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chuyeån giao tri thöùc

&

khôûi nghieäp
ÑHQGHN ñaõ xaùc ñònh söù meänh tieân phong trong vieäc xaây döïng chöông trình quoác
gia khôûi nghieäp; laø nôi khuyeán khích, khôi daäy nieàm ñam meâ, khaùt voïng khôûi
nghieäp vaø öôm troàng nhöõng taøi naêng khôûi nghieäp, goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng vaø
hoaøn thieän heä sinh thaùi quoác gia khôûi nghieäp. Ñeå thöïc hieän söù meänh ñoù, caùc nhaø
khoa hoïc cuûa ÑHQGHN luoân yù thöùc cao vieäc gaén keát chaët cheõ nghieân cöùu khoa
hoïc vôùi öùng duïng thöïc teá. Trong thôøi gian qua, caùc nhaø khoa hoïc cuûa ÑHQGHN ñaõ
vaø ñang chuyeån giao, öùng duïng caùc saûn phaåm khoa hoïc ñaày taâm huyeát vaø trí tueä
cuûa mình, ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi nöôùc nhaø.
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boä coâng cuï ñaùnh giaù
naêng löïc tieáng Vieät cho
ngöôøi nöôùc ngoaøi
Bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt cho người
nước ngoài do các nhà khoa học của Trường ĐH Khoa
học Xã hội & Nhân văn và Viện Công nghệ Thông
tin (ĐHQGHN) nghiên cứu, xây dựng theo thang đo
6 mức, 3 trình độ của khung tham chiếu châu Âu.
Hệ thống được vận hành tại Cổng thông tin điện tử:
vitest.vnu.edu.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số
17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 về Khung năng
lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Nhóm
các nhà khoa học, tác giả của Bộ công cụ đánh giá
năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài VIETEST của
ĐHQGHN đã tham gia vào nhóm xây dựng văn bản dự
thảo Thông tư này.
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chuyeån giao coâng ngheä tuyeån
sinh theo ñaùnh giaù naêng löïc
cho kyø thi tuyeån sinh toaøn quoác
naêm 2017
Sau 2 năm triển khai thành công, ĐHQGHN đã chuyển
giao mô hình, công nghệ, nguyên tắc và một phần ngân
hàng đề thi tuyển sinh đại học theo đánh giă năng lực cho
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các chuyên gia thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm tra, đánh giá,
cùng nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đang cùng tham
gia công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh mới của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

baùo caùo thöôøng nieân kinh teá
Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam là sản phẩm
đặc thù thuộc Chương trình Kinh tế vĩ mô và hội
nhập kinh tế quốc tế do TS. Nguyễn Đức Thành,
Trường ĐH Kinh tế chủ trì dưới sự bảo trợ của
ĐHQGHN và một số tổ chức quốc tế.
Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam được công bố
lần đầu tiên năm 2009, là chuỗi báo cáo được xuất
bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế lớn
trong năm, đồng thời thảo luận về viễn cảnh kinh
tế năm tới và đề xuất các chính sách liên quan. Đây
là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý,
hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như
cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề về kinh
tế vĩ mô tại Việt Nam.
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caùc cheá phaåm töø döôïc lieäu oâ ñaàu, yù dó,
tam thaát, ñan saâm vuøng Taây Baéc
Khi phát triển các sản phẩm điều trị các bệnh tim mạch thuộc đề tài phát triển
dược liệu Tây Bắc, nhóm Nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thanh Hải (Khoa Y Dược,
ĐHQGHN) nhận thấy dạng thuốc viên hoàn nhỏ giọt rất phù hợp để phát triển các
sản phẩm thuốc từ đan sâm, tam thất trên quan điểm hiện đại hóa thuốc y dược
học cổ truyền. Để phát triển thành công được dạng thuốc viên hoàn giọt thảo dược,
nhóm cần giải quyết được một số vấn đề như: Tách chiết được phân đoạn hoạt chất
có tác dụng sinh học mong muốn, có độ phân cực phù hợp nhất để hấp thu qua
màng sinh học để sử dụng bào chế thuốc; phát triển lại công nghệ sản xuất thuốc
viên hoàn nhỏ giọt đã bị lãng quên.
Viên hoàn thảo dược được nhóm phát triển bằng công nghệ nhỏ giọt, có nhiều ưu
điểm như: Liều sử dụng thấp hơn; có thể sử dụng bằng cách đặt dưới lưỡi để được
hấp thu tốt hơn; sử dụng các tá dược có khả năng tăng tính thấm, tăng thời gian
bán thải giúp tăng sinh khả dụng của thuốc; sản phẩm ổn định hơn; Thuận lợi hơn
để đảm bảo chất lượng thuốc.
Hiện nay, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải đã phối hợp với Công ty CP Dược phẩm Quảng
Bình để sản xuất và cung cấp trên thị trường. Dây truyền công nghệ này được
chuyển giao và triển khai tại Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình là dây truyền công
nghệ đầu tiên của Việt Nam được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép đạt tiêu
chuẩn GMP để sản xuất thuốc hoàn giọt.
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saûn phaåm sinh khoái naám Linh chi
Sản phẩm sinh khối nấm Linh chi Ganoderma lucidum của PGS.TS Nguyễn Thị
Chính (Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) được sản xuất
theo công nghệ lên men thu sinh khối với nhiều nhóm chất khác nhau.
Hiện nay bột sinh khối nấm Linh chi đã được chế biến thành một số loại sản
phẩm như: Sinh Linh (Bột sinh khối nấm Linh chi nguyên chất) 100g/hộp, rượu
Linh chi. Các sản phẩm này đã được Bộ Y tế kiểm tra chất lượng và được lưu
hành trên toàn quốc.
Bác sĩ Nguyễn Đức Hiền - Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội, đánh giá: “Qua thử nghiệm ở một số bệnh nhân cho thấy sinh khối
linh chi mà PGS.TS Nguyễn Thị Chính đang nghiên cứu có tác dụng điều hoà hệ
miễn dịch cơ thể, chống lão hoá, hỗ trợ trong việc chữa trị bệnh gan, đặc biệt
viêm gan nhiễm độc, chuyển hoá mỡ cao, bệnh cao huyết áp… Chúng tôi đã
có tổng kết đánh giá vấn đề này trong công trình nghiên cứu cấp Nhà nước (đã
được nghiệm thu và đạt xuất sắc) của chị”.

phaùt trieån coâng
ngheä saïch saûn
xuaát Biodiesel töø
daàu môõ pheá thaûi

GS.TSKH Lưu Văn Bôi đã cùng các cộng sự thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học
Tự nhiên, ĐHQGHN tiến hành nghiên cứu triển khai Dự này bắt đầu từ năm 2009 và sau
quá trình triển khai nghiên cứu thử nghiệm, với nguồn nguyên liệu đa dạng lấy dầu mỡ
thải động thực vật, dầu cọ, dầu hạt cao su, dầu đậu nành… trên cơ sở dây chuyền thiết
bị được tổ chức hỗ trợ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công “Quy trình công nghệ
sạch để sản xuất diesel sinh học có chất lượng cao” bằng thiết bị Pilot.
Đây là bộ thiết bị do dự án cung cấp, thiết bị Pilot sản xuất 1 ngày được 1 tấn và có độ tinh
khiết trên 98%, vượt qua được tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, có thể dùng để sản xuất
nhiên liệu B5, B10, B20, B100 để dùng cho các loại động cơ đốt trong chạy bằng Diesel
thay thế diesel dầu mỏ.
Hiện nay, sản phẩm dầu diesel sinh học chất lượng cao của GS.TSKH Lưu Văn Bôi đã được
chuyển giao cho Công ty vận chuyển khách Bài Thơ, Hạ Long và đang xúc tiến cho hệ
thống xe bus tại một số tỉnh thành trong cả nước.
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Tháng 5/2016, Khoa Y Dược, ĐHQGHN đã hoàn thiện Quy trình công nghệ bào chế các sản
phẩm từ dược liệu Ba kích và chuyển giao cho Công ty CP Dược Vật tư Y tế Quảng Ninh. Hiện nay
các sản phẩm chuyển giao đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất lưu hành trên thị trường bao gồm:

caùc saûn
phaåm töø döôïc
lieäu Ba kích

- Dạng nước uống tăng lực, giải độc: BAKAMAX-QN, FORGOMAX-QN,
- Dạng viên nang cứng: BAKEXTRA-QN, LIVSPRING-QN,
- Dạng viên nang mềm: BAKEXTRA-QN soft, LIVSPRING-QN soft.
Để phát triển các sản phẩm này cần trải qua các bước bào chế: chiết xuất dược liệu thu được cao
định chuẩn, điều chế dạng nanosome ba kích, xây dựng công thức các sản phẩm và bào chế
sản phẩm, đánh giá tác dụng.

heä thoáng caûnh baùo oâ nhieãm buïi töø aûnh
veä tinh - APOM
Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm bụi (APOM - Air pollution management
system) được xây dựng trên cơ sở mô hình hóa dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian,
đa độ phân giải với dữ liệu đo đạc bụi mặt đất để cung cấp các bản đồ, dữ liệu các
cảnh báo ô nhiễm bụi trên phạm vi cả nước. Sản phẩm được xây dựng bởi nhóm
nghiên cứu thuộc Trung tâm Công nghệ Tích hợp liên ngành và Giám sát hiện
trường (FIMO), Trường ĐH Công nghệ.
Hệ thống cảnh báo này có thể chuyển giao sử dụng cho các cơ quan quản lý nhà
nươc trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học nghiên cứu, tra cứu thông tin
liên quan đến ô nhiễm bụi ở Việt Nam và người dân cần các thông tin về ô nhiễm
bụi tại khu vực quan tâm. Tiếp tục hợp tác với Viện Môi trường Nhật Bản (NIES),
Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi
trường (CEM) và Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hà Nội, nhóm
nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển các hướng cung cấp các sản phẩm chỉ số bụi min
(PM), chỉ số chất lượng không khí (AQI) độ phân giải cao, đa thời gian; cung cấp
các dịch vụ hiển thị cảnh báo ô nhiễm bụi, ô nhiễm không khí trên nền tảng di
động như IOS, Android và kết hợp mạng cảm biến không dây.
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boä kit xaùc ñònh nhanh amoni trong caùc nguoàn
nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø aên uoáng
Các nhà khoa học: Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, Trần Thị Hồng của Trường ĐH Khoa
học Tự nhiên, ĐHQGHN, đã đăng ký bằng độc quyền sáng chế “Bộ kit xác định nhanh amoni
trong các nguồn nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống”, số hiệu VN 1-0014798 theo Quyết
định số 69742/QĐ-SHTT. Bộ kit thử của sáng chế cho kết quả test chỉ sau 5 đến 10 phút trong
mọi điều kiện; giúp cho việc quan trắc, đánh giá mức độ ô nhiễm amoni trong nước ngầm,
nước máy và một số nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt nhanh, thuận tiện. Bộ kít này giúp
các nghiên cứu, khảo sát hiện trường với khối lượng mẫu lớn trong 1 khoảng thời gian ngắn
với giá thành thấp; giúp cho công việc quan trắc, khảo sát định hướng và phát hiện ô nhiễm
amoni trong nước. Sản phẩm đã được giới thiệu tại Chợ Công nghệ và Thiết bị, Hội chợ Triển
lãm trong nước và quốc tế.
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saûn phaåm men vi sinh boå
sung thöùc aên cho gaø sieâu
thòt GreenBio CH16
Sản phẩm là kết quả của đề tài thuộc Phòng thí nghiệm
trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, giúp tăng
khả năng tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng,
giúp tăng trọng nhanh trên gà siêu thịt, tăng cường
hệ thống miễn dịch của gà và giảm hệ số chuyển hóa
thức ăn, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột do ảnh
hưởng của việc dùng kháng sinh và hóa chất.

heä thoáng quaûn trò taøi lieäu thoâng minh DocPro
Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro do Công ty FSI cùng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN
nghiên cứu phát triển dựa trên các công nghệ quản trị tài liệu tiên tiến trên thế giới và gắn liền với nhu cầu
thực tế của các khách hàng Việt Nam đã giành được sự đồng thuận, đánh giá cao của Ban Tổ chức và vinh
dự đạt danh hiệu Sao khuê 2016 cho nhóm sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu.
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saûn phaåm Heä thoáng phaân tích ngöõ nghóa vaø quaûn trò
töông taùc maïng xaõ hoäi SMCC
Đây là sản phẩm của nhóm các cựu sinh viên của Trường ĐH Công nghệ hiện đang làm việc tại Công ty
Cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin và vinh dự nhận giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Giải
thưởng Nhân tài đất Việt năm 2016.
Sản phẩm là hệ thống phân tích thống kê thông tin trên mạng xã hội có đầy đủ chức năng của một hệ
thống phần mềm dịch vụ SaaS, sử dụng các kỹ thuật Deep Learning tiên tiến để xử lý văn bản Tiếng Việt.
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saûn phaåm Saøn du lòch tröïc
tuyeán ñaàu tieân taïi Vieät Nam
Sản phẩm nhận giải Nhì Nhân tài đất Việt 2016 ở hạng
mục Công nghệ triển vọng.
Nói về Tripi, ông Trần Bình Giang - Giám đốc điều hành
Tripi - cựu sinh viên của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
cho biết, 3 thành viên sáng lập trong nhóm từ bỏ công
việc và học tập tại nước ngoài về Việt Nam quyết xây dựng
Tripi. Các thành viên sáng lập và các lập trình viên đều
là cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ, đạt nhiều giải
thưởng trong nước và quốc tế, đã nhận bằng tiến sĩ tại các
cơ sở đào tạo công nghệ thông tin uy tín trên thế giới.
Với thế mạnh am hiểu thị trường nội địa và khu vực, có sự
bảo trợ và tư vấn từ hiệp hội du lịch, Tripi mong muốn làm
tốt nhất để vượt đối thủ ngoại tại thị trường nội địa và khu
vực. Tripi - một sản phẩm thuần Việt, phát huy năng lực
của người Việt, phát triển các sản phẩm du lịch Việt Nam.

giaûi phaùp toaøn dieän cho camera giaùm saùt
Trưởng nhóm Nguyễn Đình Nam - cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin,
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN kỳ vọng sản phẩm sẽ mở đầu thời đại của
camera thông minh thay thế camera thường. Ngoài ra công ty cũng đang thực
hiện những dự án quảng bá địa điểm du lịch có quy mô lớn hướng tới sử dụng
camera không chỉ dừng lại là một sản phẩm giám sát mà còn là một công cụ để
quảng bá hình ảnh với du khách trên thế giới. Sản phẩm nhận giải Ba lĩnh vực
Công nghệ Thông tin, Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2016.
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baûo taøng aûo
Là bài toán đặt hàng của đội ngũ các nhà khảo cổ học thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội &
Nhân văn, ĐHQGHN đối với nhóm nghiên cứu do PGS.TS Đỗ Năng Toàn - Viện trưởng Viện
Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN.
Bảo tàng ảo giúp đặt hiện vật trong bối cảnh văn hoá, lịch sử mà bảo tàng thực không cho
phép. Bảo tàng ảo giúp người xem hiểu rõ hơn về công năng, giá trị sử dụng của hiện vật.
Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Nhân học. Trưng
bày ảo của Bảo tàng Nhân học trên thực tế đang đóng vai trò như một studio hay laboratory
phục vụ nghiên cứu khoa học.
Các bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đại học đều có thể xây dựng không gian trưng bày ảo
tại Phòng truyền thống thông qua bảo tàng ảo.
Nhóm đã và đang thực hiện các nghiên cứu và hợp tác liên quan đến các lĩnh vực chuyên sâu
như bảo tàng trực tuyến, phục dựng mặt người từ sọ của pháp y, phục dựng công trình kiến
trúc cổ, mô phỏng khói lửa phục vụ phòng cháy, chữa cháy…
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