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1. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 

Kể từ lúc bắt đầu vào tháng 4 năm 2009, Dự án đã được thực hiện đúng thời biểu, không có thay đổi đáng 
kể nào. Chương này mô tả tiến độ tổ chức quản lý để thực hiện Dự án từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 3 
năm 2011. 

1.1  Nhân lực 

1) Phân công các Chuyên gia JICA 

Mười hai (12) chuyên gia JICA, có chức vụ và tên liệt kê trong Bảng 1.1, được phân công cho Dự án 
trong thời gian từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011.  

Bảng 1.1  Danh sách các Chuyên gia JICA và Đóng góp của Họ trong tài khóa 2010 
 

Số Chức vụ/Chuyên ngành Tên Đóng góp của thành viên Ban 

1 Trưởng Ban 

TS. Tsuyoshi 
USAGAWA 

11/05/10-15/05/10 (5) 
22/05/10-28/05/10 (7) 
22/07/10-31/07/10 (10) 
23/08/10-01/09/10 (10) 
01/12/10-03/12/10 (3) 
26/12/10-14/01/11 (20) 
17/01/11-21/01/11 (5) 

2 Phó Trưởng Ban/Hoạt động 
Liên kết Đại học-Cộng đồng  Ô. Toru ISHIBASHI 

20/07/10-04/09/10 (46) 
15/12/10-27/01/11 (44) 
14/02/11-15/03/11 (30) 

3 Phó Trưởng Ban/Đào tạo Định 
hướng Nghiên cứu  Bà Kyoko NAKANO 

10/05/10-29/06/10 (51) 
19/07/10-27/08/10 (40) 
08/09/10-12/10/10 (35) 
18/11/10-21/12/10 (34) 
05/01/11-29/01/11 (25) 

4 
Thống kê Kinh tế-Xã hội 

Cô Yoko SATOMI 
27/06/10-04/07/10 (8) 
06/10/10-27/10/10 (22) 
14/02/11-15/03/11 (30) 

5 Sở hữu Trí tuệ TS. Norio IRIGUCHI 22/08/10-28/08/10 (7) 
09/01/11-13/01/11 (6) 

6 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Kenji Furukawa 15/09/10-21/09/10 (7) 
7 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Mitsuru Sasaki 08/08/10-12/08/10 (5) 
8 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Shigeru Morimura 19/09/10-25/09/10 (7) 
9 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Shuichi Torii 12/09/10-18/09/10 (7) 
10 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Jun Otani 22/08/10-28/08/10 (7) 
11 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Seiji Iwasa 20/09/10-26/09/10 (7) 
12 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Hajime Miyauchi 09/09/10-17/09/10 (9) 

2) Tuyển dụng Cán bộ Dự án 

Để hỗ trợ việc triển khai Dự án, kể từ tháng 4/2009 Nhóm JICA đã tuyển dụng Cán bộ cấp cao (1 
người làm việc toàn thời gian), Cán bộ cấp thấp (1 người làm việc toàn thời gian), các Trợ lý (1 
người làm việc toàn thời gian, 2 người làm việc bán thời gian) và Tài xế (1 người làm việc toàn thời 
gian). Họ đã và đang làm việc kề cận với các chuyên gia và đối tác. 
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1.2  Cơ cấu Tổ chức 

1)  Ủy ban Chỉ đạo Dự án (JCC) 

Ủy ban Chỉ đạo Dự án (JCC) được thành lập vào tháng 4/2009 và trong thời gian từ tháng 10/2010 đến 
tháng 3/2011 chưa có tổ chức cuộc họp JCC. 

2)  Nhóm Đối tác 

Không có sự thay đổi các thành viên của Ủy ban Quản lý Dự án (PMC), Ủy ban Xúc tiến Nghiên 
cứu & Phát triển (RDPC), và Đơn vị Quản lý Dự án (PMU).  

1.3 Hội nghị và Hội thảo 

Bảng 1.2 liệt kê các buổi hội nghị và hội thảo được tổ chức tại Trường ĐHBK và các tỉnh trong suốt 
giai đoạn này. 

Bảng 1.2  Danh sách các cuộc Hội nghị và Hội thảo 

Ngày Tên Hội nghị/Hội thảo/Tập huấn Địa điểm 
Số người tham dự 

ĐHBK  Tỉnh JICA Tổng 
cộng 

24/09/2010 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  5  2 7 

08/10/2010 Hội thảo về “Trích ly collagen từ Cá Tra dùng cho 
mỹ phẩm” (B1-07/B2-06)  An Giang 8 13 2 23 

25/10/2010 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  6  2 8 

29/11/2010 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  7  2 9 

30/12/2010 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  7  3 10 

07/01/2011 Hội nghị Chuyên đề SUPREM về Nghiên cứu 
Chung ĐHBK  86 19 9 134* 

20/01/2011 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  5  4 9 

01/03/2011 
Hội thảo về “Sự sạt lở và tính không ổn định tổng 
thể của nền đắp dọc theo bờ sông và trên nền đất 
yếu” (B2-2) 

An Giang 11 15 2 28 

10/03/2011 
Hội thảo về “Hệ thống phát điện bằng động cơ đốt 
trong dùng khí sinh học tại Bình Dương” 
(B1-11/B2-9)** 

Bình 
Dương 9 29 2 40** 

14/03/2011 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK  7  3 10** 

* Có 134 người tham dự Hội nghị Chuyên đề SUPREM, gồm 86 người từ ĐHBK, 19 từ các tỉnh, 9 từ Nhóm 
JICA, 2 từ Lãnh sự quán Nhật Bản, 2 phóng viên cơ quan truyền thông, và 16 từ các ngành công nghiệp. 
** Dự kiến số người tham dự 

1.4 Báo cáo và Kết quả 

Bảng 1.3 liệt kê danh sách các báo cáo và tình trạng nộp. 

Bảng 1.3  Danh sách Báo cáo (Năm Thứ 1 và Thứ 2) 

Tiêu đề Ngày nộp Tình trạng 
Báo cáo Khởi đầu  Tháng 5/2009 Đã hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ I Tháng 9/2009 Đã hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ II Tháng 3/2010 Đã hoàn tất 
Báo cáo Tổng kết năm thứ 1 Tháng 3/2010 Đã hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ III Tháng 9/2010 Đã hoàn tất 
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Báo cáo Tiến độ IV Tháng 3/2011 Báo cáo này 
Báo cáo Tổng kết năm thứ 2 Tháng 3/2011 Đã hoàn tất 

 

Bảng 1.4 liệt kê tình trạng các kết quả hợp tác chuyên môn. 

Bảng 1.4  Danh sách các kết quả hợp tác chuyên môn (Năm Thứ 1 và Thứ 2) 

Tiêu đề Nộp  Tình trạng 

Báo cáo Điều tra Nhu cầu Kinh tế và Xã hội thứ Nhất Tháng 10/2009 Đã hoàn tất 
Báo cáo Điều tra Nhu cầu Kinh tế và Xã hội thứ Hai Tháng 3/2011 Đã hoàn tất 
Kế hoạch Thực hiện Giới thiệu RBE Tháng 6/2009 Đã hoàn tất 
Hướng dẫn Đưa vào Áp dụng RBE cho Chương trình Thạc sĩ theo 
SUPREM-HCMUT Tháng 3/2011 Đã hoàn tất 

Hướng dẫn Hợp tác nghiên cứutheo SUPREM-HCMUT phiên bản 1 Tháng 6/2010 Đã hoàn tất 
Hướng dẫn Hợp tác nghiên cứutheo SUPREM-HCMUT phiên bản 2 Tháng 3/2011 Đã hoàn tất 
Lộ trình Đăng ký Bằng Sáng chế trước khi bắt đầu Nghiên cứu và 
Phát triển Tháng 1/2011 Đã hoàn tất 
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2. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

Chương này giải trình tiến độ các bộ phận hoạt động chuyên môn của Dự án từ tháng 10/2010 đến tháng 
3/2011, tập trung đặc biệt vào các hoạt động liên quan đến đào tạo định hướng nghiên cứu (RBE) và liên kết 
đại học-cộng đồng bao gồm các hoạt động hợp tác nghiên cứu(JR). 

2.1  Chuyển đổi sang mô hình Đào tạo Định hướng Nghiên cứu (RBE): Kết quả thứ 1 

2.1.1 Các Nguyên tắc Chính và việc xúc tiến chương trình thạc sĩ RBE tại ĐHBK  

Để theo đúng các nguyên tắc chính về RBE tại ĐHBK như nêu dưới đây, Phòng Đào tạo Sau Đại 
học của ĐHBK đã xúc tiến thêm các chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu (chương trình thạc 
sĩ RBE) ngay cả sau khi đã thu học viên cao học mới trong tháng 9/2010.  

• Chủ nhiệm đề tài (phòng thí nghiệm mẫu) sẽ mời các học viên cao học tham gia dự án 
nghiên cứu của mình và giám sát họ trong suốt thời gian thực hiện chương trình 

• Luận văn thạc sĩ của họ sẽ được xây dựng dựa trên kết quả hợp tác nghiên cứu trong khuôn 
khổ dự án SUPREM-HCMUT hoặc các dự án nghiên cứu khác 

• Các học viên cao học trong nhóm nghiên cứu sẽ viết bài nghiên cứu với tư cách tác giả 
chính 

Học kỳ đầu được dùng cho khóa học vì hầu hết các học viên đều không phải là người mới tốt nghiệp 
và họ cần được bồi dưỡng kiến thức. Trong thời giàn này, học viên cao học cần thiết tham gia các 
hoạt động trong dự án có áp dụng RBE. 

Để giúp hiểu biết nhiều hơn về RBE tại ĐHBK, Phòng Đào tạo Sau Đại học cũng đã tổ chức một 
cuộc hội nghị vào ngày 20/10/2010, sau khi có buổi định hướng vào ngày 27/8 cho học viên cao học 
mới ghi danh, với mục tiêu nhắm đến toàn ban giảng huấn của ĐHBK. Nhóm JICA giúp Phòng 
thuyết minh ý nghĩa của RBE và cách mà mô hình này trang bị cho họ năng lực nghiên cứu rất cần 
để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng. 

Số phần trăm các học viên cao học dứt khoát ghi danh vào các chương trình thạc sĩ RBE vẫn còn 
khoảng 10% trong tổng số 1.170 học viên được ghi danh năm 2010, và khó gia tăng, chính yếu là vì 
thiếu quỹ nghiên cứu cho các giảng viên trẻ, cũng như tình trạng tài chính eo hẹp của học viên. Xét về 
vấn đề này, ĐHBK đang cấp quỹ nghiên cứu trong điều kiện cạnh tranh, tất cả khoảng 300 triệu đồng 
VN và cấp cho 10 học viên cao học RBE có đề xuất nghiên cứu đã được đánh giá cao. 

2.1.2 Triển khai Phòng Thí nghiệm Mẫu Đợt 2 

Ủy ban Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển (RDPC) và Nhóm JICA đã mạnh mẽ yêu cầu có ấn định 
rằng các học viên cao học phải là thành viên nghiên cứu tích cực trong khi chọn lựa vào các phòng 
thí nghiệm mẫu Đợt 2; và một số trưởng phòng thí nghiệm mẫu của Đợt 2 đã có kinh nghiệm về 
RBE với tư cách là thành viên của Đợt 1. Vì thế, dù số học viên RBE của Đợt 2 không vượt con số 
này của Đợt 1, việc triển khai thực tế RBE trong Đợt 2 có tính thực tiễn hơn so với Đợt 1. Số học 
viên cao học tham gia hợp tác nghiên cứu(JR) trong Đợt 1 và 2 được liệt kê trong các Bảng 2.3 và 
2.5 theo thứ tự.   

Dù vậy vẫn còn nhiều trở ngại, chính yếu là do nguồn cung cấp quỹ nghiên cứu không đủ. Tình 
trạng này có tính cách trầm trọng, nhất là ở bên ngoài các phòng thí nghiệm mẫu và cho thấy khả dĩ 
có nhiều khó khăn đối với toàn bộ các khoa của ĐHBK trong việc tiếp tục RBE sau Dự án. Về 
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phương diện này, ĐHBK và Nhóm JICA đều khuyến khích tạo các thành quả nghiên cứu đủ trình độ 
chuyên môn, và tìm mọi cơ hội có thể để tiếp cận các nguồn tài chính. 

2.1.3 Ấn phẩm của học viên cao học 

Các bài nghiên cứu đã có của các học viên cao học được liệt kê trong Bảng 2.1 và Phụ lục 1. Các bài 
nghiên cứu của học viên cao học RBE trong Đợt 1 đã được trình bày tại nhiều hội nghị cấp quốc gia 
và quốc tế. Các trưởng phòng thí nghiệm và học viên ở chung quanh đang ngày càng tin tưởng rằng 
cố gắng triển khai RBE đang mang lại nhiều lợi ích. 

Như đã nêu trên, một số học viên của Đợt 1 đang tham gia hợp tác nghiên cứuở Đợt 2, trong khi đó 
một số trưởng nhóm của Đợt 1 đang tài trợ hoạt động của họ bằng những nguồn khác và tiếp tục viết 
bài nghiên cứu. 

Bảng 2.1   Số bài nghiên cứu của các học viên cao học đồng tác giả 

Số ID Hội nghị 
trong nước 

Hội nghị 
quốc tế 

Tập san Khoa học 
trong nước 

Tập san Khoa học 
quốc tế 

B1-1     
B1-2  5   
B1-3 2 5   
B1-4  2 1  
B1-5   1  
B1-6 1 3 1  
B1-7  1   
B1-8 2    
B1-9  1  1 
B1-10  3 1  
B1-11 1 1  1 
B1-12  1   
Tổng cộng 
Đợt 1 

6 22 4 2 
34 

B2-1     
B2-2     
B2-4  2 2  
B2-5     
B2-6     
B2-7     
B2-8   1 1 
B2-9 3    
B2-10     
B2-11     
B2-12     
Tổng cộng 
Đợt 2 

3 2 3 1 
9 

Tổng cộng 
Đợt 1 & 2 9 24 7 3 

* Bài nghiên cứu trong các hội nghị bao gồm cả các bích trương được in ấn 
**Số lượng các bài báo đăng trên các tập san Khoa học bao gồm cả các bài đã nộp nhưng đang xét duyệt để đăng  

 



SUPREM-HCMUT 
Báo cáo Tiến độ 4 

 

6 

2.1.4 Chuẩn bị các Bản Hướng dẫn sơ thảo 

Tổ Công tác Phát triển Hướng dẫn về RBE (gọi là Tổ Công tác RBE) gồm có Trưởng phòng Đào tạo 
Sau đại học với tư cách là điều phối viên, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ 
Quản lý Dự án, và đại diện của các khoa liên quan đến RBE. Tại cuộc họp đầu tiên tổ chức ngày 6/10, 
thời biểu công tác chung đã được các thành viên xác nhận. 

Ngày 25/11, Tổ Công tác RBE phối hợp với Nhóm JICA đã tổ chức phỏng vấn tất cả các chủ nhiệm 
đề tài của Đợt 1, dựa vào kết quả cuộc điều tra bằng bản câu hỏi đã được tiến hành trong tháng 
9/2010. Sáu trong số 12 phòng thí nghiệm đã được phỏng vấn cá nhân (vào ngày đó hai trưởng 
phòng đang dự hội nghị quốc tế, một vị tham gia nghiên cứu tại Nhật Bản, và một vị bị ốm.)  

Sau các cuộc phỏng vấn này, Tổ Công tác RBE đã triển khai bản đề cương Hướng dẫn Sơ thảo và có 
những cuộc bàn luận chuyên sâu vào ngày 16/12. Tổ Công tác nhằm cung cấp cho các nghiên cứu sinh 
tại ĐHBK và các trường đại học khác ở Việt Nam những hướng dẫn khả thi, có xét đến các khó khăn 
mà những phòng thí nghiệm mẫu gặp phải và các biện pháp họ đã dùng để khắc phục. Mọi người 
đều hiểu rằng có thể tổ chức một nhóm nghiên cứu nhưng không thể thiếu nguồn tài chính để tiến 
hành RBE. 

Điều quan trọng là làm thế nào để người sử dụng tài liệu hướng dẫn cảm thấy rằng RBE là khả thi 
bằng nhiều cách hoặc những công cụ khác nhau, nếu họ theo đuổi một số vấn đề then chốt được đưa 
ra với tính cách các nguyên tắc chủ đạo. Nhóm JICA đã giúp Tổ Công tác đề nghị một số ví dụ điển 
hình mà các phòng thí nghiệm mẫu trong Đợt 1 đã có kinh nghiệm. 

Bản Hướng dẫn sơ thảo đã được công bố và phổ biến vào tháng 2/2011 (Phụ lục I CD-R). Bản này 
cũng được tải lên website Dự án. 

2.2  Tăng cường Khả năng Nghiên cứu và Phát triển cho Liên kết Đại học-Cộng đồng: Kết quả 
thứ 2 

2.2.1 Tiến độ Liên kết Đại học-Cộng đồng (UCL) 

1)  Hội nghị Chuyên đề JR 

Hội nghị Chuyên đề JR đã được tổ chức tại Tp. HCM vào ngày 07/01/2011 có tổng cộng 134 người 
tham dự bao gồm 19 người từ các tỉnh mục tiêu và 16 đại diện của 7 công ty Nhật. Mục tiêu của 
cuộc Hội nghị này là để chia sẻ các thành quả nghiên cứu từ các hoạt động nghiên cứu trong 1 năm 
rưỡi với các nghiên cứu sinh và ngành công nghiệp có liên quan. Cả 11 vị trưởng các nhóm JR Đợt 2 
đều có tham luận thuyết trình. Toàn bộ các nhóm JR Đợt 1 và 2 cũng như đại diện của Phòng Đào 
tạo Sau Đại học và Phòng Quản lý Dự án Nghiên cứu và Phát triển đều tham gia trình bày bích 
chương, như nêu trong Phụ lục 2. 

2)  Hội thảo ở các tỉnh 

Ba cuộc hội thảo đã được tổ chức về các đề tài nghiên cứu cá nhân để phổ biến thành quả nghiên 
cứu và bàn các hoạt động nghiên cứu trong tương lai ở các tỉnh mục tiêu có liên quan. Đó là: 

• B1-7/B2-6 (Nghiên cứu việc trích ly và tinh chế collagen từ chất thải của các nhà máy chế biến 
thủy sản để dùng cho mỹ phẩm và dược phẩm ở tỉnh An Giang),  

• B2-2 (Sự sạt lở và tính không ổn định tổng thể của nền đắp dọc theo bờ sông và trên nền đất yếu 
ở tỉnh An Giang) và  
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• B1-11/B2-9 (Hệ thống phát điện bằng động cơ đốt trong dùng khí sinh học sản xuất từ phân lấy từ 
ngành chăn nuôi heo tại Bình Dương) 

Số người tham dự được liệt kê trong Bảng 1.2. 

3)  Hội nghị truyền hình 

Như trình bày trong Bảng 2.2, một loạt các cuộc hội nghị truyền hình đã được tổ chức vào ngày 16 
và 17/12/2010 giữa ĐHBK và các tổ chức đối tác ở năm tỉnh mục tiêu để bàn về các đề tài nghiên 
cứu khả dĩ có cho Đợt 3, dựa vào các vấn đề khó khăn về công nghệ mà các tỉnh này đang gặp phải. 

Bảng 2.2  Hội nghị truyền hình với đối tác các tỉnh 

Ngày Nội dung cuộc hội nghị truyền hình 
Số người tham dự 

ĐHBK  Tỉnh JICA Tổng 
cộng 

16/12/2010 Họp với Sở Khoa học và Công nghệ Lâm 
Đồng để chuẩn bị cho đợt 3   7 4 5 16 

16/12/2010 Họp với Sở Nông nghiệp & PTNT An 
Giang để chuẩn bị cho đợt 3 3 11 5 19 

17/12/2010 Họp với Sở Khoa học và Công nghệ Bình 
Dương để chuẩn bị cho đợt 3 5 5 5 15 

17/12/2010 Họp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng 
Nai để chuẩn bị cho đợt 3 5 5 5 15 

17/12/2010 Họp với Sở Khoa học và Công nghệ Tiền 
Giang để chuẩn bị cho đợt 3 6 5 5 16 

2.2.2 Kết quả các hoạt động nghiên cứu trong Đợt 1 

Thành tựu chung được cập nhật từ thành tựu được trình bày trong Báo cáo Tiến độ 3, đặc biệt là các 
báo cáo khoa học và luận văn, được liệt kê trong Bảng 2.3. Danh sách các bài nghiên cứu có ghi 
trong Phụ lục 1. 

Bảng 2.3  Thành tựu chung của Đợt 1 

Số ID Đề tài nghiên cứu 

ĐHBK  Tỉnh Kết quả 

C
án

 b
ộ 

kh
oa

 

Si
nh

 v
iê

n 

C
ao

 h
ọc

 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

si
nh

 

K
hố

i N
hà

 n
ươ

c 

Đ
ại

 h
ọc

 

K
hố

i S
ản

 x
uấ

t 

B
ài

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

 

Lu
ận

 v
ăn

 

Bằng 
sáng chế 

Đ
ã 

nộ
p 

D
ự 

đị
nh

 

B1-01 Hạt điều 4 2 2       1 2 2 1   
B1-02 Nước thải nhựa mủ cao su 6   4       2 5 4 1   
B1-03 Tro bay 5   9   5     8 2     
B1-04 Trích ly taxol 5 2 2       1 3 1   1 
B1-05 Gia cố bờ sông 3 1 1 1   1   2 1     
B1-06 Bô-xít 4 3 2       1 5 2     
B1-07 Trích ly collagen 5   1 1   1   2 1 1   
B1-08 Nhà kính 3 1 2       1 4 2   1 
B1-09 Sơ-ri Barbados 3   1   3     2 1 1   
B1-10 Cá bè 7 2 2   1     4 2     
B1-11 Khí ga sinh học 8   1   2     4 1 1   
B1-12 Nền đắp 3   2   1     3 1     
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Cộng 56 11 29 2 12 2 6 44 20 5 2 
Tổng cộng 98 20 44 20 7 

2.2.3 Tiến độ các hoạt động hợp tác nghiên cứutrong Đợt 2 

1)  Hoạt động hợp tác nghiên cứutại Nhật Bản 

Một thành viên nghiên cứu mỗi người từ các nhóm JR B2-01, 02, 04, 05, 06, 09 và 10, đã tham gia 
các hoạt động nghiên cứu trong một tháng được tiến hành tại Nhật Bản, như liệt kê trong Bảng 2.4. 
Mục tiêu chính của các hoạt động này là (i) thực hiện các hoạt động nghiên cứu chung; (ii) chuẩn bị 
trình nộp các bài nghiên cứu cho các hội nghị/tập san quốc tế; (iii) thu đạt kinh nghiệm trực tiếp về 
RBE; và (iv) viếng thăm các viện nghiên cứu và các công ty để thu thập thông tin có liên quan và 
trao đổi các ý kiến và ý tưởng. Các tham dự viên đã làm việc tại các phòng thí nghiệm của các đối 
tác nghiên cứu nước ngoài của họ ở các trường đại học Nhật Bản. 

Bảng 2.4  Những người tham gia các hoạt động hợp tác nghiên cứutại Nhật Bản 
Số 
ID Chương trình Thời gian Người tham gia Đơn vị 

tổ chức 

B2-1 Hệ thống năng lượng mặt trời lắp trên mái 
cho các hộ gia đình và nông trại nhỏ 04/01-04/02/ 2011 Ô. Phan Quang Ấn KU 

B2-2 Nghiên cứu chống sạt lở công trình đường 
ven sông và nền đất yếu tại tỉnh An Giang 14/11-15/12/ 2010 TS. Trần Nguyễn 

Hoàng Hùng KU 

B2-4 
Quy trình chiết xuất chất Taxol và 
10-DAB III từ lá cây thông đỏ dùng trong 
ngành dược  

14/11-15/12/ 2010 Ô. Nguyễn Quang 
Duy KU 

B2-5 Nghiên cứu sản xuất tinh dầu tràm trà và 
phát triển các sản phẩm ứng dụng 07/11-08/12/2010 TS. Huỳnh Quyền TUT 

B2-6 

Trích ly và tinh chế Collagen từ phế phẩm 
của quy trình chế biến cá da trơn, ứng 
dụng trong ngành hóa mỹ phẩm và dược 
phẩm 

14/11-15/12/ 2010 Cô Lê Thị Thu 
Hương KU 

B2-9 
Nghiên cứu thí điểm công nghệ tương 
thích để nén, lưu trữ, sử dụng biogas cho 
động cơ xe máy 

31/10-27/11/ 2010 TS. Huỳnh Thanh 
Công KU 

B2-10 

Nghiên cứu về kỹ thuật xử lý nước thải đô 
thị không tập trung với chi phí thấp dành 
cho các hộ gia đình và khu vực dân cư 
nhỏ 

24/10-23/11/ 2010 TS. Nguyễn Tấn 
Phong KU 

2)  Bổ sung ngân sách nghiên cứu 

Do dự án còn một ít ngân sách nên Nhóm JICA đề xuất Ủy ban RDPC cung cấp quỹ nghiên cứu bổ 
sung cho 11 nhóm JR của Đợt 2. Khi xem xét tình trạng tài chính của tất cả các nhóm JR, RDPC 
quyết định phân phối số tiền đồng đều cho tất cả các nhóm, tức là 40.000.000 đồng cho mỗi nhóm. 

Đối với số quỹ nghiên cứu bổ sung này, Nhóm JICA đã ký bản ghi nhớ về các hoạt động bổ sung để 
hợp tác nghiên cứuvới mỗi trưởng nhóm vào ngày 29/11/2010 và giải ngân số tiền đã thỏa thuận vào 
các tài khoản ngân hàng của 11 trưởng nhóm, riêng từng người. 

Ngoài số quỹ được Nhóm JICA cung cấp, ĐHBK đã chuẩn bị sẵn số quỹ nghiên cứu đối ứng trung 
bình là 40.000.000 đồng cho mỗi nhóm nghiên cứu trong tháng 10/2010. 



SUPREM-HCMUT 
Báo cáo Tiến độ 4 

 

9 

3)  Báo cáo hoạt động 

Các báo cáo hoạt động đã được nộp hai lần trong giai đoạn này, tức là vào ngày 01/11/2010 và 
10/01/2011. Báo cáo hoạt động được thiết kế để trình bày về tiến độ nghiên cứu, đầu vào của cuộc 
nghiên cứu chung, kết quả nghiên cứu chung, kế hoạch hành động cho việc nghiên cứu và đào tạo, báo 
cáo tài chính về quỹ nghiên cứu và các vấn đề khó khăn. Nhóm JICA và RDPC đã xem xét các báo cáo 
hoạt động này và cho ý kiến phản hồi khi cần chỉnh sửa.  

Các báo cáo lần đầu về hoạt động cần nhiều chỉnh sửa, đặc biệt là phần tài chính. Tuy nhiên, đã có 
cải thiện trong các báo cáo hoạt động lần thứ hai, vì các nhóm nghiên cứu đã quen với công tác quản 
lý tài chính và việc báo cáo. Các báo cáo hoạt động lần thứ hai1 của 11 nhóm nghiên cứu có ghi 
trong Phụ lục II CD-R đính kèm. 

4)  Điều tra kinh tế-xã hội 

Để theo đuổi các thành quả nghiên cứu sẽ được áp dụng và liên quan đến các vấn đề khó khăn mà các 
tỉnh gặp phải, điều quan trọng là xác định rõ các nhu cầu và biện giải các nhu cầu đó theo tác động 
tiềm năng về kinh tế và xã hội. Các nhóm JR đã được yêu cầu giải trình, qua việc bàn thảo và các báo 
cáo hoạt động của Dự án, ý nghĩa các đề tài nghiên cứu của họ trong các phương diện kinh tế-xã hội 
cũng như các lợi thế chuyên môn, kết quả của điều này đã được biên soạn trong Báo cáo các Nhu cầu 
Chuyên môn tại Địa phương và Tác động Kinh tế-Xã hội được đính kèm trong Phụ lục III CD-R. 

5)  Tiến độ toàn bộ các cuộc nghiên cứu chung 

Toàn bộ các thành tựu của các cuộc nghiên cứu Đợt 2 được tóm lược trong Bảng 2.5 với nội dung 
như sau: 

• B2-03 đề nghị dừng hoạt động của nhóm trong tháng 10/2010 theo thỏa thuận giữa trưởng 
nhóm JR và RDPC, và hoàn lại toàn bộ quỹ nghiên cứu.  

• 11 đề tài nghiên cứu đang được thực hiện theo đúng kế hoạch. Quỹ nghiên cứu do Dự án 
cung cấp đã được sử dụng hoàn toàn, một cách thích hợp. Bảy đối tác nghiên cứu nước 
ngoài cho B1-01, 02, 04, 05, 06, 09 và 10 đã đến thăm và làm việc tại ĐHBK. Bảy thành viên 
được chọn từ các nhóm nghiên cứu này đã tham gia hợp tác nghiên cứutrong một tháng tại các 
phòng thí nghiệm của từng đối tác nước ngoài ở Nhật Bản. 

• Tất cả 11 nhóm nghiên cứu đã và đang chuẩn bị và triển khai thí nghiệm và/hoặc mô phỏng, 
thực hiện phân tích và viết bài nghiên cứu. 

• Về phía ĐHBK, 56 thành viên các khoa, 13 sinh viên, 26 học viên cao học và 1 nghiên cứu 
sinh đã tham gia với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu. Điều này có hàm ý rằng ĐHBK 
đã bắt đầu chuyển đổi các chương trình đào tạo của nhà trường hướng đến RBE thông qua 
các hoạt động hợp tác nghiên cứu này.  

• Về việc tham gia của các tỉnh, có 22 cán bộ nhà nước, 1 cán bộ đại học, và 3 người trong 
ngành công nghiệp tham gia hợp tác nghiên cứuvới tư cách thành viên nghiên cứu. Việc họ 
tham gia sẽ đẩy nhanh chuyển giao công nghệ cho những tổ chức có liên quan trong các tỉnh 
đó. 

• Theo các kế hoạch chi tiết, 47 bài nghiên cứu sẽ được công bố trong các hội nghị và tập san 
quốc tế và quốc gia, và 24 luận văn thạc sĩ sẽ được triển khai dựa vào thành quả của việc 
hợp tác nghiên cứutrong Đợt 2. 

• Hiện có 3 đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế sẽ được đệ trình Cơ quan Đăng ký Sở hữu Trí tuệ 
Quốc gia tại Việt Nam.  

                                                   
1 Báo cáo hoạt động lần thứ hai bao gồm báo cáo tài chính tính đến ngày 09/01/2011. Tuy nhiên, để chi xuất số ngân sách bổ 
sung, Nhóm JICA và các nhóm JR đã đồng ý nộp báo cáo tài chính cuối cùng vào khoảng ngày 25/02/2011. 
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Dù cho đến nay có thể xem các hoạt động nghiên cứu này là thỏa đáng đối với các nhóm nghiên cứu 
của Đợt 2, nhưng vẫn có một số hoạt động cần được tăng cường. Thứ nhất, cần có thêm nhiều học 
viên cao học tham gia. Một số nhóm JR có 3 hoặc 4 học viên cao học, trong khi các nhóm JR khác 
chỉ có 1. ĐHBK cần hướng dẫn đầy đủ hơn cho các trưởng nhóm JR để họ cố gắng nhận thêm các 
học viên cao học có định hướng RBE. Thứ hai, cần tăng cường sự tham gia của các tổ chức bên 
ngoài, đặc biệt là các trường đại học và khối sản xuất. Dù chắc hẳn sẽ có những khó khăn trong việc 
xác định những cán bộ nghiên cứu thích hợp trong các tổ chức bên ngoài, tất cả các nhóm nghiên 
cứu đều phải khuyến khích và thuyết phục họ tham gia các hoạt động hợp tác nghiên cứu của mình 
bằng cách trình bày những kết quả nghiên cứu có tác động quan trọng đến các cộng đồng địa 
phương. 

Bảng 2.5  Thành tựu chung của Đợt 2 

Số ID Đề tài 

ĐHBK Tỉnh 
Kết quả 

(Dự kiến) 
C

án
 b

ộ 
kh

oa
 

Si
nh

 v
iê

n 

C
ao

 h
ọc

 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

si
nh

 

K
hố

i n
hà

 n
ướ

c 

Đ
ại

 h
ọc

 

K
hố

i s
ản

 x
uấ

t 

B
ài

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

Lu
ận

 v
ăn

 

B
ằn

g 
sá

ng
 c

hế
 

B2-01 Hệ thống năng lượng mặt trời  9   3   2     3 3   
B2-02 Nền đắp 6   3   3   2 4 3   
B2-04 Taxol 2   1       1 4 1   
B2-05 Tràm trà 3 1 2   2     3 2   
B2-06 Collagen 3 3 1 1   1   4 1   
B2-07 Đi-a-tô-mít 5   2   2     4 2 1 
B2-08 Sơ ri Barbados 5   2   1     3 2   
B2-09 Khí sinh học 8   4   2     8 3   
B2-10 Xử lý nước thải sinh hoạt  5   2   3     4 2 2 
B2-11 Đánh giá ô nhiễm & xử lý 5 4 3   5     5 2   
B2-12 MBR xử lý nước thải 5 5 3   2     5 3   

Cộng 56 13 26 1 22 1 3 47 24 3 
Tổng cộng 96 26    

2.2.4 Chuẩn bị các đề tài hợp tác nghiên cứucho Đợt 3 

1)  Danh sách sơ tuyển các đề tài nghiên cứu 

Sau cuộc hội nghị truyền hình với các cơ quan đối tác ở các tỉnh vào ngày 16-17/12/2010, các tỉnh đối 
tác đã cung cấp danh sách các nhu cầu về chuyên môn. RDPC và Nhóm JICA đã duyệt xét các danh 
sách này và lập ra một danh sách các đề tài nghiên cứu sơ tuyển cho Đợt 3 bằng cách cộng các đề tài 
nghiên cứu của Đợt 1 và Đợt 2 cũng như các đề tài do các khoa của ĐHBK đề nghị2. Số đề tài trong 
danh sách sơ tuyển là 77, gồm có 36 từ các tỉnh mục tiêu, 23 từ Đợt 1 và 2, và 18 từ ĐHBK, như liệt kê 
trong Phụ lục 3. 

                                                   
2 Các đề tài được các tỉnh đề xuất đều hầu hết thuộc các lĩnh vực kỹ thuật hóa chất và môi trường cho Đợt 1 và 2. Vì thế, RDPC 
đã quyết định đưa vào danh sách sơ tuyển cho Đợt 3 các đề tài tiềm năng đã được các Khoa Kỹ thuật Dân dụng và Kỹ thuật Cơ 
khí đề xuất cho Đợt 1. 
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Ngày 25/12/2010 thư kêu gọi đăng ký Đề tài Hợp tác Hợp tác nghiên cứuđã được gửi đến tất cả các 
khoa của ĐHBK đề nghị nộp các đề xuất ngắn 2 trang vào khoảng ngày 15/01/2011. Bản đề xuất 
ngắn bao gồm các mục sau đây: (1) Đề tài nghiên cứu, (2) Các thành viên nghiên cứu (Trưởng nhóm, 
thành viên của khoa, các học viên cao học RBE, và các đối tác nghiên cứu tại các tỉnh mục tiêu), (3) 
Các ấn phẩm của trưởng nhóm, và (4) Giải trình vắn tắt về vấn đề nghiên cứu đề xuất (những vấn đề 
cần giải quyết, kế hoạch nghiên cứu và các thành quả dự kiến). 

Các khoa ngoài bốn khoa kiểu mẫu được khuyến khích nộp các đề xuất ngắn để phổ biến các hoạt 
động hợp tác nghiên cứuvà RBE. Các khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và 
Quản lý Công nghiệp đã nộp các bản đề xuất ngắn. Ngay khi các đề xuất của họ không liên quan đến 
các đề tài trong danh sách sơ tuyển, vẫn được đồng ý chấp nhận. 

2)  Chọn lọc các đề xuất ngắn lần 1 

Tổng cộng 28 đề xuất ngắn đã được đệ trình, như liệt kê trong Bảng 2.6. RDPC đã tổ chức tổng hợp 
và lựa chọn vào ngày 24/01/2011. Sau khi đánh giá kỹ các đề xuất ngắn, 19 đề tài nghiên cứu đã 
được đưa vào danh sách vòng trong cho giai đoạn cuối của quá trình chọn lựa.  

Bảng 2.6  Số đề xuất ngắn đã nộp 
Khoa Số 

Kỹ thuật Hóa học 8 
Kỹ thuật Xây dựng 2 
Môi trường 9 
Cơ khí 1 
Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 1 
Điện & Điện tử 2 
Quản lý Công nghiệp 1 
Công nghệ Vật liệu 2 
Kỹ thuật Giao thông 2 

Tổng cộng 28 

3)  Nộp đề cương nghiên cứu chi tiết 

19 chủ nhiệm đề tài nhóm nghiên cứu thuộc danh sách vòng trong đã được yêu cầu nộp đề cương 
nghiên cứu chi tiết vào khoảng ngày 10/03/2011 để chọn lựa lần cuối. Đề cương nghiên cứu chi tiết 
cần bao gồm các mục sau đây: (1) Đề tài nghiên cứu, (2) Các thành viên nghiên cứu (Trưởng nhóm, 
các thành viên của khoa, sinh viên/học viên, và các đối tác nghiên cứu tại tỉnh mục tiêu), (3) Những 
thành tựu trước đây của các thành viên (bài nghiên cứu, ấn phẩm và bằng sáng chế), (4) Trang thiết 
bị nghiên cứu cần có và sẵn có, (5) Các khía cạnh chính yếu của đề tài (những vấn đề hiện hữu, các 
khảo hướng đề nghị để tiếp cận vấn đề, thành quả dự kiến, các lợi thế hơn công nghệ hiện có và 
những kinh nghiệm trước đây trong hợp tác quốc tế về các đề tài nghiên cứu tương tự), và (6) Lộ 
trình bằng sáng chế.  

Vì một số đề tài được các tỉnh mục tiêu đề xuất đã không bao gồm đủ thông tin chi tiết, nên các nghiên 
cứu sinh được khuyến khích liên lạc với các đối tác ở tỉnh để làm rõ những vấn đề công nghệ cụ thể của 
họ và tác động kinh tế và xã hội của họ sẽ có do thành quả của cuộc nghiên cứu được đề xuất. 
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Ngoài ra, cần chú ý: các trưởng nhóm nghiên cứu cần đảm bảo có sự tham gia của các học viên cao 
học, tốt nhất là nên có các học viên cao học định hướng nghiên cứu trong các nhóm nghiên cứu của 
họ. 

4)  Soạn thảo Bản Hướng dẫn cho Hợp tác Nghiên cứu trong Đợt 3 

Để chuẩn bị và thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứuhiệu quả và trôi chảy, một Bản Hướng dẫn 
Hợp tác nghiên cứuđã được soạn thảo và cập nhật cho Đợt 3. Bản Hướng dẫn này mô tả toàn bộ các quá 
trình thực hiện hợp tác nghiên cứutheo Dự án, bao gồm các đề cương nghiên cứu chung, giới thiệu về 
RBE qua việc nghiên cứu chung, mối liên kết đại học-cộng đồng, việc hợp tác nghiên cứutại Nhật Bản, 
cũng như công tác quản lý tài chính. Bản Hướng dẫn đã cập nhật được đính kèm trong Phụ lục IV CD-R. 

2.2.5 Lộ trình Bằng sáng chế và Đơn yêu cầu cấp Bằng sáng chế 

Theo hướng dẫn và thông tin của Phòng Khoa học Công nghệ & Quản lý Dự án, cho đến nay 5 đơn xin 
cấp bằng sáng chế từ Đợt 1 đã được nộp, như liệt kê trong Bảng 2.7. Thời gian đăng ký cấp bằng sáng 
chế trong vòng 42 tháng (36 tháng cho các giải pháp tiện ích được B1-11/B2-9 nộp đơn yêu cầu) sau 
khi nộp đơn, tùy theo sự quan tâm của các công ty đối với công nghệ của họ. 

Lộ trình đăng ký cấp bằng sáng chế là yêu cầu bắt buộc trước khi tiến hành các hoạt động nghiên cứu. 
Về vấn đề này, các cán bộ nghiên cứu cần hiểu và nhận biết được giá trị của kế hoạch nghiên cứu. Lộ 
trình đăng ký cấp bằng sang chế ở giai đoạn đầu sẽ giúp cán bộ nghiên cứu có thể nộp đơn yêu cầu cấp 
bằng sáng chế trước khi đưa ra bất cứ công bố nào. Trong khuôn khổ của đợt 3, tất cả các chủ nhiệm đề 
tài đều được yêu cầu đính kèm lộ trình đăng ký cấp bằng sáng chế với đề cương nghiên cứu chi tiết. 

Lộ trình đăng ký cấp bằng sáng chế cũng rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp 
bằng sáng chế. Các chủ nhiệm đề tài đã được hướng dẫn cách khởi tạo lộ trình đăng ký cấp bằng sáng 
chế trước khi thảo hồ sơ đăng ký cấp bằng sáng chế, dưới sự hỗ trợ của Nhóm JICA. Phòng Khoa học 
Công nghệ & Quản lý Dự án đã phối hợp với Nhóm JICA xây dựng bản hướng dẫn dễ sử dụng để hỗ 
trợ các cán bộ nghiên cứu sinh lập lộ trình bằng sáng chế, như trình bày trong Phụ lục 5 CD-R. 

Bảng 2.7  Đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế của các nhóm JR 

Nhóm 
nghiên cứu 

Đề tài Nghiên cứu Ngày 

B1-01 Máy cắt vỏ hạt điều bán tự động 17/05/2010 
B1-02 Xử lý nước thải chế biến mủ cao su 17/12/2010 
B1-07/B2-06 Trích ly collagen từ chất thải chế biến thủy sản 14/12/2010 
B1-09/B2-08 Chế biến nước quả sơ ri Barbados 27/04/2010 
B1-11/B2-09 Hệ thống phát điện bằng động cơ đốt trong dùng khí sinh học 24/12/2010 

2.3 Tăng cường Hợp tác Đào tạo giữa các Viện Nghiên cứu/Giáo dục Bậc cao: Kết quả thứ 3 

2.3.1 Hoạt động hợp tác nghiên cứuvới đối tác các tỉnh tại ĐHBK 

Theo yêu cầu của các tỉnh trong Đợt 1, Dự án đã bắt đầu đưa vào chương trình hợp tác nghiên cứu 
có sự tham gia trực tiếp của đối tác các tỉnh trong Đợt 2, để đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ 
cho các tỉnh này. Mỗi nhóm đã có cơ hội mời các đối tác ở địa phương đến phòng thí nghiệm của 
mình trong khoảng 40 ngày. Việc đối tác các tỉnh tham gia các hoạt động tại ĐHBK được liệt kê 
trong Bảng 2.8. 
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Một vài nhóm nghiên cứu đã gặp khó khăn khi mời đối tác các tỉnh vì các cán bộ nghiên cứu của địa 
phương luôn trong tình trạng thiếu, và các đối tác ở tỉnh bận nhiệm vụ tại cơ quan của họ và không 
tìm được thời gian lưu lại ĐHBK để cùng nghiên cứu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ 
chức đối ứng ở các tỉnh, chương trình này cần được khuyến khích để chuyển giao công nghệ cho các 
tỉnh mục tiêu này. 

Bảng 2.8  Tham gia hợp tác nghiên cứucủa đối tác các tỉnh tại trường ĐHBK 

Số ID Tỉnh Đơn vị Đối tượng Thời gian hoạt động  
Tổng 

số 
ngày 

B2-01 Lâm Đồng Sở KHCN Lâm Đồng Ô. Nguyễn Văn Thập 
28/11/2010 – 4/12/2010 (7) 

19/12/2010 – 25/12/2010 (7) 
16/01/2011 – 28/01/2011 (13) 

27 

B2-02 An Giang 
Trung tâm Tư vấn Xây 
dựng & Kiểm tra Chất 
lượng 

Ô. Trần Đình Quý 23/09/2010 – 26/09/2010 (4) 
14/10/2010 – 17/10/2010 (4) 8 

B2-04 Lâm Đồng 
Trung tâm Nghiên cứu, 
Trồng & Chế biến 
Thảo dược Đà Lạt 

Cô Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyết 13/12/2010 – 28/01/2011 (33) 33 

B2-05 Tiền Giang Sở KHCN Tiền Giang Ô. Lê Minh Đúng 19/09/2010 – 29/10/2010 (41) 41 

B2-06 An Giang Đại học An Giang Ô. Nguyễn Duy Tân 

21/09/2010 – 29/09/2010 (9) 
9/10/2010 – 20/10/2010 (9) 

13/12/2010 – 30/12/010 (18) 
10/01/2011 – 14/01/2011 (4) 

40 

B2-08 Tiền Giang 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học, Sở KHCN 
Tiền Giang 

Ô. Võ Trung Hiếu 
Ô. Nguyễn Phước Ái 

4/10/2010 – 7/10/2010 (4) 
10/10/2010 – 30/10/2010 (21) 
28/11/2010 – 18/12/2010 (21) 
16/01/011 – 21/01/2011 (6) 

51 

B2-09 Bình 
Dương Sở KHCN Bình Dương Ô. Trần Văn Hồng 

Ô. Nguyễn Minh Huy 

13/09/2010 – 18/09/2010 (6) 
23/09/2010 (1) 

27/09/2010 – 30/09/2010 (4) 
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 24/10/2010 (8) 

1, 5, 19/11/2010 (3) 
15/02/2011 – 16/02/2011 (2) 
19/02/2011 – 4/03/2011 (12) 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

B2-10 Đồng Nai Sở KHCN Đồng Nai 

Cô Lê Thị Thu Nga 20/12/2010 – 30/12/2010 (11) 
10/01/011 – 18/01/2011 (9) 20 

Ô. Đoàn Hùng Minh 
10/01/2011 – 12/01/2011 (3) 
14/01/2011 – 15/01/2011 (2) 
17/01/2011 – 18/01/2011 (2) 

7 

B2-11 Bình 
Dương 

Sở Tài nguyên & Môi 
trường Bình Dương 

Cô Nguyễn Thị Tuyết 
Trinh 

27/09/2010 – 29/09/2010 (3) 
21/10/2010 (1) 

5, 9, 12/11/2010 (3) 
16/11/2010 – 19/11/2010 (4) 

30/11/2010 (1) 
24/12/2010 (1) 

13 

B2-12 Bình 
Dương Sở KHCN Bình Dương Ô. Nguyễn Ngọc 

Thảo 
6, 12, 14, 21/10/2010 (4) 

2/11/2010 (1) 5 

2.3.2 Quan hệ hợp tác với các công ty Nhật 

Để phát triển quan hệ hợp tác với các công ty Nhật bao gồm hợp tác nghiên cứu và sử dụng thành quả 
nghiên cứu, Nhóm JICA cùng với Phòng Quan hệ Đối ngoại và các phòng ban khác có liên quan tại 
ĐHBK đã và đang cố gắng xác định các đối tác thích hợp. Các kết quả hiện nay được tóm tắt như sau: 



SUPREM-HCMUT 
Báo cáo Tiến độ 4 

 

14 

1)  NIDEC-TOSOK (Việt Nam) 

Công ty này là một trong các công ty con trong tập đoàn NIDEC, có thị phần lớn về môtơ trên thế 
giới. Công ty này đã đi vào sản xuất khi được thành lập năm 1994 tại Tỉnh Đồng Nai và hiện có 
3.600 công nhân. Các sản phẩm chính là các bộ phận xe ô-tô như hệ thống van điều khiển cho AT và 
CVT, van lõi quấn, van hình ống, và môtơ nhiều bậc. Công ty đang có kế hoạch chuyển dần các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển từ Nhật Bản đến Việt Nam, đối với hoạt động này NIDEC mong 
muốn ĐHBK sẽ trở thành cơ sở đối tác cùng hợp tác nghiên cứu và là nguồn cung cấp các kỹ sư chất 
lượng cao. Các hoạt động ban đầu mà công ty đề nghị bao gồm việc tham quan nhà máy, các buổi 
thuyết trình của kỹ sư công ty, thực tập tại các nhà máy của họ và hợp tác nghiên cứu. 

2)  Cty TNHH GoshuKohsan (Việt Nam) 

Công ty này đặt trụ sở tại Thái Lan, đã và đang triển khai hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực xử lý 
nước thải tại Việt Nam. Công ty đồng ý tham gia các hoạt động nghiên cứu trong Đợt 3 với tư cách 
thành viên nghiên cứu, nếu các đề tài nghiên cứu có liên quan được chọn. Các kỹ sư của công ty có 
thể đưa ra lời khuyên thích hợp theo quan điểm kinh doanh và các khảo hướng thực tiễn. 

3)  Viện Kỹ sư Chuyên nghiệp, Nhật Bản (IPEJ) 

IPEJ, tổ chức phi lợi nhuận, đã được thành lập năm 1951 theo Luật về Kỹ sư Chuyên nghiệp để quản 
lý việc khảo sát và đăng ký hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, và chịu sự kiểm soát của Bộ trưởng 
Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT), Nhật Bản. IPEJ có hơn 13.000 kỹ 
sư chuyên nghiệp là hội viên, ở hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ. Trong cuộc họp lần đầu tổ 
chức tại ĐHBK với ba thành viên đến từ IPEJ, các bên đã có đề nghị ký biên bản ghi nhớ, hiện đang 
được IPEJ soạn thảo. Hiện tại, theo yêu cầu của Nhóm JICA, IPEJ đang tìm kiếm các khả năng trao 
đổi công nghệ với các kỹ sư chuyên nghiệp có liên quan và các công ty Nhật để nghiên cứu về trích 
ly collagen (B1-7/B2-6) và chế biến sơ ri Barbados (B1-9/B2-8). 

4)  Bản câu hỏi gửi đến các công ty Nhật 

Để xác định các đối tác tiềm năng trong số các công ty Nhật nhằm trao đổi công nghệ với ĐHBK, 
Nhóm JICA thông qua Hiệp hội Kinh doanh Nhật Bản Tp. Hồ Chí Minh (JBAH) đã gửi các bản câu 
hỏi đến các công ty Nhật trong khu vực sản xuất, và đã được mười hai công ty đáp ứng. Các kết quả 
được tóm lược trong Bảng 2.9.  

Bảng 2.9  Kết quả điều tra bằng bản câu hỏi gửi đến các công ty Nhật 

Lĩnh vực có liên quan Số công ty 
Kỹ thuật Điện/Điện tử 9 
Kỹ thuật Cơ khí 9 
Kỹ thuật Giao thong 2 
Kỹ thuật Hóa học 1 
Kỹ thuật Vật liệu 6 
Kỹ thuật Môi trường 1 
Kỹ thuật Xây dựng  2 
Địa chất và Dầu mỏ 0 
Khoa học Ứng dụng 0 
Công nghệ Thông tin 3 
Quản lý Công nghiệp 2 
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Khả năng hợp tác 
Số công ty 

Rất quan tâm Có thể trong 
tương lai 

Không quan 
tâm 

Cung cấp thông tin 6 5 1 
Sinh viên/Học viên tham quan nhà máy 5 5 1 
Thuyết trình cho sinh viên/học viên 3 5 3 
Thực tập 6 5 0 
Khóa học ngắn hạn cho sinh viên/học viên 2 5 2 
Thử nghiệm và phân tích 1 4 4 
Hợp tác nghiên cứu với ĐHBK 1 4 4 

2.4  Công nhận Hoạt động Dự án: Kết quả thứ 4 

Để gia tăng ý thức về các hoạt động Dự án trong các bên có liên quan và có quan tâm, số 5 và 6 bản tin 
Dự án đã được phát hành trong tháng 10/2010 và tháng 3/2011 theo thứ tự, và đã được phân phối cho 
các tổ chức có liên quan. Có thể xem các bản tin này trong Phụ lục 4. 

Ngoài ra, để cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên hơn, Nhóm JICA đã và đang gửi điểm tin 
hàng tháng của dự án đến các bên có liên quan và có quan tâm kể từ tháng 10/2010. Cho đến nay, 
điểm tin hàng tháng của dự án đã được gửi qua e-mail năm lần. 

Website của Dự án tại địa chỉ <http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem> đã được duy trì để kịp thời 
cung cấp thông tin mới nhất.  

2.5  Các Hoạt động khác 

2.5.1  Đánh giá giữa kỳ 

Nhóm Đánh giá Giữa kỳ JICA cho Dự án SUPREM-HCMUT đã đến làm việc từ ngày 11 đến 
13/01/2011. Mục tiêu của việc đánh giá giữa kỳ là: (1) nghiên cứu các yếu tố đầu vào, các hoạt động và 
thành tựu của Dự án; (2) tìm ra những tác động và thành quả mà các hoạt động của Dự án đã tạo được 
cho đến nay, cũng như xác định những vấn đề và các khó khăn; và (3) đánh giá Dự án dựa vào năm tiêu 
chí đánh giá, đó là “sự liên quan”, “hiệu quả”, “hiệu năng”, “tác động”, và “sự bền vững”; và (4) đưa ra 
các khuyến nghị và đề nghị cải tiến Dự án. Công tác đánh giá này cơ bản đã được nhóm đánh giá JICA 
đảm nhận. 

Nhóm đánh giá đã xem xét sự thành tựu của bốn kết quả được dự kiến trong Dự án. Những phát hiện 
trong công tác đánh giá giữa kỳ có tính tích cực như sau: 

• [Kết quả thứ 1] Công tác chuyển đổi mô hình đào tạo thông thường dạng bài giảng thành RBE 
đang được thực hiện tại ĐHBK. RBE của Dự án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) của 
Việt Nam công nhận. Ban Giám hiệu của ĐHBK cam kết quyết tâm phổ biến RBE.  

• [Kết quả thứ 2] Dự án hết sức khuyến khích việc liên lạc giữa các cán bộ nghiên cứu với các 
đối tác ở địa phương, và như thế mối quan hệ hợp tác giữa ĐHBK và các tỉnh đã tăng cường 
một cách đáng kể. Các cán bộ nghiên cứu của ĐHBK đã chú ý nhiều hơn đến việc so sánh các 
nhu cầu ban đầu và tiến hành các nghiên cứu mang tính thực tiễn để phát triển địa phương. 

• [Kết quả thứ 3] Các đại học địa phương như Đại học An Giang và Đại học Tiền Giang đã đánh 
giá cao và rất muốn được JICA cũng như ĐHBK hỗ trợ nhiều hơn trong việc phát triển RBE tại 
trường đại học của họ. 

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem%3e
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• [Kết quả thứ 4] Dù việc công nhận vai trò của ĐHBK trong công cuộc phát triển địa phương 
cho đến nay vẫn còn giới hạn trong năm tỉnh mục tiêu của Dự án, nhưng có thể xem điều này là 
bước khởi đầu quan trọng trong việc xúc tiến phát triển địa phương trong tương lai dựa vào các 
tiến bộ công nghệ. 

Do đó, công tác đánh giá đã được đúc kết như sau: 

• Nhờ công tác RBE và mối liên kết đại học-cộng đồng của ĐHBK theo hướng dẫn của các 
chuyên gia Nhật Bản, các kết quả đã đạt được như dự kiến và sẽ đạt được thành tựu chung của 
Dự án vào giai đoạn cuối.  

• Môi trường nghiên cứu thuận lợi đã từ từ được phát triển tại ĐHBK trong khi đó vẫn có một số 
vấn đề cần tập trung giải quyết như việc đảm bảo các quỹ nghiên cứu và hỗ trợ tài chính cho 
các học viên cao học. Với việc đưa vào áp dụng RBE thành công, ĐHBK đang được công nhận 
là mô hình trường đại học kiểu mẫu trong nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của 
xã hội . 

Nhóm đánh giá cũng xác định được một số mặt cần xem xét để cải tiến hơn nữa việc thực hiện Dự án, 
đặc biệt là tính bền vững của Dự án. Có những khuyến nghị sau đây: 

• Hiện nay, hầu hết các hoạt động nghiên cứu được các phòng thí nghiệm mẫu tiến hành đều phần 
lớn dựa vào ngân sách của Dự án. Về phương diện này, để tiếp tục và phát triển các hoạt động 
nghiên cứu sau khi Dự án hoàn tất, Ban Giám hiệu ĐHBK cũng như chủ nhiệm các đề tài cần 
tăng cường cộng tác với các đối tác địa phương để tìm kiếm các quỹ nghiên cứu thay thế về sau. 

• ĐHBK có tiềm năng lớn, tác động tích cực đến nền kinh tế và môi trường địa phương bằng 
cách triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu với các đối tác địa phương. Vì thế, mong chờ 
khả năng ĐHBK sẽ tiếp tục các hoạt động nghiên cứu và thậm chí còn tham gia các dự án thí 
điểm cấp tỉnh để đưa ra giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề cũng như thực hiện kế hoạch phát 
triển địa phương. 

• Một số các đối tác địa phương đã công nhận RBE là phương thức hiệu quả để cải thiện môi 
trường và năng lực nghiên cứu tại các trường đại học địa phương. Vì thế cần có khuyến nghị 
phổ biến kinh nghiệm của ĐHBK trong việc phát triển RBE cho các trường đại học khác. Trong 
cố gắng này, điều thiết yếu là cần có sự phối hợp của Phòng Đối ngoại, Phòng Khoa học Công 
nghệ & Quản lý Dự án và Phòng Đào tạo Sau Đại học để tăng cường mối liên kết giữa ĐHBK 
và cộng đồng địa phương. Ngoài ra, cần có sự cộng tác tích cực hơn nữa giữa ĐHBK và các đối 
tác địa phương, gồm cả việc cử các cán bộ nghiên cứu của ĐHBK đến các đại học/cơ quan 
nghiên cứu ở địa phương, để ĐHBK có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nhằm trợ giúp công 
cuộc phát triển địa phương. 

Bản báo cáo tóm lược đánh giá giữa kỳ do nhóm đánh giá soạn thảo đã được chuẩn nhận tại buổi 
họp tổng kết, tổ chức ngày 13/01/2011. 

2.5.2 Tiếp tục triển khai bốn dự án thí điểm triển khai trong Giai đoạn 1 

Để tiếp tục theo dõi hoạt động của bốn dự án thí điểm được triển khai trong Giai đoạn 1, Nhóm 
JICA đã và đang theo dõi các dự án này để hỗ trợ ĐHBK và các tổ chức có liên quan tại các tỉnh. 
Tình trạng hiện nay của mỗi dự án được tóm lược như sau: 

1)  Nghiên cứu sản xuất tinh dầu từ cây Tràm 

Việc lắp ráp toàn bộ máy móc tại phân xưởng ở tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất và các kỹ thuật viên điều 
hành đã được tuyển dụng. Một cuộc hợp tác nghiên cứuliên quan đến cây tràm đã được một phòng 



SUPREM-HCMUT 
Báo cáo Tiến độ 4 

 

17 

thí nghiệm mẫu của Đợt 2 thực hiện. Một thành viên của phòng thí nghiệm mẫu đã tiến hành nghiên 
cứu tại TUT theo chương trình Đào tạo JICA. 

Các mục tiêu của Đợt 2 là i) tìm các điều kiện tối ưu hóa của qui trình trên qui mô lớn; ii) chuẩn bị sản 
phẩm, xét đến nhu cầu của các công ty địa phương và/hoặc các công ty Nhật, và iii) tiến hành phân 
chia thêm các sản phẩm trích tinh để gia tăng giá trị thương phẩm, đây là vấn đề đang được theo đuổi. 

2)  Nghiên cứu tối ưu hóa việc lên men cacao để cải thiện hạt cacao 

Cacao lên men đã được sản xuất ở tỉnh Tiền Giang, sử dụng công nghệ đã phát triển qua Dự án Giai 
đoạn 1, và đã được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Vì mức cầu xuất khẩu cacao gia tăng, Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt kế hoạch mở rộng diện tích trồng cacao khoảng 1.000 ha, 
trong đó 300 ha mở rộng (158.000 cây) đã được thực hiện trong năm 2010. 

Nỗ lực nâng cao chất lượng của công tác sơ chế cacao ở Tiền Giang đã thu hút một số dự án đang 
triển khai dưới sự quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang với sự hỗ trợ của những tổ 
chức khác nhau. Một điển hình là dự án hợp tác của ACDI/VOCA (một tổ chức phi chính phủ của 
Hoa Kỳ) và Sở Khoa học và Công nghệ để đảm bảo công tác kiểm tra chất lượng trong các hoạt 
động sau thu hoạch, đặc biệt là các kỹ thuật lên men. Mỗi tháng, Sở Khoa học và Công nghệ nhận 2 
kg mẫu hạt đã lên men từ nông dân để phân tích thành phần và xác định tiêu chí chất lượng. Một ví 
dụ khác là dự án Helvetas (một tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ) và Sở Khoa học và Công nghệ từ 
2010 đến 2014, cũng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng trong các qui trình sản xuất để đạt yêu 
cầu của các chương trình chứng nhận quốc tế như UTZ CERTIFIED. 

2.5.3 Nâng cao Bản Hướng dẫn về Liên kết Đại học-Cộng đồng đã Soạn thảo trong Giai đoạn 1 

Dự án vẫn không ngừng phổ biến Hướng dẫn Liên kết Đại học - Cộng đồng, được xây dựng trong Dự 
án Giai đoạn 1, thông qua hội thảo, tập huấn, và các cuộc họp khác nhau. 
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3. HOẠT ĐỘNG KẾ TIẾP 

Để tăng cường hơn nữa các hoạt động Dự án, Nhóm JICA đề xuất các hoạt động sau đây cho năm thứ 
ba. 

3.1  Tổng quan 

Thời biểu triển khai tổng quát cho đến tháng 3 năm 2012 được đề nghị trong Hình 3.1. Các hoạt động 
nghiên cứu Đợt 3 sẽ được triển khai đúng theo Bản Hướng dẫn JR đã cập nhật. 

 
Bảng 3.1 Thời biểu triển khai đề xuất cho năm thứ 3 

3.2 Chuyển qua mô hình RBE 

 Nhóm JICA cùng với RDPC và Phòng Đào tạo Sau Đại học sẽ xác nhận sự tham gia tích cực của 
các học viên cao học trong hoạt động hợp tác nghiên cứu Đợt 3. 

 Nhóm JICA sẽ giúp ĐHBK sử dụng Bản Hướng dẫn sơ thảo một cách hiệu quả và tăng cường áp 
dụng RBE cho tất cả các khoa. 

 Nhóm JICA sẽ giúp Phòng Đào tạo Sau Đại học theo dõi RBE tại các phòng thí nghiệm mẫu để Tổ 
Công tác RBE phát triển được Bản Hướng dẫn có thể đưa ra thêm nhiều phương thức và công cụ 
nhằm khắc phục khó khăn. 

3.3 Tăng cường Khă năng R & D cho Liên kết Đại học-Cộng đồng 
 Nhóm JICA sẽ giúp Phòng Quan hệ Đối ngoại và Phòng Khoa học Công nghệ & Quản lý Dự án mở 

rộng các hoạt động của mình nhằm tăng cường mối liên kết với các cộng đồng bao gồm các cơ 
quan, viện nghiên cứu, đại học ở các tỉnh, và các công ty địa phương bằng cách tận dụng hệ thống 
hội nghị truyền hình. 

Tháng (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
Hội nghị/hội thảo/tập huấn 
    JCC 

Hội nghị chuyên đề JR  
Tập huấn về RBE 

Hoạt động nghiên cứu đợt 2 
Giải ngân quỹ JR  
Báo cáo JR  

Hoạt động nghiên cứu đợt 3 
Nộp đề xuất đầy đủ  
Sàng lọc đề xuất  
Phỏng vấn  
Xác định đối tác 
Chung tuyển  
Kế hoạch nghiên cứu chi tiết  

Giải ngân quỹ  JR 
Viếng thăm đối tác JR  
Hoạt động JR tại Nhật Bản 

Báo cáo 1 về hoạt động JR 

Báo cáo 2 về hoạt động JR  

Năm thứ 3 
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 Để phát triển trao đổi công nghệ với các công ty sản xuất của Nhật Bản, Nhóm JICA sẽ làm việc 
với Phòng Quan hệ Đối ngoại, Phòng Khoa học Công nghệ & Quản lý Dự án và Phòng Phát triển 
Kinh doanh nhằm xúc tiến các hoạt động hợp tác với từng công ty Nhật.  

 Để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu của các nhóm JR Đợt 2, Nhóm JICA sẽ tiếp tục trợ giúp Ủy ban 
Quản lý Dự án (PMC) và RDPC thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên. Theo dõi không có nghĩa 
là điều tra, mà nhằm đưa ra giải pháp thích hợp cho, hoặc giảm thiểu các khó khăn và hạn chế mà các 
nhóm nghiên cứu đang gặp phải. 

 Nhóm JICA sẽ hỗ trợ PMC và RDPC tiến hành các quá trình chuẩn bị khác nhau cho các hoạt động 
nghiên cứu Đợt 3, bao gồm việc đánh giá và chọn lọc các đề tài nghiên cứu, và hỗ trợ tài chính. 
Nhóm JICA cũng sẽ xác định các đối tác nước ngoài để cùng nghiên cứu. 

 Nhóm JICA sẽ trợ giúp các nhóm JR của các Đợt 1, 2 và 3 trên những phương diện khác bao gồm 
việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp bằng sáng chế, tham dự các hội nghị quốc tế, công bố nghiên cứu trên 
các tạp chí khoa học quốc tế, và xác định các đối tác nghiên cứu từ khối kinh doanh sản xuất. 

3.4 Tăng cường Hợp tác Đào tạo giữa các Viện Nghiên cứu/Giáo dục Bậc cao 

 Nhóm JICA sẽ giúp các nhóm JR của Đợt 2 và 3 triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu với 
các cán bộ nghiên cứu của tỉnh tại ĐHBK. 

 Cùng với Phòng Quan hệ Đối ngoại, Nhóm JICA sẽ khuyến khích các nhóm JR của Đợt 2 và 3 tìm 
kiếm sự tham gia tích cực của các cán bộ nghiên cứu ở các địa phương, vì cho đến nay trong hầu hết 
các nhóm JR con số cán bộ nghiên cứu từ các tỉnh và khối kinh doanh sản xuất hãy còn hạn chế. 

                                                                                                                                                                                                                                                        


