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Thuỳ An, Báo Khoa học phổ thông: Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 20 (2009 - 2010): Nhiều đề tài,
giải pháp kỹ thuật đã được ứng dụng vào đời sống sản xuất.
Lĩnh vực đồ dùng dạy học, thiết bị gia dụng đã thu hút khá nhiều đề tài dự thi. Đáng chú ý giải pháp “Xây dựng từ
điển điện tử từ ngữ giáo khoa lớp 1 - khuyết tật trí tuệ” của TS. Nguyễn Thị Ly Kha và các cộng tác viên, đã đáp
ứng được yêu cầu giảng dạy cho trẻ khuyết tật, mang tính thời sự và tính nhân văn sâu sắc.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 20 đã tiếp nhận được 323 đề tài, giải pháp dự thi trong 7 lĩnh
vực: Xây dựng và Vật liệu xây dựng phục vụ giao thông, thủy lợi; cơ khí tự động hóa phục vụ giao thông vận
tải; đồ dùng dạy học và thiết bị gia dụng; điện - điện tử - công nghệ thông tin; công nghệ môi trường và công
nghệ hóa học; công nghệ sinh học và y tế. Hội đồng giám khảo chuyên ngành của Ban tổ chức Hội thi lần thứ
20, đã quyết định trao giải cho 62 đề tài, giải pháp, trong đó có 1 giải nhất, 14 giải nhì, 24 giải ba và 23 giải
khuyến khích. Tất cả đề tài, giải pháp đoạt giải đều đáp ứng 3 tiêu chí: tính mới - tính sáng tạo; có khả năng
áp dụng rộng rãi; có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. Ngoài việc đạt được các tiêu chí nêu trên, các giải pháp
đoạt giải lần này đều có hàm lượng khoa học -công nghệ cao, không ít đề tài, giải pháp đã được triển khai
ứng dụng vào sản xuất và thương mại hóa.

Khả năng áp dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội cao
Giải pháp“Công nghệ THS - xử lý bùn thải nguy hại làm phối liệu cho vữa bê tông xi măng” của TS. Nguyễn
Hồng Bỉnh và nhóm cộng sự (giải 1 Hội thi năm 2010) là một công nghệ mới có khả năng triển khai ứng dụng rộng
rãi và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Từ bùn thải nguy hại của các nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp
sản xuất giấy, thuộc da, dệt nhuộm, hóa chất… nhóm nghiên cứu đã khử được mùi hôi của bùn, trung hòa độc chất
tạo ra “gạch bê tông”, làm “nền xi măng bê tông”. Kết quả thử nghiệm cho thấy “gạch bê tông” không khuếch tán
độc chất ra môi trường khi ngâm trong nước lâu ngày, đồng thời vẫn giữ được các chỉ tiêu vật liệu cần thiết. Một đề
tài khác cũng rất độc đáo là giải pháp “Thiết bị quy trình máy in lụa mặt đĩa CD-DVD” của KS. Phạm Đình Vàng.
Kết quả của giải pháp là đã thay thế một phần thiết bị trong quy trình sản xuất phức tạp trước đây mà vẫn bảo đảm
in được 5 màu, nhờ đó tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí nhập thiết bị, tiết kiệm được điện năng.
Lĩnh vực đồ dùng dạy học, thiết bị gia dụng đã thu hút khá nhiều đề tài dự thi. Đáng chú ý giải pháp “Xây dựng
từ điển điện tử từ ngữ giáo khoa lớp 1 - khuyết tật trí tuệ” của TS. Nguyễn Thị Ly Kha và các cộng tác viên, đã đáp
ứng được yêu cầu giảng dạy cho trẻ khuyết tật, mang tính thời sự và tính nhân văn sâu sắc. Bằng việc sử dụng hình
ảnh và video, từ điển giúp cho trẻ dễ hiểu từ ngữ, từ đó vốn kiến thức của các em được tích lũy và sử dụng dễ dàng
hơn. Trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học, các đề tài dự thi có hàm lượng khoa học và công nghệ rất cao.
Giải pháp “Tạo kháng thể đơn dòng kháng protein E7 từ Human Papilloma virus (HPV type 18)” của PGS.TS. Hồ
Huỳnh Thùy Dương và các cộng sự, là giải pháp lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam nhằm tìm ra phương pháp
phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Giải pháp “Nghiên cứu và điều trị gãy sàn hốc mắt kết hợp lót chỗ gãy bằng chế
phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt Nam” của PGS. TS.BS. Lê Minh Thông và cộng tác viên trong lĩnh vực y tế
cũng là một kết quả rất phấn khởi. Kết quả nghiên cứu này sẽ thay thế sản phẩm ngoại nhập, bằng việc ứng dụng
công nghệ mới, với nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước nên đã giảm được giá thành trong điều trị, mang lại hiệu
quả kinh tế và có khả năng áp dụng trên diện rộng…

Nâng chất cho hội thi
Đến nay, phong trào Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật của TP.HCM đã tồn tại và phát triển được tròn 20 năm.
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Năm 1990 Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật thành phố được phát động lần đầu tiên, do còn mới nên số giải
pháp dự thi khi đó không nhiều (chỉ có 60 giải pháp thuộc một lĩnh vực duy nhất là lĩnh vực khoa học kỹ thuật).
Giai đoạn năm 1990 đến năm 2000, thời kỳ kinh tế xã hội còn gặp khó khăn, khung hoạt động nghiên cứu khoa học
còn hạn hẹp, nhưng phong trào Hội thi STKH & KT cũng đã thu hút đông đảo các nhà khoa học từ các trường đại
học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp tham gia. Kết quả thu được đáng chú ý nhất trong thời kỳ này là nhiều
sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quy trình và dây chuyền sản xuất. Từ giai đoạn năm 2000 đến năm 2009, kinh tế xã hội của TP.HCM bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh và ổn định, mặt bằng xã hội đã có những bước chuyển
biến phù hợp với nền kinh tế thị trường, chính vì vậy cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng
vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Đặc biệt là để cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, sản phẩm tạo ra có sức cạnh tranh cao, vài
năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã tổ chức các phòng nghiên cứu khoa học riêng cho mình
(công ty nhựa Sài Gòn, Kasati, Casumina, DNTN nhựa Chợ Lớn, Kymdan…) vì vậy các đề tài, giải pháp kỹ thuật
tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật những năm gần đây ngày càng nhiều về số lượng, phong phú đa dạng về lĩnh
vực.
KS. Hồ Thanh Vân, tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM - cơ quan thường trực của Ban tổ
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM cho biết, trong kế hoạch 5 năm sắp tới, Ban tổ chức sẽ tăng cường công tác
tuyên truyền, triển khai tổ chức các giải thưởng theo hướng mở để đa dạng hóa hơn nữa nội dung của hội thi nhằm
đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của nhiều ngành nghề và các lĩnh vực khoa học công nghệ đang có những bước
phát triển rất mạnh. Ban tổ chức cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức chuyên ngành có liên quan
tăng cường nâng cao chất lượng của công tác sau hội thi. Cụ thể là các đề tài, giải pháp có triển vọng sẽ được hỗ trợ
thỏa đáng để có thể nhân rộng, ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thùy An
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