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trên các phương tiện truyền thông liên quan đến sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp vào 
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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. 
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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 
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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 
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gia thực hiện). 
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Gói thông tin doanh nghiệp

 9Đáp ứng kịp thời thông tin theo chuyên ngành hoạt động của doanh nghiệp, 
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 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 
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Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) 
TP.HCM lần thứ 22 (năm 2011-2012) diễn ra ngày 

13/6/2013. Hội thi đã tiếp nhận 214 đề tài/giải pháp dự thi 
ở các lĩnh vực: công nghệ môi trường và công nghệ hóa 
học; cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải; giáo dục - đồ 
dùng dạy học; điện - điện tử - công nghệ thông tin; công 
nghệ sinh học; y học…

Ban tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các đề/tài giải pháp 
với 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải 
khuyến khích.

Giải đặc biệt thuộc về ThS. Lê Thanh Sơn và cộng sự ở Công 
ty TNHH MTV Cấp thoát nước đô thị TP.HCM với đề tài “Biện 
pháp giải kẹt và thi công tuyến cống D3000 băng sông Sài 
Gòn bằng công nghệ khoan kích ngầm”. Điểm mới của đề 
tài này là đã tìm được giải pháp thích hợp để hoàn thành thi 
công tuyến cống D3000 của dự án vệ sinh môi trường Nhiêu 
Lộc – Thị Nghè mà nhà thầu Trung Quốc bỏ dở. Giải pháp 
công nghệ này có khả năng sẽ được tiếp tục triển khai ứng 
dụng cho các công trình cống ngầm tương tự.

Hai giải nhất là các đề tài “Nghiên cứu, tính toán thiết kế chế 
tạo máy cắt, vớt rong, cỏ dại, lục bình trên sông phục vụ thoát 
nước, chống ngập úng cho các đô thị và cấp nước phục vụ 
sinh hoạt sản xuất nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” của 
KS. Bùi Trung Thành và cộng sự ở Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển công nghệ Máy công nghiệp (Trường Đại học Công 
nghiệp TP.HCM) và “Mô hình tiên lượng bệnh tiểu đường cho 
người Việt” của TS.BS Tạ Thị Tuyết Mai và cộng sự (Bệnh viện 
Nhân dân Gia Định TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, 38/214 đề tài/giải pháp 
đạt giải (17,75%) là tỷ lệ không cao nhưng phản ánh đúng 
thực tế chất lượng các giải pháp tham gia hội thi ngày 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 22: 
giải pháp thi công tuyến cống D3000

nhận giải đặc biệt

Bộ áo phao đa năng cứu sinh cho ngư dân đi biển đạt giải ba
tại hội thi. Ảnh: VN

  VÂN NGUYỄN

càng được nâng cao. Nhìn chung, phong trào tham gia Hội 
thi STKT TP.HCM ngày càng phát triển, có những đóng góp 
thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 
Trong 5 năm qua (2007 – 2012), hội thi đã tiếp nhận 1078 
giải pháp kỹ thuật dự thi cấp thành phố, chuyển tiếp 337 
đề tài ra tham dự Hội thi STKT toàn quốc và Giải thưởng 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Kết quả đã 
có 243 giải pháp được vinh danh cấp thành phố và 55 giải 
pháp được trao tặng giải thưởng cấp quốc gia.

Hội thi STKT TP.HCM do Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật 
TP.HCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, 
Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM tổ chức 
hai năm một lần. Tại lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức cũng 
phát động Hội thi STKT TP.HCM lần thứ 23 (năm 2013-2014), 
hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31/12/2014. Hạn chót nhận hồ sơ 
dự thi STKT toàn quốc lần thứ 12 là ngày 30/9/2013.  �

Điểm tin
  LAM VÂN thực hiện

Ngày 5/6/2013, Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) phối hợp với 
Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật châu Á - 
Thái Bình Dương và Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của 
các nhà quản lý, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp 
cho Dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi) và Nghị định hướng 
dẫn thi hành. Dự thảo Luật KH&CN đã nhấn mạnh việc 
xây dựng mạng lưới tổ chức KH&CN phải thống nhất, 
đồng bộ và phân bố hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát 

triển KH&CN, phát triển KT-XH; gắn kết được các tổ 
chức KH&CN với cơ sở đào tạo và tổ chức ứng dụng kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ... Dự 
thảo Luật nhận được sự đồng tình của phần lớn các ý 
kiến về quy định việc thành lập tổ chức KH&CN phải có 
ý kiến thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước; gắn 
kết các tổ chức KH&CN với các cơ sở đào tạo; thực hiện 
dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN.  �
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Ngày 10/6/2013, tại TP.HCM, Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức hội thảo “Định giá tài sản trí tuệ 
(TSTT)”. Nội dung trao đổi các vấn đề liên quan đến định giá TSTT; định giá 
tài sản vô hình tại các tổ chức nghiên cứu và triển khai; xác định giá trị của 
công nghệ thông qua chiến lược sở hữu trí tuệ; định giá TSTT trong thành 
lập các công ty khởi nghiệp; xác định giá trị công nghệ trong đàm phán 
chuyển giao TSTT; các phương pháp và cách tiếp cận định giá TSTT.  �

Ngày 14/6/2013, Thành đoàn TP.HCM phối 
hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Đài Truyền hình, Hội Tin học TP.HCM 
tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi 
Tin học trẻ TP.HCM lần thứ 22 năm 
2013. Ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 6 giải 
nhì, 7 giải ba và 27 giải khuyến khích cho 2 nội 
dung thi là kiến thức và kỹ năng về tin học và 
phần mềm sáng tạo về tin học. Tổng giá trị 
giải thưởng là 78 triệu đồng. Hội thi đã thu 
hút 547 thí sinh đến từ 23 quận huyện tham 
gia. Đây là những thí sinh đã được tuyển chọn 
từ 5000 thí sinh của vòng thi cấp quận - huyện 
và 1200 thí sinh vòng thi trực tuyến. Trước đó, 
ngày 13/6/2013, Ban tổ chức đã trao 1 giải 
nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến 
khích ở phần thi sản phẩm sáng tạo; 2 giải nhì, 
1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho phần thi ý 
tưởng sáng tạo của Cuộc thi Sáng tạo dành 
cho thanh thiếu nhi thành phố lần thứ 8 
năm 2013. Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 
thiếu nhi TP.HCM năm 2013 đã tiếp nhận 152 
mô hình, sản phẩm sáng tạo và hơn 2.000 ý 
tưởng từ các cá nhân trên địa bàn thành phố 
và cả nước đăng ký tham gia.  �

Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) ở nông thôn” do Ban Quản lý Dự án hợp tác CNTT 
Việt Nam – Hàn Quốc phối hợp cùng Viện Xã hội Thông tin Hàn Quốc và 
Học viện mạng NetPro - ITI tổ chức ngày 19/6/2013 tại TP.HCM. Hội thảo 
đề cập đến các cách tăng cường ứng dụng CNTT tại nông thôn Việt Nam. 
Để đưa CNTT về nông thôn, cần thực hiện đồng bộ một loạt giải pháp: hiện 
đại hóa hạ tầng CNTT, chính sách, cơ chế đặc thù cho nông thôn, tạo điều 
kiện cho nông dân tiếp cận dịch vụ CNTT nhanh hơn, rẻ hơn, đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn phổ cập cho nông dân.  �

Ngày 19/6/2013, Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM tổ chức Lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập. Trong quá trình hoạt động, Viện đã thực hiện 
nhiều đề tài, dự án trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển 
khai thuộc ngành khoa học về trái đất, phạm vi hoạt động trải dài từ Quảng 
Bình cho đến Cà Mau. Viện cũng góp phần tích cực vào công tác đào tạo 
đại học, sau đại học cho các viện, trường khác ở các tỉnh phía Nam, cũng 
như thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo. �

Ngày 19/6/2013 tại TP.HCM, tổ chức 
quốc tế AIESEC tại Việt Nam đã giới 
thiệu sự kiện Diễn đàn Giới trẻ 
với doanh nghiệp tại Việt 
Nam năm 2013 (Vietnam Youth to 
Business Forum 2013). Sự kiện sẽ diễn 
ra vào ngày 21/7/2013 tại Trường Đại 
học Tôn Đức Thắng TP.HCM. Diễn đàn 
tạo cơ hội để 500 sinh viên xuất sắc và 
năng động được tuyển chọn từ các 
trường đại học hàng đầu ở Việt Nam 
và hơn 60 đại diện các doanh nghiệp 
cùng thảo luận xoay quanh những vấn 
đề đang được quan tâm hiện nay như: 
giáo dục và việc làm, sự đổi mới trong 
công nghệ kỹ thuật và khởi nghiệp đi 
đôi với trách nhiệm xã hội. �

Họp báo giới thiệu sự kiện. Ảnh: LV.

Ngày 26/6/2013, Trung tâm Tiết 
kiệm Năng lượng TP.HCM (ECC 
HCMC) và Sở Công thương Vĩnh 
Long đã ký kết hợp tác triển 
khai hoạt động tiết kiệm 
năng lượng (TKNL) trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long, trong đó nội dung 
chính là ECC HCMC sẽ hỗ trợ đào 
tạo nguồn nhân lực cho Sở Công 
thương Vĩnh Long nhằm thúc đẩy 
hoạt động TKNL của tỉnh. Dự kiến 

Đại diện ECC HCMC và đại diện Sở Công 
thương Vĩnh Long ký kết hợp tác. Ảnh: LV. 

đầu tháng 9/2013, ECC HCMC sẽ hỗ trợ Sở Công thương Vĩnh Long tổ chức hội 
thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chế biến thủy sản và lúa 
gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi 
sự kiện Diễn đàn Công nghệ xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 
do Bộ KH&CN và Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì.  �

Ngày 27/6, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi báo 
cáo phân tích xu hướng công nghệ với chủ đề “Công nghệ bảo quản rau 
quả và thịt gia súc, gia cầm tươi”. Báo cáo tập trung vào các nội dung chính 
như: các phương pháp bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm tươi; giới thiệu một 
số sáng chế quốc tế và các kết quả nghiên cứu bảo quản rau quả, thịt gia súc gia 
cầm tươi tại Việt Nam; xu hướng ngành công nghiệp bao bì tại Việt Nam và thế giới; 
giới thiệu và tư vấn một số cấu trúc bao bì bảo quản rau quả và thịt gia súc gia cầm 
tươi, thiết kế bao bì và những đặc điểm cần chú ý để bảo quản thực phẩm, lựa chọn 
và sử dụng đúng bao bì có lợi cho sức khỏe và môi trường. �
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Có nhiều loại nước giải khát từ nước uống đóng chai, nước 
ngọt có ga, cà phê hay trà pha sẵn, nước ép trái cây các 

loại... (không kể các loại nước uống có cồn), với rất nhiều nhãn 
hàng khác nhau đang cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. 
Bình quân người Việt tiêu thụ nước giải khát trên 23 lít/người/
năm. Đời sống được nâng cao đã giúp thị trường nước giải khát 
phát triển khá nhanh ở Việt Nam và mức tiêu thụ còn tiếp tục 
tăng vì khoảng cách còn khá xa so với nhiều nước trên thế giới.

Dù có khá nhiều thương hiệu và chủng loại, nhưng thị 
trường nước giải khát có ga chiếm phần lớn tỷ trọng trong 

các loại nước giải khát và 
cơ bản vẫn là sân chơi của hai 
công ty lớn Coca Cola và PepsiCo. 
Tuy nhiên, một phần thị trường nước giải khát có ga sẽ 
dần được thay thế bằng các loại thức uống không ga. 
Điều thú vị là các công ty Việt Nam vẫn chiếm được thị 
trường không nhỏ cho riêng mình như sữa, nước ép trái 
cây của Vinamilk, trà pha sẵn của Tân Hiệp Phát, cà phê 
của Trung Nguyên, xá xị của Chương Dương,… Trà và cà 
phê không chỉ là loại thức uống ưa thích mà còn là thói 
quen của nhiều người, lượng bán ra tăng đều mỗi năm.

Xu hướng sử dụng các loại 
nước giải khát ở Việt Nam

  VŨ TRUNG

Lượng nước ngọt các loại bán ra ở Việt Nam

Nguồn: BMI (Business Monitor International Ltd), VietNam Food & Drink Q1 2013
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Triệu lít Tỷ đồng

Thị trường  nước ngọt có ga ở Việt Nam

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sản xuất (Triệu lít) 871,07 931,37 975,51 1.053,65 1.139,2 1.230,24 1.325,59 1.422,36

Tăng trưởng sản 
xuất hàng năm (%)

8,66 6,92 4,74 8,01 8,12 7,99 7,75 7,30

Tiêu thụ (Triệu lít) 846,38 905,34 948,96 1.026,3 1.111,06 1.201,28 1.295,74 1.391,62

Tiêu thụ tính trên 
đầu người (Lít/người)

9,63 10,20 10,58 11,32 12,13 12,99 13,89 14,79

Xuất khẩu (Triệu lít) 39,17 40,59 41,30 42,25 43,20 44,19 45,22 46,27

Nguồn: BMI
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Lượng cà phê và trà bán ra ở Việt Nam

Nguồn: BMI
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Vì muốn 
bổ sung 
vitamin

Giải khát Mùi vị 
thơm 
ngon

Đẹp da Để mang 
đi

Thay thế 
dinh 

dưỡng 
của trái 
cây thật

Đang 
được bán 
rộng rãi 
trên thị 
trường

Do thói 
quen

Người 
xung 

quanh sử 
dụng 

nhiều nên 
muốn 

dùng thử

Chống 
đói

Lý do 
khác

Lý do người tiêu dùng chọn nước ép trái cây 

Nguồn:  Vinaresearch

Xu hướng nổi lên trong vài năm gần đây là sử dụng 
các loại nước ép trái cây và nước ép trái cây chứa sữa 
để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Trên kệ các siêu 
thị xuất hiện ngày càng nhiều các loại nước ép. Theo 
khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường W&S 
từ 402 mẫu có tổng thu nhập gia đình trên 7 triệu 
đồng/tháng, về nhu cầu và thói quen sử dụng các 
loại nước ép trái cây đóng gói, kết quả có 62% người 
tiêu dùng lựa chọn nước ép trái cây, trong khi nước 
giải khát có ga chỉ có 60%. Đáng lưu ý là có hơn một 

nữa số người được khảo sát có thói quen uống nước 
ép trái cây mỗi ngày. 

Nước cam ép được nhiều người lựa chọn hơn các loại nước 
ép khác. Các loại nước ép trái cây nhãn hiệu Vfresh của 
Công ty Vinamilk được ưa chuộng nhiều nhất, chiếm 69,3%, 
kế đến là nước ép trái cây của Công ty Tân Hiệp Phát. Nhà 
máy Chương Dương, ngoài những sản phẩm truyền thống 
được biết đến nhiều như sá xị, soda, cam còn cho ra dòng 
sản phẩm nước giải khát nha đam, dứa, cà rốt… �

Dựa trên số người được khảo sát n = 336 người
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25,9% 24,4%
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Trên 1 lần/ngày

1 lần/ngày

4-6 lần/tuần

2-3 lần/tuần

1 lần/tuần

Ít hơn 1 lần/tuần

26,6%

23,2%

11,9%

23,2%

6,8%

8,5%

Trên 1 lần/ngày

1 lần/ngày

4-6 lần/tuần

2-3 lần/tuần

1 lần/tuần

Ít hơn 1 lần/tuần

Nguồn:  Vinaresearch

Thói quen uống nước ép trái cây theo giới tính

Thói quen uống nước ép trái cây

Nguồn:  Vinaresearch
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Dựa trên số người được khảo sát n = 336 người

Hơn 50% nam và nữ thường xuyên uống nước ép trái cây ít nhất là 1 lần/ngày.

Nam Nữ

n = 159 người n = 177 người

Hơn 50% người được khảo sát có thói quen uống nước ép trái cây các loại mỗi ngày.
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Xu hướng chọn lựa các loại nước ép 

Tần suất sử dụng nước ép trái cây theo lứa tuổi

69,3%
42,3%

35,4%
32,1%

29,5%
20,2%
19,6%

16,1%
14,3%

12,5%
11,6%
11,3%

9,8%
8,0%
7,7%
7,1%
7,1%
7,1%
6,8%
6,8%

50,9%

Nước cam ép Vfresh
Nước táo ép Vfresh

Nước ép trái cây Number 1 Juicie Cam
Nước ép trái cây Number 1 Juicie Chanh dây

Nước cam ép Tropicana Twister
Nước cam ép Teppy

Nước necta đào Vfresh
Nước chanh dây ép Tropicana Twister

Nước ép trái cây Number 1 Juicie Mãng cầu
Nước cà chua ép Vfresh

Nước cam ép Minute Maid Splash
Nước cam ép TriO
Nước bưởi ép TriO

Nước đào ép Tropicana Twister
Nước cam đỏ 100% Tipco
Nước chanh ép Mr.Drink

Nước táo ép Mr.Drink
Nước cam ép 100% Tipco
Nước ổi đào ép Mr.Drink

Nước nha đam nho ép 100% Tipco
Sản phẩm khác

27,8%

25,2%

13,0%

20,0%

6,1%

7,8%

Trên 1 lần/ngày

1 lần/ngày

4-6 lần/tuần

2-3 lần/tuần

1 lần/tuần

Ít hơn 1 lần/tuần

26,9%

25,6%

11,3%

21,3%

8,1%

6,9%

Trên 1 lần/ngày

1 lần/ngày

4-6 lần/tuần

2-3 lần/tuần

1 lần/tuần

Ít hơn 1 lần/tuần

19,7%

19,7%

14,8%

36,1%

6,6%

3,3%

Trên 1 lần/ngày

1 lần/ngày

4-6 lần/tuần

2-3 lần/tuần

1 lần/tuần

Ít hơn 1 lần/tuần

16 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 35 tuổi

Dựa trên số người được khảo sát n = 336 người

Nguồn:  Vinaresearch

Nguồn:  Vinaresearch
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Bởi sự tiện dụng: “khát là có ngay để uống”, 
các loại thức uống chế biến sẵn không 

những phát bùng phát ở các nước phát triển, nay 
đã lan nhanh đến cả những nước chưa phát triển.  
Mỹ là quốc gia có lượng bình quân tiêu thụ nước 
giải khát trên đầu người đứng hàng đầu trên thế 
giới: 216 lít/người/năm, kế đến là Ireland và Na 
Uy. Tính riêng việc tiêu thụ nước ép trái cây, xếp 
hạng tiêu thụ hàng đầu là dân Canada: 52,5 lít/
người/năm,  kế đến là Mỹ và Đức.

Ở từng khu vực, tiêu thụ các loại nước giải khát 
có sự khác biệt tùy thuộc vào tập quán và mức 
độ phát triển. Dân châu Mỹ giải khát phần nhiều 
bằng các loại nước ngọt, khu vực Trung Đông, 
châu Phi và châu Âu sử dụng nhiều trà và cà phê.

Nước giải khát được 
tiêu thụ nhiều ở đâu?

  VŨ TRUNG

Các nước có lượng tiêu thụ nước giải khát nhiều trên 
thế giới

Thứ 
hạng Quốc gia Lít/người/

năm
Thứ 

hạng Quốc gia Lít/người/
năm

1 Mỹ 216 9 New Zealand 84,2

2 Ireland 126 10 Thụy Điển 82,4

3 Na Uy 119,8 11 Thụy Sĩ 81,4

4 Canada 119,8 12 Đan Mạch 80

5 Bỉ 102,9 13 Áo 78,8

6 Úc 100,1 14 Đức 72

7 Anh 96,5 15 Phần Lan 52

8 Hà Lan 96,1 16 Ý 50,2

Nguồn: http://www.nationmaster.comCác nước có lượng tiêu thụ nước 
ép trái cây nhiều trên thế giới

Tỷ lệ sử dụng các loại nước giải khát theo khu vực, năm 2012

Nguồn: http://www.nationmaster.com
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Thức uống có cồn Trà và cà phê Sữa Nước ngọt các loại
Nguồn: Euromonitor International, Michael Schaefer & Jonas Feliciano,

Soft drink in 2013: The quest for growth in a multi-polar world.

Thứ 
hạng Quốc gia Lít/người/

năm

1 Canada 52,6

2 Mỹ 42,8

3 Đức 38,6

4 Áo 37,3

5 Thụy Điển 35,5

6 Úc 34,4

7 Phần Lan 33

8 Anh 29,3

9 Hà Lan 28,1

10 New Zealand 24,8

11 Pháp 23,5

12 Thụy Sĩ 22,8

13 Bỉ 22,5

14 Na Uy 21,4

15 Nhật 20,7

16 Đan Mạch 15,7

17 Ireland 15,1

18 Ý 13,6
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Thế giới dữ liệu 
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Năm 2012, các loại nước giải khát được tiêu thụ trên toàn 
cầu là 638 tỷ lít, trong đó nhiều nhất là nước uống đóng 
chai: 242 tỷ lít, rồi đến nước ngọt có ga: 220 tỷ lít, nước ép 
trái cây: 71 tỷ lít. 

Doanh số thị trường nước giải khát toàn cầu năm 2012 trên 800 
tỷ USD, trung vào một số nước. 10 thị trường dẫn đầu là Mỹ, 
Nhật, Trung Quốc, Brazil, Đức, Mexico, Anh, Ý, Tây Ban Nha và 
Pháp  chiếm 2/3 doanh số toàn cầu tuy dân số chỉ ở mức 1/3. �

Các loại nước giải khát chính tiêu thụ trên 
toàn cầu năm 2012

Loại nước giải khát Số lượng (Tỷ lít)

Nước uống đóng chai 242

Nước uống có ga 220

Nước ép trái cây 71

Trà pha sẵn 35

Nước uống tăng lực 17

Cà phê pha sẵn 4,5

Nguồn: Euromonitor International, Michael Schaefer 
& Jonas Feliciano, Soft drink in 2013: The quest for 

growth in a multi-polar world.

10 thị trường lớn của nước giải khát, năm 2012

Thị trường Doanh số 
(Triệu USD) Thị trường Doanh số 

(Triệu USD)

Mỹ 176.053,8 Mexico 36.625

Nhật 86.480,8 Anh 20.500,6

Trung Quốc 66.602,6 Ý 19.377,4

Brazil 42.722,1 Tây Ban Nha 19.377,4

Đức 37.302,8 Pháp 19.290,2

Phát triển thị trường nước ngọt trên toàn cầu

Nguồn: Euromonitor International, Michael Schaefer & 
Jonas Feliciano, Soft drink in 2013: The quest for growth

in a multi-polar world.

Nguồn: Euromonitor International, Michael Schaefer & Jonas Feliciano, Soft drink in 2013: The quest for growth
in a multi-polar world.

9

Tỷ USD



STinfo SỐ 7 - 2013

 Không gian công nghệ

Chai chống sáng: bảo vệ sữa khỏi tia có hại
Sữa là thứ không thể thiếu trong tủ lạnh của mỗi gia 
đình, và thật khó chịu khi cần dùng đến thì thấy nó 
đã sớm hết hạn. Đây là vấn đề mà các nhà thiết kế 
ở New Zealand cho rằng có thể giải quyết với chai 
chống sáng 100% đầu tiên trên thế giới.

Công ty Fonterra Brands đã tạo ra chai chống sáng 
gồm ba lớp trắng, đen và trắng được làm từ vật liệu tái 
chế như chai nhựa hiện nay. Không cho ánh sáng lọt 
vào, nó giữ được sữa tươi lâu hơn.

Theo Fonterra, các loại bao bì 
khác, như hộp giấy và chai 
trắng đục, để lọt từ 7-25% 
ánh sáng đi qua, làm sữa bị 
phân hủy và giảm hương 
vị ngay sau khi đóng gói.

"Chai chống sáng 100% ba 
lớp là dự án đổi mới quan 
trọng nhất mà chúng tôi 
từng thực hiện". Giám đốc 
điều hành của Fonterra 
Brands, Peter McClure cho 
biết loại chai mới này sẽ là 
chìa khóa "thay đổi cuộc 
chơi" trong ngành công 
nghiệp sữa.

Tem đổi màu: loại rủi ro khỏi thực phẩm lưu trữ
Bạn thường làm gì với gói giăm bông đã mở? Đặt nó 
vào tủ lạnh, vài ngày sau mở lại và tự hỏi liệu nó còn 
ăn được hay không? Và thường người ta ném nó vào 
sọt rác chỉ vì quá hạn sử dụng.

Thời mà bao bì đơn giản chỉ dùng để bảo quản và 
cung cấp thông tin về sản phẩm đã xưa rồi. Người 
dùng giờ đây mong muốn sản phẩm và bao bì có 
tính tương tác và thông minh hơn. Kết hợp các yếu 
tố “xanh” và các kỹ thuật đặc biệt, bao bì đang định 
nghĩa lại giá trị của mình.

Những sáng tạo gần đây trong lĩnh vực đóng gói, 
bao bì kết hợp các yếu tố độc đáo khêu gợi trí tưởng 
tượng của người tiêu dùng, cả người lớn lẫn trẻ em, 
đem đến trải nghiệm tương tác, tăng khả năng tiêu 
thụ sản phẩm nhờ kéo dài thời hạn trưng bày, và còn 
có thể cập nhật thông tin hữu ích trong suốt vòng 
đời sản phẩm. 

Công nghệ “thực tế tăng cường”: khêu gợi trí tưởng 
tượng trẻ thơ
Khêu gợi trí tưởng tượng của trẻ thơ luôn là thách 
thức đối với các nhà thiết kế bao bì, và để duy trì sự 
mơ mộng của trẻ còn khó hơn.

Với hộp nước ép trái 
cây mới, Appy Drink 
Ltd, liên doanh giữa 
Nickelodeon và Tetra 
Pak (một tên tuổi lớn 
trong lĩnh vực đóng 
gói bao bì), đã làm 
được việc này. Hộp 
giấy của Tetra Pak, mặt 
trước được trang trí 
bằng những hình ảnh 
của Dora the Explorer, 
SpongeBob SquarePants 
và Teenage Mutant 
Ninja Turtles, mặt sau 
có các thành phần số 
hóa có thể “quét” bằng 
điện thoại thông minh 
để sưu tập “đồ nghề” như  
trang phục, mặt nạ,…. 

vui nhộn cho các nhân vật. “Đồ 
nghề số” có thể lưu trữ và chỉnh sửa, người dùng cần 
tải về ứng dụng Appy Drink miễn phí từ Google Play 
hay Apple App Store. Hình ảnh sau đó có thể chia sẻ 
trên mạng xã hội.

Đóng gói thế hệ mới
Công nghệ đóng gói và thiết kế bao bì ngày càng thông 
minh và có tính tương tác hơn, đem đến cho nhà sản xuất 
và người dùng các giải pháp độc đáo và trải nghiệm dài lâu. 

   P. NGUYỄN
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Trong nỗ lực để giảm rác thải thực phẩm, đây là một 
vấn đề lớn của thế giới, Insignia Technologies đã phát 
triển một loại tem thông minh có thể dán lên gói thực 
phẩm khi đã được mở ra, nó sẽ dần dần thay đổi màu 
sắc cho đến khi đạt đến một màu nhất định để báo 
cho bạn biết thực phẩm không còn dùng được nữa.

Công ty có trụ sở tại Anh này từ chối tiết lộ bí mật 
công nghệ, nhưng cho biết nhãn này được chế tạo 
dùng loại mực thay đổi màu sắc và chất màu tương 
tác với các loại khí như CO2 hoặc tia cực tím, và có 
bộ định giờ có thể thiết lập để thay đổi trong khoảng 
thời gian từ vài phút đến sáu tháng.

Theo Insignia, những chất màu thông minh đã được 
cấp bằng sáng chế này có thể dễ dàng sử dụng cho bao 
bì thực phẩm làm bằng nhựa, tạo các tấm phim hay 
tem thay đổi màu sắc, cho biết thực phẩm còn dùng 
được hay không, giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Công nghệ đóng kín: thực phẩm tươi lâu hơn
Tiếp tục với chủ đề thực phẩm tươi, các nhà thiết kế 
bao bì RAP đã tạo ra hộp thực phẩm bìa cứng (các 
tông) niêm kín đầu tiên trên thế giới.

Nhắm đến mặt hàng "mang đi" thường thấy ở các 
tiệm cà phê và cửa hàng thức ăn, công nghệ này xử 
lý không khí để làm giảm sự hiện diện của oxy dư 
dưới 1%, đảm bảo độ ẩm được niêm kín bên trong và 
cách ly không khí bên ngoài, nhờ đó thực phẩm có 
thể bảo quản lâu hơn (tăng thời hạn sử dụng) và độ 
tươi được cải thiện.

"Chưa có kỹ thuật nào sánh được trong việc kéo dài 
thời gian sử dụng và cải thiện độ tươi thực phẩm - 
đây có lẽ là sáng tạo lớn nhất trong lĩnh vực bao bì 
thực phẩm những năm gần đây", theo Julian Money, 
giám đốc sáng lập RAP.

Công ty có trụ sở tại London này còn giới thiệu công 
nghệ AirRap được thiết kế cho thức ăn nóng, và 
BagRap được thiết kế cho các loại bánh sandwich.

Đóng thùng FastFix: đơn giản, nhưng hiệu quả
Đôi khi những thiết kế đơn giản nhất lại hữu ích và 
hiệu quả nhất. Đó là trường hợp của FastFix, một 
giải pháp đơn giản cho một vấn đề lâu nay khi đóng 

thùng hàng hóa có kích cỡ khác nhau dùng thùng 
kích thước chuẩn. Để cố định món hàng và giữ nó 
không bị xê dịch trong không gian thừa làm hư 
hỏng, các hãng đóng gói thường phải sử dụng mụn 
xốp hoặc bọc nhựa bơm đầy không khí.

Giải pháp FastFix của Klingele dùng thùng gấp đơn 
giản đi cùng tấm chèn trống đặc biệt, tất cả làm 
bằng giấy thải tái chế, khi hàng được xếp vào thùng, 
tấm chèn này cố định an toàn, giữ yên hàng không 
bị xê dịch. Đây là một giải pháp đơn giản cho vấn đề 
phổ biến trong lĩnh vực đóng gói, giúp loại bỏ các 
mụn xốp và bọc bong bóng lộn xộn và khó tái chế, 
giúp cho việc đóng gói nhanh hơn và “xanh” hơn. 
Tấm chèn cũng tách biệt hàng hóa đóng gói và giấy 
tờ kèm theo, chẳng hạn như hóa đơn, tài liệu quảng 
cáo và phiếu giao hàng.

Lấy "dấu vân tay" sản phẩm
Sản phẩm cao cấp thường là nạn nhân của những tay 
làm hàng giả khéo léo tìm cách kiếm tiền từ thương 
hiệu tên tuổi. Cùng với việc làm giả sản phẩm, những 
tay làm hàng giả còn trang bị kỹ năng làm nhái bao 
bì có sức thuyết phục để dễ đánh lừa người dùng.

Ingenia Technologies có trụ sở tại London đã tìm 
ra giải pháp cho vấn đề này: công nghệ LSA (Laser, 
Surface Authentication) đã được cấp bằng sáng chế 
của công ty này có thể nhận dạng dấu hiệu riêng 
của bao bì, cho phép phân tích nhanh bề mặt của 
bao hàng bất kỳ để lấy mã số ngẫu nhiên duy nhất. 
Công nghệ này có thể được sử dụng với hầu hết các 
vật liệu như giấy, các tông, nhựa, kim loại, gốm và 
vải sợi.
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Thiết kế theo nhu cầu công chúng: tái xây 
dựng thương hiệu với sự trợ giúp của phương 
tiện truyền thông xã hội

Đối với nhiều nhà sản xuất, sự bắt mắt của mẫu 
thiết kế bao bì cũng quan trọng ngang với công 
nghệ đóng gói. Trong thời đại kỹ thuật số và truyền 
thông xã hội hiện nay, người ta có thể dễ dàng thu 
thập ý kiến khách hàng mục tiêu một cách nhanh 
chóng và ít tốn kém. Đó là lý do tại sao nhà sản 
xuất pho mát Anh Wyke Farms sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội để mời người dùng bình chọn 
thiết kế mẫu bao bì mới cho pho mát của mình.

LSA chuyển những khiếm khuyết nhỏ xíu ở bề mặt 
giấy hay nhựa thành một con số còn độc đáo hơn cả 
dấu vân tay của con người, và có thể xác thực nhanh 
chóng bằng máy quét cầm tay giá rẻ. Hệ thống này 
đang được giới thiệu khắp nơi trên thế giới.

Hệ thống của Ingenia cũng có thể được sử dụng cho 
các vật cần bảo mật cao như hộ chiếu và bao bì dược 
phẩm (hộp thuốc).

Công nghệ quang điện: bao bì 'nhảy nhót'
Có những bối cảnh “làm khó” bao bì, chẳng hạn như 
trong hộp đêm tối tăm và ồn ào, để kéo người ta 
khỏi cuộc hàn huyên với bạn bè và để ý đến chai 
rượu đặt ở sau quầy không phải là chuyện đơn giản.

Đây chính là vấn đề với Ballantine’s 
Finest: làm sao để chai whisky thượng 

hạng này nổi bật lên giữa đống chai 
lọ sau quầy? Và các nhà thiết kế tại 

Parker Williams thuộc tập đoàn 
Sun Branding Solutions đã tạo 
ra chai Ballantine "ban đêm": sử 
dụng công nghệ quang điện tạo 
nên ánh sáng chuyển động ở 
mặt trước của chai cùng một loạt 
hiệu ứng làm nổi bật chữ 'B' (chữ 
đầu của Ballantine), đồng thời sử 
dụng hiệu ứng âm vang làm cho 
ánh sáng nhảy múa trên nhãn chai 
theo nhịp nhạc. "Để lại ấn tượng', 
hiệu ứng rất hợp khẩu hiệu quảng 
cáo của nhãn rượu này.

Lần đầu tiên một công ty thực phẩm tại Anh đã 
mời 21.400 thành viên thân thiết trên Facebook 
bỏ phiếu bình chọn một trong ba mẫu thiết kế bao 
bì của mình. Và công ty sản xuất pho mát và xử lý 
sữa độc lập lớn nhất của Anh đã sử dụng thiết kế 
này cho tất cả bao bì và tài l iệu tiếp thị của mình. 
Tháng 3 vừa qua, thiết kế mới này đã giành được 
giải thưởng trong hạng mục tái lập thương hiệu 
tốt nhất do công chúng bình chọn tại Anh. �

Top 9 xu hướng đóng gói bao bì
1. Giảm vật liệu đóng gói - mỏng hơn, chắc hơn, nhẹ hơn và đơn giản hơn.

2. Đóng gói gần nơi sản xuất.

3. Bao bì thông minh – như sử dụng công nghệ RFID để giám sát hàng tồn.

4. Tái chế tốt hơn - tái chế dễ dàng hơn nhờ bao bì mới có tỷ lệ vật liệu tái chế cao hơn.

5. Bao bì sinh học tự hủy - như nhựa làm từ tinh bột.

6. Tiết kiệm không gian - như hộp vuông.

7. Bao bì thuận tiện cho khách hàng trả lại sản phẩm “nguyên trạng”  (để bắt kịp sự phát 
triển của đơn đặt hàng trực tuyến), ví dụ như quần áo thường được đặt nhiều kích cỡ để 
thử rồi trả lại phần lớn.

8. Những cách thức tiếp thị tốt hơn nhãn in - như thực hiện ngay trên vỏ chai.

9. Ít sử dụng các loại mực dung môi.
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Bộ sưu tập các thiết kế độc đáo cho thấy tầm quan trọng của việc đóng gói, bao bì.

Vỏ hộp thức ăn cho trẻ em của Fisher Price là bộ 
tuyển tập thú vật dễ thương. Được chế tác bởi nhà 
thiết kế người Mỹ Dave Pickett, vỏ làm bằng chất 
liệu nhựa dẻo bao bọc lọ thủy tinh bên trong, vừa 
an toàn vừa vui mắt. �

Top 5 sáng tạo bao bì sinh thái

Lacoste Eco/Techno Polo
Ý tưởng khai thác hai vật liệu rất khác nhau và công 
nghệ được sử dụng trong quá trình sản xuất các 
phiên bản áo sơ mi sinh thái đặc biệt của Lacoste. 
Cách thân thiện với môi trường nhất để đóng gói 
“sinh thái” áo polo là không in gì cả lên bao bì mà 
thay vào đó là dập nổi. Còn áo polo “công nghệ” thi 
được đóng gói chân không trong bao in kéo lụa. �

Lon Coca không màu

Đề xuất thân thiện môi trường cho hãng Coca-cola. 
Biểu tượng dập nổi thay thế in có thể thay thế hình 
in phun màu sắc sặc sỡ. Lon không màu có thể giúp 
giảm thiểu ô nhiễm không khí và nước xảy ra trong 
quá trình sản xuất. Nó cũng làm giảm năng lượng và 
công sức tách màu sơn độc hại từ nhôm trong quá 
trình tái chế. Và lượng lớn năng lượng và sơn cần 
thiết để sản xuất lon màu cũng được tiết kiệm. �

Chai lột vỏ Smirnoff Caipiroska
Nhiều công ty rượu đưa ý tưởng trái cây vào thiết 
kế bao bì của mình, tuy nhiên ít công ty nào làm 
được điều đó một cách ấn tượng như Smirnoff với 
chai lột vỏ được thiết kế bởi J Walter Thompson. 
“Vỏ” chai này cung cấp cho người tiêu dùng chính 
xác hương vị của sản phẩm và đưa ra ý tưởng bao 
bì làm từ vật liệu tự nhiên thay vì được sản xuất 
hàng loạt. �

Túi trà Origami

Thiết kế của Nathalia Ponomareva (người Nga), bao 
bì này kết hợp hai vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản: 
trà và origami (hình xếp). Tuy chỉ mới là ý tưởng 
nhưng rất có tiềm năng. �

Tuyển tập vườn thú
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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

Hiện nay, thị trường có rất nhiều thiết bị 
đóng gói sử dụng những phương pháp 
định lượng khác nhau. Thiết bị được giới 
thiệu chuyên dùng để đóng gói nguyên 
liệu dạng bột, hạt và các loại nguyên 
liệu dạng bột ít bụi, đóng gói được các 
dạng như bột mì, muối, bột cà phê, trà, 
ngũ cốc, hạt nêm, phân bón, mực in 
dạng bột, bột thức ăn gia súc gia cầm, 
thảo dược, đường tinh luyện … 

Nguyên lý hoạt động:

•	 Nguyên liệu được cho vào phễu 
chứa. Dưới tác dụng của trọng lực và 
thành phễu chứa có góc nghiêng tự 
chảy, nguyên liệu sẽ điền vào mâm 
đặt ở phía dưới phễu. 

•	 Trên mâm có đặt những chén định 
lượng đã được tính toán sao cho lượng 
nguyên liệu khi điền đầy chén đúng 
bằng trọng lượng của mỗi đơn vị đóng 
gói. Do kích cỡ của chén định lượng 
có thể thay đổi nên ta có thể thay đổi 
trọng lượng mỗi đơn vị đóng gói.

•	 Cùng thời điểm, cuộn bao bì sẽ 
được kéo dài và hàn liền phần thân 
và đáy. Bao bì được đặt ngay bên 
dưới chén định lượng.

•	 Sau khi chén định lượng chứa đầy 
nguyên liệu, cơ cấu xoay thực hiện 
nhiệm vụ mở đáy cốc để nguyên 

Thiết bị đóng gói vật liệu dạng bột - hạt sử dụng 
chén định lượng

liệu rơi xuống bao bì phía dưới. 
Tốc độ mở đáy cốc có thể lập trình 
nhằm tăng hoặc giảm năng suất sản 
phẩm cho phù hợp với trọng lượng 
mỗi đơn vị đóng gói. (Khối lượng 
cần đóng gói càng lớn, số lượng sản 
phẩm trong cùng thời gian sẽ giảm).

•	 Sau khi nguyên liệu đã nằm trong 
bao bì, cơ cấu hàn sẽ hàn liền phần 
miệng bao và cắt rời bao bì bằng 
dao cắt.

•	 Thiết bị sẽ tự động tiếp tục lặp lại 
các thao tác như trên.

Thông số kỹ thuật:

•	 Máy được thiết kế theo dạng 
đứng.

•	 Toàn bộ thân máy phần tiếp 
xúc với sản phẩm được chế tạo 
bằng inox không rỉ.

•	 Phạm vi đóng gói: chén định 
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lượng được chế tạo có thể điều 
chỉnh được 10%.

•	 Năng suất: 10 - 35 sp/phút tùy 
theo trọng lượng, độ dài túi của 
mỗi đơn vị đóng gói. 

•	 Nguồn điện: 220V/50Hz.

•	 Công suất: 2,5 kw/h. 

•	 Trọng lượng: 400kg

•	 Kích thước: (D780 x R750 x 
C1800) mm

•	 Bồn chứa: 500kg

•	 Hệ thống điều khiển: PLC Siemen

Ưu điểm CN/TB:

•	 Kết cấu máy vững chắc, nhỏ gọn.

•	 Kết cấu truyền động đơn giản, dễ 
bảo trì dễ thay thế.

•	 Hệ thống điều khiển PLC, các 
hành trình chuyển động đơn giản 
dễ hiệu chỉnh.

•	 Năng suất ổn định.

•	 Giao diện vận hành đơn giản.

•	 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thấp.

•	 Dễ dàng mua và thay thế phụ tùng.

•	 Tiết kiệm năng lượng. �

Những phương pháp định lượng 
đóng gói dạng bột – hạt phổ biến 
trên thị trường như chén định lượng, 
trục vít… có ưu điểm là nguyên lý 
rất đơn giản, thiết kế máy nhỏ gọn, 
dễ bảo dưỡng, bảo trì… Tuy nhiên, 
những phương pháp trên không 
thích hợp với sản xuất quy mô lớn 
do năng suất còn tương đối thấp, sai 
số định lượng khá cao và việc thay 
đổi khối lượng mỗi đơn vị đóng gói 
mất nhiều thời gian. Vì vậy, việc áp 
dụng công nghệ cao như cân điện 
tử để định lượng hoặc các cơ cấu xử 
lý nhiều hình dạng bao bì là điều tất 
yếu trong sản xuất quy mô lớn. 

Với số lượng đầu cân có thể thay đổi: 
2-4-8-… đầu cân, năng suất đóng 
gói sẽ được cải thiện với độ chính 
xác cao nhất. Bên cạnh đó, chỉ cần 
những thao tác lập trình đơn giản, 
công nhân có thể thay đổi bất kỳ giá 
trị khối lượng nào (nằm trong giới 
hạn cho phép) của mỗi sản phẩm 
được tạo thành.

Thông số kỹ thuật:

•	 Toàn bộ phần tiếp xúc trên máy 
đóng gói với nguyên liệu được chế 
tạo bằng inox không rỉ.

•	 Hệ thống chi tiết máy được chế 
tạo trên máy CNC có độ chính xác 
cao. Hệ thống linh kiện điện điều 
khiển của Siemen.

•	 Bộ điều khiển chính PLC Siemen, 
màn hình điều khiển, biến tần 
Siemen điều khiển tốc độ đóng gói 
nhập từ Đức.

•	 Hệ thống cân điện tử có thể nhập 
từ nhiều quốc gia tùy yêu cầu.

•	 Kiểu đường ép gói: dọc, ngang, caro...

•	 Kiểu gói ép: đường bụng, đường 
biên...

•	 Hệ thống cam được tôi cao tần.

•	 Năng suất máy đóng gói cân điện 
tử: thay đổi tùy theo trọng lượng, độ 
dài túi của mỗi đơn vị đóng gói. (Với 
phạm vi đóng gói 500-1500g năng 
suất sản phẩm 20-25 sp/
phút).

•	 Sai số đo lường: ± 2%.

•	 Công suất điện: 2,8 kW/h.

•	 Nguồn điện: 220v-50hz .

•	 Áp suất khí nén: 5kg/cm2=5 bar.

•	 Kích thước máy (D700 x R700 x 
C1900) mm

•	 Kích thước bao bì: chiều rộng 
320mm, chiều dài tùy theo sản phẩm

•	 Trọng lượng máy 700kg

Ưu điểm CN/TB:

•	 Đầu cân điện tử tháo lắp dễ dàng.

•	 Năng suất cao, sai số nhỏ.

•	 Màn hình lựa chọn ngôn ngữ 
thuận tiện cho sử dụng.

•	 Máy sử dụng hệ điều khiển PLC 
nên chức năng của máy vận hành rất 
ổn định, có thể điều chỉnh các thông 
số mà không cần phải dừng máy.

•	 Máy bao gồm 10 nấc để thay đổi 

Thiết bị đóng gói vật liệu dạng bột - hạt sử dụng 
cân điện tử

thuận lợi cho các hình dạng sản 
phẩm khác nhau.

•	 Có động cơ riêng cho quá trình 
kéo bao bì nên vị trí của bao bì rất 
chính xác.

•	 Có hệ thống điều khiển nhiệt độ 
nên sai số nhiệt độ thấp, chỉ vào 
khoảng ±1oC.

•	 Điều khiển nhiệt độ khi sang 
ngang hay di chuyển dọc, thích hợp 
cho rất nhiều loại vật liệu bao bì như 
màng hỗn hợp, màng PE, ...

•	 Có thể đóng gói với nhiều hình 
thức đa dạng như đệm bít kín, theo 
kiểu đứng, đục lỗ…   

•	 Làm việc rất êm ái, ít tiếng ồn. �
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Công nghệ tráng men gang

Một trong những biện pháp phổ biến 
để bảo vệ kim loại đen (thép & gang) 
chống lại sự ăn mòn của môi trường 
là tráng men thủy tinh. Việc tráng 
men ngoài khả năng bảo vệ còn giúp 
tránh được chi phí cao để bảo dưỡng 
và thay thế. Vì vậy các sản phẩm tráng 
men thủy tinh ngày càng được sử dụng 
rộng rãi trong gia đình: từ chảo rán đến 
những dụng cụ bếp, từ đồ vệ sinh đến 
các thiết bị điện tử và cả kết cấu trong 
xây dựng. 

Tráng men: là lớp bảo vệ dạng thủy 
tinh silicat. Đặc điểm của lớp bảo vệ 
này là bền hóa (chịu ăn mòn trong 
các môi trường hóa chất như axit và 
bazơ), bền dưới tác dụng của nhiệt độ 
cao (đến 500oC). Tuy nhiên vì là thủy 
tinh nên độ bền cơ học kém.

Một số đặc điểm về lớp men trên bề 
mặt kim loại.   

•	 Men càng đục càng có khả năng 
che chắn tốt cho lớp kim loại.

•	 Men sau khi nấu phải được làm 
lạnh đột ngột để vỡ vụn ra (quá 
trình brit hóa hay hạt hóa) rồi đem 
nghiền trộn với phụ gia (đất sét và 
một số hóa chất khác), đến một độ 
mịn nhất định mới có thể tráng lên 
bề mặt kim loại.

•	 Men tráng lên kim loại yêu cầu 
nhiệt độ chảy thấp nên hàm lượng 
B2O3 thường không dưới 13%.

•	 Trong thủy tinh nói chung (trừ 

thủy tinh màu phải nhuộm màu 
bằng oxyt CôBan (CoO) không cần 
có oxyt CôBan CoO, ngược lại trong 
men lót để gắn men với kim loại đen 
bắt buộc phải có oxyt CôBan với 
hàm lượng từ 0,5 ÷1,0%.

Công nghệ tráng men thường có 
hai loại: công nghệ tráng men bột 
tĩnh điện (powder enamel coating) 
và công nghệ tráng men ướt (wet 
enamel coating).

1. Công nghệ tráng men bột tĩnh điện:

a. Khâu cơ khí:

•	 Cắt, đột dập, hàn thành sản phẩm 
thô.

b. Khâu tráng men:

•	 Tẩy rỉ sét (tiền xử lý) cho sản phẩm 
bằng axít, phải tẩy dầu mỡ bám 
trong quá trình đột dập.

•	 Phun cát (mạt sắt) tạo độ nhám 
cho bề mặt để men dễ bám dính

•	 Phun men bột tĩnh điện vào sản 
phẩm với số lượng vừa đủ theo tiêu 
chuẩn.

•	 Nung men tại nhiệt độ và thời 
gian theo tiêu chuẩn.

c. Ưu điểm của công nghệ tráng men 
bột tĩnh điện:

•	 Bề mặt sản phẩm đẹp.

•	 Chất lượng sản phẩm tốt đồng 
đều, ít bị ảnh hưởng của yếu tố con 

người hay thời tiết.

•	 Có thể sản xuất được với công 
suất lớn, có thể lắp đặt hệ thống dây 
chuyền sản xuất tự động hoàn toàn 
theo quy trình đã cài đặt sẵn.

d. Nhược điểm của công nghệ tráng 
men bột tĩnh điện:

•	 Chi phí giá thành dây chuyền thiết 
bị tráng men cao.

•	 Chi phí cho men bột tĩnh điện cao 
hơn men ướt.

2. Công nghệ tráng men ướt

a. Khâu cơ khí:

•	 Cắt, đột dập, hàn thành sản phẩm 
thô.

b. Khâu tráng men:

•	 Tẩy rỉ sét (tiền xử lý) cho sản phẩm 
bằng axít, phải tẩy dầu mỡ bám 
trong quá trình đột dập.

•	 Phun cát (mạt sắt) tạo độ nhám 
cho bề mặt để men dễ bám dính

•	 Phun men hoặc đổ men vào sản 
phẩm hoặc nhúng sản phẩm vào bể 
men và nhấc ra sấy khô trước khi cho 
vào lò nung

•	 Nung men tại nhiệt độ và thời 
gian theo tiêu chuẩn.

c. Ưu điểm của công nghệ tráng men 
ướt:

•	 Chi phí dây chuyền thiết bị thấp 
hơn công nghệ tráng men bột tĩnh 
điện.

•	 Chi phí cho men ướt thấp hơn chi 
phí men bột tĩnh điện.

d. Nhược điểm của công nghệ tráng 
men ướt :

•	 Bề mặt hay bị chảy, lồi lõm, độ dầy 
men không đều.

•	 Chất lượng sản phẩm không đồng 
đều, hay bị ảnh hưởng của yếu tố 
con người hay thời tiết.

•	 Không thể sản xuất được với công 
suất lớn vì có nhiều qui trình thủ 
công và phải đợi sấy cho men khô 
mới có thể nung được. �
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Năm 2013, STINFO sẽ 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, 
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, DT: 08 38297040 (403), email: stinfo@cesti.gov.vn.

Hỏi: Trong quá trình chế biến thủy 
sản phát sinh rất nhiều phế phẩm, 
xin cho biết cách xử lý để làm thành 
các sản phẩm có giá trị thay vì phân 
hủy để làm phân bón?  (Nguyễn Thị 
Huệ - Phan Thiết)

Đáp: Nghề nuôi trồng thủy sản đang 
phát triển mạnh ở Việt Nam, một khối 
lượng rất lớn phế phẩm thải ra từ 
ngành chế biến cá là thách thức lớn 
đối với môi trường. Thông thường, sử 
dụng các phế phẩm của cá hay cá tạp 
để làm thức ăn cho động vật nuôi có 
những bất lợi do sản phẩm chưa được 
xử lý tốt nên thường chứa các amin, 
các ion hóa trị một, histamin và các 
dẫn xuất của nó với hàm lượng cao, vì 
thế chỉ sau vài ngày sẽ gây ra mùi khó 
chịu. Mặt khác, nồng độ histamin cao 
có thể gây nhiễm độc, ảnh hưởng đến 
sức khỏe của các động vật nuôi. 

Vấn đề này được giải quyết theo quy 
trình công nghệ  của sáng chế số 
1-0007642 về sản phẩm protein biển 
thủy phân, quy trình sản xuất và sử 
dụng sản phẩm này của tác giả Torp 
Eddy, G. Torrissen Osvald do công ty 
NORCAPE Biotechnology AS là chủ 
sở hữu. Mục đích của sáng chế là tạo 
ra sản phẩm protein thủy phân hoặc 
nước quánh tinh khiết có hàm lượng 
các amin nguồn gốc sinh vật và các 
ion hóa trị một thấp nhất bằng cách 
lọc, đồng thời giải quyết bài toán chi 
phí sản xuất sản phẩm một cách hiệu 
quả.

Sản phẩm protein biển thủy phân có 
thể tạo ra từ nguồn cá bất kỳ bao gồm 
thức ăn gia súc ủ xilô từ cá, các sản 
phẩm phụ của cá và nước quánh từ 
quá trình chế biến bột cá hoặc từ các 
loài thủy sinh bất kỳ như cua, động 
vật giáp xác,… hoặc sự kết hợp bất kỳ 
các nguồn này.

Quy trình công nghệ tạo sản phẩm 
protein biển thủy phân theo sáng chế 
gồm các bước sau:

•	 Làm đồng nhất các nguyên liệu 
đầu vào;

•	 Thủy phân có kiểm soát các protein 
chứa trong các nguyên liệu. Việc bổ 

sung các enzym phân giải protein 
có thể tiến hành ở độ pH thấp nhằm 
thúc đẩy quá trình thủy phân. 

•	 Siêu lọc (UF-ultrafiltration) để làm 
trong. 

•	 Lọc nano (NF- nanofiltration) chất 
thấm lọc của quá trình siêu lọc để 

Sự khác biệt giữa quy trình sản xuất sản phẩm protein biển thủy phân theo 
sáng chế và quy trình công nghiệp thông thường

Cá
Chất thải

từ cá

Thủy phânBếp

Siêu lọcLọc nanoLàm bay hơi

Loại bỏ dầu

Nước quánh sau khi thủy phânNước quánh

Protein cá

Các pepton

Nước Nước
Muối + các hợp chất Nitơ

Bột khô

dầu/chất lỏng/các chất rắn
Tách bằng cách ép thành 
bánh bột

Quy trình công nghiệp thông thường Quy trình mới theo sáng chế
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loại bỏ các ion hóa trị một và các 
amin nguồn gốc sinh vật. 

•	 Làm khô riêng rẽ chất thấm lọc 
của quá trình lọc nano và chất cô 
đặc của quá trình siêu lọc hoặc kết 
hợp bằng cách phun, làm khô trong 
chân không hoặc bất kỳ phương 
pháp làm khô nào.

Quy trình theo sáng chế tạo ra sản 
phẩm có chất lượng cao trên cơ sở các 
phương pháp lọc mới để loại bỏ đáng 
kể các hợp chất không mong muốn. 
Việc sử dụng phương pháp lọc NF đối 
với sản phẩm thủy phân protein đã làm 
giảm đáng kể hàm lượng các nhóm 
amin như cadaverin, putraxin, histamin 
và các amin không mong muốn khác.

Bột thô thu được bằng cách kết hợp 
phương pháp UF và NF sau khi loại bỏ 
nước và chất tan cũng có nghĩa là việc 
sản xuất sản phẩm bột cá có thể thực 
hiện ở nhiệt độ thấp. Đồng thời, chất 
thấm lọc của quá trình siêu lọc được cô 
đặc bằng phương pháp NF tới mức từ 4 
đến 5 lần và loại bỏ tới 80% lượng nước 
chứa thành phần tương tự của các chất 
tan không mong muốn. Điều này tiết 
kiệm năng lượng đáng kể, tới 50% chi 
phí của phương pháp làm bay hơi.

Trong ví dụ sau đây, nước quánh và 
thức ăn gia súc ủ xilô từ cá được sử 
dụng để chế biến sản phẩm protein 
biển thủy phân.

Nước quánh ở nhiệt độ 80°C chứa dầu, 
các protein, muối, các amin và nước. 
Bước thứ nhất là loại bỏ dầu bằng bất 
kỳ kỹ thuật tách thích hợp nào. Sau 
khi tách dầu, sử dụng phương pháp 
siêu lọc để tách các protein, các amin 
và muối của các protein thủy phân và 
phần dầu còn lại. 

Bã lọc, phần còn lại sau siêu lọc là 
các protein và dầu cô đặc chứa các 
protein dạng gelatin, có thể được 
chuyển lại vào bột sau đó. 

Chất thấm lọc là chất lỏng đi qua 
màng UF, đã loại bỏ được 90% các 
ion hóa trị một và amin không mong 
muốn, là nguyên liệu cấp đến màng 
NF chứa muối, các amin và nước. Một 
số amin trong chất thấm lọc này là các 
amin mong muốn, ví dụ các peptit 

và pepton. Các amin còn lại như các 
amin có nguồn gốc sinh vật là các 
amin không mong muốn. Hàm lượng 
của các amin có nguồn gốc sinh vật sẽ 
giảm đi vì các hợp chất có trọng lượng 
phân tử nhỏ này đi qua màng NF. Các 
amin mong muốn có trọng lượng 
phân tử lớn hơn được giữ lại trong bã 
lọc của quá trình NF. Phương pháp 
NF cho phép nước, các amin có trọng 
lượng phân tử rất nhỏ và các muối đi 
qua. Sự loại bỏ muối còn có lợi trong 
việc cải thiện chất lượng sản phẩm. 
Việc sử dụng phương pháp NF còn 
làm đặc các pepton do phần lớn lượng 
nước bị mất đi khi các muối chẳng hạn 
bị loại bỏ dưới dạng chất thấm lọc.

Nếu các pepton được tạo ra từ nước 
quánh thì chúng có thể được bổ sung 
trở lại vào bột. 

Nếu các pepton được tạo ra từ thức ăn 
gia súc ủ xilô từ cá thì có thể được tách 
và bán dưới dạng protein cá cô đặc 
(Fish Protein Concentrate: FPC). Trong 
trường hợp này, bã lọc của quá trình 
UF có thể được sử dụng làm sản phẩm 
enzym hoặc được bổ sung vào bột.

Điều quan trọng trong quy trình là 
lựa chọn các thông số tốt nhất (như 
xác định tốc độ dòng, sự giảm áp suất 
thích hợp, chất liệu màng lọc trong 
quá trình lọc để đạt hiệu quả mong 
muốn) nhằm tách các protein, dầu, 
pepton, các axit amin và muối,… 

Ưu điểm của công nghệ: 

 9 Cải thiện hương vị của sản phẩm 
thủy phân bằng cách điều chỉnh 
phản ứng enzym.

 9 Tạo ra chế phẩm được cải thiện: 
nhiều protein dễ tiêu hóa hơn, có giá 
trị dinh dưỡng cao hơn, chất lượng 
tốt hơn, ít ion hóa trị một, ít hợp chất 
amin có nguồn gốc sinh vật.

 9 Sản phẩm protein thủy phân 
theo sáng chế có hàm lượng NPN 
(các hợp chất nitơ nhỏ không mong 
muốn), các amin và ion hóa trị một 
giảm đáng kể, giảm tác dụng độc 
của các amin có nguồn gốc sinh vật 
và hàm lượng muối cao.

 9 Tăng giá trị của bột cá bằng cách 
cải thiện toàn bộ chất lượng khi các 

thành phần được tái kết hợp mà 
không chứa nước và các chất tan 
không mong muốn.

 9 Việc kết hợp các quá trình siêu 
lọc và lọc nano đã tạo ra sản phẩm 
thủy phân protein cá tinh khiết hơn 
và ngon hơn do giảm được hàm 
lượng của các ion hoá trị một, các 
amin có nguồn gốc sinh vật và các 
thành phần khác, hàm lượng này 
giảm đi ít nhất là 40% so với nồng 
độ ban đầu. Ngoài ra, việc loại bỏ 
các hợp chất hòa tan hữu cơ dễ bay 
hơi còn giúp giảm mùi và cải thiện 
độ ngon của sản phẩm. Giảm các chi 
phí về năng lượng bằng cách cô đặc 
các peptit trong khi loại bỏ nước và 
các chất tan không mong muốn có 
trong chất thấm lọc của quá trình 
lọc nano.

 9 Sáng chế giải quyết thách thức 
đặt ra trong quy trình sản xuất sản 
phẩm protein thủy phân là việc khử 
lượng nước lớn. Thông thường, nước 
này được loại bỏ bằng quy trình làm 
bay hơi tốn nhiều năng lượng. Vấn 
đề được giải quyết bằng cách kết 
hợp phương pháp UF và NF, nhờ 
đó loại bỏ hơn 70% lượng nước và 
giảm tiêu tốn năng lượng cho khâu 
bay hơi.

Protein cá thủy phân theo sáng chế có 
thể được sử dụng rộng rãi làm thành 
phần của nhiều sản phẩm khác nhau, 
như thức ăn cho động vật, người và 
các vi sinh vật. Ngoài ra, sản phẩm này 
có thể trộn với chất thấm lọc của quá 
trình siêu lọc (75% lactoza) từ các sản 
phẩm sữa làm thành phần thức ăn cải 
thiện cho động vật để thay thế nước 
sữa (nước sữa là sản phẩm phụ của 
quá trình sản xuất pho mát và casein, 
được sử dụng trong nhiều thế kỷ làm 
sản phẩm thức ăn cho các động vật, 
cụ thể là bò sữa và lợn), sữa, các chất 
thay thế protein khác như đậu tương, 
lúa mì và các dẫn xuất của chúng, 
trong các chế phẩm thức ăn. Protein 
thủy phân được tạo ra theo sáng chế 
còn có thể sử dụng trong ngành dược 
phẩm làm môi trường sinh trưởng, 
hay sử dụng sản phẩm protein biển 
thủy phân làm chất bổ sung cho môi 
trường nuôi cấy. �
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Đề tài được thực hiện với mục 
tiêu nghiên cứu thành phần 

vật liệu dệt – polyme đáp ứng yêu 
cầu chỉ tiêu kỹ thuật xây dựng đê; 
nghiên cứu xây dựng công nghệ 
chế tạo vật liệu dệt – polyme bằng 
các thiết bị có sẵn tại TP.HCM; đề 
xuất công nghệ và xây dựng thử 
nghiệm đê bằng ống nhồi cát tại 
TP.HCM.

Theo khảo sát của nhóm nghiên 
cứu, một số nguyên nhân chính làm 
nhiều đoạn đê và bờ bao trên địa 
bàn TP.HCM bị vỡ do triều cường, 
mưa lũ... trong thời gian vừa qua là 
chiều cao đê không đủ, nước tràn 
qua mặt đê gây xói mòn; chân đê bị 
xâm thực; vật liệu xây dựng đê khi 
ngập nước không đủ sức chịu tải 
dẫn đến vỡ đê.

Nhóm nghiên cứu đã tính toán thiết 
kế đê theo công nghệ nhồi cát. Giải 
pháp cơ bản của công nghệ xây 
dựng đê bằng ống nhồi cát là thay 
các khối đá lõi gồm các hạt rời, thi 
công kiểu đổ tự do khó định hình 
bằng các ống địa kỹ thuật (ống nhồi 
cát) được bơm đầy cát. Đất, cát bơm 
vào ống có thể sử dụng tại chỗ hoặc 
bùn đất nạo vét kênh mương. Ống 
nhồi cát được chế tạo từ tổ hợp vật 

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

Nghiên cứu công nghệ chế tạo tổ hợp vật liệu dệt – 
polyme để xây dựng đê

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thành Nhân, PGS.TS. Trịnh Công Vấn

Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường TP.HCM

Năm hoàn thành: 2013

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

liệu vải polyester GM15 tráng PVC 
biến tính. Kết quả thử nghiệm cho 
thấy, đây là loại vật liệu thích hợp 
với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ 
nhưỡng tại TP.HCM cũng như khu 
vực phía Nam, giúp đảm bảo độ bền 
của công trình. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây 
dựng thử nghiệm một đoạn đê dài 
100m tại bờ hữu sông Sài Gòn thuộc 
địa phận phường Thạnh Lộc, quận 
12, TP.HCM. Số liệu quan trắc cho 
thấy, sau 60 ngày đê khá ổn định về 
chiều cao mặc dù nền đất ở đây rất 
yếu. Về hiệu quả kinh tế, chi phí cho 
xây dựng 1 mét đê thử nghiệm tại 
Thạnh Lộc là 2.520.000 đồng. Theo 
tính toán, giá thành này sẽ giảm 20-
30% khi triển khai đại trà và đây là 
giá thành khá cạnh tranh so với các 

công nghệ hiện hành.

Quy trình công nghệ chế tạo ống 
nhồi cát thân thiện môi trường. 
Các tác giả đã kết hợp giữa công 
nghệ xây dựng thủy lợi và công 
nghệ vật liệu mới để tạo sản phẩm 
dễ thi công, giá thành thấp hơn so 
với các phương pháp truyền thống, 
phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng khu vực phía Nam. Nhóm 
tác giả cho biết, với các điều kiện 
hiện có, hoàn toàn có thể chủ động 
triển khai công nghệ này vào thực 
tế ở quy mô lớn. Điều này rất có ý 
nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng cũng như 
đáp ứng nhu cầu bức bách hiện 
nay của thành phố về xây dựng hệ 
thống đê bao đảm bảo phát triển 
kinh tế bền vững. �

H iện nay, các robot SCARA được 
ứng dụng rộng rãi trong các 

ngành công nghiệp như lắp ráp 
máy móc, sản xuất nhựa, cơ khí, 
luyện kim... Tuy nhiên, các thiết bị 
thực hành về robot, tay máy ở các 
phòng thí nghiệm tại các trường 
đại học, cao đẳng còn rất ít, ngay 
cả với các trường đại học hàng đầu. 
Khó khăn lớn nhất vẫn là kinh phí. Vì 
vậy, sản phẩm tay máy SCARA 3 và 4 

Thiết kế và sản xuất thử nghiệm tay máy SCARA- 3 và 4 bậc 
tự do phục vụ đào tạo về kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phan Văn Đức 

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ AUTEQ

Năm hoàn thành: 2013

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
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bậc tự do của dự án này được thiết 
kế chế tạo dựa trên các yêu cầu có 
giá thành thấp, trước mắt đáp ứng 
thực hành về kỹ thuật điều khiển – 
tự động hóa, sau đó phát triển mô 
hình phục vụ đào tạo về robot.

Nhóm tác giả đã thiết kế chế tạo 
thành công 1 robot 3 bậc tự do và 
1 robot 4 bậc tự do (SCARA-TP3 và 
SCARA-TP4) bao gồm các phần: đầu 
cơ khí SCARA được thiết kế, chế tạo 
hoàn toàn tại Việt Nam; thiết bị điều 
khiển, phần mềm điều khiển dùng 
vi điều khiển PIC; thiết bị phụ trợ 
(băng tải chứng minh, sensor định 

vị, webcam, bàn lắp ráp thí nghiệm); 
chương trình máy tính và phần mềm 
phục vụ đào tạo dùng ngôn ngữ lập 
trình C#. Robot 3 bậc tự do có thiết 
kế cơ khí dạng 2 khớp xoay, 1 khớp 
tịnh tiến; bán kính làm việc 400mm, 
trọng lượng chưa tới 20kg. Robot 
được thiết kế màn hình giao diện với 
16 bài thực hành về điều khiển. Sản 
phẩm đã được ứng dụng thử nghiệm 
ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông 
tin TP.HCM và Trường Trung cấp Tây 
Sài Gòn. Kết quả bước đầu cho thấy, 
sản phẩm dễ sử dụng, linh hoạt và 
đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, thực 
hành của giáo viên, sinh viên.

Công ty AUTQ cho biết, với hồ sơ 
thiết kế của dự án có thể cho phép 
chế tạo hàng loạt trong nước. Giá 
thành của mỗi robot là 30-40 triệu 
đồng, bằng 60% giá thiết bị ngoại 
nhập. Hiện AUTQ đã sản xuất được 
2 robot và đang tiếp nhận một số 
đặt hàng từ các trường cao đẳng, 
trung cấp nghề. Dự kiến năm sau 
có thể sản xuất thêm mỗi loại từ 
10 đến 20 robot  SCARA. Theo tính 
toán của AUTQ, với việc sản xuất 
và cung cấp 30 robot cho các cơ sở 
đào tạo trong nước trong 2 năm, có 
thể tiết kiệm cho Nhà nước tới vài 
tỷ đồng. �

Đề tài được thực hiện nhằm thu 
thập dữ liệu có hệ thống về 

một số đặc trưng của cơ cấu (phân 
tầng) xã hội, lối sống và phúc lợi của 
cư dân TP.HCM hiện nay, qua đó mô 
tả và phân tích thực trạng cũng như 
mối liên quan của 3 lĩnh vực này; hình 
thành một hệ thống chỉ báo xã hội 
liên quan đến cơ cấu phân tầng xã 
hội, phúc lợi và lối sống, phục vụ công 
tác quản lý phát triển thành phố.

Đề tài tiến hành cuộc điều tra định 
lượng xã hội với bộ số liệu bao gồm 
hồ sơ của 1.080 hộ gia đình đang 
sinh sống tại 30 xã phường thị trấn 
thuộc 24 quận huyện của TP.HCM, 
được thu thập trong tháng 3-4/2010.

Kết quả phân tích cho thấy, TP.HCM 
là một thành phố về cơ bản là nơi 
sinh sống của người Việt nhưng 
cũng là một thành phố đa dân tộc. 
TP.HCM cũng là thành phố có tôn 
giáo tính cao và dân cư mang tính 
mộ đạo. TP.HCM là một xã hội trung 
lưu với đặc trưng nổi bật là kinh 
doanh tư nhân, dịch vụ, chuyên viên 
kỹ thuật. Người dân TP.HCM có điều 
kiện kinh tế và mức sống tương đối 
tốt. Trong 5-10 năm qua, các điều 
kiện sống được cải thiện đáng kể. 
Đặc biệt, TP.HCM có nhiều biểu 
hiện của sự gắn kết bước đầu với 
nền kinh tế mới (máy tính, internet, 
truyền hình cáp). Mức độ hài lòng 
với công việc và đời sống gia đình 
chiếm tỷ lệ tương đối cao trong các 
hộ gia đình. 

Cơ cấu xã hội, lối sống và phúc lợi của cư dân Thành phố 
Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Bùi Thế Cường

Cơ quan chủ trì: Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

Năm hoàn thành: 2013

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

Cư dân TP.HCM có mức tiêu dùng 
văn hóa khá cao, tích cực tham gia 
sinh hoạt và đóng góp cho tổ dân 
phố, nhưng tham gia các hoạt động 
tình nguyện phi chính thức còn 
tương đối thấp. Đa số có đánh giá 
lạc quan về triển vọng phát triển 
của đất nước và đời sống người dân 
nhưng cũng có một số lượng không 
nhỏ lo lắng về hàng loạt vấn đề xã 
hội, đạo đức đang đi xuống và có xu 
hướng ngày càng nổi cộm. 

Sự khác biệt theo địa bàn và đặc 
biệt là giai tầng xuyên suốt mọi 
khía cạnh của đời sống. Sự khác biệt 
đáng kể thể hiện ở tài sản, thu nhập, 
học vấn, sự hài lòng với công việc 
và cuộc sống, tiêu dùng, văn hóa... 
Trong khác biệt giai tầng, đáng chú 
ý nhất là khác biệt về tài sản và thu 
nhập. Mức bất bình đẳng thu nhập 
ở TP.HCM rất cao, sự khác biệt trong 
việc hưởng thụ chiếc bánh thu 
nhập xã hội là quá lớn (nhóm 20% 
giàu chiếm 60%, trong khi nhóm 

20% nghèo chỉ được hưởng 4,25% 
chiếc bánh thu nhập). TP.HCM trong 
10 năm qua có khoảng 30% hộ gia 
đình có cuộc sống không biến động 
đáng kể, 55% thay đổi theo chiều 
hướng tích cực, 15% thay đổi theo 
chiều hướng đi xuống.

Nhóm tác giả đề suất TP.HCM cần có 
những nghiên cứu có tính hệ thống 
và chuyên nghiệp các đặc trưng của 
cơ cấu xã hội TP.HCM về học vấn, dân 
tộc, tôn giáo, giới, tính trung lưu...; 
xây dựng các chỉ số liên quan đến cơ 
cấu phân tầng xã hội, phúc lợi xã hội, 
văn hóa – lối sống, dư luận xã hội...; 
rà soát chính sách liên quan đến các 
nhóm xã hội – nghề nghiệp và giai 
tầng; giám sát chặt chẽ và điều chỉnh 
mạnh mẽ những chênh lệch về tài 
sản và thu nhập giữa các nhóm xã 
hội và giai tầng; chú trọng hơn đến 
việc vận dụng đặc trưng tính hiện 
đại và truyền thống trong văn hóa 
– lối sống của cư dân thành phố vào 
chính sách quản lý và phát triển. �
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Số bằng sáng chế: 1-0004898; cấp ngày: 02/01/2013 tại 
Việt Nam; tác giả và chủ bằng: Demole, Frederic, Jean-
Pierre; địa chỉ: 20 Yoidodong, Youngdungpogu, Seoul 150-
721, Republic of Korea.

Sáng chế đề cập đến hệ thống chữa cháy trong đường 
hầm có kết cấu gồm:  

•	 Ống dẫn (11): để dẫn chất lỏng chữa cháy 

•	 Máng (12) kéo dài song song với ống dẫn (11) để chứa 
chất lỏng từ ống dẫn. Máng có nhiều vách ngăn, mỗi 
ngăn có cảm biến để xác định lượng chất lỏng có ở mức 
quy định hay không.

•	 Ống nạp (26) hút chất lỏng từ máng (12).

•	 Bàn trượt (27) đỡ bơm có vòi phun (25), dịch chuyển 
theo gờ trên (19) của máng (12).

•	 Camera ghi hình (33) lắp trên ống bơm.

Sáng chế phòng và chữa cháy
 MINH NHẬT

Hệ thống chữa cháy trong đường hầm

Các bộ phận trên có thể được điều khiển từ xa, quy trình 
lắp ghép đơn giản, thuận tiện cho việc chữa cháy trong 
các công trình hầm, ngầm. Camera ghi hình giúp nhân 
viên cứu hỏa có thể theo dõi và điều khiển quá trình chữa 
cháy từ xa. �
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Hệ thống chữa cháy 
trong đường hầm
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Số bằng sáng chế: 1-0009940; cấp 
ngày: 21/12/2011 tại Việt Nam; tác 
giả: Dương Văn Tài; chủ bằng: Trường 
Đại học Lâm nghiệp; địa chỉ: Thị trấn 
Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Sáng chế đề cập đến xe chữa cháy 
rừng đa năng, có thể chữa cháy bằng 
đất. Kết cấu xe gồm:

•	 Xe cơ sở (6): có thể di chuyển 
trong rừng ở cả những nơi không có 
đường.

Xe chữa cháy rừng đa năng

Xe chữa cháy rừng đa năng

•	 Hệ thống chặt cây và cắt cây bụi (1) để dọn đường cho 
xe chạy, lắp vào xe cơ sở (6) bằng gối đỡ (5).

•	 Hệ thống làm sạch cỏ rác (12): lắp ở phía sau, liên kết với 
khung xe bằng khớp nối và nâng lên hạ xuống được nhờ 
xy lanh thủy lực (9). Hệ thống (12) này giúp tạo ra băng 
cách ly có chiều rộng từ 2,5-20m; nhanh chóng khoanh 

vùng, cô lập đám cháy với vận tốc khoảng 15km/giờ. 

•	 Hệ thống chữa cháy gồm bộ phận cắt đất, hút đất và 
phun đất vào đám cháy để dập tắt lửa. 

Ngoài ra, trên xe cũng có hệ thống súng phun nước. Ưu điểm 
của sáng chế là cho phép lấy đất cát ngay tại chỗ để dập tắt 
đám cháy, phù hợp những nơi khan hiếm nguồn nước. �
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Số công bố đơn: 31094; ngày 
nộp đơn: 14/06/2012 tại Việt 
Nam; tác giả và người nộp 
đơn: Park Gap Hwan; địa chỉ: 
406-2001, Koaroo Apt., 1611-
2, Jinyeong-ri, Jinyeong-eup, 
Gimhae-si, Gyeongsangnam-
do 621-807, Republic of Korea.

Cửa chống cháy có kết cấu 
gồm: phần chứa nước, rãnh, 
vật liệu trương nở, cửa nạp, và 
nhiều lỗ cấp nước. 

•	 Phần chứa nước: giữ nước 
bên trong. 

•	 Rãnh (12): được tạo ra dọc 
theo cạnh của cửa chống cháy.

Cửa và khung cửa chống cháy
10

12

15

17

23

•	 Vật liệu trương nở (15): được chèn vào trong rãnh dọc 
theo cạnh của cửa chống cháy. 

•	 Cửa nạp (17): được bố trí tại phần dưới để cấp nước 
vào phần chứa nước. 

•	 Các lỗ cấp nước (23): được bố trí dọc theo rãnh, giữa 
phần chứa nước và vật liệu trương nở. Nhờ các lỗ cấp 
nước, nước từ phần chứa nước có thể đến vật liệu 
trương nở.

Khi hấp thu nước, vật liệu trương nở sẽ nở ra, bịt kín khe 
hở giữa khung cửa và cửa chống cháy, ngăn không cho 
khói tràn vào phòng. �

Cửa và khung cửa 
chống cháy

Số bằng sáng chế: 2-0000973; cấp ngày: 24/04/2012 tại Việt 
Nam; tác giả và chủ bằng: Huỳnh Hữu Phước; địa chỉ: 25C/6 
Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Kết cấu vòi phun theo sáng chế gồm: 

Vòi phun đa năng của thiết bị chữa cháy

•	 Ống phun nước (1), ống phun khí CO2 (2) và ống phun 
bột AB (6). Các ống phun khí (2) và phun bột AB (6) đặt 
về hai phía bên trong lòng ống phun nước (1), đối xứng 
với nhau qua trục của ống phun nước.

•	 Chi tiết trung gian (4) cung cấp nước; ống dẫn khí CO2 
(5) cung cấp khí và ống dẫn bột AB (7) cung cấp bột AB 
sao cho nước, khí CO2 và bột AB được dẫn vào các ống 
phun riêng biệt.

Vòi phun có thể phun theo nhiều cách để khống chế loại 
đám cháy khác nhau: 

•	 Phun độc lập: nước, hoặc khí CO2, hoặc bột chữa cháy AB. 

•	 Phun kết hợp: nước - khí CO2;  nước - foam (bọt xốp 
chữa cháy; tạo thành từ bột, nước và không khí); nước 
- bột AB; nước - khí CO2 - bột AB; foam - khí CO2; foam - 
bột AB;  foam - khí CO2 - bột AB. �

Vòi phun chữa cháy đa năng

Số công bố đơn: 2074; ngày nộp đơn: 20/04/2011 tại Việt Nam; tác giả: 
Chang Yuan Huan , Chang Ming Hua; đơn vị nộp đơn: Yue San Enterprise 
Co., Ltd.; địa chỉ: No. 160-8, Shan Chiao Rd., Ta Tsuan Hsiang, Changhua 
Hsien, Taiwan.

Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị chữa cháy có động cơ nằm trên 
bánh xe. Kết cấu thiết bị chữa cháy gồm: các bình chứa nước thứ nhất và 
thứ hai, bình chứa bọt và súng phun. Nhờ máy bơm và cụm dẫn động 
sử dụng động cơ có sẵn trên xe nên không cần có thêm động cơ khác 
để lắp vào, giúp tiết kiệm chi phí. �

Thiết bị chữa cháy có động cơ

Số công bố đơn: 25126; ngày nộp đơn: 14/08/2009 tại Việt Nam; 
tác giả và người nộp đơn: Vũ Văn Thắng; địa chỉ: 189/18/11 Hoàng 
Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Sáng chế đề cập đến việc sử dụng súng bắn ra đạn dùng để chữa cháy. 
Đạn có chứa một ít thuốc nổ, các ngòi nổ, chất cháy và thuốc phóng. Khi 
đến mục tiêu, gặp nhiệt độ cao của đám cháy hoặc va chạm mạnh, đạn 
sẽ nổ tung và phát tán chất chữa cháy ra xung quanh để dập tắt lửa. �

Súng và đạn dùng để chữa cháy49
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Súng và đạn chữa cháy

Thiết bị chữa cháy
có động cơ
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Số bằng sáng chế: 1-0004697; cấp ngày: 12/11/2008 tại 
Việt Nam; tác giả và chủ bằng: Paul Edwards, Gregory 
Ruebusch; địa chỉ: 7-3, Kudan Minami 4-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.

Hệ thống vận chuyển chất dập lửa

Hệ thống vận chuyển chất dập lửa

Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn chặn và dập 
tắt lửa bằng cách tạo bình chứa nạp đầy chất dập lửa và 
bắn bình vào đám cháy. Vỏ bình cũng được làm bằng vật 
liệu rắn có khả năng dập lửa như nước đá, carbon dioxide 
lỏng… không gây nguy hiểm cho người.

Kết cấu của thiết bị bắn chất dập lửa gồm: 

•	 Khoang đúc, khi được nạp đầy 
vật liệu làm vỏ sẽ tạo thành vỏ bình 
chứa theo hình dạng của khoang. 

•	 Ống dẫn thứ nhất để nạp chất xúc 
tác làm rắn vỏ bình chứa. 

•	 Ống dẫn thứ hai để nạp tác nhân dập lửa (dạng lỏng, 
sền sệt hoặc khí) vào trong bình chứa. 

•	 Pit tông nén thứ nhất nén tác nhân dập lửa vào bình chứa.

Cách sử dụng: nạp đầy tác nhân dập lửa ở dạng chất sền 
sệt, chất lỏng hoặc chất khí bên trong bình chứa. Khi va 
chạm hoặc khi tiếp xúc với điều kiện môi trường của đám 

cháy, vỏ bình sẽ bị phá vỡ, giải phóng chất dập lửa bên 
trong. 

Phương pháp theo sáng chế áp dụng cho đám cháy lớn 
như cháy rừng, núi,… khó kiểm soát bằng các phương tiện 
thông thường. Ưu điểm là có thể vận chuyển chất dập lửa 
đến tận tâm đám cháy và bản thân vỏ bình cũng có khả 
năng ngăn chặn lửa. �

Số bằng sáng chế: 2-0000736; cấp ngày: 14/10/2008 
tại Việt Nam; tác giả và chủ bằng: Đỗ Thành Tích; địa 
chỉ: 369/131 đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, TP.HCM.

Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu phun tự động của 
bình chữa cháy cầm tay. Kết cấu gồm: 

•	 Đoạn ống hình trụ: bằng kim loại có khoét rỗng 
bên trong. 

•	 Một đầu ống có đường kính nhỏ hơn, có ren ngoài để 
bắt trực tiếp vào bình chữa cháy cầm tay thông thường. 

•	 Đầu còn lại có đường kính lớn hơn và có ren trong 
để bắt vào một đoạn ống có khoan lỗ hình phễu sao 
cho phần cuống phễu nằm ở phía ngoài.

•	 Lỗ hình phễu: được trám bằng một loại keo nhiệt 
rắn, nóng chảy ở nhiệt độ từ 60 độ C – 75 độ C. Có 
thể điều chỉnh loại keo để thay đổi nhiệt độ theo yêu 
cầu sử dụng. 

Khi có cháy, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, đến 
khoảng 60 – 75 độ C (hoặc nhiệt độ theo yêu cầu sử 
dụng), keo trám trong lỗ hình phễu sẽ mềm ra. Áp suất 
có sẵn của bình chữa cháy giúp đẩy keo ra ngoài và 
chất chữa cháy được phun theo. �

Đầu phun tự động của bình chữa cháy
Số bằng sáng chế: 1-0006383; cấp ngày: 05/06/2007  tại Việt 
Nam; tác giả và chủ bằng: Huỳnh Hữu Phước; địa chỉ: 25C/6 
Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Sáng chế đề cập đến vòi phun kép của thiết bị chữa cháy, 
có kết cấu cải tiến với một phần tiếp xúc được với lửa. Vòi 
phun theo sáng chế có khả năng phun nước và phun khí 
CO2 cùng lúc.

Kết cấu gồm: 

•	 Ống phun nước (1)

•	 Ống phun khí CO2 (2) được đặt bên trong ống phun nước. 

•	 Ống dẫn nước (4) và ống dẫn khí CO2 (5).

•	 Chi tiết trung gian (3) giúp tách riêng nước và khí CO2 để 
đưa vào ống dẫn (4) và (5) thành hai đường riêng biệt. �

Vòi phun kép tiếp xúc được với lửa

vòi phun kép tiếp xúc được với lửa

23



STinfo SỐ 7 - 2013

 Không gian công nghệ

PBVS có dễ làm hay không?
Vi sinh vật (VSV) có vai trò rất quan 
trọng trong đời sống cũng như trong 
nông nghiệp. PBVS là chế phẩm, có 
chứa một hoặc nhiều chủng VSV vật 
sống, có ích cho cây trồng đã được 
tuyển chọn, sử dụng bón vào đất 
hoặc xử lý cho cây để cải thiện hoạt 
động của VSV trong đất vùng rễ cây. 
Nhờ đó, PBVS giúp tăng cường cung 
cấp các chất dinh dưỡng từ đất cho 
cây trồng, cung cấp chất điều hòa 
sinh trưởng, các loại men, vitamin có 
lợi cho các quá trình chuyển hóa vật 
chất, cung cấp kháng sinh giúp cho 
cây trồng có khả năng chống chịu 
các loại sâu bệnh hại, góp phần nâng 
cao năng suất, phẩm chất nông sản 
và tăng độ màu mỡ của đất. 

 Cách chế tạo PBVS đơn giản, chỉ cần 
phối trộn VSV có lợi vào bột hữu cơ 
như bột than bùn để bón vào đất hoặc 
trộn với hạt giống để gieo. Quy trình 
sản xuất PBVS bao gồm các bước: 

 � Chuẩn bị chủng VSV: VSV được 
nhân giống nhiều lần và được nuôi 
cấy bằng cách lắc các bình nhỏ 
(tốc độ 200 rpm) trong 5 - 7 ngày 
hoặc nuôi trong bồn lớn khuấy liên 
tục. Khi đã đạt được số lượng VSV 
mong muốn, nên sử dụng ngay nếu 
không số lượng VSV sẽ giảm dần.  

 � Chuẩn bị chất mang: than bùn, 
cát, phân chuồng và đất có thể 
được sử dụng như chất mang. Các 
chất mang nên có hàm lượng chất 
hữu cơ cao, không có hóa chất độc 
hại, có khả năng giữ nước hơn 50%, 
dễ dàng phân hủy trong đất. 

Vi sinh vật hỗ trợ nông nghiệp 
bền vững

 HoÀNG MI

Ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề nhức nhối tại thành 
thị mà ngay cả vùng thôn quê với cánh đồng lúa bạt ngàn cũng 
đối mặt với điều này. Có thể nói, các loại phân bón vô cơ, thuốc 
bảo vệ thực vật đã góp phần không nhỏ cho hiện trạng đáng buồn này. Hiện nay, thế giới và Việt Nam 
đang hướng tới ngành nông nghiệp hữu cơ an toàn, bền vững bằng cách sử dụng phân bón vi sinh (PBVS).

Cây đậu tương có  PBVS cố định đạm và đối chứng

Quy trình cơ bản sản xuất phân vi sinh

Giống
gốc

Nhân
giống
lần 1

lần 2

Sử dụng trên đất 
và cây trồng

Pha ra bình nhỏ

Pha ra bình lớn

Lắc trong vòng 5-7 ngày
Kiểm tra 
chất lượng

Trộn VSV với 
chất mang

Bao gói trong túi

Làm ổn định ở nhiệt độ 
25oC trong 2-3 ngày

Kiểm tra chất lượng

Lưu trữ ở 4oC

Lên men trong bồn lớn
khi cần một lượng lớn vi sinh vật
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 � Phối trộn chất mang và VSV: VSV 
được trộn đều bằng tay (đeo găng 
tay vô trùng) hoặc bằng máy trộn. 
Sản phẩm được cho vào trong túi 
nilon, niêm phong kín. Các túi này 
cần làm ổn định trong 2 -3 ngày ở 
nhiệt độ phòng để theo dõi trước 
khi lưu trữ ở 4oC. 

Tuy nhiên, cái khó của PBVS là lựa 
chọn VSV để tạo ra hiệu quả cho 
cây trồng.

Đa dạng các loại VSV dùng 
trong PBVS
Hiện nay, trên thị trường có 9 loại 
PBVS chủ yếu, phân loại theo loại 
VSV và tính năng của loại phân bón. 

•	 PBVS cố định đạm (N): vi sinh cố 
định đạm như nhà máy sản xuất 
nitơ, giúp ích cho rễ thêm đạm 
cho cây. Khi kết hợp với phân bón, 
chúng giúp cây phát triển nhanh 
hơn, lá xanh tốt hơn…Hiện nay có 
nhiều loại phân bón chứa các chủng 
vi sinh khác nhau dành cho các 
loại cây khác nhau. Dành cho cây 
họ đậu, thường dùng VSV cố định 
nitơ cộng sinh bao gồm Rhizobium, 
Bradyrhizobium, Frankia. Tại Việt 
Nam, chủng Bradyrhizobium 
japonicum được dùng phổ biến. 
Dành cho cây lúa, sử dụng VSV cố 
định nitơ hội sinh như Spirillum, 
Azospirillum. Dành cho các loại 
cây trồng khác, sử dụng VSV cố 
định nitơ tự do như Azotobacter, 
Clostridium..    

•	 PBVS phân giải lân: chứa VSV 
có khả năng tiết ra các hợp chất 
có khả năng hòa tan các hợp chất 
phostpho vô cơ khó tan trong 
đất (lân khó tiêu) thành dạng hòa 
tan (lân dễ tiêu) mà cây trồng, 
VSV có thể sử dụng được. Các 
chủng vi sinh được dùng bao 
gồm: Bacillus megaterium,  B. 
circulans, B. subtilis, B. polymyxa, B. 
sircalmous, Pseudomonas striata; 
Nấm: Penicillium sp, Aspergillus 
awamori. 

•	 PBVS phân giải silicat: có chứa 
VSV tiết ra các hợp chất có khả 
năng hòa tan các khoáng vật 

Các vi sinh vật cố định đạm

chứa silicat trong đất, đá ... để 
giải phóng ion kali, silic vào môi 
trường. Các chủng vi sinh được 
dùng bao gồm Bacillus megaterium 
var. phosphaticum, Bacillus 
subtilis, Bacillus circulans, Bacillus 
mucilaginous, Pseudomonas striata. 

•	 PBVS tăng cường hấp thu phốt 
pho, kali, sắt, mangan cho thực 
vật: có chứa VSV (chủ yếu là nhóm 
nấm rễ, vi khuẩn, xạ khuẩn....) 
trong quá trình sinh trưởng, phát 
triển, thông qua hệ sợi cũng 
như những thể dự trữ, có khả 
năng tăng cường hấp thu các ion 
khoáng của cây. Các chủng vi sinh 
được dùng bao gồm Arbuscular 
mycorrhiza, Ectomycorrhiza, Ericoid 
mycorrhizae, Rhizoctonia solani,  
Bacillus sp, Pseudomonas putida, P. 
fluorescens Chao và P. fluorescens 
Tabriz. Loại PBVS này chưa được 
thương mại nhiều, vẫn còn đang 
trong giai đoạn nghiên cứu. 

•	 PBVS ức chế VSV gây bệnh: chứa 
VSV tiết ra các hợp chất kháng sinh 
hoặc phức chất siderophore có 
tác dụng kìm hãm, ức chế nhóm 

VSV gây bệnh khác. Các chủng vi 
sinh được dùng bao gồm Bacillus 
sp., Enterobacter agglomerans, 
Pseudomonas sp.,  Lactobacillus sp.

•	 PBVS tăng cường hấp thu phốt 
pho, kali, sắt, mangan cho thực 
vật: chứa VSV (chủ yếu là nhóm 
nấm rễ, vi khuẩn, xạ khuẩn....), 
trong quá trình sinh trưởng, phát 
triển, thông qua hệ sợi cũng 
như những thể dự trữ, có khả 
năng tăng cường hấp thu các ion 
khoáng của cây. Các chủng vi sinh 
được dùng bao gồm Arbuscular 
mycorrhiza, Ectomycorrhiza, Ericoid 
mycorrhizae, Rhizoctonia solani,  
Bacillus sp, Pseudomonas putida, P. 
fluorescens Chao và P. fluorescens 
Tabriz.

•	 PBVS sinh chất giữ ẩm polysacarit: 
có chứa VSV tiết ra các polysacarit 
có tác dụng tăng cường liên kết 
các hạt khoáng, sét, limon trong 
đất. Loại này có ích trong thời 
điểm khô hạn. Các chủng vi sinh 
được dùng bao gồm Lipomyces sp. 
Loại này chưa có sản phẩm thương 
mại tại Việt Nam.
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•	 PBVS phân giải hợp chất hữu 
cơ (phân giải xenlulo): có chứa 
VSV tiết ra các enzym có khả 
năng phân giải các hợp chất hữu 
cơ như: xenlulo, hemixenlulo, 
lighin, kitin.... Các chủng vi sinh 
được dùng bao gồm Pseudomonas, 
Bacillus, Streptomyces, Trichoderma, 
Penicillium,  Aspergillus.

•	 PBVS sinh chất kích thích sinh 
trưởng thực vật: có chứa VSV 
tiết ra các hocmoon sinh trưởng 
thực vật thuộc nhóm: IAA, Auxin, 
Giberrillin ... vào môi trường. Các 
chủng vi sinh được dùng bao 
gồm Azotobacter chroococcum, 
Azotobacter vinelandii, Azotobacter 

bejerinckii, Pseudomonas fluorescens, 
Gibberella fujikuroi.

Thời gian gần đây, cùng với những 
tiến bộ của khoa học và công nghệ, 
các nhà khoa học đã sử dụng công 
nghệ gen để tạo ra các chủng vi sinh 
có nhiều đặc điểm tốt, cạnh tranh 
cao với các loài VSV trong đất. Các 
chủng biến đổi gen có thể kể đến 
như Pseudomonas putida strain CBI, 
Pseudomonas putida strain TVA8, 
Alcaligenes xylosoxidans subspecies 
denitrificans strain AL6.1… 

Do sự quan trọng của các giống 
VSV nên đã có bảo tàng giống VSV 
sử dụng cho nông nghiệp để tàng 

Số lượng các SC về PBVS từ năm 1971 – 2012.

Nguồn: Wipsglobal

trữ các loại vi sinh hữu ích này. Trên 
thế giới có thể kể đến như: bộ thu 
thập VSV nông nghiệp Trung Quốc 
(ACCC), bộ thu thập Rhizobium 
tại Úc, Colombia (CIAT), Malayxia 
(UPMR), Thái Lan (CISM), Anh (WPBS), 
bộ thu thập Cyanobacteria tại Baxin 
(BCCUSP), bộ thu thập VSV nông 
nghiệp Hàn Quốc (KACC), bộ thu 
thập VSV môi trường tại Hàn Quốc 
(KEMC), bộ thu thập VSV nông 
nghiệp tại Nga (RCAM), nguồn gen 
VSV tại Mỹ (NRRL), v.v... Ở Việt Nam, 
cũng có các bảo tàng giống VSV như 
bộ Sưu tập VSV công nghiệp - Viện 
Công nghiệp thực phẩm Hà Nội, 
lưu giữ 1.100 chủng VSV, Bảo tàng 
giống chuẩn VSV (VTCC) lưu giữ 
8.000 chủng VSV, Quĩ gen VSV trồng 
trọt (đất, phân bón) thuộc Viện Thổ 
nhưỡng Nông hóa lưu giữ gần 700 
chủng VSV.

Phong phú sáng chế về PBVS

Từ năm 1931 đến 2012 có  khoảng 
1.300 sáng chế (SC) đăng ký về 
nghiên cứu và sản xuất PBVS (nguồn 
Wipsglobal). SC đầu tiên đăng ký 
vào năm 1931 ở Mỹ, số US2004706, 
nội dung đề cập tới quy trình sản 
xuất phân bón từ cellulose nhờ 
hoạt động của vi khuẩn. 

Trước năm 1976, lượng SC về PBVS 
còn ít, dưới 20 SC/năm. Giai đoạn 
1976-1999 chỉ có 208 SC, nhưng giai 
đoạn 2000-2012 có đến 1109 SC. 

Mỹ là quốc gia đầu tiên có SC về 
PBVS, nhưng vị trí độc tôn trong lĩnh 
vực này hiện nay là  Trung Quốc, dù 
mãi đến năm 1986 Trung Quốc mới 
có SC đầu tiên về PBVS. Lượng SC 
đăng ký tại Trung Quốc chiếm 70% 
trên tổng lượng SC về nghiên cứu 
và sản xuất PBVS trên thế giới.

Hiện nay, có 3 hướng nghiên cứu 
về PBVS được quan tâm nhiều gồm 
(theo bảng phân loại sáng chế quốc 
tế IPC): nghiên cứu sản xuất phân 
bón hữu cơ vi sinh, nghiên cứu sản 
xuất PBVS có sự kết hợp với các chế 
phẩm sinh học khác, như: thuốc trừ 
sâu sinh học, chất điều hòa sinh 
trưởng,… nghiên cứu các chế phẩm 

10 quốc gia có số lượng SC về PBVS cao nhất
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VSV đưa vào phân bón.

PBVS chưa được sử dụng 
nhiều

Trong những năm gần đây, nhiều 
nước trên thế giới đã sản xuất các loại 
PBVS, tiêu thụ chủ yếu ở thị trường 
trong nước, một số bán ra thị trường 
thế giới. Doanh thu toàn cầu của PBVS 
dự kiến sẽ đạt 10.298,5 triệu USD vào 
năm 2017.  Số lượng PBVS còn ít so 
với phân hóa học trên thị trường.  

Thị trường PBVS toàn cầu chủ yếu là 
châu Âu và châu Mỹ Latinh. Thị trường 
Argentina, chiếm đến 80% doanh thu 
PBVS. Châu Á-Thái Bình Dương được 
đánh giá là khu vực phát triển nhanh 
nhất về mặt doanh thu. Tốc độ tiêu 
thụ PBVS tăng trưởng đặc biệt cao 
ở các nền kinh tế mới nổi như Trung 
Quốc, Ấn Độ. Tỷ lệ sản xuất PBVS cũng 
tăng do các chính sách ưu đãi của 
chính phủ ở các nước. Các tên tuổi 
hàng đầu trong lĩnh vực này có thể 
kể đến như: CBF China Biofertilizers 
AG (Đức), Mapleton Agribiotec PTY 
Ltd. (Úc), Nutramax Laboratories Inc. 
(Mỹ), Novozyme (Đan Mạch), Growing 
Power Hairy Hill L.P. (Canada) and 
Rizobacter Argentina S.A. (Argentina). 

Có một thực tế là dù PBVS rất tốt 
nhưng cũng có các hạn chế như chỉ 
có khả năng tăng năng suất của vụ 
mùa lên 20 – 30% chứ không thể tăng 
năng suất một cách “thần kỳ” giống 
như các loại phân vô cơ. Do đó trong 
buổi báo cáo phân tích xu hướng 
công nghệ chuyên đề: “Phân bón vi 
sinh và các chủng vi sinh hữu ích sử 
dụng trong sản xuất nông nghiệp”, 
TS. Nguyễn Thu Hà – Trưởng bộ môn 
Vi sinh vật Trung tâm Nghiên cứu Đất 
- Phân bón và Môi trường phía Nam, 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cho biết, 
hiện nay tại Việt Nam chỉ có hướng 
dẫn thay thế PBVS cho phân chuồng 
chứ chưa có hướng thay thế phân vô 
cơ bằng PBVS. 

Nhu cầu về PBVS rất lớn. Đây là hướng 
tương lai của nông nghiệp nhằm 
giảm bớt các tác hại của việc sử dụng 
không cân đối các loại phân hóa học, 
làm ô nhiễm môi trường và chi phí 

Tìm hiểu về phân vi sinh trong buổi báo cáo phân tích xu hướng công nghệ 
chuyên đề: “Phân bón vi sinh và các chủng vi sinh hữu ích sử dụng trong sản xuất 

nông nghiệp”, tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM.

TS. Nguyễn Đăng Nghĩa – Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất - Phân bón và 
Môi trường phía Nam,Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trong buổi báo cáo phân tích 

xu hướng công nghệ chuyên đề: “Phân bón vi sinh và các chủng vi sinh hữu ích sử 
dụng trong sản xuất nông nghiệp”.

Bài viết được thực hiện dựa trên cơ sở tài liệu của chương trình “Báo cáo 
phân tích xu hướng công nghệ” tháng 6/2013 tại Trung tâm Thông tin 
Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) với chuyên đề “Phân bón vi sinh 
và các chủng vi sinh hữu ích sử dụng trong sản xuất nông nghiệp”

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 và 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
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Giáo sư Stephen Hawking - biểu tượng của trí tuệ và khoa 
học - đang dần mất đi khả năng sử dụng máy tính. Vốn đã 
bất động trên xe lăn bởi căn bệnh ALS, tình trạng thoái 
hóa cơ khiến ông không thể cử động cơ mặt để điều khiển 
máy tính nữa. Nhưng sự đột phá đúng thời điểm của một 
công nghệ không mới đã vén mở giải pháp hoàn hảo cho 
bộ não bác học này. Công nghệ “Eye tracking” (ET) hay còn 
gọi là “theo dõi hành vi mắt người dùng” đang phát triển 
từ phạm vi sinh trắc học sang lĩnh vực điều khiển thiết bị 
bằng cử chỉ (Xem bài “điều khiển bằng cử chỉ” - STINFO 
Số 8/2012). Đôi mắt nay trở thành “cánh tay thứ ba” đắc 
lực của con người. Giờ đây chỉ cần chuyển động đôi mắt, 
Stephen Hawking có thể nắm quyền kiểm soát hàng trăm 
thiết bị số đủ loại được tích hợp công nghệ ET. 

Tựa như một giấc mơ đẹp, với những người không may 
chịu cảnh mất khả năng vận động như Giáo sư Hawing, 
công nghệ ET đã tiếp thêm sức mạnh cho họ tự mình 
phiêu lưu khám phá mạch sống không ngừng tuôn chảy. 

Đôi mắt là cửa sổ bộ não 
Ý tưởng về ET ra đời năm 1967, khi Alfred L. Yarbus nhà 
tâm lý học người Nga công bố một nghiên cứu thú vị: mắt 
phản ánh quá trình suy nghĩ của con người. Thông thường, 
người quan sát sẽ tập trung sự chú ý vào những yếu tố có 
vẻ đặc biệt, khác thường, mới lạ hoặc khó hiểu… vì thế suy 
nghĩ của đối tượng cụ thể có thể tìm ra chỉ nhờ phân tích 
chuyển động của mắt.

Eye tracking:
quyền lực của đôi mắt

 NHẬT ANH

Đôi mắt sẽ thay thế những chuyển động cơ thể, trở thành cánh tay 
cho những người khuyết tật…, công nghệ tương tác giữa người và 
máy tiếp tục chinh phục những đỉnh cao!

Bệnh nhân không thể cử động có thể sử dụng thiết bị số
nhờ công nghệ ET.

Công nghệ Eye-tracking sử dụng máy tính, máy quay, cảm 
biến hình ảnh và các phần mềm thông minh để ghi nhận, đo 
lường, phân tích chuyển động của đôi mắt một người. Mục 
tiêu ban đầu là phân tích cách mắt chuyển động, xác định điều 
mà họ tìm kiếm, đồng thời lý giải tâm lý và hành vi của họ. 

Từ chỗ chỉ phố biến trong tâm lý và y học, nay kết hợp với 
những tiến bộ công nghệ thông tin, ET đang tạo bước đột 
phá trong lĩnh vực tương tác giữa con người và máy tính (HCI 
- Human Computer Interaction). Không chỉ hé mở tâm lý hành 
vi con người, công nghệ ET cảm ứng còn cho phép chuyển cử 
động mắt thành tín hiệu để điều khiển các thiết bị số.

Để đọc tín hiệu từ mắt, có 3 kỹ thuật 
ET chủ yếu:

1. Sử dụng thiết bị đo lường 
“đính kèm” mắt: chẳng hạn một 
kính đeo hoặc kính sát tròng 
được gắn cảm biến và máy quay. 
Phương pháp này vô cùng nhạy 
cảm với chuyển động của mắt 
nên rất được các nhà nghiên cứu 
ưa chuộng, nhưng nhược điểm là 
phải tiếp xúc trực tiếp với mắt nên 
gây khó chịu cho người dùng. Kính sát tròng gắn cảm biến hình ảnh Kính đeo mắt gắn máy quay

28



STinfo SỐ 7 - 2013

Suối nguồn tri thức

2. Sử dụng phương pháp quang 
học dựa trên sự phản xạ giác mạc. 
Kết hợp với bộ phận phát ánh sáng 
(thường là hồng ngoại), camera và 
cảm biến quang học ghi lại thay đổi 
của mắt thông qua hình ảnh phản 
chiếu từ giác mạc. Một số thiết bị 
còn phân tích cả những thay đổi rất 
nhỏ của mạch máu trên võng mạc. 
Phương pháp này được sử dụng 
rộng rãi vì không phải tiếp xúc trực 
tiếp với mắt.

3. Sử dụng điện cực gắn trên da ở 
xung quanh mắt. Bản thân đôi mắt 
là nguồn điện tạo ra nhờ sự chuyển 
hóa trong võng mạc, với cực dương 
tại giác mạc và cực âm tại võng mạc. 
Tín hiệu điện đo được từ thay đổi 
của mắt gọi là điện nhãn đồ (EOG 
- Electrooculogram). EOG rất hữu 
dụng trong nghiên cứu chuyển động 
mắt vì nguồn điện từ mắt ổn định 
cả trong bóng tối nên thường dùng 
trong nghiên cứu giấc ngủ và đo 
lường chứng giật nhãn cầu. Nhược 
điểm chính của phương pháp là xác 
định hướng nhìn kém chính xác hơn 
so với sử dụng camera. 

 Trong 3 phương pháp, phương pháp 
quang học thông dụng nhất, thường 
gặp trong các ứng dụng tương tác 
người-thiết bị. Hai phương pháp còn 
lại chủ yếu dùng trong y học, nghiên 
cứu, tiếp thị. 

Ghi nhận chuyển động mắt nhờ phản 
xạ ánh sáng trên giác mạc.

Camera ghi nhận hình ảnh phản xạ 
phát ra từ hai đèn hồng ngoại gắn 

hai bên màn hình.

Điện cực gắn trên da đo tín hiệu EOG

Quyền lực của đôi mắt
ET ra đời khoảng 3 thập kỷ nhưng 
rào cản chi phí và thiết bị cồng kềnh 
khiến công nghệ khó phổ biến. Thời 
gian đầu, người sử dụng ET phải đánh 
đổi giữa chi phí và chất lượng. Những 
hệ thống chính xác nhất trị giá lên 
đến hàng chục ngàn USD và đòi hỏi 
chuyên môn cao của nhân viên vận 
hành. Nhờ tiến bộ trong công nghệ 
máy tính và máy quay, vô khối thiết bị 
ET với giá cả không quá đắt, đa ứng 
dụng và dễ điều khiển ồ ạt ra đời. 

Từ đó, ET trở thành công nghệ sinh 
trắc học phổ biến trong nghiên cứu 
y học, tâm lý học và ngôn ngữ nhận 
thức. Năm 1980, các nhà khoa học 
bắt đầu dùng ET để nghiên cứu sự 
tương tác giữa con người - máy tính 
và trả lời các câu hỏi liên quan đến 
tâm lý người dùng. ET vốn chỉ phổ 
biến trong nghiên cứu bắt đầu được 
sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành 
công nghiệp. Phạm vi ứng dụng dần 
mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu 
tiếp thị, phát triển sản phẩm, thiết kế 
web... Các tập đoàn lớn nhờ đó mà 

tìm ra phương cách nâng cao mức độ 
thỏa mãn của khách hàng. 

Nghiên cứu tiếp thị: thấu 
hiểu khách hàng từ ánh mắt
Có lẽ nghiên cứu tiếp thị là một trong 
những ngành nhiệt tình nhất với 
công nghệ ET. Nếu bạn đang bán một 
sản phẩm, làm thế nào lý giải vì sao 
doanh số bán hàng thấp. Vì mọi người 
không quan tâm đến sản phẩm đó, vì 
mẫu mã không “bắt mắt”, quảng cáo 
sai, hay vị trí trưng bày trên quầy hoặc 
trên website không hiệu quả?

Ở cấp độ đơn giản, ET cung cấp những 
thông tin cơ bản và rõ ràng nhất về 
hành vi người dùng: liệu họ có nhìn 
thấy điều họ quan tâm? Các nhà sản 
xuất đã dựa vào ET để tìm ra động lực 
mua hàng, hòng lọt vào “mắt xanh” 
của người tiêu dùng.

Chẳng hạn, trong biệt ngữ của Pháp, 
“zombie” (thây ma) chỉ những biểu 
tượng, hình ảnh hoặc cụm từ trên bao 
bì mà người mua vốn không thích 
nhưng không hề nhận ra. Một số công 

Kính đeo ET cho biết khách hàng quan tâm 
đến thông tin gì trên bao bì sản phẩm
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ty tư vấn tiếp thị sử dụng mắt kính có 
tích hợp ET để ghi lại chuyển động 
mắt của khách hàng. Họ lập bản đồ 
hình ảnh trên bao bì, xác định chính 
xác vị trí nào mắt người mua dừng 
lại lâu hơn và thể hiện sự thích thú, 
vị trí nào họ chỉ lướt qua hoặc không 
hề nhìn đến. Từ đó bộ phận tiếp thị 
thiết kế lại bao bì sao cho “bắt mắt” để 
nâng cao doanh số bán hàng. 

“Mắt thần” cho an toàn giao 
thông 
Công nghệ ET cũng được dùng để 
cảnh báo các tài xế sắp ngủ gật. Hệ 
thống giám sát mệt mỏi dùng ET trị 
giá 10.000 USD đang được hai tập 
đoàn khai khoáng hàng đầu thế giới 
- BHP Billiton và Newmont Mining thử 
nghiệm trên các xe tải khai thác mỏ.  
Hệ thống này phân tích tần số, thời 
gian và tốc độ nháy mắt của người 
lái xe để phát hiện nếu họ sắp rơi vào 
tình trạng "ngủ gật". Chỗ ngồi sẽ rung 

mạnh và còi báo động chói tai phát ra 
đánh thức tài xế khi cần. Theo quảng 
cáo của nhà sản xuất, công nghệ ET 
có thể giảm đến 90% phần trăm sự cố 
gây ra bởi sự mệt mỏi của tài xế.

Cảm ứng mắt giải phóng 
đôi tay
Khi công nghệ điều khiển máy tính 
và thiết bị bằng cử chỉ lên ngôi thì 
ET cũng bắt đầu “lấn sân” sang lĩnh 
vực tự động hóa. Tính linh hoạt của 
thiết bị và các phần mềm hiện đại 
đã truyền cảm hứng cho một thế hệ 
sản phẩm vô cùng phong phú dùng 
công nghệ ET. 

Thị trường sắp tới dự đoán sẽ tràn 
ngập những ứng dụng tương tác 
bằng mắt như: kính 3D theo dõi 
mắt người, thiết bị nghe nhìn cuộn 
trang bằng mắt, điện thoại cảm ứng 
mắt, thiết bị laser theo dõi mắt bệnh 
nhân... của các nhà sản xuất thiết bị 

số lớn như Samsung, Fujitsu, Umoove, 
SensoMotoric Instruments, Haier. 
Không nghi ngờ gì nữa, ET sẽ trở 
thành tính năng cực hấp dẫn không 
chỉ trên giao diện máy tính mà cả 
các ứng dụng sử dụng hệ điều hành 
Android và Iphone.

Riêng với y học, ET đã vượt xa phạm vi 
nghiên cứu để trở thành cánh tay đắc 
lực giúp các bác sĩ điều khiển dụng 
cụ y tế khi đang phẫu thuật. Hàng 
triệu người bại não, mất khả năng vận 
động, chấn thương cột sống hoặc tê 
liệt thần kinh cơ như Giáo sư Hawking 
cũng có cơ hội cải thiện cuộc sống 
nhờ sử dụng các thiết bị tích hợp ET.

Vẫn không ngơi đà tiến tới, những 
tiến bộ công nghệ hiện đại như ET 
ngày càng cải tiến và tự động hóa 
các chức năng cơ bản của con người. 
Mảnh đất tự động hóa thênh thang 
hứa hẹn khai phá nhiều ứng dụng 
mới, hấp dẫn và đầy giá trị!. �

Kính đeo ET cho biết khách hàng quan tâm đến thông tin gì trên bao bì sản phẩm

Xe tải khai thác mỏ có hệ thống ET giám sát mệt mỏi Samsung Galaxy S IV có thể cuộn trang bằng mắt
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Định luật Murphy khẳng định: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ 
xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!

Murphy: định luật bánh bơ
 ẢNH NHẬT

Nếu người Việt có thành ngữ: “họa 
vô đơn chí” thì người Mỹ cũng có 
“Định luật Murphy” (Murphy’s Law) 
vô cùng thông dụng.

Khi chuyên gia tên lửa Edward 
A. Murphy thất bại trong một thí 
nghiệm tưởng chừng không thể 
sai sót chỉ vì một nhầm lẫn cực hy 
hữu, ông đã phải thốt lên: nếu một 
điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra! 
(Anything that can go wrong, will go 
wrong). Thế là định luật Murphy ra 
đời và sau vài tháng trở nên cực kỳ 
nổi tiếng trong ngành kỹ thuật vũ trụ.

Định luật Murphy còn được gọi là 
“định luật bánh bơ”, bởi Edward A. 
Murphy đã dùng hiện tượng “bánh 
mì phết bơ” để chứng minh ra nó 
vào năm 1949. Hãy tưởng tượng, 
nếu bạn đánh rơi miếng bánh 
sandwich thơm ngon có trét bơ lên 
một mặt. Chắc chắn trong đa số lần, 
miếng bánh của bạn sẽ rơi úp mặt 
có bơ (mặt ngon nhất) xuống đất. 

Định luật bánh bơ: nếu có 
thể, sai sót sẽ luôn xảy ra
Nhiều người đã bật cười khi lần đầu 
biết đến thí nghiệm “bánh bơ”. Nhưng 
đó chỉ là một trong số vô vàn tiền đề vui 
nhộn chứng minh định luật Murphy. 
Hãy ngẫm lại, có phải rất nhiều lần bạn 
thấy như mình cứ bị vận xui bất ngờ 
“chộp” lấy. Những tình huống này đều 
đã được kiểm chứng có tuân theo định 
luật Murphy. Chẳng hạn: 

•	 Hết 6 ngày trong tuần bạn đều 
mang theo ô mặc dù trời tạnh ráo. 
Buổi sáng cuối tuần tươi đẹp, trời 
đang xanh trong bỗng đổ mưa to, 
còn bạn thì ở ngoài đường, diện bộ 
đồ đẹp nhất và… quên mang dù! 

•	 Bạn xếp hàng tính tiền trong 
siêu thị, thấy hàng bên cạnh tính 
nhanh hơn liền bỏ sang hàng đó. 
Ngờ đâu bạn vừa sang, máy tính 
tiền của hàng này bỗng bị hỏng và 
bạn tiếp tục… chờ.

•	 Nếu có một ống nghiệm rơi ra từ 
giá đỡ thì nó thường chứa mẫu vật 
quan trọng nhất.

•	 Bạn thường quên chìa khóa 
cửa vào ngày mà mọi người khác 
không có ở đó.

•	 Máy chiếu thường hỏng vào 
ngày diễn ra buổi thuyết trình.

Nguyên tắc Murphy cảnh báo, nếu 
không muốn tình huống xấu xảy ra, 
hãy hạn chế sai sót hết mức có thể 
(chẳng hạn, luôn mang theo dù). 
Bởi chỉ cần có khả năng, việc xấu có 
rất nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

Không ít nhà khoa học phủ nhận định 
luật Murphy và khẳng định đó chỉ là 
kết quả của việc chọn lọc ký ức: ta 
thường nhớ lâu hơn những gì không 
tốt nên cảm thấy chúng thường xảy 
ra hơn, thế thôi! Để chứng minh 

Định luật Murphy khẳng 
định: “Nếu có hai hoặc nhiều 
cách để làm một điều gì đó, 
và một trong những cách này 
có thể dẫn đến thảm họa, 
thì mọi người thường chọn 
cách đó”. – (If there are two 
or more ways to do something, 
and one of those ways can 
result in a catastrophe, then 
someone will do it). 

Có thể hiểu là: việc xấu có cơ 
may cao hơn! 

Hay nói cách khác: nếu một 
việc có khả năng sai sót, nó sẽ 
xảy ra và luôn vào thời điểm 
bất ngờ nhất.
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Murphy sai, họ đã nỗ lực tính toán, 
thử nghiệm bằng mọi lý thuyết trong 
tất cả các lĩnh vực nhưng đều thất 
bại. Thật ngạc nhiên, kết quả cho 
thấy tình huống xấu luôn có xác suất 
xảy ra cao hơn. Chỉ riêng trường hợp 
“bánh bơ”, dù lặp lại thí nghiệm bao 
nhiêu lần thì hết 90% số lần mặt có 
bơ sẽ úp xuống.

Mặt khác, nhiều người còn nhầm 
tưởng Murphy là định luật mang 
nghĩa tiêu cực. Thực ra, luật Murphy là 
nguyên tắc cực kỳ giá trị và hữu ích: 

•	 Một mặt, giúp dự đoán tất cả tình 
huống xấu có khả năng xảy ra. Khoa 
học đã chứng minh, cảm giác mất 
kiểm soát là nhân tố quyết định tạo 
ra căng thẳng. Nhờ tiên liệu trước, 
ta chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình 
huống xấu nhất có thể.

•	 Mặt khác, giúp đề ra biện pháp 
để khắc phục, giảm bớt hoặc ứng 
phó với tình huống xấu đã tiên liệu. 
Như trong trường hợp Murphy, thí 
nghiệm của ông thất bại vì lắp 
ngược một cảm biến. Như vậy, khả 
năng lắp theo hai chiều của cảm 
biến (If there are two or more ways 
to do something…) đã khiến tình 
huống xấu hơn xảy ra. Bằng cách 
thiết kế lại để cảm biến chỉ cài được 
theo một chiều, Murphy không bao 
giờ mắc phải sai lầm cũ nữa. 

Luật của Murphy: không 
chỉ là thành ngữ
Sau khi công bố, rất nhiều người 
vẫn xem Murphy là định luật “ngốc 
nghếch”, thường được dùng như 
thành ngữ “ nói cho vui” chỉ thời 
điểm gặp xui xẻo. 

Đến khi bước ngoặt xảy ra năm 
1995, bài viết “Tumbling toast, 
Murphy's Law and the fundamental 
constants” của Robert Mathews 
đăng trên tập san Eurpean Journal 
of Physics đã khẳng định: luật 
Murphy có thật. Bằng những khái 
niệm và định luật cơ học như 
moment ngẫu lực, lực hấp dẫn, gia 
tốc trọng trường, lực rơi tự do...; 
nghiên cứu của Robert cho thấy, 
luật Murphy là quy luật không thể 
tránh khỏi của vũ trụ.

Định luật Murphy cuối cùng đã 
được viết ra trong phương trình:

Trong đó, P M là xác suất xảy ra tình 
huống xấu. K M là hằng số Murphy. 
F  là tần số. U là tính cấp bách, C chỉ 
tính phức tạp của vấn đề, I là tầm 
quan trọng của kết quả. Các thông 
số C, U, I và F có thang điểm từ 1-10. 
Điền đầy đủ thông số vào phương 

trình và bạn sẽ có xác suất của tình 
huống xấu nhất có thể xảy ra cho 
vấn đề cụ thể. 

Kết quả này mang đến cho Robert 
Mathews giải Ig Nobel Vật Lý năm 1996.

Trên cơ sở công thức Murphy, năm 
2003, giải Ig Nobel Cơ khí một lần 
nữa vinh danh Edward A. Murphy 
cùng hai nhà khoa học quá cố khác 
- John Paul Stapp và George Nichols 
- những đồng sự giúp ông chứng 
minh Luật Murphy. Mãi 54 năm sau 
khi công bố, định luật Murphy mới 
được công nhận. 

Hãy đón đầu những bất 
ngờ khó chịu

Từ ngày công bố, kể cả những thời 
điểm chưa tìm ra công thức Murphy, 
Luật Murphy vẫn rất phổ biến trong 
ngành công nghiệp hàng không vũ 
trụ, một môi trường vốn khắc nghiệt 
và không khoan nhượng với sai lầm. 

NASA cũng tin dùng luật Murphy 
như kim chỉ nam để tránh những 
thiếu sót “tưởng chừng không thể 
mắc phải”. Ai có thể tin được chỉ một 
mẩu dây điện sờn lại khiến tên lửa 
LockMart Titan 4 nổ tung năm 1998, 
và sự nhầm lẫn khó tin giữa đơn vị đo 
mét với đơn vị đo của Anh khi thiết 
kế đã làm tàu thăm dò Mars Climate 

 �nếu đặt quá 2 câu hỏi trong một bức thư, 
thường sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi ít 
quan trọng hơn.

 �nếu bạn gian dối, sớm muộn mọi người 
cũng tìm ra.

 �nếu tìm cách làm vừa lòng tất cả mọi người, 
chắc chắn sẽ có người mất lòng.

 �Tìm ra giải pháp cho một vấn đề luôn làm 
nảy sinh những vấn đề mới.

 �Thực hiện được 80% mục tiêu sẽ phát sinh 
20% vấn đề khác.

 �nếu một số sai sót có thể xảy ra, thì sai sót 
nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất chắc chắn 
sẽ xuất hiện.

 �Làm bất cứ việc gì cũng mất nhiều thời gian 
hơn bạn nghĩ.

 �Trong mọi phép toán, những con số có vẻ 
hiển nhiên đúng lại chính là nguyên nhân gây 
sai lệch.

 �nếu có hai cách giải quyết, một tốt một xấu, 
thì hãy cẩn thận bởi rất có thể bạn sẽ đi theo 
cách xấu.

Một số nguyên tắc Murphy cho cuộc sống:
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Orbite của NASA đâm sầm xuống Hỏa 
năm 1999. Oái oăm thay, rất nhiều sai 
lầm tương tự xảy ra trước đó nhưng 
không được chú ý vì hậu quả không 
đáng kể. Nếu sớm áp dụng lý thuyết 
Murphy, hẳn NASA phải thiết kế sao 
cho tiết giảm tối đa trường hợp có thể 
sai sót, đặc biệt với tình huống có xác 
xuất Murphy cao. 

Đến nay, luật Murphy không chỉ phổ 
biến trong các ngành công nghiệp kỹ 
thuật đòi hỏi độ an toàn cao mà còn 
biến thể thành nhiều nguyên tắc cho 
các lĩnh vực khác như: luật Murphy 
trong khoa học, luật Murphy trong 
tình yêu, luật Murphy trong kinh tế…. 

Tinh thần Murphy nhắc ta hãy cẩn 
trọng một cách vui vẻ. Mỗi người 

đều có thể mắc sai lầm nên hãy cẩn 
thận hết mức có thể. Quan tâm đến 
sai sót trong quá khứ để bớt đi nhiều 
lầm lẫn trong tương lai. Và nếu một 
điều xấu có khả năng xảy ra, nó hiển 
nhiên sẽ xảy đến, nên đừng chỉ chăm 
chăm tin tưởng vào lộ trình đầu tiên 
đã vạch sẵn. Suốt quá trình thực hiện 
công việc, cần liên tục đánh giá hiện 
tại, hoạch định cẩn thận cho tương lai 
và linh hoạt ứng biến với môi trường 
luôn thay đổi.

Như Murphy - sau khi công bố 
Định luật – từng nói: “Tôi không 
có ý bôi đen cuộc đời mà chỉ 
muốn các bạn đề phòng thường 
xuyên. Một khi đã đề phòng cẩn 
thận ta sẽ tránh được nhiều tình 
huống không vui. Thế thôi!”. �

Edward A. Murphy

Cả nhà lên chiếc xe mới mua đi một vòng, bất chợt 
xe chết máy. Đẩy bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến 
chỗ sửa xe. ông chồng chợt lẩm bẩm:

- Bây giờ anh mới hiểu thằng cha chủ tiệm bán xe nói 
câu đó có ý gì...

- Hắn nói gì chứ? - Vợ vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

- Hắn nói dùng xe này tiết kiệm xăng lắm!

Tiết kiệm

(Sưu tầm)
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Một nhà khoa học chế tạo ra robot phát 
hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, 

ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về 
ông ta đem robot ra hỏi: Sao con đi học về trễ vậy?

Cậu con trai: Con qua nhà bạn mượn sách về học.

- Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu 
phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông 
nội nửa lời.

- Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao 
anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

- Robot quay sang đánh bà vợ túi bụi.

Như nhau cả Không để lại tang chứng
Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như 
sau: 

"Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, 
lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì 
tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?". 
Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các 
phương án. Bài thứ nhất viết: "Tôi sẽ tìm người 
khách đó và trả lại họ" . 

- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng. 
Tiếp đến bài thứ hai: "Nộp vào quỹ công đoàn". 

- ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi 
miền ngược à! Hỏng. Bài thứ ba, khá hơn một 
chút: "Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu 
riêng". 

- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá! Bài thứ tư, 
tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ 
của tờ giấy này: 

- Sao, cô không trả lời được à? Cô gái nhanh nhảu 
đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc: 

- Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, 
nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên 
quan đến số tiền đó. 

- Cô này khá! Duyệt! 
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Trong những thập niên gần đây, 
nhiều nghiên cứu trên thế giới 

đã cho thấy rằng độc tố của vi khuẩn 
lam (VKL), mà đại diện tiêu biểu nhất 
là microcystins, có nhiều ảnh hưởng 
xấu lên các nhóm loài sinh vật, từ rong 
tảo, thực vật, động vật phù du, tôm, 
cá, nhuyễn thể, giáp xác, chim, thú và 
con người. So với nhiều nhóm động 
vật, thực vật có khả năng chịu đựng 
tốt hơn đối với độc tố VKL. Mặc dù vậy, 
đối với hàm lượng độc tố cao và thời 
gian phơi nhiễm đủ dài, thực vật vẫn 
chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng 
ở nhiều góc độ khác nhau ở góc độ 
như phân tử (ADN), sinh hóa (enzyme), 
sinh lý (quang hợp) hay hình thái (hình 
dạng, màu sắc bên ngoài). Một số công 
bố khoa học quốc tế đã cho thấy, nẩy 
mầm và phát triển của thực vật bị kìm 
hãm khi tưới bằng nước có chứa độc tố 
VKL. Độc tố microcystins làm giảm hàm 
lượng chlorophyll và carotenoid trong 
bèo tấm, ức chế sự phát triển của bèo 
tấm, cây cải dầu, bắp cải xanh và cây 
lúa. Bên cạnh đó, độc tố microcystin kìm 
hãm hoạt tính của protein phosphatase, 

enzyme có nhiều chức năng quan trọng 
trong tế bào, cơ thể liên quan đến các 
quá trình nhân đôi DNA, sinh tổng 
hợp protein và điều hòa các quá trình 
khác trong tế bào sinh vật.  Độc tố VKL 
dạng tinh khiết và dịch chiết ở nồng độ 
thấp có tác động xấu lên hàm lượng 
tocopherol, chất có thiết yếu cho việc 
duy trì sự bền vững của màng tế bào, 
trong cây linh lăng. 

Hiện nay, nhiều loại rau mầm đang được 
sử dụng khá phổ biến ở các thành phố 
lớn ở nước ta như là một trong những 
nguồn rau mầm an toàn và có giá trị 
dinh dưỡng cao. Trong số những loại 
rau mầm thì cải bông xanh là một trong 
những loại rau mầm được ưa chuộng 
trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, 
các loại rau cải còn là nguồn vật liệu, đối 
tượng đang được sử dụng tương đối 
nhiều trong các nghiên cứu sinh học 
trong điều kiện phòng thí nghiệm, bao 
gồm cả nghiên cứu về độc học.

Cho đến nay vẫn chưa có những nghiên 
cứu và công bố khoa học về ảnh hưởng 

Ảnh hưởng của độc tố
vi khuẩn lam từ hồ Dầu Tiếng 
lên sự phát triển rau cải mầm

 ĐÀo THANH SƠN 1, LÊ THÁI HẰNG 1, PHẠM THANH LƯU 2

1 VIệN MôI TRƯờNG Và TàI NGUYêN - ĐạI HọC QUỐC GIA TP.HCM;

2 ĐạI HọC TSUKUDA, NHậT BảN

Hình 1: Bùng phát vi khuẩn lam có độc ở hồ Dầu Tiếng Anabaena flos-aquae.
Ảnh chụp hiện trường (tháng 9/2012, hình trái) và ảnh chụp kính hiển vi (hình phải).

của độc tố VKL có nguồn gốc từ Việt 
Nam lên sự phát triển của thực vật. Vì 
vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi 
tiến hành tìm hiểu sự phát triển của 
cải bông xanh, một loài rau mầm được 
sử dụng khá phổ biến hiện nay ở TP. 
HCM, dưới tác động của độc tố VKL 
microcystins, thu từ mẫu nước mặt và từ 
mẫu VKL tạo váng (vào tháng 7/2011 và 
9/2012) ở hồ Dầu Tiếng (hình 1), trong 
điều kiện phòng thí nghiệm.

Kết quả phân tích bằng thiết bị cao áp 
sắc khí lỏng (HPLC, tiến hành tại PTN, ĐH 
Tsukuba, Nhật) đã cho thấy nước mặt ở 
hồ Dầu Tiếng thu vào tháng 7/2011 và 
9/2012 có nồng độ độc tố microcystins 
lần lượt là 20 và 1000 µg/lít. Mẫu VKL tạo 
váng (chủ yếu Microcystis aeruginosa, 
thu vào 7/2011) có nguồn gốc từ hồ 
Dầu Tiếng có chứa độc tố microcystin 
với hàm lượng là 250 µg microcystin/g 
trọng lượng khô sinh khối VKL. Hàm 
lượng độc tố trong mẫu nước hồ vượt 
hàng chục đến ngàn lần quy định về 
nước uống của tổ chức sức khỏe thế 
giới (1 µg/lít, WHO), tiềm ẩn nguy cơ 
ngộ độc trong nguồn nước uống cho 
người dân địa phương và khu vực hạ du 
sông Sài Gòn.

Để đánh giá độc tính sinh thái độc 
tố microcystins từ hồ Dầu Tiếng, 
nước hồ (như đề cập phía trên) và 
dịch chiết VKL từ mẫu tạo váng được 
dùng để phơi nhiễm với hạt của rau 
cải bông xanh trong thời gian 7 ngày. 
Trong thiết kế thí nghiệm, 5 lô thí 
nghiệm (1 đối chứng + 4 phơi nhiễm) 
được thực hiện song song với nhau 
(hình 2). Trong mỗi lô, 40 hạt rau cải 
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Hình 3: Trọng lượng tươi của cây mầm trong quá trình phơi 
nhiễm. DT = nước hồ Dầu Tiếng; Scum = dịch chiết VKL từ 
mẫu tạo váng; 20 và 200: nồng độ microcystins (µg/lít) trong 
thí nghiệm (*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001, ANOVA kết 
hợp với Tukey test).

Hình 2: Sơ đồ thí nghiệm phơi nhiễm hạt cải bông xanh với độc tố VKl microcystins

bông xanh được tưới bằng nước cất 
(lô đối chứng) hay bằng nước hồ Dầu 
Tiếng chứa độc tố với nồng độ 20 
hoặc 200 µg /lít microcystins, hoặc 
bằng dịch chiết từ mẫu tạo váng VKL 
chứa độc tố ở nồng độ 20 hoặc 200 
µg /lít microcystins (4 lô phơi nhiễm). 
Các đặc điểm sinh học của cải (bông 
xanh) mầm được theo dõi định kỳ 
vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7 của thí 
nghiệm bao gồm (1) trọng lượng tươi 
của cây mầm, (2) chiều dài rễ mầm và 
(3) chiều dài thân mầm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, trọng lượng 
tươi của cây mầm trong các lô phơi nhiễm 
thấp hơn so với trong lô đối chứng kéo 
dài trong suốt quá trình theo dõi (hình 3). 
Nồng độ độc tố càng cao thì ảnh hưởng 
lên trọng lượng cây mầm càng mạnh, thể 

hiện rõ ở kết quả sau 1 tuần phơi nhiễm.  
Rất có thể độc tố microcystins đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp ảnh hưởng lên quá trình 
hấp thu nước của hạt cải bông xanh, dẫn 
đến sự tăng trọng chậm của cây mầm 
trong các lô phơi nhiễm.

Hình 4: Chiều dài rễ của cây mầm trong quá trình phơi 
nhiễm. DT = nước hồ Dầu Tiếng; Scum = dịch chiết VKL từ 
mẫu tạo váng; 20 và 200: nồng độ microcystins (µg/lít) trong 
thí nghiệm (**: p < 0.01; ***: p < 0.001, ANOVA kết hợp với 
Tukey test).
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Hình 5: Chiều dài thân của cây mầm trong quá trình phơi 
nhiễm. DT = nước hồ Dầu Tiếng; Scum = dịch chiết VKL 
từ mẫu tạo váng; 20 và 200: nồng độ microcystins (µg/lít) 
trong thí nghiệm (*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001, 
ANOVA kết hợp với Tukey test).

Sự phát triển của rễ mầm trong các lô 
thí nghiệm khác nhau rất nhiều. Sau 
2 và 4 ngày phơi nhiễm, rễ cây mầm 
trong 4 lô phơi nhiễm phát triển chậm 
hẳn so với lô đối chứng cho thấy sự 
ức chế phát triển rễ mầm do độc tố 
microcystins gây ra. Sau 1 tuần phơi 
nhiễm, dịch chiết VKL chứa độc tố 
microcystins vẫn tiếp tục kìm hãm sự 
phát triển rễ mầm (hình 4). Tuy nhiên 
rễ mầm của cải bông xanh trong 2 lô 
thí nghiệm được tưới bằng nước hồ 
đã phát triển nhanh sau 1 tuần và 
chiều dài rễ mầm trong 2 lô này, về 
mặt thống kê, đã không còn khác biệt 
với lô đối chứng. Như vậy, dịch chiết 
từ mẫu tạo váng VKL có độc tính cao 

hơn so với nước mặt hồ Dầu Tiếng đối 
với sự phát triển của rễ mầm.

Sau cùng, kết quả phơi nhiễm cho thấy, 
chiều dài thân của cây mầm trong các lô 
phơi nhiễm thấp hơn so với trong lô đối 
chứng kéo dài trong suốt quá trình theo 
dõi (hình 5, hình 6). Tương tự với kết quả 
trọng lượng cây mầm, nồng độ độc tố 
càng cao thì ảnh hưởng lên chiều dài 
cây mầm càng mạnh, thể hiện rõ ở kết 
quả sau 1 tuần phơi nhiễm.  

Tóm lại, hàm lượng độc tố microcystins 
khá cao trong nước mặt và trong VKL 
ở hồ Dầu Tiếng, nguồn cấp nước sinh 
hoạt cho hàng triệu người dân ở Tây 
Ninh và Sài Gòn, có ảnh hưởng rất lớn 

lên sự phát triển của cải bông xanh ở 
giai đoạn nẩy mầm. Tác hại của độc 
tố microcystins từ VKL có nguồn gốc 
ở Việt Nam lên thực vật lần đầu tiên 
được ghi nhận trong nghiên cứu này. 
Cùng với những công bố trước đây 
(vd. độc tính sinh thái của độc tố VKL 
từ hồ Dầu Tiếng lên cá sọc ngựa), kết 
quả nghiên cứu này một lần nữa cho 
thấy sự nguy hiểm của loại độc tố tự 
nhiên, microcystins, thường xuyên 
hiện diện trong nguồn cấp nước sinh 
hoạt ở miền Nam nước ta. Do đó, nên 
có chương trình quan trắc VKL, độc 
tố microcystins và cảnh báo an toàn 
từ các nguồn cấp nước sinh hoạt cho 
người dân địa phương.  �

Hình 6: Sự phát triển của cây mầm sau 4 ngày thí nghiệm. DT = nước hồ Dầu Tiếng; Scum = dịch chiết VKL từ mẫu tạo váng; 
20 và 200: nồng độ microcystins (µg/lít) trong thí nghiệm.
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Các khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề 
sản xuất và gia công các phần mềm là chủ đề 
nóng, làm bận tâm nhiều doanh nghiệp.

Ngành “sản xuất phần mềm”
 ∗ Hỏi: Công ty 100% vốn nước ngoài có ngành nghề kinh 

doanh là "phát triển và thực hiện phần mềm máy tính". Công 
việc chúng tôi là viết phần mềm theo yêu cầu khách hàng. 
Chẳng hạn như khách hàng muốn quản lý giá thành chi phí 
sản xuất phim dựa trên những chi phí như: chi phí nhân viên; 
chi phí thuê máy chiếu; chi phí thuê máy quay phim; chi phí 
làm hậu kỳ…Dựa trên những miêu tả của khách hàng, Công 
ty viết phần mềm quản lý giá thành nêu trên. Hoặc khách 
hàng yêu cầu viết thêm ứng dụng để sử dụng cho các công cụ 
và hệ thống thông tin di động như Iphone; Ipad . Xin cho hỏi: 

 − Với công việc như trên thì có được xem là ngành "sản xuất 
phần mềm" hay không?

 − Thuật ngữ " sản xuất phần mềm" có quy định tại văn bản 
pháp luật nào không?

 y Trả lời: 

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 
Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

 − Điểm 7 "Phần mềm sản xuất theo đơn đặt hàng là sản 
phẩm phần mềm được sản xuất theo các yêu cầu riêng 
của khách hàng hoặc người sử dụng", 

 − Điểm 9 "Gia công phần mềm là hoạt động trong đó 
bên nhận gia công thực hiện việc sản xuất, cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ phần mềm hoặc thực hiện một số công 
đoạn để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ phần mềm theo 
yêu cầu của bên thuê gia công" 

Như vậy, với công việc của công ty nêu trên được hiểu là 
sản xuất phẩn mềm.

Công ty phần mềm có được hoạt động trong 
lĩnh vực điện thoại không?

 ∗ Công ty có 100% vốn nước ngoài, hiện đang hoạt động 
trong lĩnh vực số hóa dữ liệu và gia công phần mềm. Theo 
định hướng kinh doanh cũng như tiềm năng thị trường ngoài 
nước, chúng tôi có dự kiến sẽ mở rộng hoạt động sang lĩnh 
vực "Trung tâm liên hệ khách hàng (Contact centre hoặc Call 
centre). Vậy chúng tôi xin hỏi: 

 − Là doanh nghiệp nước ngoài, chúng tôi có được cấp phép 
cho lĩnh vực nêu trên không? Nếu có, cần những yêu cầu gì 
và xin cấp phép ở đâu? 

 − Ngành "Hoạt động dịch vụ liên quan đến cuộc gọi" (MS: 
82200 - mã ngành KTQC) hoặc "Telephone answering 
services" (MS 87903 - CPC) có phù hợp với lĩnh vực nêu trên 
không? Hay thuộc mã ngành khác, đề nghị cho biết cụ thể?

 y 1) Đối với hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực “Trung tâm 
liên hệ khách hàng”, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thì dịch vụ 
này không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam 
kết gia nhập WTO của Việt Nam. Do đó, Việt Nam không 
có nghĩa vụ mở cửa thị trường cho các nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài thực hiện dịch vụ này. Vì vậy, việc cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư cho các hoạt động này sẽ được các cơ 
quan chức năng xem xét cho từng trường hợp cụ thể. 

    2) Về việc mã ngành nào là phù hợp: Biểu cam kết dịch vụ 
của Việt Nam khi gia nhập WTO quy định Dịch vụ trả lời điện 
thoại thuộc CPC 87903 như sau: “Dịch vụ trả lời điện thoại, bao 
gồm dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi (trừ dịch vụ nhắn tin) và 
“Dịch vụ đánh thức bằng điện thoại”. Quyết định số 337/QĐ-
BKH ngày 10/04/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 
hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 
quy định về ngành nghề kinh doanh “Hoạt động dịch vụ liên 
quan đến các cuộc gọi – 822 – 8220 - 82200” gồm: 

 − Các cuộc gọi về nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng 
bằng việc sử dụng hệ thống điều hành nhân lực, phân 
bổ cuộc gọi tự động, tích hợp cuộc gọi, hệ thống trả lời 
tương tác hoặc những phương thức đơn giản để nhận 
các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng cho việc trợ giúp và bổ sung phản 
ánh của khách hàng. 

 − Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn 
giản để bán hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách 
hàng tiềm năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc 
thăm dò dư luận và các hoạt động đơn giản cho khách hàng. 

Lưu ý rằng việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam và mã CPC 
chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác thống kê số liệu 
của cơ quan quản lý nhà nước. 

Nếu có vấn đề thắc mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ trực 
tiếp tại Phòng Đăng ký Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP.HCM (tầng trệt, dãy nhà B) địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh 
Tôn, quận 1, TP.HCM hoặc số điện thoại: (08) 3822.74.95 để 
được hướng dẫn cụ thể. 

Một số vấn đề pháp lý liên quan 
đến kinh doanh phần mềm

 NGUYÊN HoÀNG (Tổng hợp)

37



STinfo SỐ 7 - 2013

 Doanh trường KH&CN

Nhập khẩu phần mềm
 ∗ Công ty dự kiến sẽ nhập khẩu phần mềm từ nước ngoài với 

giá 1.400 USD (bao gồm trị giá phần mềm là 1.375 USD và phí 
vận chuyển là 25 USD). Xin hỏi sẽ phải đóng những loại thuế 
gì và bao nhiêu? 

 y Để xác định thuế nhập khẩu, thuế VAT phải căn cứ thực 
tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với mã số hàng hóa quy 
định cụ thể tại thông tư 193/2012/TT-BTC và thông tư 
131/2009/TT-BTC để xác định mức thuế suất phải nộp.

Công ty gia công phần mềm có phải báo cáo 
thông kê cơ sở không? 

 ∗ Doanh nghiệp chúng tôi chuyên kinh doanh các sản phẩm 
điện tử, ngoài ra còn có chức năng gia công phần mềm. Bộ phận 
sản xuất, gia công phần mềm có khoảng 4 đến 5 người. Chúng 
tôi được biết Bộ Thông tin Truyền thông có ban hành Thông tư 
24/2009/TT-BTTTT về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng 
đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông. Chúng 
tôi muốn hỏi doanh nghiệp chúng tôi có thuộc đối tượng phải 
báo cáo theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT hay không? 

 y Doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử 
và gia công phần mềm thuộc ngành công nghệ thông tin 
nên thuộc đối tượng phải báo cáo theo mẫu biểu 07/DS, 
Thông tư 24/2009/TT-BTTTT về chế độ báo cáo thống kê 
cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và 
truyền thông.

Sử dụng phần mềm nhắn tin vào nhiều số 
điện thoại di động

 ∗ Để nâng cao ý thức của công nhân ngành may mặc trong 
công tác bảo hộ lao động, chúng tôi dự định thực hiện một 
chương trình phần mềm thử nghiệm nhắn tin quảng bá vào 
nhiều điện thoại di động của công nhân ở các nhà máy may 
mặc tham gia dự án. Nội dung tin nhắn là các hướng dẫn 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, 
phòng chống HIV/AID v.v… Có cần giấy phép để thực hiện 
hay không, và nếu cần thì cơ quan nào sẽ cấp phép?

 y Hiện nay, các quy định pháp luật về viễn thông không có 
quy định cụ thể về dịch vụ nhắn tin quảng bá mà chỉ có các 
quy định về nhắn tin quảng cáo. Nghị định 90/2008/NĐ-
CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác quy 
định “tin nhắn quảng cáo là tin nhắn nhằm giới thiệu đến 
người tiêu dùng về các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 
doanh, hoạt động xã hội, hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả 
dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích 
sinh lời” (khoản 11, điều 3). Như vậy, chương trình nhắn tin 
quảng bá đến công nhân của đơn vị nhằm cung cấp thông 
tin về các nội dung mang tính xã hội, hình thức này tương 
tự việc gửi tin nhắn quảng cáo nhằm giới thiệu đến người 
tiêu dùng về các hoạt động xã hội và là dịch vụ không có 
mục đích sinh lời. Trường hợp tự gửi tin nhắn như trình 
bày của đơn vị thì chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo 
sau khi người nhận đồng ý về: loại thông tin, sản phẩm, 

dịch vụ quảng cáo; số lượng thư điện tử quảng cáo, tin 
nhắn quảng cáo tối đa có thể gửi trong một khoảng thời 
gian nhất định và thời gian có thể gửi quảng cáo (quy định 
tại mục III.1 Thông tư 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 
hướng dẫn Nghị định 90). Ngoài việc tự gửi tin nhắn, đơn 
vị có thể sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ quảng cáo tin nhắn đã được Trung tâm Ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cấp mã số quản lý 
và công bố trên trang thông tin điện tử http://www.vncert.
gov.vn hoặc đăng ký trực tiếp với VNCERT để được cấp mã 
số quản lý cung cấp dịch vụ nhắn tin quảng cáo cho riêng 
mình.

Tính thuế cho phần mềm nhập chung với 
thiết bị

 ∗ Công ty chúng tôi có nhập khẩu hệ thống thiết bị để bán 
cho khách hàng, trong đó có phần mềm được tích hợp sẵn 
trong máy (tính giá riêng). Như vậy, khi kê khai trên tờ khai 
hàng hóa nhập khẩu chúng tôi phải áp VAT cho phần mềm 
này theo thiết bị là 10%, hay áp mức VAT không chịu thuế cho 
riêng phần mềm? 

 y Theo quy định tại điểm 3.2 Điều 13 Thông tư 205/2010/
TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính: “Trị giá tính thuế 
là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho 
hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm… Phần 
mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa 
nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.” Theo 
đó, trị giá phần mềm được tích hợp sẵn trong hệ thống 
thiết bị để bán cho khách hàng không phải là phương tiện 
trung gian sẽ được tính vào trị giá thiết bị nhập và được 
áp mức thuế nhập khẩu, VAT theo hệ thống thiết bị nhập 
nói trên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp mua bán phần mềm

 ∗ Doanh nghiệp có chức năng mua bán phần mềm có thuộc 
đối tượng không chịu thuế TNDN hay không? 

 y Căn cứ Thông tư 130/2008/TT-BTC: "1. Người nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau 
đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: 1.1. Doanh nghiệp 
được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật 
doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín 
dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật 
dầu khí, Luật thương mại và các văn bản pháp luật khác 
dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm 
hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh 
nghiệp nhà nước; Văn phòng luật sư, Văn phòng công 
chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; 
Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí 
nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung..." 
Trường hợp Công ty mua bán phần mềm thuộc đối tượng 
phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. �
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Khủng hoảng  kinh  tế toàn  cầu hiện đang thử thách “sức khỏe” của các doanh nghiệp (DN), 
đã có khá nhiều DN  đóng cửa và không ít DN đang vật vã để tồn tại. Một trong những cách để 
DN qua cơn khủng hoảng là thay đổi công nghệ. 

Trong vòng hai năm qua, năng lực 
cạnh tranh của Việt Nam đã tụt 16 bậc 
trên bảng xếp hạng thế giới, với chỉ 
số sẵn sàng công nghệ đứng thứ 98. 
Năng lực công nghệ hạn chế khiến 
các DN khó cạnh tranh về giá cả cũng 
như chất lượng. Như trong xuất khẩu 
gạo, năm 2012, Việt Nam tự hào là 
nước đứng đầu thế giới về lượng xuất 
khẩu gạo, cao hơn Thái Lan tới 1 triệu 
tấn, nhưng doanh thu lại thua nước 
bạn tới 1 tỷ USD. Hiện nay, lợi thế cạnh 
tranh giữa các DN sẽ không dựa nhiều 
vào lao động giá rẻ mà thông qua đổi 
mới công nghệ, năng lực quản lý. 

Có không ít DN Việt Nam nhận thức rõ 
điều này, một số đã đi đầu trong hoạt 

động đổi mới sáng tạo và thu được 
những thành tựu nhất định. Có thể 
kể đến như Công ty BKAV, Tosy, FPT, 
Viettel… Tuy nhiên, các DN này chủ 
yếu là những DN sản xuất quy mô lớn 
với thương hiệu từ lâu đã được biết 
đến rộng rãi. Còn với các DN vừa và 
nhỏ, liệu có cửa nào để cải tiến năng 
lực công nghệ? 

Nhờ vào tư vấn để tiến hành 
cải tiến công nghệ
Theo ông Brian O’Reilly, Giám đốc 
điều hành, Công ty Tư vấn Quản lý 
SEA thì với các DN nhỏ, giải pháp thuê 
các nhà tư vấn chuyên nghiệp là một 
trong những lựa chọn tiết kiệm trong 

thời điểm suy thoái hiện nay. ông 
Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó chủ tịch 
HĐQT Công ty Văn hóa Phương Nam 
cho biết khi cần xây dựng hệ thống 
quản trị công nghệ thông tin, Công 
ty Phương Nam đã thuê một nhân sự 
có hiểu biết sâu về công nghệ thông 
tin để xây dựng một hệ thống hoàn 
chỉnh và chuyển giao việc bảo trì và 
quản trị hệ thống này cho nhân sự 
hiện có trong công ty. Nhờ đó, đã tiết 
kiệm được một khoản tiền khá lớn so 
với việc thuê một nhân sự cao cấp làm 
việc lâu dài trong lĩnh vực này. 

Một thành công khác của việc tư vấn 
cải tiến công nghệ là tư vấn cải tiến 
hiệu suất làm việc ở một chuyền lớn 

Nhờ tư vấn để cải tiến công nghệ
 THANH MINH

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới của Việt Nam

39

TĂNG 
TRƯỞNG 

KINH
TẾ

Tăng đầu vào

Tăng hiệu quả

TÁI CƠ CẤU

NỀN KINH TẾ

MỤC TIÊU 
TRUNG GIAN

Ưu tiên của

MÔ HÌNH

TĂNG TRƯỞNG

MỤC TIÊU

Ưu tiên của
MÔ HÌNH
TĂNG TRƯỞNG
HIỆN TẠI

Vốn

Lao động

Tài nguyên

Tiến bộ công nghệ
(Technological Progress)

Hiệu quả kỹ thuật
(Techmical Efficiency)

Hiệu quả phân bổ
(Allocative Efficiency)

Đầu tư công

DNNN

Ngân hàng



STinfo SỐ 7 - 2013

 Doanh trường KH&CN

Cơ cấu lật sàn thùng, một trong những 
thiết bị được cải tiến để làm tăng hàm 

lượng công nghệ tại nhà máy.

của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải. 
Do chuyền hàn thùng tải lửng không 
vận hành được tốt, công suất thấp, 
hiệu suất chuyền chỉ đạt 50%. Đây là 
dây chuyền quan trọng của quá trình 
sản xuất xe tải, nên Ban giám đốc, Ban 
khoa học kỹ thuật và công nghệ của 
công ty cùng các giảng viên tại Khoa 
Kỹ thuật Giao thông TP.HCM đã tiến 
hành đánh giá thử nghiệm công nghệ 
của chuyền này.  

Qua quá trình đánh giá, xác định 
nguyên nhân là do trình độ con người 
còn hạn chế và máy móc sử dụng 
trong chuyền còn ở mức độ công 
nghệ thấp chưa đáp ứng để tạo ra 
các sản phẩm có chất lượng cao. Kết 
luận của quá trình đánh giá là cần 
tiến hành đào tạo và kiểm tra trình độ 
tay nghề công nhân hàn, thay thế các 
máy hàn cũ, có công suất nhỏ không 
đảm bảo yêu cầu và lượng tiêu thụ 
điện năng lớn. Sau khi tiến hành thay 
thế, cải tiến một số máy hàn theo yêu 
cầu cũng như nâng cao tay nghề của 
công nhân, thực tế cho thấy công suất 
và hiệu suất làm việc của nhà máy đã 
được nâng cao đáng kể, lên đến 80%. 

Tư vấn “hẹp” có nhiều triển 
vọng phát triển hơn tư vấn 
“rộng”
Thực tế tại Việt Nam còn hiếm các 
trường hợp công ty nhờ tư vấn, đặc 
biệt là về mặt công nghệ. Giám đốc 
Công ty Tư vấn Council Worldwide 
Nguyễn Đăng Duy Nhất cho biết làm 
tư vấn ở Việt Nam rất khó bởi vì nhiều 
DN còn chưa thực sự tin tưởng vào các 
nhà tư vấn. Chẳng hạn như khi đề xuất 
thay đổi một cái gì đó thì ban giám đốc 
thường từ chối. Trong quá trình thực 

hiện, còn nhiều công ty can thiệp vào 
công việc của nhà tư vấn. ông Nguyễn 
Trung Thẳng, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Tập đoàn Masso, cho rằng  để tư 
vấn cho DN Việt Nam, thay vì vấn đề 
tư vấn chỉ cần 1 giờ đồng hồ thì công 
ty tư vấn phải tốn đến 10 giờ, tuy vậy 
hiệu quả không cao. Theo ông Thẳng, 
nhiều DN muốn công ty tư vấn phải 
giải quyết những vấn để của DN, trong 
khi thực tế, công ty tư vấn chỉ là đơn vị 
hỗ trợ về cách thức, còn lãnh đạo DN 
vẫn phải thực thi. Điều này khiến cho 
nhiều khi cả hai phía không tìm được 
tiếng nói chung, dẫn đến hợp đồng 
tư vấn đổ vỡ. Bên cạnh đó, việc quảng 
bá cho tư vấn công nghệ còn yếu. Hầu 
hết các công ty tìm đến nhà tư vấn dựa 
trên sự quen biết từ trước. Việc tìm 
đến nhà tư vấn qua các kênh thông 
tin khác rất ít. Cầu nối giữa DN với lực 
lượng khoa học và công nghệ còn khá 
mong manh. Trong số 400 viện nghiên 
cứu của Nhà nước, hiện có rất ít viện 
tạo ra được những sản phẩm đáp ứng 
nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, theo TS. Bùi Nguyên Hùng, 
giảng viên Trường Đại học Bách khoa 
thì các DN vẫn có nhu cầu sử dụng tư 
vấn nhưng thường nhờ đến lĩnh vực tư 
vấn rất hẹp như 5S hay Kaizen chứ hiếm 
có DN nào nhờ tư vấn về quản trị. Theo 
khảo sát tại một trường đại học với hơn 
300 giảng viên thì số giảng viên có thu 
nhập từ nghiên cứu khoa học, tư vấn  
cao hơn thu nhập từ việc giảng dạy 
truyền thống khoảng  10%. Con số này 
hiện đang tăng dần theo từng năm. 

Theo kinh nghiệm nhiều nhà tư vấn 
thì nhu cầu tư vấn công nghệ nhiều 

TS. Bùi Nguyên Hùng, giảng viên 
Trường Đại học Bách khoa trình bày 

các kinh nghiệm trong quá trình tư vấn 
công nghệ

khi chỉ là những chi tiết nhỏ như làm 
thế nào để nâng chất lượng sản phẩm, 
giảm tỉ lệ hàng hao hụt, làm thế nào 
để khu sản xuất gọn gàng hơn… Ví dụ 
như công ty sản xuất bao bì carton ở 
Đồng Nai, năm 2012, công ty đạt một 
mức tăng trưởng ngoạn mục là doanh 
thu tăng 22%, lợi nhuận tăng 8% so 
với năm 2011. Có được thành công 
này, công ty cho biết chính là nhờ vào 
tư vấn. Họ không nhờ tới sự hỗ trợ lớn 
lao mà chủ yếu đi vào những phần nhỏ 
như nhờ tư vấn về 5S, Kainzen, bảo trì 
năng suất tổng thể (TPM), kỹ thuật 
bảo trì, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 
năng lượng, …Một lãnh đạo công ty 
cho biết: “Chúng tôi đã và tiếp tục sử 
dụng các dịch vụ tư vấn bởi vì nhu cầu 
này ngày càng tăng do đòi hỏi của 
khách hàng công ty ngày càng khắt 
khe. Ngoài ra, đối với DN, chi phí của 
tư vấn không đáng kể đối với công ty. 
Quan trọng là hiệu quả của tư vấn”. 

Theo ông Dieter Reineke, chuyên gia 
tư vấn quản trị, Giám đốc chương trình 
EMBA-MCI phân tích rằng DN Việt 
Nam nên nhìn nhận một cách đúng 
đắn hơn khi phải thuê các nhà tư vấn. 
Phải đánh giá lại mức lãi khi thuê tư 
vấn, làm sao khi bỏ ra một đồng chi 
phí, DN phải có lợi gấp ba lần. Và hậu 
tư vấn, làm sao để DN vẫn hoạt động 
hiệu quả theo như chương trình tư 
vấn, không phải khi nhà tư vấn đi, mọi 
thứ lại trở về như cũ. Do đó, để có thể 
lựa chọn nhà tư vấn công nghệ tốt thì: 

 � Nên chọn một hoặc cả hai hình 
thức tư vấn: thường xuyên (dài hạn) 
và theo vụ việc, dự án (ngắn hạn) tùy 
theo nhu cầu. 

 � Trả tiền cho tư vấn có thể chọn 
một trong hai hình thức: theo ngày/
giờ tư vấn hoặc theo % số tiền mà 
dự án tư vấn tiết kiệm được nhằm 
tránh rủi ro cho DN khi gặp nhà tư 
vấn không có nghề.

 � Chọn tư vấn nên dựa trên kinh 
nghiệm và bằng cấp của nhà tư vấn. 
Trong đó, kinh nghiệm quan trọng hơn. 

 � Đối với những dự án có giá trị lớn 
(liên quan tới nhiều ngành) nên ký 
với các trung tâm, các trường đại 
học, các viện, sở có uy tín cao. �
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Bạn có biết, mỗi ngày chúng ta tạo 
ra 2,5 nghìn tỉ tỉ tỉ (mười tám số 
0) byte dữ liệu. Dữ liệu đang bùng 
nổ với tốc độ chóng mặt, chỉ hai 
năm gần đây đã tạo ra đến 90% 
lượng dữ liệu trên toàn thế giới. 
(Ước tính, nếu ghi tất cả dữ liệu 
hiện có trên thế giới lên đĩa CD rồi 
xếp chồng các đĩa lên nhau, chúng 
ta sẽ có năm cột CD cao đến mặt 
Trăng). Dữ liệu này từ đâu? Mọi 
nơi, ví dụ như từ những chiếc cảm 
biến để thu thập thông tin thời 
tiết, những thông tin được đưa lên 
các trang web mạng xã hội, những 
bức ảnh và video kỹ thuật số, tín 
hiệu GPS của điện thoại di động, 
giao dịch mua bán...

Tên gọi “dữ liệu lớn” dễ làm cho 
người ta chỉ nghĩ đến kích cỡ hay 
quy mô. Nhưng không chỉ vậy, dữ 
liệu lớn còn có đặc tính quan trọng 
khác đó là khả năng chuyển hóa thế 
giới muôn màu vốn chưa từng định 
lượng được trước đây thành dữ liệu, 
như mối quan hệ bạn bè trên mạng 
xã hội Facebook chẳng hạn.

Khi mẫu là tất cả
Gần như suốt chiều dài lịch sử, 
chúng ta chỉ làm việc với lượng 
dữ liệu tương đối nhỏ vì thiếu các 
công cụ thu thập, quản lý, lưu trữ 
và phân tích thông tin. Thông tin 
được chắt lọc để dễ kiểm tra. Đây 
chính là tinh thần của thống kê 
hiện đại, xuất hiện từ cuối thế kỷ 
XIX và trở thành công cụ để lý giải 
những vấn đề phức tạp ngay cả 
khi chỉ có ít dữ liệu. 

Việc thu thập thông tin trước đây 
được thực hiện bằng cách lấy 
mẫu. Khi việc thu thập dữ liệu tốn 

Đừng hỏi tại sao
 P. UYÊN (theo Foreign Affairs)

Dữ liệu lớn sẽ giúp trả lời "cái gì" chứ không phải "tại sao", và 
thường chỉ cần vậy là đủ.

kém, việc xử lý khó khăn và mất 
nhiều thời gian, mẫu là vị cứu 
tinh. Việc lấy mẫu dựa trên quan 
điểm cho rằng trong biên độ sai 
số nhất định có thể từ một nhóm 
nhỏ (mẫu) suy ra điều gì đó của 
cả tập hợp lớn, miễn là mẫu được 
chọn ngẫu nhiên. Ví dụ, người 
ta thăm dò ngẫu nhiên vài trăm 
người trước cuộc bầu cử để dự 
đoán kết quả trên cả nước. 

Cách này cho kết quả tốt với các 
vấn đề đơn giản, nhưng không 
thể áp dụng khi cần phân tích sâu 
hơn, ví dụ như ứng cử viên nào có 
nhiều khả năng được phụ nữ độc 
thân dưới 30 tuổi bỏ phiếu bầu? 
Khi đó mẫu gần như vô dụng vì có 
thể chỉ có vài người thỏa tiêu chí, 
quá ít để rút ra kết luận có tính 
đại diện. Vấn đề được hóa giải 
nếu số mẫu mở rộng bao trùm tất 
cả (thăm dò tất cả mọi người).

Ví dụ này đặt ra một vấn đề khác 
của việc sử dụng một vài dữ liệu 
thay vì tất cả. Trước đây, khi thu 

thập chỉ một ít dữ liệu, người ta 
thường phải quyết định ngay từ 
đầu thu thập cái gì và dùng như thế 
nào. Giờ đây, khi thu thập tất cả dữ 
liệu, chúng ta không cần phải biết 
trước. Tất nhiên, không phải lúc 
nào cũng có thể thu thập được mọi 
dữ liệu, nhưng so ra việc này khả thi 
hơn việc “suy diễn” từ mẫu. 

Tuy nhiên ở đây có sự đánh đổi. 
Khi tăng quy mô, chúng ta có thể 
sẽ phải hy sinh sự tinh gọn của dữ 
liệu và chấp nhận một chút “lộn 
xộn”. Quan điểm này đi ngược lại 
cách người ta làm việc với dữ liệu 
hàng chục năm qua. Tuy nhiên, 
về mặt nào đó, nỗi ám ảnh về sự 
chính xác là cảm xúc giả tạo do 
môi trường thông tin hạn chế. 
Khi không có nhiều dữ liệu, các 
nhà nghiên cứu phải cố đảm bảo 
những con số mà họ nhọc công 
thu thập được chính xác nhất 
có thể. Giờ đây với vô số dữ liệu 
chúng ta có thể chấp nhận một 
chút sai số (miễn là toàn bộ dữ 
liệu không sai lệch), bù lại có được 
khả năng phân tích thấu đáo.

Ví dụ trong dịch thuật. Có 
vẻ như máy tính hiển 

nhiên sẽ dịch tốt vì có 
khả năng lưu trữ nhiều 
thông tin và tìm kiếm 
nhanh chóng. Nhưng 
nếu chỉ tra từ điển rồi 
thay chữ, bản dịch sẽ 
rất tệ. Ngôn ngữ rất 

phức tạp. Google có 
cách tiếp cận khác, khai 

thác nhiều dữ liệu hơn từ 
Internet “lộn xộn”: thu thập 

bản dịch từ nhiều trang web 
với mọi ngôn ngữ, kể cả các bản 
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‘scan’ từ dự án quét sách khổng lồ 
của hãng. Lượng tài liệu mà Google 
phân tích lên đến hàng tỉ. Kết quả là 
bản dịch của Google khá tốt, có thể 
dịch đến 65 ngôn ngữ.

Tương quan thay nhân quả
Hai thay đổi trong cách tiếp cận dữ 
liệu – tất cả thay vì một vài (mẫu), 
rộng thay vì tinh – dẫn đến sự 
thay đổi thứ ba: tương quan thay 
vì nhân quả. Thay vì cố gắng để 
tìm hiểu căn nguyên của sự việc, 
chúng ta có thể chỉ cần tìm hiểu sự 
tương quan giữa các hiện tượng và 
dùng nó để giải quyết vấn đề.

Vào tháng 2/2009, Google đã 
gây chấn động trong giới y tế 
khi công bố một nghiên cứu trên 
tạp chí Nature cho thấy khả năng 
theo dõi sự bùng phát dịch cúm 
chỉ bằng cách sử dụng dữ liệu tìm 
kiếm. Mỗi ngày Google xử lý hơn 
một tỉ tìm kiếm chỉ riêng ở Mỹ và 
tất cả đều được lưu lại. Google đã 
lấy 50 triệu cụm từ được tìm nhiều 
nhất từ năm 2003 đến 2008 và so 
sánh với dữ liệu dịch cúm của 
Trung tâm kiểm soát và phòng 
ngừa bệnh dịch của Mỹ (CDC) để 
xác định sự tương quan giữa các 
cụm từ tìm kiếm ở địa phương 
nào đó với dữ liệu của CDC về việc 

bùng phát dịch cúm ở địa phương 
đó. Thực ra CDC có theo dõi lượng 
bệnh nhân đến khám ở các bệnh 
viện và phòng khám trên cả nước, 
nhưng báo cáo của CDC có độ trễ 
một hoặc hai tuần - thời gian quá 
dài trong trường hợp xảy ra đại 
dịch. Trong khi đó hệ thống báo 
cáo của Google làm việc gần như 
tức thời (theo thời gian thực).

Kết quả của Google chỉ đơn giản là 
sự tương quan. Nó không cho biết 
lý do tại sao người ta thực hiện 
tìm kiếm thông tin về bệnh cúm. 
Có thể vì cảm thấy bị bệnh, nghe 
tiếng hắt hơi ở nhà bên, hoặc do 
lo lắng sau khi nghe tin dịch? Hệ 
thống của Google không biết điều 
này, nhưng nó cung cấp thông tin 
đủ để chính phủ biết điều gì đang 
diễn ra và cần phải làm gì. Đây 
là một ví dụ tốt về việc tìm ra sự 
tương quan có thể đem lại lợi ích 
to lớn, ngay cả khi nguyên nhân 
còn mơ hồ.

Tất nhiên, biết được nguyên nhân 
đằng sau sự việc là mong muốn 
chính đáng. Vấn đề là nguyên 
nhân thường rất khó tìm ra, và 
nhiều lúc khi chúng ta nghĩ rằng 
mình đã xác định được thì thường 
đó chỉ là “ảo ảnh”. 

Vẫn có chỗ cho chúng ta

Dữ liệu lớn được cho là sẽ định hình 
lại cách chúng ta sống, làm việc và 
suy nghĩ. Thế giới quan lâu nay của 
chúng ta được xây dựng trên nền 
tảng mối quan hệ nhân quả đang bị 
thách thức bởi sự vượt trội của mối 
quan hệ tương quan. Nhưng dữ liệu 
lớn là tài nguyên và công cụ, dùng 
để thông báo chứ không phải giải 
thích, đưa tới sự hiểu biết nhưng 
cũng có thể dẫn đến sự nhầm lẫn, 
tùy thuộc vào việc chúng ta vận 
dụng nó như thế nào. 

Với dữ liệu lớn, chúng ta có thể tiến 
hành các phép thử nhanh hơn và 
khám phá theo nhiều hướng hơn. 
Nhưng nhiều khi dữ liệu không 
thể chỉ ra những thứ chưa có. Nếu 
Henry Ford dùng dữ liệu lớn để tìm 
hiểu điều khách hàng muốn, câu 
trả lời có thể sẽ là "một con ngựa 
nhanh hơn" (câu nói nổi tiếng của 
ông) chứ không phải ô tô. Trong 
thế giới của dữ liệu lớn, vẫn có chỗ 
dành cho sáng tạo, trực giác, mạo 
hiểm và tham vọng, những đặc 
tính thuộc về bản năng con người. 
Chính những yếu tố này tạo nên 
sự khác biệt, đột phá để thoát khỏi 
những khuôn thức cũ kỹ và những 
lời giải máy móc.  �

Xu hướng bùng phát dịch cúm ở Mỹ

Thấp
Trung bình

Cao

Cực cao

Năm trước

Tháng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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Ý tưởng thông báo cho người dùng 
điện thoại di động tin nhắn gửi đến 
bằng cách hiển thị một biểu tượng 
trên màn hình là của kỹ sư Takeshi 
Tomimori làm việc tại Mitsubishi 
Electric trụ sở ở Tokyo (Nhật). Trong 
hồ sơ sáng chế đăng ký năm 1999, 
ông đã mô tả các chi tiết cái mà 
các luật sư  của Mitsubishi gọi là 
"công cụ truyền thông di động báo 
cho người dùng biết sự hiện diện 
thông tin đang chờ một cách hiệu 
quả". Ba năm ba tháng sau đó, Cơ 
quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa 
Kỳ (USPTO),  trao cho Tomimori và 
hãng Mitsubishi bằng sáng chế số 
6.456.841 về công cụ truyền thông 
di động nêu trên, dưới đây gọi ngắn 
gọn là Icon (biểu tượng).

Icon đã có một cuộc sống rất bình 
lặng trong 9 năm, cũng dễ hiểu vì 
điện thoại di động (ĐTDĐ) thời đó 
chưa phổ biến như hiện nay. 

Đến  năm 2011 các công ty liên quan 
trong các ngành công nghiệp công 
nghệ di động đột nhiên quan tâm 
đến sáng chế này.

Năm đó, cuộc chiến bằng sáng chế 
điện thoại thông minh (smartphone) 
đã trở nên nóng hầm hập, Apple đã 
kiện Samsung Electronics vi phạm 
sáng chế và nhãn hiệu liên quan đến 
smartphone, rồi Samsung kiện ngược 
lại. Apple và Motorola Mobility xảy ra 
cuộc chiến pháp lý tương tự; sau khi 
Google mua lại Motorola Mobility với 
giá 12,5 tỷ USD, cuộc chiến trở thành 

trận đấu giữa Apple và Google. Và 
khi Google nhăm nhe mua lại hơn 
6.000 sáng chế viễn thông di động 
của Nortel Networks, một liên minh 
gồm Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, 
Research In Motion (RIM) và Sony 
buộc phải chi ra  4,5 tỷ USD để giữ 
cho tài sản trí tuệ này không rơi vào 
tay Google.

Trong bối cảnh đầy kiện tụng, ngày 
4/3/2011 Apple đã lặng lẽ mua lại 
Icon và 11 bằng sáng chế khác của 
Mitsubishi. Chỉ năm tháng sau, Apple 
chuyển cả chục bằng sáng chế đó cho 
CliffIsland, một công ty vỏ bọc của 
Digitude Innovations. Trụ sở chính 
đặt tại Alexandria, bang Virginia 
(Mỹ), Digitude tự giới thiệu là công ty 

Số phận gian truân của 
sáng chế số 6.456.841

 NGUYỄN LÊ (theo IEEE Spectrum)

Lần theo con đường pháp lý ngoằn ngoèo của sáng chế để quan 
sát cuộc chiến trên thương trường.
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chuyên mua lại và cấp phép sử dụng 
sáng chế. Tuy nhiên, một số chuyên 
gia sở hữu trí tuệ gọi công ty này là 
"ma cô sáng chế", cụm từ này có vẻ 
hợp với hoạt động của nó. Digitude 
được thành lập vào đầu năm 2010 chủ 
yếu từ khoản đầu tư 50 triệu đô la của 
Altitude Capital Partners, một công 
ty sở hữu trí tuệ tư nhân trụ sở đặt 
tại thành phố New York (Mỹ). Tháng 
11/2011, Icon và một sáng chế khác 
của Mitsubishi (số hiệu 6.208.879) 
chính thức được chuyển từ CliffIsland 
sang Digitude.

Cuối cùng, vào tháng 12/2011, mục 
tiêu mua sáng chế của Digitude lộ 
diện: công ty này đã nộp đơn kiện 
9 công ty tại Tòa án quận Delaware 
về việc xâm phạm bốn sáng chế: 
liên quan đến ĐTDĐ (gồm Icon và 
6.208.879)   từ Mitsubishi và hai sáng 
chế khác từ Adaptec không có liên 
quan rõ ràng đến ĐTDĐ (số 5.929.655 
và 5.926.636). 

Các sản phẩm mà Digitude tuyên 
bố đã xâm phạm sở hữu trí tuệ gồm 
Kindle Fire của Amazon, EVO Design 
4G của HTC, Revolution VS910 
và Optimus V của LG Electronics; 
Droid Razr và Droid 3 của Motorola 
Mobility, Nokia Lumia 710; Breakout 
của Pantech Wireless; BlackBerry 
Bold 9930 và Curve 8530 của 
Research in Motion; Galaxy SII Epic 
4G Touch và Focus của Samsung; 
và Xperia Play, Xperia Play 3G và 
X8 Black 3G của Sony Ericsson. Một 
danh sách khá dài nhưng đáng chú ý 
là vắng mặt Apple.

Đồng thời Digitude còn nộp đơn 
khiếu nại vi phạm bốn sáng chế trên 
đến Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) 
thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Các chuyên 
gia về sáng chế nói ITC đang ngày 
càng bị lợi dụng theo kiểu này: bên 
nộp hồ sơ kiện vi phạm cố gắng làm 
rùm beng bằng cách đồng thời nộp 
đơn khiếu nại. "Khẩu súng hai nòng" 
này gây áp lực để các công ty bị kiện 
đàm phán chứ không phải để đấu đá 
trên hai mặt trận - tòa án và ITC.

Các công ty có tên trong đơn khiếu nại 
của Digitude cũng chính là các công 
ty trong vụ kiện: Amazon, HTC, LG, 

Motorola Mobility, Nokia, Research in 
Motion, Samsung và Sony Ericsson. 
Trong danh sách không có Pantech và 
Apple (Digitude sau đó sửa đơn khiếu 
nại bổ sung thêm Pantech). Trong 
đơn khiếu nại gửi ITC, Digitude yêu 
cầu lệnh cấm nhập khẩu các thiết bị 
vi phạm vào Mỹ. ITC thường ra quyết 
định nhanh hơn tòa án. 

Tranh chấp về sở hữu trí tuệ thường 
kéo dài nhiều năm, nhưng trường 
hợp này lại được giải quyết một 
cách nhanh chóng. Digitude rút đơn 
kiện vào tháng 5/2012 và đơn khiếu 
nại ITC tháng sau. Nguyên do, họ đã 
bán được 4 bằng sáng chế trên cùng 
với hơn 500 bằng sáng chế khác cho 
công ty RPX với giá 45,8 triệu USD. 
RPX chuyên thu thập sáng chế để 
phòng thủ, nghĩa là mua các bằng 
sáng chế để khỏi rơi vào tay của các 
tổ chức "ma cô sáng chế" và bảo vệ 
khách hàng của mình, bao gồm HTC, 
LG, Pantech, Samsung, Sony và các 
công ty điện tử tên tuổi khác. RPX 
không tiết lộ tên tất cả khách hàng 
của mình.

Theo hồ sơ RPX nộp Ủy ban chứng 
khoán và Hối đoái Mỹ vào tháng 
8/2012, công ty này và 11 của khách 
hàng đã đạt được thỏa thuận vào 
tháng 3 năm đó với Digitude. Trong 
một tuyên bố bằng văn bản, RPX ghi: 
"Thỏa thuận này đem lại tiết kiệm 
ngay lập tức cho mạng lưới khách 
hàng của chúng tôi bằng cách loại 
bỏ một danh mục đầu tư bằng sáng 
chế quan trọng và hạn chế hoạt động 
trong tương lai của thực thể không 

sử dụng (NBE). NPE (non-practicing 
entity) là thuật ngữ trong ngành dùng 
để chỉ các tổ chức "ma cô sáng chế".

Nói cách khác, RPX đã tước vũ khí của 
đối thủ và bây giờ tha hồ sử dụng 
đạn dược. Đó là một cuộc mua bán 
tốt đẹp, đáng giá. Phương pháp của 
RPX tỏ ra hiệu quả. Nhiều công ty 
thành viên của RPX mỗi năm dành 
cả tỷ USD hoặc nhiều hơn cho R&D 
(nghiên cứu và phát triển sản phẩm) 
và cả trăm triệu USD hoặc hơn cho 
chi phí pháp lý và kiện tụng. Với phí 
5 triệu USD tham gia RPX, các thành 
viên có được vị thế tốt hơn để giảm 
thiểu những rủi ro từ NPE, và điều tốt 
hơn hết đó là có thể chia sẻ chi phí 
cho cuộc chiến này.

Và thế là giờ đây Icon - bằng sáng chế 
số 6.456.841 - cư trú tại RPX, nhưng 
đến lúc nào đó có thể nó lại "lên 
đường". Nhiều khả năng thương vụ 
trên yêu cầu RPX phải giữ bằng sáng 
chế một thời gian nhất định, sau đó 
11 công ty có tên trong thỏa thuận có 
thể có quyền mua bất cứ bằng sáng 
chế nào mà họ muốn. Rất có thể các 
bằng sáng chế sẽ kết thúc trong tay 
của một thành viên RPX.

Dù sao đây cũng là câu chuyện "có 
hậu". Rất ít bằng sáng chế trải qua 
hành trình gian nan nhưng thú vị như 
vậy. Sáng chế được sinh ra, đơn được 
nộp, bằng được trao, và không ai trừ 
nhà sáng chế biết. Rồi 20 năm sau 
bằng sáng chế "chết" lặng lẽ. Có đến 
97 phần trăm bằng sáng chế không 
được đoái hoài, và cuộc đời của hầu 
hết các bằng sáng chế là vô vị. �
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Bạn đang cần thông tin?

Hãy đến với

TRUNG TÂM THÔNG TIN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

Đăng ký sử dụng dịch vụ “Bạn đọc trực tuyến” của Trung tâm bạn sẽ bước vào thế giới 
của thông tin khoa học và công nghệ. Nơi tích lũy một lượng thông tin khổng lồ về tất 
cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ được cập nhật, tích hợp từ các nguồn trong nước 
và quốc tế. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn.

Một số nguồn thông tin khoa học và công nghệ quan trọng:

Trong nước:
 	 Báo cáo kết quả nghiên cứu Quốc gia: Hơn 6.000 đề tài nghiên cứu được triển 

khai ở cấp quốc gia.
 	 Báo cáo kết quả nghiên cứu TP.HCM: trên 1.700 đề tài nghiên cứu đã được triển 

khai ở TP.HCM
 	 Bài trích từ tạp chí: Tập hợp những bài nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành 

trong nước.
 	 Phim khoa học & công nghệ: Bộ sưu tập phim về khoa học và công nghệ.
 	 Tiêu chuẩn Việt Nam: Hơn 7.000 tiêu chuẩn liên tục được cập nhật.

Quốc tế:
 � CSDL toàn văn sáng chế Wipsglobal: Truy cập hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế của 

thế giới và công cụ hỗ trợ phân tích xu hướng công nghệ.
 � CSDL toàn văn ProQuest: Bộ CSDL toàn văn lớn nhất, cho phép truy cập tới hơn 

11.250 tạp chí, 479 báo và các tài liệu khác.
 � CSDL toàn văn SpringerLink: Tổng hợp thông tin từ hơn 2.743 tạp chí, 170 dữ 

liệu tham khảo, 45.000 sách điện tử,... được cập nhật hằng ngày.
 � Tiêu chuẩn quốc tế: Tiêu chuẩn của tổ chức Hiệp hội Tiêu chuẩn Thế giới (ISO) 

và các quốc gia khác.

Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký, chi phí, ... vui lòng liên hệ:
Thư viện Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM
79 Trương Định (lầu 6), P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

ĐT: (08) 3823 2197; Fax: (08) 3829 1957
Email: thuvien@cesti.gov.vn; Website: www.cesti.gov.vn

Dòch vuï "Baïn ñoïc tröïc tuyeán" - nguoàn löïc thoâng tin phong phuù, chính xaùc, caäp 
nhaät, saün saøng hoã trôï khi caàn.



Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM - 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM;


