thuật hệ 

thống tại triển lãm. 
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 Muôn màu cuộc sống

một loại đồ chơi không “nhẹ” tí 
nào về mặt công nghệ, trọng 

lượng và cả số tiền phải bỏ ra của Matt 
Denton sẽ làm cho những khán giả 
thiếu niên mê nó ngay lập tức khi được 
nhìn thấy. Đó là con Bọ ngựa máy cỡ 
chiếc xe thể thao đa dụng cưỡi được. 
Món đồ chơi này là kết quả của trí 
tưởng tượng, sự yêu thích công nghệ 
và sáng tạo, được thực hiện trong 3 
năm, chi phí: 250.000 USD. 

Năm 2007, Matt Denton ngừng lại bên 
đường, gần nhà mình ở Hampshire, 
Anh, để xem một chiếc máy xúc đang 
đào đất. Những chiếc máy này đã mê 
hoặc anh từ lúc còn bé nhưng sau nhiều 
năm làm công việc thiết kế hệ thống 
điều khiển cho những sinh vật hoạt hình 
điện tử của Hollywood, Denton nhìn 
những chiếc cần máy xúc này qua một 
lăng kính đầy trí tưởng tượng. Theo như 
lời của anh thì nó là hình dáng tuyệt vời 
cho đôi chân. Vì thế, anh bắt đầu nghĩ 
đến việc có nên mua sáu “cái chân” như 
thế để gắn vào một khung gầm ô tô? 
Bốn năm sau, Denton đã có thể loạng 
choạng bước đi như người máy trong 
một cổ máy nặng 2 tấn, cao gần 3 m mà 
anh đặt tên là Bọ ngựa (Mantis).

Muốn Bọ ngựa phải có kích thước của 
một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV), 
nhưng không đủ tiền để tự thực hiện nên 
Denton phác thảo thiết kế, dùng những 
chiếc càng máy xúc đồ chơi lắp một mô 
hình thu nhỏ để mời chào những người 
hỗ trợ tài chính. Chẳng một ai cắn câu. 
Sau vài tháng, người cha giàu có của bạn 
Denton nghe đến nhiệm vụ “viễn vông 
Đông Ki Sốt” này và bị lây cảm hứng của 
anh nên đã đồng ý cấp vốn.

Denton nhờ bạn mình là Josh Lee, kỹ 
sư cơ khí, giúp anh chế tạo Bọ ngựa. 
Bộ đôi này đã dành vài tuần đầu tiên 
nghiên cứu cơ cấu truyền động thủy lực 
– những bắp thịt nhân tạo để giúp chân 
robot chuyển động. 

Mặt khác, Denton sửa đổi phần mềm 
đã viết cho những mô hình đồ chơi của 
mình để có thể lái con quái vật khổng 
lồ 6 chân này. Sau đó anh cùng Lee 
phác thảo những mô hình cho khung 
gầm chính cùng 6 cái chân, chế tạo, thử 
nghiệm một mô hình phụ và hợp đồng 
với một công ty để chế tạo mọi thứ. Khi 
những chiếc chân bằng thép và nhôm 
đặt làm về tới xưởng của Denton anh 
mới phát hiện là thiếu một vài chiếc lỗ 
để ráp các phần với nhau bằng bu lông, 
một số chi tiết khác được thi công tệ hại. 
Không thể chờ thêm được nữa, Denton 
dành ra một tuần để tự mình sửa chữa 
những thiếu sót. 

Tuy Denton đã thực hiện mẫu thử 
nghiệm từ năm 2011 nhưng Bọ ngựa 
quá nặng và di chuyển quá chậm. Để 
giảm bớt khối lượng 2 tấn, anh bỏ bớt 
một trong 4 khớp nối ở mỗi chân. Đây 
là những khớp nhằm giúp di chuyển 
dễ dàng hơn trên nhiều địa hình khác 
nhau nhưng Bọ ngựa vẫn di chuyển tốt 
mà không cần những khớp này. Denton 
cũng đã thu gọn và tinh chỉnh khung 
gầm là chỗ gắn động cơ diesel, thiết bị 
điện tử và ghế ngồi của người lái.

Denton thú nhận là khi đến thời điểm 
lái Bọ ngựa anh sợ đến nỗi không thể 
leo vào buồng lái. 

Denton đã có 100 giờ thử nghiệm qua 
Wi-Fi trong hơn 6 tháng.

Đồ chơi của nhà sáng tạo
 TRẦN QUÂN (Nguồn: Popularscience)

Chuyến đi đầu tiên thật khủng khiếp 
nhưng Bọ ngựa đã vận hành như dự kiến 
và Denton cũng quen dần với buồng lái. 
Giờ thì Denton có thể biểu diễn với “vật 
cưng” của mình ở các hội chợ. Một số 
người phê bình về tốc độ chậm chạp – 
Bọ ngựa không thể đi nhanh hơn 3 km/
giờ. Denton cũng không biết rõ là Bọ 
ngựa có tương lai gì trong ngành phim 
ảnh, xây dựng hay gì khác không nhưng 
những khán giả thiếu niên thì mê nó 
ngay lập tức. Chúng luôn muốn leo vào 
Bọ ngựa để chọc ngoáy.

Cách thức Bọ ngựa vận hành
Điều khiển: người lái sẽ chọn một trong 
những kiểu di chuyển trên màn hình 
điều khiển dạng cảm biến. Một chế 
độ di chuyển được thiết kế cho những 
bề mặt gồ ghề để ra lệnh cho bọ ngựa 
nhấc từng chân lên trước khi đặt chân 
tới trước. điều khiển cần lái để chỉ thị 
cho Bọ ngựa tiến, lùi hay đi ngang. Xoáy 
cần lái sẽ bắt Bọ ngựa xoay tại chỗ.

Cảm biến: khi mỗi chân chạm đất, cảm 
biến về lực sẽ cảnh báo cho máy tính. Chỉ 
đến lúc đó thì chân tiếp theo trong chuỗi 
di chuyển mới tiến về trước. Một khớp 
nối hình cầu ở gót chân cho phép mỗi 
chân có thể định trục và đứng vững trên 
mặt đất không bằng phẳng; nếu chân 
nào gặp phải bề mặt quá mấp mô thì 
một cảm biến khác sẽ báo cho máy tính 
tìm một điểm khác an toàn hơn. Denton 
hy vọng sẽ bố trí những cảm biến siêu 
âm trên mỗi chân để Bọ ngựa có thể 
quét mặt đất trước khi đặt chân xuống.

An toàn: khi gặp tình huống khẩn cấp, 
Denton cho biết là có hai nút lớn màu đỏ 
- một ở ngay bên cạnh người điều khiển 
trong buồng lái và một ở cuối Bọ ngựa, 
nơi có một người bạn của Denton đi theo 
Bọ ngựa để bảo đảm không có con vật 
hay người xem nào té dưới những chiếc 
chân. Cả hai nút sẽ tắt nguồn và làm bất 
động Bọ ngựa ngay khi cần thiết.  �
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Nội dung phục vụ:

1. Cung cấp Bản tin 24 giờ: kiểm soát thông tin 
trên các phương tiện truyền thông liên quan đến sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp vào 
15 giờ 30 hàng ngày.
2. Thường trực cung cấp thông tin theo yêu cầu: 
doanh nghiệp có thể đặt yêu cầu cung cấp thông tin 
qua điện thoại hoặc e.mail. 
3. Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp theo yêu 
cầu, gồm: văn bản pháp quy về sở hữu công nghiệp, 
thông tin về kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế.
4. Cung cấp thông tin thị trường theo chuyên 
ngành: cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, các 
chính sách, chủ trương của nhà nước theo chuyên 
ngành doanh nghiệp yêu cầu. 
5. Cung cấp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt 
Nam và tiêu chuẩn quốc tế theo chuyên ngành.
6. Cung cấp văn bản pháp quy mới ban hành 
theo chuyên ngành.

7. Cung cấp thông tin thành tựu KH & CN Việt 
Nam và thế giới: cập nhật các thông tin mới nhất về 
thành tựu nghiên cứu khoa học, sáng chế, thiết bị và 
công nghệ mới của Việt Nam và thế giới.

8. Cấp tài khoản truy cập trực tuyến: cho phép 
tự truy cập trực tuyến vào nguồn tài liệu KH&CN 
trong và ngoài nước và đặc biệt là các CSDL nước 
ngoài như: Springerlink, Proquest, Wipsglobal, ...

9. Cung cấp thông tin tổng quan về xu hướng 
phát triển công nghệ: 

 – Được mời tham dự và nhận tài liệu tổng quan 
các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ tại 
Trung tâm.

 – Được đặt hàng cung cấp tài liệu tổng quan xu 
hướng phát triển công nghệ theo yêu cầu của quý 
cơ quan (Trung tâm Thông tin phối hợp chuyên 
gia thực hiện). 

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRỌN GÓI
ISO 9001:2008

Gói thông tin doanh nghiệp

 9Đáp ứng kịp thời thông tin theo chuyên ngành hoạt động của doanh nghiệp, 
phục vụ công tác quản lý điều hành, ra quyết định trong sản xuất kinh doanh và 
nghiên cứu phát triển. 

 9 Là phương tiện để doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới, đẩy mạnh sản 
xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 9Hàng ngàn lượt doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đón 
nhận và sử dụng liên tục dịch vụ “Cung cấp Thông tin Trọn gói”.  

Đăng ký tham gia:
Có thể lựa chọn đăng ký theo từng nội dung. Được ưu đãi khi chọn nhiều nội dung như sau:

 ¾  Đăng ký 5 đến 6 nội dung: giảm 10%
 ¾ Đăng ký đến 8 nội dung: giảm 15%

 ¾ Đăng ký trọn gói 9 nội dung: giảm 20%

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HCM
Phòng Cung cấp Thông tin

Địa chỉ: 79 Trương Định (lầu 1), Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

ĐT: 08. 3824 3826 (trực tiếp) - 08. 3829 7040 (số nội bộ: 102, 203) 

Fax: 08. 3829 1957 / E-mail: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

Địa chỉ liên hệ:



TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HCM - 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08.3825 8857, 08.3829 7040 (nội bộ: 403) / Fax: 08.3829 1957 / E-mail:  webadmin@cesti.gov.vn

Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ  TP. Hồ Chí Minh
STINET (Science and Technology Information Network)

Địa  chỉ:  http:// www.cesti.gov.vn

STINET: nguồn thông tin KH&CN phong phú, nơi giới thiệu công 
nghệ, thiết bị, sản phẩm và hoạt động chuyển giao công nghệ hiệu quả.

Cập nhật thường xuyên, tra cứu thuận lợi.

Mục tiêu của STINET:
•	 Tạo	 lập	kênh	thông	tin	về	 lĩnh	vực	
khoa	 học	 -	 công	 nghệ	 -	 môi	 trường	
trong	nước	và	quốc	tế.	

•	 Hệ	thống	hóa	các	cơ	sở	dữ	liệu	trong	
nước	và	quốc	tế;	kết	nối	mạng	thư	viện	
phục	vụ	tra	cứu	thông	tin	KH&CN.	

•	 Tạo	môi	trường	thương	mại	hóa	các	
sản	 phẩm	 nghiên	 cứu	 KH&CN,	 phát	
triển	 thị	 trường	 công	 nghệ	 tại	 thành	
phố	và	khu	vực.	

•	 Cung	 cấp	 các	 dịch	 vụ	 về	 thông	
tin	nhằm	 tạo	điều	 kiện	 thuận	 lợi	 cho	
việc	nghiên	cứu,	học	tập,	 tìm	hiểu	về	
KH&CN.	

•	 Là	 nơi	 trao	đổi,	 học	hỏi	 và	 chia	 sẻ	
kinh	nghiệm	và	kiến	thức	về	KH&CN.	

STINET có gì ?
1. Thư viện KH&CN:	 nguồn tư liệu KH&CN trong và 
ngoài nước phong phú, kết nối với nhiều thư viện KH&CN 
nổi tiếng trên thế giới như Springer, Proquest…. 

2. Chợ công nghệ và thiết bị - TechMart Online:	cầu 
nối, giới thiệu, chuyển giao giải pháp, thiết bị, công nghệ.

3. Tạp chí STINFO: giới thiệu, phân tích xu hướng và 
ứng dụng KH&CN; các hoạt động nghiên cứu và thành 
quả KH&CN; tư vấn, giải đáp các vấn đề về khoa học, 
công nghệ và môi trường...

4. Tin tức KH&CN: thông tin về những sự kiện, thành 
quả KH&CN mới nhất trong nước và trên thế giới.

5. Dịch vụ:	 thiết kế linh hoạt phù hợp cho nhiều đối 
tượng, gồm Dịch vụ cung cấp thông tin theo chuyên 
ngành, Dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ và thiết 
bị, Dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói, Dịch vụ tư vấn, 
chuyển giao công nghệ, …

Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (STINET), 
do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển. STINET được Bộ VHTT cấp 
theo quyết định số 168/GP-BVHTT, ngày 28/05/1999. 


