Điểm tin Dự án SUPREM-HCMUT
(tháng 9 năm 2011)
I. Các hoạt động trong thời gian qua:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Từ ngày 11 – 13/7, VPDA đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án lần cuối của các
nhóm nghiên cứu đợt 2 trước khi đợt nghiên cứu thứ hai chính thức kết thúc vào ngày
31/7.
Từ ngày 19 – 22/7, các nhóm nghiên cứu đợt 3 đã cùng VPDA gặp và trao đổi về các
thông tin liên quan đến công tác quản lý và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như
định hướng trước khi tiến hành nghiên cứu.
Ngày 29/7, các nhóm nghiên cứu đợt 3 đã ký thỏa thuận nghiên cứu. Đợt nghiên cứu thứ
ba chính thức bắt đầu từ ngày 01/8.
VPDA đã giới thiệu trang chủ mới kể từ ngày 29/7. Giao diện của trang chủ được thiết kế
lại và thông tin được bố trí lại giúp người xem tìm kiếm một cách hiệu quả hơn. Mục đích
của trang chủ mới là cung cấp cho khách truy cập nhiều hơn thông tin cần thiết về dự án.
Vui
lòng
truy
cập
vào
trang
chủ
mới
theo
địa
chỉ:
http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php

Ngày 01/8, nhóm B1-04/B2-04/B3-7 cùng với nhóm B2-07/B3-3 phối hợp Sở KHCN
tỉnh Lâm Đồng và VPDA đã tổ chức hội thảo chuyên đề về “Nghiên cứu Sản xuất Chất
Trợ lọc từ Diatomite và Tách chiết Taxol từ Cây Thông đỏ” tại TP. Đà Lạt với sự tham dự
của 39 đại biểu. Vui lòng xem thông tin tại đây
Từ ngày 21 – 24/8, nhóm B3-1 và từ ngày 21 – 26/8, nhóm B3-2 đã tiếp nhận đối tác
nghiên cứu của tỉnh đến ĐHBK-ĐHQG TP. HCM hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ
chương trình hợp tác nghiên cứu trong 30 ngày dành cho tỉnh đối tác.
Nhóm B2-02/B3-1 phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang và VPDA đã tổ chức hội
thảo chuyên đề về “Chống sạt lở đường ven sông trên đất yếu ở An Giang” vào ngày 25/8.
Có 123 đại biểu đến từ ĐHBK-ĐHQG TP. HCM, VPDA, một số tỉnh đối tác và các tỉnh
trong khu vực ĐBSCL tham dự hội thảo. Vui lòng xem thông tin tại đây
Ngày 29/8, VPDA phối hợp với Phòng KHCN và QLDA của ĐHBK-ĐHQG TP. HCM tổ
chức hội thảo về “Chiến lược và Thủ tục Đăng ký Patent” tại ĐHBK-ĐHQG TP. HCM.
Ban tổ chức đã mời các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại
Hà Nội tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo nhằm giúp các nhà nghiên cứu trong
trường hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đăng ký papent cho kết quả nghiên cứu và
sáng chế của mình. Hơn 44 đại biểu tham dự đến từ các nhóm nghiên cứu và đơn vị liên
quan. Vui lòng xem thông tin tại đây
Nhóm B2-05/B3-6 đã phối hợp với Sở KHCN tỉnh Tiền Giang và VPDA tổ chức hội thảo
chuyên đề về “Thí điểm sản xuất tinh dầu Tràm Trà và tinh chế Terpinen 4-ol và ứng
dụng vào sản xuất dược phẩm” tại TP. Mỹ Tho vào ngày 30/8. Hội thảo lần này có hơn 20
đại biểu tham dự. Vui lòng xem thông tin tại đây
Từ ngày 28/8 đến ngày 17/9, các nhóm nghiên cứu B3-1, B3-6, B3-8, B3-9 và B3-12 đã
tiếp nhận các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam làm việc và thảo luận cùng các nhóm
để tìm ra được phương pháp nghiên cứu hiệu quả và tối ưu nhất. Trong chương trình làm
việc, các nhóm nghiên cứu đã cùng các chuyên gia tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề
và sắp xếp các chuyến đi thực địa tại địa phương để nắm rõ các vấn đề thực tiễn.

•

Trưởng nhóm B2-02 đã tham dự hội thảo “The 5th International Symposium on
Deformation Characteristics of Geomaterials” được tổ chức tại TP. Seoul, Hàn Quốc từ
ngày 31/8 – 3/9. Đồng thời, TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Trưởng nhóm B2-02 cũng là
chủ tọa của một buổi thảo luận về kỹ thuật.

II. Các hoạt động dự kiến trong thời gian tới:
•
•
•
•
•
•

Từ ngày 18 – 23/9, nhóm B3-10 sẽ tiếp nhận chuyên gia Nhật Bản đến làm việc và thảo
luận với nhóm về các vấn đề nghiên cứu liên quan.
Từ ngày 19 – 23/9, thành viên nhóm B1-07 sẽ tham dự hội thảo CIGR International
Symposium of “Sustainable Bioproduction-Water, Energy, and Food” tổ chức tại TP.
Tokyo, Nhật Bản.
Trưởng nhóm B3-11 sẽ tham dự hội thảo “The 4th IWA-ASPIRE Conference &
Exhibition” được tổ chức tại TP. Tokyo, Nhật Bản từ ngày 02 – 06/10.
Cán bộ nghiên cứu của PTN của GS Shuichi Torii (Đối tác nghiên cứu nước ngoài của
nhóm B2-9/B3-12) sẽ tham dự Hội thảo về Khoa học Công nghệ lần thứ 12 từ ngày 26 –
28/10 tại TP. HCM.
TS Mitsuru Sasaki (Đối tác nghiên cứu nước ngoài của nhóm B1-4/B2-4) và cộng sự sẽ
tham dự Hội nghị khu vực về Công nghệ Hóa học lần thứ 18 từ ngày 27 – 28/10 tại TP.
HCM.
Đại diện các nhóm B3-1, B3-6, B3-8, B3-9, B3-10 và B3-12 sẽ tham dự chương trình
hợp tác nghiên cứu 1 tháng tại PTN của các chuyên gia Nhật Bản tại 2 thành phố
Kumamoto và Toyohashi, Nhật Bản trong tháng 11 và 12.
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From July 11th to 13th, JICA-HCMUT Project Team visited all Batch 2 model labs for the
last monitoring session before the batch 2 termination on July 31st.
From July 19th to 22nd, JICA-HCMUT Project Team had a individual meeting with each
batch 3 model lab for orientation before starting their project activities.
On July 29th, all batch 3 model lab leaders signed the agreement on research activities
commitment. The batch 3 has officially started since August 1st.
Project’s new website has been launched since July 29th. Its interface has been redesigned
and information has been arranged in an efficient way for viewers. Our aim is to provide
more necessary information about the project for visitors and model labs. Please have a
look at our website at http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php
On August 1st, B1-04/B2-04/B3-7 together with B2-07/B3-3 cooperated with Lam Dong
DOST and JICA-HCMUT Project Team to organize a seminar on “R&D on Diatomite
Utilization for Filter Aids and Taxol Extraction from Red Pine” in Da Lat city, Lam Dong
with the participation of 39 people. Click here to see more
B3-1 and B3-2 received provincial researchers for the 30-day joint research activities at
HCMUT from August 21st to 24th and from August 21st to 26th respectively.
B2-02/B3-1 coordinated with An Giang Department of Construction and JICA-HCMUT
project team to hold a seminar on “Sliding of Highway Embankments along Riverbanks
on Soft ground in An Giang” in Long Xuyen city, An Giang on August 25th. There were
123 participants from HCMUT, JICA-HCMUT project team, target provinces and other
provinces from the Mekong Delta. Click here to see more
On August 29th, the R&D and Project Management Office of HCMUT with the support
of JICA-HCMUT Project Team organized a seminar on “Patent Application and Patent
Strategy” at HCMUT. The organizing board invited a Japanese expert as well as an
officer from the National Office of Intellectual Property (NOIP) in Hanoi to join and give
presentation to help researchers be aware of the importance of patent application for their
research outputs and invention. More than 44 participants from the project model labs
and relevant offices were present. Click here to see more
B2-05/B3-6 cooperated with Tien Giang DOST and JICA-HCMUT Project Team to hold
a seminar on Production of Tea Tree Essential Oil and Purification of Terpinen4-ol from
Essential Oil in Pilot Scale for Pharmaceutical Application” in My Tho city, Tien Giang on
August 30th. More than 20 relevant delegates attended the seminar. Click here to see more
From August 28th to September 17th, B3-1, B3-6, B3-8, B3-9 and B3-12 received their
overseas research partners from Kumamoto University and Toyohashi University of
Technology, Japan. They worked together to share ideas and find the optimized solutions
to their research issues. On this occasion, apart from field trips to the target provinces, the
partners discussed various issues concerning joint research activities, implemented some
experiments and gave presentations on the area of their expertise at private seminars.
B2-02 model lab leader participated and presented at “The 5th International Symposium

on Deformation Characteristics of Geomaterials” in Seoul, Rep. of Korea from August
31st to September 3rd. He is also a chairperson at one of the technical sessions.

II. Upcoming activities:
•
•
•
•
•
•

From September 18th to 23rd, B3-10 will receive their overseas research partner to work
together and discuss some issues related to their research activities.
A B1-07 model lab member will participate and present a paper at the CIGR International
Symposium of “Sustainable Bioproduction-Water, Energy, and Food” in Tokyo, Japan
from September 19th to 23rd.
The B3-11 model lab leader will attend and have an oral presentation at the 4th IWAASPIRE Conference & Exhibition which will be organized in Tokyo, Japan from October
2nd to 6th.
Prof. Shuichi Torii's lab members (B2-09/B3-12 overseas research partner) will attend the
12th Conference on Science and Technology on Oct 26th – 28th in HCMC, Vietnam.
Dr. Mitsuru Sasaki (B1-4/B2-4 overseas research partner) and his lab members will
attend the 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011) on Oct 27th 28th in HCMC, Vietnam.
The representatives of B3-1, B3-6, B3-8, B3-9, B3-10 and B3-12 model labs will join the
one-month joint research activities at their overseas research partner’s lab in Kumamoto
and Toyohashi city, Japan in November and December.

