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Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam đã từng bước khẳng 
định vị trí của mình trong cộng đồng các phòng thử nghiệm và các tổ chức cá nhân quan 
tâm đến hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam.

Trên tay các Bạn là cuốn Bản tin của Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam. Bản tin này 
là sự kết hợp giữa “Thử nghiệm ngày nay” và bản “ Thử nghiệm và đời sống” được phát 
hành tháng 12/2014.

Bản tin này được xây dựng trên cơ sở đóng góp trí tuệ của các Hội viên và mong được trở 
thành tiếng nói chung của Hội.

Kể từ tháng 3 năm 2015, Bản tin này sẽ được xuất bản định kỳ mỗi  tháng 1 số vào ngày 
10 hằng tháng và sẽ được chuyển tới các Hội viên và bạn đọc quan tâm qua đường Bưu 
điện và được đăng tải trên trang web của Hội: http://vinalab.org.vn.

Bản tin sẽ cung cấp cho Hội viên và Bạn đọc các thông tin hữu ích, bao gồm cả thông tin 
từ Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC); Hiệp hội Công nhận Phòng thí 
nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương (APLAC); Tạp chí Quản lý Thử nghiệm (labmanager); 
Các hướng dẫn của Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống (AOAC)…v.v. Có nhiều 
thông tin được dịch từ những tài liệu có bản quyền và khi đó sẽ được nhận diện bằng cụm 
từ “bản quyền thuộc về VINALAB”. Các thông tin này rất hữu ích và mang lại cho các Hội 
viên nhiều điều mới mẻ, phục vụ đắc lực cho hoạt động chuyên môn của mình.

Bản tin rất mong nhận được nhiều tin bài chia sẻ của các Hội viên và Bạn đọc quan tâm 
đến hoạt động thử nghiệm.

Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Thay mặt Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam tôi xin gửi tới toàn 
thể Hội viên, bạn đọc gần xa và gia đình lời chúc một Năm Mới an khang, thịnh vượng.

TS. Nguyễn Hữu Thiện
Chủ tịch Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam
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Chặng đường xây dựng phát triển của Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) 
cho đến hôm nay đã bước sang năm thứ 12. Trong 12 năm ấy, Hội đã là địa chỉ tin cậy để 
các phòng thử nghiệm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, cùng 
nhau đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng 
hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế. Và thành tựu ấy đạt được là có sự ghi dấu từ nỗ 
lực của toàn bộ Ban Chấp hành đến từng Hội viên.  

Trong 12 năm xây dựng và 
trưởng thành, VINALAB 

được nhận định là ngôi nhà 
chung để tập hợp, đoàn kết 
những chuyên gia thuộc các 
chuyên môn khác nhau nhằm 
tiến hành các hoạt động tư vấn, 
phản biện, nghiên cứu, triển 
khai, đào tạo và truyền bá kiến 
thức về lĩnh vực thử nghiệm. 
 Trong công tác tư vấn, 
VINALAB đã tư vấn xây 
dựng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn Quốc 
tế TCVN ISO 9001-2000; 
Hệ thống quản lý Phòng thử 
nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/
IEC 17025. Ngoài ra, Hội 
còn tư vấn Dự án Phòng thử 
nghiệm hóa lý – vi sinh và 
Quan trắc môi trường; Tư vấn 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, 
quy trình thử nghiệm cho một 
số cơ sở địa phương ở khu 

vực miền Bắc. 
  Trong công 
tác phản biện, 
Hội đã tham gia 
góp ý, phản biện 
Luật Tiêu chuẩn 
và Quy phạm kỹ 
thuật; Nghiên 
cứu đề xuất quy 
hoạch hệ thống 
phòng thí ng-
hiệm đo lường 
và thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm ở Việt 
Nam theo yêu cầu phát triển 
kinh tế và hội nhập đến năm 
2010; Xây dựng bộ hồ sơ tài 
liệu phản biện dự thảo Luật 
Chất lượng SPHH…
  Về nghiên cứu khoa học và 
bảo vệ môi trường, Hội được 
giao nghiên cứu hai đề tài đó 
là “Xây dựng quy trình thử
nghiệm thành thạo để áp 
dụng chung cho các phòng 
thử nghiệm ở Việt Nam”, 
“Nghiên cứu xây dựng một số 
quy trình thử rung để đánh giá 
độ ổn định của một số vật tư, 
thiết bị cảm biến sau sản xuất 
và sử dụng”, “Nghiên cứu xây 
dựng thí điểm một số chương 
trình đào tạo cho các phòng 
thử nghiệm Việt Nam”. 
 Trong công tác thông tin 
tuyên truyền và phổ biến kiến 

thức, Hội duy trì bản tin nội bộ 
hỗ trợ thông tin hàng tháng 
cho Hội viên, duy trì trang 
thông tin điện tử. Hội tổ chức 
Triển lãm – Hội chợ quốc tế 
và Hội thảo theo chuyên đề 
cung cấp thông tin rộng rãi 
về các hoạt động thử nghiệm 
phục vụ kinh tế trong nước và 
quốc tế. Hội còn tổ chức biên 
soạn chuyên san “Hoạt động 
thử nghiệm Việt Nam phục vụ 
phát triển kinh tế và hội nhập 
quốc tế”, chuyên san “Thử 
nghiệm ngày nay”, chuyên 
san “Các nguyên lý đảm bảo 
chất lượng cho các phòng thí 
nghiệm”, chuyên san “Phương 
pháp tính độ không đảm bảo 
đo cho các PTN môi trường”.
  Cùng với sự kiện “Đại hội 
toàn thể Hội các Phòng thử 
nghiệm Việt Nam nhiệm kỳ III” 
diễn ra vào ngày 5/08/2014 
vừa qua, chúng ta tin rằng 
VINALAB sẽ ngày càng mở 
rộng và phát triển khi Hội bầu 
được Ban Chấp hành nhiệm 
kỳ mới với sự đồng lòng, nhất 
trí cao để xây dựng Hội theo 
đúng nhiệm vụ và phương 
hướng hoạt động mà Hội đã 
đề ra. 

Theo www.vinalab.org.vn 
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Ngày 17/01/2015 tại Thành phố Vinh (Nghệ An), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TĐC) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN Nghệ An 
tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường 
hợp pháp của Việt Nam và 14 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/01).

Tham dự Lễ kỷ niệm có 
Thứ trưởng Bộ KH&CN 

Trần Việt Thanh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh 
Thanh Điền, Tổng Cục trưởng 
TĐC Ngô Quý Việt, Giám đốc 
Sở KH&CN Nghệ An Trần 
Quốc Thành, đại diện đến từ 
các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, 
TĐC hơn 50 tỉnh thành trong 
cả nước và đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan.
  Đo lường ngày càng có vai 
trò quan trọng đối với đời 
sống, sản xuất kinh doanh 
cũng như khoa học, an ninh, 
quốc phòng. Đo lường thống 
nhất góp phần đảm bảo công 
bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của mọi tổ chức, 
cá nhân trong các giao dịch 
kinh tế, dân sự; sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
vật tư, năng lượng; đảm bảo 
an toàn, bảo vệ sức khoẻ và 
môi trường; tăng cường hiệu 
lực quản lý nhà nước; góp 
phần thúc đẩy nâng cao năng 
suất chất lượng phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội và hội nhập 
kinh tế quốc tế.
  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Việt Thanh đánh giá cao 
những thành tựu của hoạt 
động đo lường Việt Nam trong 
thời gian qua. Trên nền tảng 
những kết quả đã đạt được, 
ngành đo lường cần khắc 
phục những khó khăn, tiếp 
tục phát huy những thế mạnh 
của ngành, góp phần nâng 
cao chất lượng sản phẩm với 
mục tiêu đảm bảo công bằng 

trong thương mại, đảm bảo 
sự trong sạch của môi trường 
và sức khỏe nhân dân. “Đo 
lường chính xác là công cụ 
quan trọng trong việc nâng 
cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân và công bằng xã 
hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
  Phó Tổng cục trưởng TĐC 
Trần Văn Vinh cho biết, năm 
2014, Tổng cục đã ban hành, 
soát xét, sửa đổi 34 các văn 
bản kỹ thuật đo lường Việt 
Nam (ĐLVN) về quy trình thử 
nghiệm, quy trình kiểm định, 
hiệu chuẩn phương tiện đo và 
chuẩn đo lường, nâng tổng số 
ĐLVN hiện nay là 230 kỹ thuật 
ĐLVN.
  Thực hiện quản lý chuẩn đo 
lường công tác trực tiếp dùng 
để kiểm định phương tiện 
đo, Tổng cục đã chứng nhận 
lại, chứng nhận mới cho 900 
chuẩn đo lường dùng để kiểm 
định phương tiện đo của 172 
tổ chức kiểm định. Hơn 5.500 
chuẩn đo lường đã chứng 
nhận; dùng để kiểm định của 
304 tổ chức kiểm định trong 
cả nước, góp phần đảm bảo 
tính thống nhất, tính liên kết 
của các chuẩn công tác trong 
hệ thống chuẩn đo lường.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
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  Về thực hiện việc kiểm 
định các phương tiện đo, 
Tổng cục đã xây dựng được 
mạng lưới kiểm định gồm 68 
tổ chức kiểm định thuộc hệ 
thống TĐC (09 Trung tâm kỹ 
thuật thuộc Sở KH&CN, 08 
Chi cục TĐC, 46 TTKT thuộc 
Chi cục TĐC, Viện ĐLVN, 3 
TTKT, Smedec 1) và 236 tổ 
chức kiểm định thuộc các Bộ, 
ngành, các thành phần kinh 
tế khác.
  Cũng trong năm 2014, Tổng 
cục đã thực hiện cấp đăng 
ký dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm cho 96 tổ 
chức, chứng nhận lại, chứng 
nhận bổ sung và cấp thẻ kiểm 
định viên đo lường cho 1465 
cá nhân thuộc các tổ chức 
kiểm định; chứng nhận cho 
4283 kiểm định viên, trong đó 
có 1131 người thuộc ngành 
TĐC và 3277 người thuộc 

các đơn vị, doanh nghiệp của 
các Bộ, ngành khác; 290.000 
phương tiện đo đã được kiểm 
định, hiệu chuẩn bởi các đơn 
vị sự nghiệp thuộc Tổng cục; 
1361 mẫu phương tiện đo 
được phê duyệt, trong đó có 
178 mẫu phương tiện đo sản 
xuất trong nước, 1183 mẫu 
phương tiện đo nhập khẩu,...
  Cũng theo Phó Tổng cục 
trưởng Trần Văn Vinh, với 
nhận thức đầy đủ và sâu 
sắc những nhiệm vụ trọng 
tâm trong năm 2015, kế thừa 
những thành tựu đã trong 
năm 2014, ngành đo lường 
sẽ tiếp tục phát huy tính chủ 
động, đáp ứng yêu cầu quản 
lý nhà nước về lĩnh vực đo 
lường cũng như nhu cầu của 
người dân, doanh nghiệp 
sáng tạo trong hoạt động đo 
lường trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay.

 Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, 
các đại biểu tham dự đã có 
dịp trao đổi, học tập kinh ng-
hiệm về một số hoạt động 
như: thanh tra, kiểm tra trong 
kinh doanh xăng dầu tại Nghệ 
An; phổ biến, tuyên truyền 
Luật Đo lường, Nghị định 86, 
các Thông tư về đo lường 
mới ban hành; tổ chức kiểm 
định cấp huyện,...
  Trước đó, ngày 16/01, Đoàn 
Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC 
do Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Việt Thanh dẫn đầu đã 
về dâng hương báo công với 
Bác tại Khu di tích Kim Liên 
và viếng mộ bà HoàngThị 
Loan, thân mẫu của Người.

Theo Cổng Thông tin 
điện tử - Bộ KH&CN
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Đại diện Lãnh đạo TĐC tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đo lường cho các cá nhân, tổ chức
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10 sự kiện Khoa học - Công nghệ nổi bật năm 2014 được 
công bố chiều ngày 24/12/2014 bởi Câu lạc bộ Nhà báo 
Khoa học và Công nghệ. Những sự kiện này được các nhà 
báo theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ bình chọn 
theo 6 lĩnh vực: Cơ chế chính sách, khoa học xã hội và 
nhân văn, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, hợp 
tác quốc tế và tôn vinh các nhà khoa học.
10 sự kiện được bình chọn gồm:

1. Một loạt Nghị định, Thông 
tư được ban hành để đưa 
nhanh Luật Khoa học và 
Công nghệ vào đời sống.
  Để cụ thể hóa Nghị quyết 
của Hội nghị Trung ương 6 
khóa XI về phát triển Khoa 
học và Công nghệ và Luật 
Khoa học và Công nghệ (sửa 
đổi Luật Khoa học và Công 
nghệ năm 2000), Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã trình 
Chính phủ ban hành 6 Nghị 
định hướng dẫn Luật nhằm 
đưa nhanh các cơ chế chính 
sách vào cuộc sống. Các 
thông tư quy định chi tiết nội 
dung của các nghị định cũng 
đã được hoàn thiện theo tinh 
thần đổi mới của Luật Khoa 
học và Công nghệ.
2. Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam (18/5).
  Lần đầu tiên Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (18/5) và tuần lễ truyền 
thông Khoa học và Công 
nghệ với chủ đề “Khoa học 
và Công nghệ- Động lực phát 
triển nhanh và bền vững” với 
sự tham gia của các bộ ngành, 

địa phương, các trường đại 
học, các viện nghiên cứu và 
các tổ chức khoa học- công 
nghệ trong cả nước.
3. Tổ chức thành công Hội 
thảo khoa học quốc tế: 
“Khảo cổ học dưới nước ở 
Việt Nam và Đông - Nam Á- 
hợp tác để phát triển”.
  Vào trung tuần tháng 10 năm 
2014, Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam phối hợp với 
tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức Hội 
thảo khoa học quốc tế “Khảo 
cổ học dưới nước ở Việt Nam 
và Đông Nam Á- Hợp tác để 
phát triển”.
  Các nhà khoa học đã khẳng 
định rằng Việt Nam là một 
quốc gia giàu tiềm năng về 
di sản văn hóa dưới nước, 
song đang đối mặt với nhiều 
khó khăn, vướng mắc trong 
nghiên cứu, bảo tồn và phát 
huy giá trị di sản văn hóa ở 
lĩnh vực này.
4. Sản xuất thép và vật liệu 
không nung từ bùn đỏ.
  Nằm trong khuôn khổ các 
nhiệm vụ của Chương trình 
Tây Nguyên 3, giai đoạn 
2011-2015, Viện Hóa học 

(thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) 
đã triển khai đề tài cấp Nhà 
nước: “Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất thép và vật liêu 
không nung từ bùn đỏ trong 
quá trình sản xuất alumin tại 
Tây Nguyên”.
Thành công bước đầu của 
đề tài là khâu “đột phá” đáng 
nghi nhận của các nhà khoa 
học trong việc sản xuất thép 
và vật liệu không nung từ bùn 
đỏ, bảo vệ môi trường.
5. Nghiên cứu thành công 
Vaccinn Rotavin-M1
  Việt Nam đã sản xuất và 
đưa vào thử nghiệm thành 
công vaccine phòng bệnh 
tiêu chảy cho trẻ em có tên 
Rotavin-M1, qua đó trở thành 
quốc gia thứ hai của châu Á 
và là nước thứ tư trên thế giới 
nghiên cứu và sản xuất thành 
công loại vaccine này.
  Thành công này thuộc về 
các nhà khoa học của Trung 
tâm nghiên cứu sản xuất 
vắcxin và sinh phẩm y tế (Bộ 
Y tế) do Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Lê Thị Luân làm chủ nhiệm 
đề tài.
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6. Viện Di truyền Nông 
nghiệp Việt Nam nhận Giải 
thưởng “Thành tựu xuất 
sắc”.
  Trong năm 2014, Cơ quan 
Năng lượng nguyên tử quốc 
tế (IAEA) trao giải thưởng 
cho các cá nhân và tổ chức 
của các nước thành viên có 
nhiều thành tựu trong lĩnh 
vực đột biến tạo giống, đóng 
góp hiệu quả vào bảo đảm 
an ninh lương thực và phát 
triển bền vững.
  Việt Nam đã giành được 
ba trong số 23 giải thưởng, 
trong đó có một giải thưởng 
“Thành tựu xuất sắc” được 
trao cho Viện Di truyền nông 
nghiệp Việt Nam.
7. Ứng dụng công nghệ tế 
bào gốc trong điều trị ung 
thư tại Bệnh viện Trung 
ương Huế.
  Nhóm bác sĩ, y tá Bệnh viện 
Trung ương Huế đã thực 
hiện thành công Đề tài cấp 
Nhà nước độc lập đầu tiên 
“Nghiên cứu sử dụng tế bào 
gốc tạo máu tự thân trong 
điều trị ung thư vú và ung thư 
buồng trứng”.
  Chị Nguyễn Thị Sau là 
người bệnh đã thoát khỏi căn 
bệnh ung thư sau khi được 
chữa bằng phương pháp 
điều trị ung thư bằng hóa 
trị liều cao, điều trị đích, kết 
hợp với ghép tế bào gốc tạo 
máu tự thân cho phép tiêu 
diệt tận gốc tế bào ung thư. 
Thành công của đề tài mở ra 
phương pháp mới trong điều 
trị ung thư ở Việt Nam nói 

chung và ung thư vú, ung thư 
buồng trứng nói riêng.
8. Hiệp định hợp tác Việt 
Nam và Hoa Kỳ về sử dụng 
hòa bình năng lượng hạt 
nhân.
  Ngày 6/5/2014, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
Nguyễn Quân và Ðại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam 
David Shear chính thức ký 
kết Hiệp định hợp tác giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
về sử dụng hòa bình năng 
lượng hạt nhân.
  Hiệp định này được ký kết 
nhằm điều chỉnh các giao 
dịch thương mại trong lĩnh 
vực hạt nhân và tạo khung 
pháp lý để tăng cường hợp 
tác giữa Việt Nam với các đối 
tác Hoa Kỳ trong các hoạt 
động nghiên cứu, đào tạo 
phát triển và ứng dụng năng 
lượng nguyên tử, nhất là 
trong phát triển điện hạt nhân 
tại Việt Nam.
9. Giáo sư Châu Văn Minh 
được bầu làm Viện sĩ Viện 
Hàn lâm Khoa học Belarus.
  Năm 2014, vượt qua 20 
ứng viên, giáo sư Châu Văn 
Minh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (VAST) cùng hai nhà 
khoa học khác trên thế giới 
đã được bầu là Viện sĩ Viện 
Hàn lâm khoa học Belarus.
  Kể từ tháng 3/2000 đến 
nay, Viện Hàn lâm Khoa học

 

Be-larus mới có thêm 3 viện 
sĩ nước ngoài, nâng tổng số 
viện sĩ người nước ngoài của 
Viện Hàn lâm Khoa học Be-
larus lên 13 người.
10. Ba nhà khoa học Việt 
Nam được Thomson 
Reuters tôn vinh là những 
nhà khoa học có ảnh hưởng 
nhất thế giới năm 2014.
  Ba nhà khoa học của Việt 
Nam vừa được tổ chức 
Thomson Reuters (tổ chức 
theo dõi và công bố thông tin 
tri thức về chuyên gia nghề 
nghiệp toàn cầu) xếp vào 
danh sách “Những nhà khoa 
học có ảnh hưởng nhất thế 
giới năm 2014”.
  Ba nhà khoa học đó là: Giáo 
sư Đàm Thanh Sơn (giảng 
dạy ngành vật lý tại Đại học 
Chicago, Mỹ); Giáo sư, Tiến 
sĩ Nguyễn Sơn Bình (nghiên 
cứu giảng dạy ngành hoá 
học tại Đại học Northwestern, 
Mỹ) và Phó Giáo sư; Tiến sĩ 
Nguyễn Xuân Hùng (nghiên 
cứu giảng dạy về ngành 
tính toán cơ học tại Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đại 
học Tôn Đức Thắng và Đại 
học Việt - Đức).
                           
                              Tổng hợp
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Một 
khi HIV xâm nhập 

vào tế bào người, nó sẽ ở lại 
đó mãi mãi. Virus “chèn” vĩnh viễn bộ 

gen chết người của nó vào DNA của nạn 
nhân, khiến họ phải điều trị suốt đời để giữ tính 

mạng.
Nhưng mới đây, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu ở

 Philadelphia (Mỹ) đã tìm ra cách “xóa sổ” hoàn toàn virus 
HIV ra khỏi tế bào của người bằng cách cắt nhỏ chúng.

Họ đã huy động một phối hợp gồm enzym cắt DNA có tên Cas9 
và một chuỗi RNA dẫn đường (gRNA) để “truy lùng” bộ gen của 

virus và xóa sổ DNA của nó.
Sau đó, bộ máy sửa chữa gen của tế bào sẽ tiếp quản công việc 

“hàn” các đầu của bộ gen bị đứt rời lại với nhau- kết quả là tế bào sẽ 
sạch virus.

“Vì hệ miễn dịch không thể tiêu diệt hết HIV-1, nên việc loại trừ virus là 
cần thiết để chữa khỏi bệnh,” nhóm nghiên cứu giải thích.

Trên Thế giới hiện có 33 triệu người nhiễm HIV, bao gồm hơn 1 triệu 
người ở Mỹ. Mỗi năm, nước này có thêm 50.000 người nhiễm virus.

Ở Anh, có khoảng 100.000 người nhiễm HIV ở Anh năm 2013.
Mặc dù các thuốc điều trị HIV đã giúp kiểm soát virus ở những 
người nhiễm trong 15 năm qua, song virus sẽ bùng phát trở lại 

nếu ngừng điều trị.
Bước đột phá của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học 
Y Temple đánh dấu nỗ lực thành công đầu tiên trong việc 

loại trừ virus HIV-1 thể ẩn ra khỏi tế bào của người- 
và có thể là cách để chữa khỏi hoàn toàn HIV và 

những bệnh nhiễm trùng thể ẩn khác.

Theo Gia đình và Pháp luật 
01-02-2015

Các 
nhà khoa 

học đã tìm ra 
cách “xóa sổ” 

virus HIV khỏi bộ 
gen của người bằng 
cách sử dụng một 
enzym để cắt nhỏ 

chúng.
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Kỳ 1:

Giới thiệu chung về 
ISO/IEC 17025 và 

AOAC

Phiên bản lần thứ nhất 
(1999)  của tiêu chuẩn này 

được xây dựng dựa trên bề 
dày kinh nghiệm áp dụng ISO/
IEC Guide 25 và EN 45001 và 
nó thay thế cả hai tiêu chuẩn 
vừa nêu. Tiêu chuẩn này gồm 
các yêu cầu mà các phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn phải 
đáp ứng nếu muốn chứng 
minh rằng phòng thử nghiệm 
và hiệu chuẩn (sau đây gọi 
tắt là PTN) đang áp dụng 
một hệ thống quản lý chất 
lượng, có năng lực kỹ thuật 
và có thể cung cấp các kết 
quả có giá trị về mặt kỹ thuật.
  Ấn bản đầu tiên tham khảo 
tiêu chuẩn ISO 9001:1994 
và ISO 9002:1994. Các 
tiêu chuẩn này đã được 
thay thế bởi tiêu chuẩn ISO 
9001:2000, dẫn tới sự cần 
thiết phải thay đổi tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025. Trong phiên 
bản lần thứ hai này, các điều 

khoản của tiêu chuẩn được 
sửa đổi và bổ sung khi cần 
thiết để phù hợp với ISO 
9001:2000.
  Các tổ chức công nhận thừa 
nhận năng lực của các phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn cần 
sử dụng tiêu chuẩn này làm 
cơ sở cho việc công nhận. 
Điều 4 qui định các yêu cầu 
cần có cho việc quản lý tốt. 
Điều 5 qui định các yêu cầu 
về năng lực kỹ thuật đối với 
loại phép thử và/hoặc hiệu 
chuẩn mà PTN thực hiện.   
  Việc sử dụng rộng rãi các hệ 
thống quản lý chất lượng nhìn 
chung đã làm tăng nhu cầu 
đảm bảo cho các PTN trực 
thuộc một tổ chức lớn hơn 
hoặc các PTN cung cấp các 
dịch vụ khác có thể hoạt động 
theo một hệ thống chất lượng 
phù hợp với ISO 9001 và tiêu 
chuẩn này. Vì vậy, việc tích 
hợp tất cả những yêu cầu của 

ISO 9001 có liên quan đến 
phạm vi các dịch vụ thử nghiệm 
và hiệu chuẩn thuộc hệ thống 
quản lý PTN đã được thực 
hiện thận trọng.
  Các PTN đáp ứng được tiêu 
chuẩn này sẽ hoạt động phù 
hợp với ISO 9001.
Bản thân sự phù hợp của một 
hệ thống quản lý chất lượng 
trong PTN đang hoạt động 
theo các yêu cầu của ISO 
9001 không chứng tỏ năng 
lực của PTN trong việc cung 
cấp các kết quả và dữ liệu có 
giá trị về mặt kĩ thuật. Sự phù 
hợp đối với tiêu chuẩn này 
(ISO/IEC 17025) cũng không 
có nghĩa là hệ thống quản 
lý chất lượng PTN đang sử 
dụng phù hợp với tất cả các 
yêu cầu của ISO 9001.
  Sự chấp nhận kết quả thử
nghiệm và hiệu chuẩn giữa 
các quốc gia sẽ thuận lợi 
hơn nếu các PTN tuân thủ

SO/IEC 17025 được xây dựng bởi Uỷ ban Đánh giá sự phù hợp (CASCO). Sau đó được 
gửi cho các tổ chức quốc gia là thành viên của ISO và IEC để bỏ phiếu và được thông 
qua bởi cả hai tổ chức.  Phiên bản thứ hai này huỷ bỏ và thay thế phiên bản đầu tiên 
(ISO/IEC 17025:1999), đã được xoát xét về mặt kỹ thuật.
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tiêu chuẩn này và nếu PTN được công nhận 
bởi các tổ chức công nhận tham gia thỏa ước 
thừa nhận lẫn nhau với các tổ chức tương 
đương của các quốc gia khác sử dụng tiêu 
chuẩn này.
  Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo điều 
kiện cho sự hợp tác giữa các PTN và các tổ 
chức khác nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm và làm hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục.
Giới thiệu AOAC
  Hướng dẫn của AOAC Quốc tế đối với Phòng 
thử nghiệm thực hiện thử nghiệm Vi Sinh và 
Hóa học trong Thực phẩm và Dược phẩm, tài 
liệu Bổ trợ giải thích ISO/IEC 17025:2005 đưa 
ra những tiêu chí chi tiết để hỗ trợ việc đánh 
giá những yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện 
các loại phân tích này. Tài liệu này bám sát 
theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025.  Đối với những phần trong ISO/IEC 
17025 đã được giải thích một cách đầy đủ và 
tập trung đủ vào các PTN thì không cần thiết 
đưa ra thêm giải thích. 
  AOAC hoan nghênh những ý kiến đóng góp 
chỉnh sửa nội dung từ các nhà chuyên môn. 
Những đề nghị này sẽ được ALACC xem xét 
để quyết định nếu như cần giải thích. Tuy 
nhiên, để thuận tiện cho việc rà soát, xin vui 
lòng gửi đóng góp ý kiến dưới dạng  câu hỏi 
Có hoặc Không (Yes/No). Các giải thích như 
vậy sẽ được đăng trên Website của AOAC 
(www.aoac.org) trong phần Công nhận dưới 
dạng những câu hỏi thường gặp (FAQ). 
  Một số trích dẫn được lấy nguồn từ Hướng 
dẫn của CITAC/Eurachem về Chất lượng 
Hóa phân tích: Một tài liệu bổ trợ công nhận 
(2002). Tài liệu này được sao lại dưới sự cho 
phép của các tác giả.
Khái quát AOAC
  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban 
hành ấn bản thứ hai của tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025, “Yêu cầu chung về năng lực phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn” vào tháng 5 năm 
2005. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu 
cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn để thiết 
lập hệ thống quản lý đảm bảo việc thu được 
những dữ liệu thử nghiệm phù hợp và đáng 
tin cậy. Vì ISO 17025 là nhằm áp dụng cho 
cả phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn 
nên nó cần phải bao quát hai lĩnh vực đó. Tuy 
nhiên, ISO 17025 đã trình bày những yêu cầu 
quản lý cho các phòng thử nghiệm này theo 
cách đầy đủ và súc tích. Các cơ quan chức 
năng, trong bối cảnh các quy định Thực hành 
Sản xuất Tốt Hiện hành, giới thiệu một triết 
lý quy định đưa ra hướng áp dụng phù hợp 
của tiêu chuẩn này cho các PTN dưới sự quản 
lý của họ. Phù hợp với triết lý đó và với nhu 
cầu của các phòng thử nghiệm, tài liệu này 
cung cấp những chỉ dẫn chính xác hơn để đáp 
ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, tránh việc diễn 
giải tiêu chuẩn không thống nhất. Cách tiếp 
cận này nhất quán với cách làm của cơ quan 
chức năng và với nhu cầu thiết lập các cách 
áp dụng cho các lĩnh vực cụ thể. 
  Nhiều cơ quan chức năng đã chứng minh sự 
chấp nhận và khả dụng của tiêu chuẩn ISO 
17025 bằng cách đạt được công nhận cho 
phòng thử nghiệm riêng của họ, cũng như 
bằng cách tích cực tham gia vào việc duy trì 
hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 17025.

Nguồn: AOAC
Bùi Thưởng dịch

(Bản quyền thuộc về VINALAB)

Kỳ sau:  ISO/IEC 17025 “Yêu cầu chung về năng 
lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” – Phạm vi, 

tài liệu viện dẫn
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Hóa chất được sử dụng 
trong hầu hết các lĩnh vực 

xã hội. Chúng ta sử dụng hóa 
chất để làm ra các đặc tính của 
sản phẩm. Mọi người tiếp xúc 
với hóa chất tại nơi làm việc, 
tại nhà và qua môi trường. Sự 
tiếp xúc xảy ra do sản xuất, sử 
dụng và xử lý rác thải. 
  Việc sản xuất hóa chất trên 
thế giới ngày càng tăng với 
tốc độ rất nhanh. Nhiều hóa 
chất gây hại đến sức khỏe con 
người và môi trường. Hóa chất 
có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm 

trọng đối với phụ nữ mang thai, 
người già và trẻ em. Một khảo 
sát về lao động trẻ em tại các 
quốc gia đang phát triển đã chỉ 
ra hơn 60% các lao động trẻ 
em tiếp xúc với các hóa chất 
và hơn 25% trong số này gặp 
nguy hại tiếp xúc với các hóa 
chất (World Bank).
  Việc kiểm soát các hóa chất 
có thể cứu tính mạng con 
người, môi trường và tiết kiệm 
tiền bạc. Chính vì tầm quan 
trọng của ảnh hưởng hóa 
chất, chúng ta cần đặt mục tiêu 

quản lý rủi ro hóa chất. Trước 
hết là nhận biệt các đặc tính 
nguy hiểm của các hóa chất 
bằng cách kiểm tra, tìm kiếm 
dữ liệu, đánh giá rủi ro mức 
độ nguy hiểm từ đó thông tin 
cho người sử dụng về những 
rủi ro và phương thức sử dụng 
an toàn thông qua các hình 
thức phân loại, dán nhãn, SDS 
(Safety data sheet – phiếu an 
toàn),…từ đó đánh giá các rủi 
ro và đưa ra các biện pháp 
giảm nguy cơ rủi ro trong quá 
trình sử dụng và xử lý khác.

  Các sản phẩm hóa chất nhất 
thiết cần phải được yêu cầu 
có phiếu an toàn và nhãn hóa 
chất, trong đó các cảnh báo về 
an toàn hóa chất phải thể hiện 
rõ bằng các quy ước Quốc tế. 
  Phiếu an toàn là mẫu phiếu 
với các số liệu liên quan đến 
tính chất của hóa chất, bao 
gồm các thông tin như số liệu 
về vật lý, độ độc, ảnh hưởng 
đến sức khỏe, hoạt tính, lưu 
trữ, xử lý, thiết bị bảo vệ và thủ 
tục xử lý.    
  Phiếu an toàn này có ý nghĩa 
đối với các công nhân, người 

trực tiếp tiếp xúc tại nơi làm 
việc, những đối tượng cần 
biết các phương pháp lưu trữ 
hoặc nhiệm vụ ứng phó khẩn 
cấp. Phiếu an toàn trong nhiều 
trường hợp không có ý nghĩa 
với người tiêu dùng.  Bên cạnh 
phiếu SDS, nhãn hàng hóa 
chất đóng vai trò quan trọng 
trong việc cảnh báo và nhận 
dạng. Nhãn hàng hóa là công 
cụ cung cấp thông tin nguy hại 
của hóa chất bao gồm hướng 
dẫn sử dụng an toàn, thể hiện 
mọi khả năng nguy hại của hóa 
chất: nguy hại sức khỏe, môi 

trường và vật lý. Trên nhãn có 
kèm theo quy ước về các hình 
đồ cảnh báo.

Ghi nhãn và phiếu an toàn

Các loại hóa chất được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội vì vậy cần có thông 
tin cho người sử dụng về những rủi ro và mức độ an toàn. “Hệ thống hài hòa toàn cầu về 
phân loại và ghi nhãn hàng hóa” là phương thức tiếp cận thống nhất, mạch lạc, dễ hiểu.
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  Theo GHS (Hệ thống hài hòa 
toàn cầu, tiêu chuẩn của Liên 
Hợp Quốc), trên nhãn hàng 
hóa, ngoài tên địa chỉ và số 
điện thoại nhà cung cấp và 
nhận dạng sản phẩm ( tên 
thương mại và nhận dạng 
của mọi thành phần) là các 
hình đồ cảnh báo nguy hại, từ 
cảnh báo, cảnh báo nguy cơ, 
phương pháp phòng ngừa,…
  Các loại hoá chất được sử 
dụng trong hầu hết các lĩnh 
vực của xã hội, trong cuộc 
sống hàng ngày cũng như 
trong sản xuất công nghiệp, 
chính vì vậy, cần có thông tin 
cho người sử dụng về những 
rủi ro cũng như mức độ an 

toàn cho từng loại. Hệ thống 
hài hòa toàn cầu về phân loại 
và ghi nhãn hoá chất (GHS) là 
phương thức tiếp cận thống 
nhất, mạch lạc, dễ hiểu và 
phân loại các đặc tính nguy 
hại của hoá chất và cách ghi 
thông tin trao đổi trên nhãn. 
  GHS có vai trò quan trọng là 
đưa ra các tiêu chí thống nhất, 
qua đó hình thành chuẩn mực 
chung trong đánh giá và phân 
loại hoá chất và hỗn hợp hoá 
chất. GHS cũng cung cấp 
những biểu trưng nguy hại 
và những cảnh báo thống 
nhất trong mô tả hoá chất 
như những hướng dẫn phòng 
ngừa thống nhất đối với các 

bên liên quan, qua đó, tạo ra 
sự nhận thức chung chuẩn 
mực, đồng đều trên toàn cầu. 
  Xuất phát từ yêu cầu thực 
tế, Việt Nam đã bắt đầu tiếp 
cận GHS từ năm 2003 và từ 
đó đến nay, được sự giúp đỡ 
của nhiều tổ chức chính phủ 
các nước, nhận thức GHS 
của Việt Nam đã được nâng 
cao rõ rệt. Luật Hoá chất 
của Việt Nam có hiệu lực từ 
01/7/2008, đã đề cập đến việc 
áp dụng GHS và khẳng định 
Việt Nam có đầy dủ các điều 
kiện cần thiết đảm bảo thực 
hiện GHS.

Theo www.hoahocngaynay.com

Tiến sỹ Sukhanya Jayachandra - Chuyên gia nghiên cứu cao 
cấp, Chủ tịch Cellular Resource Group, lãnh đạo Discovery 

Profiling Compound Management tại Bristol-Myers Squibb 
(BMS) nói chuyện với Biên tập viên, Tiến sỹ Tanuja 

Koppal về cơ sở chủ yếu nuôi cấy tế bào và những 
tác động bởi việc áp dụng các công nghệ tự động. 
Bà đưa ra những lời khuyên về lý do tại sao nên đi 

vào tự động hóa phòng thí nghiệm, áp dụng ở đâu? 
Như thế nào? Những phòng thí nghiệm nào nên áp dụng 

và họ được và mất gì khi áp dụng?

Hỏi: Việc tự động hóa được thực hiện và áp dụng tại BMS như thế nào?

Trả lời: Trong những năm cuối thập niên 1990, xu hướng trong ngành công nghiệp dược phẩm là 
thực hiện nhiều sàng lọc hiệu suất cao. BMS cảm thấy rằng lđã không đủ khả năng để bao trùm 
được hết các hợp chất và xem xét tất cả các phân tử nhỏ cho bất kỳ loại thuốc  nào. 
  Các nguồn lực khổng lồ đã được sử dụng để tự động hóa việc sàng lọc hợp chất và cơ sở hạ tầng 
cho việc sàng lọc, cho phép tự động sàng lọc hiệu suất cao. Nếu quá trình sàng lọc diễn ra liên tục 
trong 5 hoặc 7 ngày và tiếp tục kéo dài trong nhiều tuần, lượng đầu vào và đầu ra hàng ngày cần 
phải nhất quán. Vì vậy, ban đầu, tự động hóa là cần thiết cho việc đem lại các dòng tế bào, hóa chất 
và các hợp chất cho quá trình sàng lọc.

(Tiếp theo trang 10)
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Hỏi: Bà có suy nghĩ về những khía cạnh cần được tự động hóa và tự động hóa 
đến mức độ nào?
Trả lời: Ban đầu chúng tôi 
xem xét những gì có thể được 
tự động hóa và những lợi ích 
lớn nhất có thể thu được. Rõ 
ràng, tự động hóa có thể áp 
dụng cho việc phân phối các 
hợp chất; nhưng nhìn từ việc 
nuôi cấy tế bào, liệu chúng 
ta có thể tự động hoá một số 
các quá trình đã được nâng 
cấp quy mô hay không? Có 
những công ty ở châu Âu đã 

thực hiện việc này ở thời điểm 
đó, vì vậy chúng tôi đã nhập 
về các máy đầu tiên để tự 
động hóa một dòng tế bào và 
mở rộng quy mô của nó. Đó 
là phiên bản đầu tiên của tự 
động nuôi cấy tế bào. 
  Năm 2000, đã có một tập 
đoàn được thành lập với 05 
công ty dược phẩm lớn ký kết 
Hiệp định Đối tác Tự động hóa 
(TAP) với 01 nhà cung cấp để 

phát triển thế hệ tự động hóa 
nuôi cấy tế bào động vật có 
vú tiếp theo. Các mẫu thiết 
kế cũng đã được nghiên cứu 
với thông số kỹ thuật đáp ứng 
những gì họ mong muốn máy 
móc thực hiện. Điều đó dẫn 
đến việc ra đời thế hệ tự động 
hóa thứ hai và việc tạo ra các 
hệ thống SelecT và Compact 
SelecT, chính là tiêu chuẩn 
công nghiệp hiện nay.

Hỏi: Có phải đã có những công việc không thể được tự động hóa được và một 
số việc tự động hóa mang lại thuận lợi hơn?

Trả lời: Hầu hết các khía cạnh 
của quá trình nuôi cấy tế bào 
có thể và đã được tự động 
hóa, ngoại trừ khả năng ra 
quyết định và rã đông các 
dòng tế bào. Việc trực quan 
hoá không thể tự động hóa 
được, nó đòi hỏi sự can thiệp 

của con người để kiểm tra các 
tế bào, xác định xem chúng có 
khỏe,chất lượng có tốt không. 
  Tất cả các công đoạn còn 
lại của quá trình, bao gồm cả 
việc chăm sóc thường xuyên, 
nuôi cấy và duy trì các dòng 
tế bào và đặt các tế bào vào 

đĩa (plate) xét nghiệm, đều 
đã được tự động hóa. Một 
nhiệm vụ khác mà máy móc 
không thể làm là lấy một lọ từ 
kho lạnh (-140 ° C) và làm tan 
đông, vì không có trạm làm 
tan đông hay một máy ly tâm 
trong hệ thống.

Hỏi: Làm thế nào để bà tính toán lợi nhuận đầu tư cho những việc tự động hóa?

Trả lời: Một trong những máy 
móc, như SelectT, có thể làm 
công việc của ít nhất bốn 
nhân viên làm việc toàn thời 
gian (FTEs). Tất nhiên, trong 
hai năm đầu tiên đã có những 
thách thức về kỹ thuật, tuy 
nhiên, chúng tôi đã thực sự 
tối ưu hóa hệ thống. Ngoài ra 
hệ thống này hoạt động liên 
tục 24/7, điều này chúng ta 

thấy rõ không thể duy trì đối 
với con người. Ưu điểm lớn 
nhất của hoạt động 24/7 là 
thời gian chết tối thiểu. 
  Trong quá khứ, thứ hai là 
ngày không sàng lọc tế bào, 
do các tế bào cần phải được 
đặt qua đêm vào đĩa xét ng-
hiệm. Nhưng bây giờ máy 
móc sẽ đưa vào và ta có đĩa 
xét nghiệm sẵn sàng vào 

ngày chủ nhật và đến thứ hai 
các tế bào đã sẵn sàng. Điều 
này cũng đúng khi thời tiết 
xấu hoặc nếu thiết bị dừng 
đột ngột vì một lý do nào đó.  
Bởi vì các hệ thống này đều 
có điện dự phòng, thậm chí 
nếu nhân viên không thể đến 
được (địa điểm làm việc), 
máy vẫn chạy và công việc 
không bị gián đoạn.

Hỏi: Bà có thấy bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác của tự động hóa về mặt tiết kiệm 
chi phí từ chất phản ứng hoặc các tế bào?

Hỏi: Bà có suy nghĩ về những khía cạnh cần được tự động hóa và tự động hóa đến 
mức độ nào?

Trả lời: Ban đầu chúng tôi xem xét những gì có thể được tự động hóa và những lợi ích lớn nhất 
có thể thu được. Rõ ràng, tự động hóa có thể áp dụng cho việc phân phối các hợp chất; nhưng 
nhìn từ việc nuôi cấy tế bào, liệu chúng ta có thể tự động hoá một số các quá trình đã được 
nâng cấp quy mô hay không? Có những công ty ở châu Âu đã thực hiện việc này ở thời điểm 
đó, vì vậy chúng tôi đã nhập về các máy đầu tiên để tự động hóa một dòng tế bào và mở rộng 
quy mô của nó. Đó là phiên bản đầu tiên của tự động nuôi cấy tế bào. 
  Năm 2000, đã có một tập đoàn được thành lập với 05 công ty dược phẩm lớn ký kết Thỏa 
thuận Đối tác Tự động hóa (TAP) với 01 nhà cung cấp để phát triển thế hệ tự động hóa nuôi 
cấy tế bào động vật có vú tiếp theo. Các mẫu thiết kế cũng đã được nghiên cứu với thông số 
kỹ thuật đáp ứng những gì họ mong muốn máy móc thực hiện. Điều đó dẫn đến việc ra đời thế 
hệ tự động hóa thứ hai và việc tạo ra các hệ thống SelecT và Compact SelecT, chính là tiêu 
chuẩn công nghiệp hiện nay.

Hỏi: Có phải đã có những công việc không thể được tự động hóa được và một số việc 
tự động hóa mang lại thuận lợi hơn?

Trả lời: Hầu hết các khía cạnh của quá trình nuôi cấy tế bào có thể và đã được tự động hóa, 
ngoại trừ khả năng ra quyết định và rã đông các dòng tế bào. Việc trực quan hoá không thể tự 
động hóa được, nó đòi hỏi sự can thiệp của con người để kiểm tra các tế bào, xác định xem 
chúng có khỏe,chất lượng có tốt không. 
  Tất cả các công đoạn còn lại của quá trình, bao gồm cả việc chăm sóc thường xuyên, nuôi cấy 
và duy trì các dòng tế bào và đặt các tế bào vào đĩa (plate) xét nghiệm, đều đã được tự động 
hóa. Một nhiệm vụ khác mà máy móc không thể làm là lấy một lọ từ kho lạnh (-140 ° C) và làm 
tan đông, vì không có thiết bị rã đông hay một máy ly tâm trong hệ thống.

Hỏi: Làm thế nào để bà tính toán lợi nhuận đầu tư cho những việc tự động hóa?

Trả lời: Một trong những máy móc, như SelectT, có thể làm công việc của ít nhất bốn nhân 
viên làm việc toàn thời gian (FTEs). Tất nhiên, trong hai năm đầu tiên đã có những thách thức 
về kỹ thuật, tuy nhiên, chúng tôi đã thực sự tối ưu hóa hệ thống. Ngoài ra hệ thống này hoạt 
động liên tục 24/7, điều này chúng ta thấy rõ không thể duy trì đối với con người. Ưu điểm lớn 
nhất của hoạt động 24/7 là thời gian chết tối thiểu. 
  Trong quá khứ, thứ hai là ngày không sàng lọc tế bào, do các tế bào cần phải được đặt qua 
đêm vào đĩa xét nghiệm. Nhưng bây giờ máy móc sẽ đưa vào và ta có đĩa xét nghiệm sẵn 
sàng vào ngày chủ nhật và đến thứ hai các tế bào đã sẵn sàng. Điều này cũng đúng khi thời 
tiết xấu hoặc nếu thiết bị dừng đột ngột vì một lý do nào đó.  Bởi vì các hệ thống này đều có 
điện dự phòng, thậm chí nếu nhân viên không thể đến được (địa điểm làm việc), máy vẫn chạy 
và công việc không bị gián đoạn.

Hỏi: Bà có thấy bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác của tự động hóa về mặt tiết kiệm chi phí 
từ chất phản ứng hoặc các tế bào?
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Trả lời: Do cùng một điều kiện môi trường, tự động hóa có thể được áp dụng cho nhiều dòng 
tế bào, sản lượng chắc chắn có thể tăng. Vì các dòng tế bào được xử lý tuần tự, không có sự 
nhiễm khuẩn chéo giữa các dòng tế bào. Vì vậy, theo thời gian, các bạn có thể sử dụng ít vật 
tư hơn vì chất thải từ các lỗi thủ công đã giảm đi. 
Tuy nhiên, máy móc không nhanh hơn so với người. Máy có thể mất nhiều thời gian hơn một 
chút để xử lý một bình flask, nhưng nó hoạt động nhất quán hơn và chính xác hơn. Rất cần đến 
các nhà khoa học để hiểu lý thuyết sinh học, nhưng một khi máy móc đã được thiết lập và làm 
việc, họ là nguồn lực để thực hiện các thí nghiệm khoa học khác mà không yêu cầu nhiệm vụ 
lặp đi lặp lại - những việc  gây ra rất nhiều vấn đề tối ưu hoá nguồn lực. Đó là lợi ích thực sự.

Hỏi: Bà đã lập kế hoạch tự động hóa cho phòng thí nghiệm hiện có hay cần phải 
thiết kế lại các phòng thí nghiệm?

Hỏi: Cần có những loại hình đào tạo nhân viên nào khi sử dụng thiết bị tự động?

Hỏi: Bà có lời khuyên gì đối với những nhà quản lý phòng thí nghiệm có ý định 
tự động hóa phòng thí nghiệm của họ?

Trả lời: Thật may mắn cho chúng tôi, khi bắt đầu sàng lọc hiệu suất cao tại BMS, khu 
thí nghiệm riêng tích hợp tự động hóa đã được xây dựng một cách hoàn toàn mới thêm 
vào tòa nhà với sự chú ý kỹ thuật nhất định. Với việc kiểm soát kỹ thuật đặt tại chỗ và 
xử lý hợp lý vấn đề không khí, chúng tôi đã không gặp phải vấn đề ô nhiễm lớn nào 
trong mười năm qua.

Trả lời: Những nhân viên tay nghề cao được đào tạo chuyên sâu trong nhiều tuần, và sau đó 
họ đào tạo lại những người khác. Do đó, chúng tôi có một nhân viên tay nghề cao duy trì hệ 
thống phối hợp cùng đội ngũ kỹ sư cơ khí. Nhân viên đó phối hợp tất cả các bước vận hành 
cơ bản và được đào tạo về phục hồi lỗi sơ cấp.

Trả lời: Với tự động hóa, lợi ích quan trọng là sự nhất quán. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất 
là chi phí cho vốn đầu tư. Vì vậy, câu hỏi là, bạn có đang thực hiện một hoạt động cần tới một 
nguồn cung cấp hiệu suất cao một dòng tế bào cụ thể hay nhiều dòng tế bào, và ngân sách 
cho phép bạn thực hiện là bao nhiêu? Việc đầu tư không chỉ giới hạn trong việc mua máy móc 
và có thử nghiệm viên vận hành nó. Bạn còn cần có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật và cơ khí 
để duy trì. 
Rất nhiều hệ thống loại này sử dụng các loại bình flask và pipet đặc biệt. Vì vậy, có một chi phí 
vận hành nhất định liên quan đến các máy móc này, bao gồm cả các hợp đồng dịch vụ. Chúng 
ta đang nói về một khoản chi phí tầm $200,000 cho một năm trước hết để triển khai liên tục.
  Nếu ngân sách cho phép, tự động hóa là một điều tuyệt vời để thực hiện, bởi vì nó giúp loại 
bỏ những vất vả hàng ngày liên quan đến việc phải dành nhều thời gian cho việc nuôi cấy tế 
bào. Với tự động hóa, các nhà khoa học có điều kiện để làm các thí nghiệm thực sự hơn họ 
phải ngồi dưới một tủ hút, nuôi cấy và chuyển các tế bào. 
  Nuôi cấy tế bào đòi hỏi một tập hợp kỹ năng riêng của nó, nhưng nó cũng liên quan đến nhiều 
nhiệm vụ lặp lại thường xuyên. Nếu bạn có điều kiện để không làm những nhiệm vụ này, bạn 
không cần phải làm chúng hãy để máy móc thay thế bạn.
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  BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp 
hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium- BRC) thiết 
lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và 
an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 
8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia. 
  Tuy nhiên, để nắm bắt và áp dụng theo bộ tài liệu dài 82 trang 
của hệ thống quản lý BRC, với nhiều người mới, đó là một khó khăn không nhỏ. Họ có 
thể bị rối trong rất nhiều các yêu cầu.
  Các yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về An toàn thực phẩm 
được mô tả chi tiết trong 7 phần của tiêu chuẩn. Một số yêu cầu có thể không thích hợp 
cho tất cả các doanh nhiệp nhưng theo quy định của tiêu chuẩn này, có 10 yêu cầu cơ bản 
mà các doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng, nếu muốn được chứng nhận. 

10 yêu cầu cơ bản của Tiêu chuẩn BRC bao gồm:

1. Cam kết của lãnh đạo cấp 
cao và liên tục cải tiến: 
  Lãnh đạo cấp cao phải 
chứng minh cam kết đáp ứng 
các yêu cầu của Tiêu chuẩn 
BRC bằng cách cung cấp đầy 
đủ các nguồn lực, thông tin 
liên lạc, xem xét, lãnh đạo và 
hành động để cải tiến.
2. Kế hoạch an toàn thực 
phẩm - Phân tích mối nguy 
và kiểm soát: 
   Kế hoạch an toàn thực 
phẩm cần được xây dựng 
dựa trên các nguyên tắc 
HACCP CODEX toàn diện, 
được triển khai áp dụng và 
duy trì. Kế hoạch này nên 
tham khảo các yêu cầu pháp 
lý, quy phạm hay hướng dẫn 
từ ngành liên quan.
3. Đánh giá nội bộ: 
    Cần có một hệ thống đánh 
giá hiệu quả để xác minh Hệ 
thống quản lý chất lượng an 

toàn thực phẩm và các quy 
trình liên quan đảm bảo các 
yêu cầu của tiêu chuẩn, có 
hiệu quả và được tuân thủ.
4. Hành động khắc phục và 
phòng ngừa:
  Cần có các quy trình hiện 
hành để điều tra, phân tích và 
khắc phục sự không phù hợp 
có ảnh hưởng then chốt đến 
tính hợp pháp, chất lượng và 
an toàn của sản phẩm.
5 .Truy tìm nguồn gốc:                     
  Cần có một hệ thống hiện 
hành để theo dõi thành phẩm 
bằng số lô hàng, từ nguyên 
vật liệu, qua quá trình sản 
xuất đến khi thành phẩm 
được phân phối đến khách 
hàng. Hệ thống này nên 
được thiết kế để có thể truy 
xuất các thông tin này trong 
một khoảng thời gian hợp lý.
6. Cách bố trí, dòng sản 
phẩm và sự phân biệt:       

  Cơ sở và trang thiết bị cần 
phải được thiết kế, xây dựng 
và duy trì để ngăn ngừa ô 
nhiễm của sản phẩm và tuân 
thủ theo các quy định pháp 
luật liên quan.
7. Dọn dẹp và vệ sinh:         
  Các tiêu chuẩn dọn dẹp và 
làm sạch cần phải được duy 
trì để đạt được các tiêu chuẩn 
vệ sinh phù hợp và ngăn chặn 
sự lây nhiễm cho sản phẩm.
8. Xử lý các yêu cầu đối với vật 
liệu đặc biệt - vật liệu có chứa 
chất gây dị ứng và vật liệu 
được duy trì nhận dạng: 
   Cần có các quy trình hiện hành 
để kiểm soát vật liệu đặc biệt 
bao gồm chất gây dị ứng và vật 
liệu được duy trì nhận dạng để 
tính hợp pháp, chất lượng và an 
toàn của sản phẩm không bị ảnh 
hưởng.
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Cục An toàn và Sức khoẻ 
nghề nghiệp Hoa Kỳ 

(OSHA) quy định rằng tất cả 
các thiết bị tại nơi làm việc 
phải được nối đất để tránh sốc 
và khả năng bị điện giật. Loại 
bỏ hoặc phá bỏ các chân nối 
đất có khả năng gây tử vong.
  Hầu hết mọi người không 
nhận thức được sự nguy hiểm 
liên quan đến thiết bị không 
được nối đất. Nguy cơ này 
càng phức tạp hơn khi phích 
cắm là loại hai chấu không 
phân cực. Nếu lắp ngược lại, 
vỏ của các thiết bị này có thể 
bị nhiễm điện. Chúng ta có 
thể thấy nhiều thiết bị như vậy 
trong các phòng thí nghiệm 
với mức nhiễm 50-120 vôn.
  Vấn đề này cũng có thể xảy 
ra ở hai trường hợp khác: 

(1) nối ngược dây vào ổ cắm 
hoặc (2) các nhà sản xuất 
thiết bị không theo quy ước. 
Dù ở trường hợp nào trong số 
3 trường hợp nêu trên thì có 
thể xảy ra những cú sốc điện 
nghiêm trọng hoặc chết người 
nếu bạn gần một nơi được 
nối đất. Hãy chắc chắn rằng 
mặt gợn sóng của dây thiết 
bị được kết nối với phía rộng 
hơn của ổ cắm.
  Có thể sử dụng một bộ giám 
sát nối đất hoặc phân tích 
mạch điện để đảm bảo rằng 
các ổ cắm được nối một cách 
chính xác. Một cảm biến AC 
có thể cho biết liệu vỏ dụng cụ 
hoặc thiết bị có bị nhiễm điện 
hay không. Một sự kiểm tra 
tiếp xúc sẽ cho biết các ổ cắm 
đang giữ lấy ngạnh của phích 

cắm với lực đủ mạnh để đáp 
ứng thông số kỹ thuật điện. 
Tất cả ba kiểm tra trên phải 
được thực hiện hàng năm trên 
các ổ cắm và thiết bị điện trong 
phòng thí nghiệm.
  Việc sử dụng thiết bị ngắt 
mạch tự động (GFIs) có thể 
cung cấp sự bảo vệ sốc đáng 
kể. Chúng phải được lắp đặt ở 
những nơi có các ổ cắm trong 
bán kính 1,8m quanh một 
điểm nối đất hoặc nơi nước có 
khả năng xuất hiện trên sàn 
nhà hoặc các bề mặt.
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Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ báo cáo rằng mỗi 
năm ở Hoa Kỳ có khoảng 1.000 người bị điện giật 
chết. Năm 2005, một Giáo sư sinh học tại Đại học bang 
Cleveland đã chết do sốc điện trong phòng thí nghiệm.

9. Kiểm soát hoạt động:
  Cần có các quy trình hiện hành để kiểm tra hiệu 
quả hoạt động của các thiết bị và các quá trình 
tuân theo kế hoạch an toàn thực phẩm, từ đó bảo 
đảm tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản 
phẩm.
10. Đào tạo: 
  Cần có một hệ thống để chứng minh rằng nhân 
viên có khả năng gây ảnh hưởng đến tính phu hợp, 
chất lượng và sự an toàn của sản phẩm; có đủ 

năng lực, căn cứ vào trình độ, đào tạo hoặc kinh 
nghiệm làm việc.
Hướng dẫn trên không thay thế cho Tiêu chuẩn 
toàn cầu BRC về An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, 
nếu các doanh nghiệp xem 10 yêu cầu cơ bản này 
là một nền tảng để từ đó xây dựng các yêu cầu chi 
tiết hơn, thì sau đó việc triển khai dự án của doanh 
nghiệp sẽ không quá khó khăn.

Hoài Anh
(www.ifsqn.com)

(Tiếp theo trang 14)
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TRANG HỘI VIÊN

HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM

Công ty CP Dich vụ Khoa 
học Công nghệ Sắc Ký 

Hải Đăng (EDC-HĐ) chính 
thức hoạt động từ ngày 1 
tháng 10 năm 2008. Công ty 
thừa hưởng những thành quả 
hoạt động và cơ sở trang bị kỹ 
thuật hiện đại thực hiện việc 
kiểm tra chất lượng của Trung 
tâm Đào tạo và Phát triển Sắc 
Ký (EDC-HCM). 
  EDC-HĐ đã biết xây dựng 
thương hiệu và được tín 
nhiệm về đào tạo chuyên sâu 
kỹ thuật kiểm tra chất lượng 
cũng như cung cấp dịch vụ 
kiểm tra chất lượng. Hơn sáu 
năm qua, Công ty EDC-HĐ 
đã không ngừng phấn dấu 
xây dựng trở thành một đơn 
vị  dịch vụ khoa học công 
nghệ ngày càng vũng mạnh, 
đóng góp thiết thực cho sự 
phát triển kinh tế- xã hội của 
đất nước, đặc biệt là thành 
phố Hồ Chí Minh.
  Công ty CP DV KHCN Sắc 
Ký Hải Đăng được xây dựng 
dựa trên các nền tảng:
  Công ty đã đầu tư đào tạo 
phát triển đội ngũ chuyên gia, 

kỹ thuật nền phân tích ngày 
càng vững mạnh, chuyên 
môn sâu, đủ năng lực đáp 
ứng các yêu cầu đa dạng, giải 
quyết được và kịp thời những 
sự cố về an toàn thực phẩm 
và ô nhiễm môi trường. 
  Công ty tạo mọi điều kiện 
để cán bộ nâng cao trình độ 
chuyên môn như đăng ký 
tham gia các khóa đào tạo 
ngắn hạn ở nước ngoài. Gần 
20% số lượng cán bộ nhân 
viên đang theo học các khóa 
cao học với kết quả được 
đánh giá cao. Công ty cho các 
cán bộ trẻ tham gia các khóa 
đào tạo ngắn hạn về đo lường 
hiệu chuẩn thiết bị, quản lý 
chất lượng Phòng thí nghiệm 
theo ISO/IEC 17025:2005, 
các khóa đào tạo chuyên 

sâu và chuyển giao các quy 
trình phân tích sử dụng kỹ 
thuật hiện đại như AAS, ICP, 
GC và GCMS, HPLC/UV, 
LCMSMS,…Đặc biệt các bạn 
trẻ có bằng thạc sĩ và có nhiều 
năm trực tiếp phân tích các 
mẫu đa dạng trên các thiết bị 
đã trực tiếp tham gia hướng 
dẫn thực hiện các chương 
trình đào tạo nội bộ và bên 
ngoài. Đây là một hình thức 
đào tạo nhân lực khoa học 
công nghệ rất hiệu quả, đây 
cũng là cơ hội và thách thức 
đối với các nhà khoa học trẻ.
  EDC-HĐ rất chú trọng đến 
đầu tư các phương tiện kỹ 
thuật đáp ứng điều kiện thực 
hiện các phép thử nghiệm đạt 
độ tin cậy cao. Là một phòng thí 
nghiệm tư nhân, EDC-HĐ rất 
quan tâm đến việc trang bị và 
khai thác thiết bị sao cho thu 
hồi vốn nhanh, nghiên cứu 
phát triển phương pháp bằng 
cách khai thác các tính năng 
ưu việt của các thiết bị, phục 
vụ tốt nhất các yêu cầu của 
khách hàng.
  

Mô hình cung cấp dịch vụ thử nghiệm mang tính chuyên nghiệp ở Việt Nam chưa nhiều. 
Do yêu cầu của thị trường thúc đẩy, ở khu vực phía Nam mới có một số phòng thử 
nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm theo đúng nghĩa của nó như: Quatest 3, Case, 
TÜV Rheinland,...Bài viết này giới thiệu một hội viên 
của VINALAB đã xây dựng và cung cấp dịch vụ thử 
nghiệm một cách chuyên nghiệp - Công ty CP Dịch vụ 
Khoa học Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng.
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Mong ước lớn của Hội Đồng Quản Trị 
là trong thời gian ngắn, EDC-HĐ đủ tầm 
để hội nhập hệ thống phòng thí nghiệm 
kiểm tra chất lượng quốc tế.
  Công ty CP DV KHCN Sắc Ký Hải Đăng 
ngoài nỗ lực trong lĩnh vực kinh doanh của 
mình còn nhận thức được trách nhiệm xã 
hội. Công ty đã nhận được bằng khen của 
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và 
Liên Hiệp các Hội Khoa Học- Kỹ Thuật Việt Nam 
với thành tích hỗ trợ Hội Hóa Học Thành Phố Hồ 
Chí Minh hoạt động có hiệu quả, hưởng ứng tích cực 
các hoạt động từ thiện mà Hội phát động. Môt số thành 
viên của công ty tham gia một cách tích cực và giữ trọng 
trách tại các Hội ngành nghề như Hội các Phòng Thử nghiệm Việt 
Nam (VINALAB), Hội Hóa Học Việt Nam, Hội Hóa Học Tp Hồ Chí Minh, Hội các Phòng Thí ng-
hiệm Tp Hồ Chí Minh (Vinatest), Hội Khoa Học Kỹ Thuật    Phân tích Hóa-Lý-Sinh Việt Nam,…
  Nhân dịp năm mới Xuân Ất Mùi 2015, Công ty CP DV KHCN Sắc Ký Hải Đăng chúc tất cả các 
Hội viên Hội VINALAB nhiều thắng lợi và sự hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm ngày càng 
chặt chẽ và hiệu quả.

CÔNG TY CP DV KHCN SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

ANALYTICA VIETNAM

Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào 
nhập khẩu, do đó cũng phải đối mặt với những 
thách thức ngày càng lớn của quá trình toàn 
cầu hóa. Vấn đề về quản lý chất lượng thực 
phẩm, dược phẩm và nước sạch hiện đang 
là những mối quan tâm chính của quốc gia. 
Các chủ đề trên cũng là tâm điểm tại Triển lãm 
Analytica Vietnam diễn ra từ ngày
15 - 17/04/2015 - nơi các đơn vị trưng bày sẽ 
giới thiệu những sản phẩm và giải pháp mới 
nhất trong các lĩnh vực này.
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Thực phẩm và Dược phẩm 
là những ngành công ng-

hiệp phát triển nhanh chóng 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai 
ngành này đều phụ thuộc khá 
nhiều vào nhập khẩu. Thực 
tế cho thấy, không phải tất cả 
các sản phẩm nhập khẩu đều 
đảm bảo chất lượng: dầu ăn 
bị nhiễm bẩn nghiêm trọng; 
dư lượng thuốc trừ sâu quá 
mức cho phép trên hoa quả; 
v.v… hiện đang là nỗi lo ngại 
của người dân và đặt ra câu 
hỏi về tiêu chuẩn chất lượng 
và vệ sinh an toàn thực phẩm.
  Đối với ngành dược, năm 
2013 có tới 53% các loại 
thuốc bán ra trên thị trường 
đều là hàng nhập khẩu. Đa 
số các đơn vị sản xuất dược 
phẩm của Việt Nam cúng đều 
phải nhập hầu hết cấc nguyên 
liệu và tá dược từ nước ngoài 
(tổng giá trị lên tới 308 triệu 
USD năm 2013). 
  Ngoài ra, xử lý nước thải 
cũng là một vấn đề không nhỏ 
đối với sự phát triển của Việt 

Nam. Nhiều vùng miền trên 
cả nước hiện đang thiếu một 
cơ chế đầy đủ để xử lý nước 
thải trong khi người dân vẫn 
thiếu nước sạch trầm trọng.
  Công tác kiểm tra, phân tích 
mức độ đảm bảo vệ sinh, 
chất lượng của các sản phẩm 
nhập khẩu cũng như các sản 
phẩm nội địa và đảm bảo an 
toàn nguồn nước cần thiết 
phải có các thiết bị phân tích, 
thí nghiệm chính xác, chất 
lượng, có độ tin cậy cao. 
  Giải pháp cho những vấn 
đề này sẽ được trình bày và 
giới thiệu tại analytica Viet-
nam - Triển lãm Quốc tế về 
Công nghệ Thí nghiệm, Phân 
tích, Công nghệ Sinh học và 
Chẩn đoán. Khách tham quan 
sẽ được tìm hiểu về các công 
nghệ thí nghiệm và máy móc 
mới nhất từ nhiều hãng trên 
thế giới. 
  Bên cạnh đó, Hội nghị 
analytica Vietnam - sự kiện 
diễn ra đồng thời cùng với 
triển lãm là nơi các nhà khoa 

học và chuyên gia từ nhiều 
quốc gia cùng thảo luận về 
những phương pháp và cách 
tiếp cận mới nhất trong lĩnh 
vực phân tích thực phẩm, 
dược phẩm, môi trường, sắc 
ký và khối phổ.
  Thông tin chi tiết về analytica 
Vietnam có tại website:
www.analyticavietnam.com.vn
Công ty ITEC vinh dự là đơn 
vị đại diện độc quyền tổ chức 
analytica tại Việt Nam.

analytica Vietnam
Analytica Vietnam là một phần của mạng lưới triển lãm toàn cầu gồm
 Analytica Munich, analytica China và analytica Anacon India. Triển lãm và Hội nghị 
Analytica Vietnam bao phủ các lĩnh vực về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn 
đoán và công nghệ sinh học, được tổ chức hai năm một lần tại Trung tâm Triễn 
lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM và sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 15 -17/04/2015. Đối 
tượng khách tham quan gồm các nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu 
trong các ngành hóa học, y học, thực phẩm, môi trường và dược phẩm. Analytica 
Vietnam năm 2013 đã có 114 đơn vị trưng bày và 3,411 khách tham quan với diện 
tích trưng bày xấp xỉ 4,400m2.
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Công ty TNHH Thép Kyoei Việt 
Nam (KSVC) là doanh nghiệp 
FDI với 100% vốn đầu tư từ Nhật 
Bản. Tập đoàn Kyoei là doanh 
nghiệp đứng đầu Nhật Bản về 
sản xuất thép thanh dùng cho 
bê tông cốt thép và là doanh 
nghiệp có lò điện luyện thép 
mang tầm quốc tế, hỗ trợ kĩ 
thuật – xây dựng nhà máy thép 
cho hơn 20 quốc gia. KSVC luôn 
coi trọng việc đảm bảo chất 
lượng sản phẩm nhờ vào hệ 
thống phòng thí nghiệm được 
đầu tư hiện đại.

KSVC được thành lập vào 
tháng 9 năm 2011, đi vào 

sản xuất từ tháng 3 năm 2012 

với dây chuyền sản xuất hiện 
đại. Nhà máy có công suất 
300.000 tấn/ năm, hiện đang 
cung cấp cho thị trường các loại 
thép xây dựng chất lượng cao. 
Chỉ sau một năm hoạt động, 
KSVC đã vươn lên đứng thứ 4 
về sản lượng sản xuất và thứ 
5 về sản lượng bán hàng tại thị 
trường miền Bắc.
  KSVC phát huy tối đa lợi thế 
của doanh nghiệp 100% Nhật 
Bản, thực hiện quản lý chất 
lượng theo quy trình, công nghệ 
Nhật Bản, không ngừng sản xuất 
sản phẩm thép chất lượng cao.
  Một trong những yếu tố quan 
trọng để tạo nên chất lượng sản 
phẩm của KSVC đó là phòng thí 

nghiệm. Ngay từ những ngày 
đầu nhà máy đi vào hoạt động, 
KSVC đã đầu tư trang thiết bị 
phòng thí nghiệm theo mô hình 
phòng thí nghiệm công ty mẹ 
Kyoei Nhật Bản. Tất cả các 
thiết bị máy móc đều có xuất xứ 
từ các thương hiệu Nhật Bản. 
Phòng thí nghiệm KSVC tự hào 
là một trong những phòng thí 
nghiệm hiện đại nhất Việt Nam. 
Tất cả các thiết bị đều được Viện 
Đo lường Việt Nam hiệu chuẩn 
và cấp giấy chứng nhận. Văn 
phòng Công nhận Chất lượng 
(BOA) trực thuộc Bộ Khoa Học 
và Công Nghệ đã cấp chứng 
chỉ công nhận phòng thí nghiệm 
KSVC phù hợp với các yêu cầu 
của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 
2005.
  Để đảm bảo đầu vào cho 
quá trình sản xuất, phòng thí 
nghiệm KSVC có chức năng 
kiểm tra chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào (phôi) và sản phẩm 
đầu ra (thép). Tại đây, các mẫu 
sẽ được kiểm định các thành 
phần hóa học bởi máy phân tích 
thành phần (PDA 5500). Máy 
PDA 5500 được nhập khẩu bởi 

một hãng lớn của Nhật Bản 
(Shimadzu). Đây là loại máy 
hiện đại nhất Việt Nam cho tới 
thời điểm hiện tại, có thể phân 
tích tới 21 thành phần hóa học. 
Một vai trò quan trọng nữa của 
phòng thí nghiệm KSVC đó là 

kiểm định chất lượng đầu ra 
sản phẩm cuối cùng (thép thanh 
và thép cuộn). Tất cả các lô sản 
phẩm đều được lấy mẫu thử. 
Để kiểm tra được cơ tính, sản 
phẩm sẽ được thử kéo bằng 
máy thử độ bền kéo/ nén.
      Máy kéo có tác dụng kiểm tra 

cơ tính của sản phẩm (giới hạn 
bền, giới hạn cháy, độ dãn dài). 
Máy Kéo này có ưu điểm là kết 
nối với phần mềm và xuất kết 
quả tự động, con người không 
thể tác động vào kết quả, do 
vậy kết quả đưa ra là chính xác.
Máy uốn gồm có 2 máy: Máy 
uốn loại nhỏ (từ D6 tới D22), loại 
to (từ D22 tới D51). Máy uốn có 
tác dụng kiểm tra thép sau khi 
chịu lực uốn nhất định có xuất 
hiện vết nứt hay không, đảm 
bảo cho thép đạt các tiêu chuẩn 
chất lượng mà công ty đang áp 
dụng (Tiêu chuẩn ASTM A615/ 
A615M – 12 của Mỹ; JIS G3112 
– 2010 của Nhật Bản; TCVN 
1651 – 2:2008 của Việt Nam; 
BS4449:1997 của Anh). Với 
đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp 
và phòng thí nghiệm hiện đại, 
KSVC luôn đảm bảo chất lượng 
cả đầu vào lẫn đầu ra sản phẩm 
và luôn giữ vững tôn chỉ “Công 
ty Nhật, chất lượng Nhật”.

Ninh Dịu- Kyoei Vietnam
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Công ty Cổ phần Tổng 
Công ty Giống cây trồng 

Thái Bình (TSC) được thành 
lập ngày 10/1/1972 theo 
Quyết định của UBND tỉnh 
Thái Bình. Trải qua 43 năm 
xây dựng, đổi mới, hội nhập 
và phát triển, TSC đã trở 
thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu trong ngành 
giống cây trồng Việt nam và 
có đóng góp to lớn cho sự 
phát triển của nông nghiệp 
nước nhà. 
   Nghiên cứu, chọn tạo, sản 
xuất những loại giống cây 
mới chất lượng cao phục 
vụ kịp thời sản xuất đại trà 
theo hướng đa dạng hoá 
sản phẩm là nhiệm vụ chính 
của Công ty. Chính vì vậy 
mà trong thời gian qua, TSC 
đã tổ chức lai tạo, thử ng-
hiệm, chọn lọc và chuyển 
giao thành công nhiều giống 
cây trồng mới đáp ứng mong 
mỏi của bà con nông dân.      
  Mỗi năm, TSC cung ứng 
ra thị trường hàng chục ng-
hìn tấn giống cây trồng chất 
lượng cao các loại như: giống 
lúa thuần, lúa lai, ngô lai, 
giống đậu đỗ, giống rau màu, 
giống cây ăn quả và hàng 
trăm tấn gạo chất lượng.

   Trong quá trình nghiên cứu 
sản xuất - cung ứng giống 
cây trồng, Công ty Cổ phần 
Tổng Công ty Giống cây trồng 
Thái Bình đã không ngừng 
tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất kỹ thuật. Hiện Công ty 
đã có nhà máy chế biến hạt 
giống chất lượng cao theo 
công nghệ tiên tiến của Đan 
Mạch công suất 10 nghìn tấn/
năm; có Trung tâm Nghiên 
cứu Phát triển sản phẩm mới; 
Phòng Thử nghiệm Quốc gia 
mã số VILAS-110 để khảo 
nghiệm chọn tạo giống được 
cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025, tất cả mọi 
hoạt động đều tuân thủ theo 
hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001 – 2008 và ISO/IEC 
17025-2005. Các sản phẩm 
đều được chế biến qua dây 
chuyền hiện đại nhất Việt 
Nam hiện nay và công nghệ 
đạt trình độ tiên tiến của thế 
giới. Hiện nay công ty đang 
xây dựng thêm một nhà máy 
chế biến hạt giống số 2 với 
công suất tương đương nhà 
máy số 1 và mua thành công  
nhà máy xay sát gạo Thái 
Đan- Cầu Nguyễn.
   Nhờ vậy mà sản phẩm của 
TSC ngày càng có uy tín và 

thương hiệu, đã được nông 
dân tiếp thu đưa nhanh vào 
sản xuất trên diện rộng, từ 
miền Bắc, miền Trung và cả 
ở đồng bằng sông Cửu Long. 
   Hiện nay TSC là thành viên 
của Hiệp hội Giống cây trồng 
Châu Á Thái Bình Dương 
(APSA); Hội các Phòng thử 
nghiệm Việt Nam (VINALAB); 
Hiệp hội thương mại giống 
cây trồng Việt Nam; Phòng 
Thương mại và Công ng-
hiệp Việt Nam (VCCI); Hiệp 
hội thương mại giống cây 
trồng Việt Nam (VSTA); Hiệp 
hội doanh nghiệp Thái Bình 
(TBEA). TSC có quan hệ với 
trên 20 công ty nước ngoài và 
3 trường đại học nông nghiệp 
Trung Quốc. 
   Trong thời gian tới Công ty 
sẽ luôn nỗ lực và sáng tạo 
nhiều hơn nữa để xây dựng 
Thái Bình thành trung tâm 
cung cấp và phân phối giống 
cây trồng hàng đầu của Miền 
Bắc, góp phần khẳng định 
thương hiệu “đất lúa”, giữ 
vững vị trí là một trong những 
tỉnh có năng suất lúa cao nhất 
cả nước.

Trần Thành - TSC

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) là một trong những Hội 
viên tiêu biểu của VINALAB trong lĩnh vực thử nghiệm, chọn tạo giống cây trồng. Công 
ty chú trọng đầu tư phòng thử nghiệm hiện đại, đạt tiêu chuẩn để nghiên cứu ra các loại 
giống chất lượng.
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Biên tập viên, Tiến sĩ Tanuja Koppal đã có cuộc trò chuyện cùng 
Tiến sĩ Scott Sutton - nhà sáng lập ra Công ty Microbiology Network 
để khuyến khích đào tạo và trao đổi kinh nghiệm trong cộng đồng 
vi sinh. Với hơn 80 tác phẩm và hàng trăm bài thuyết trình, Tiến sĩ 
Sutton là một tác giả và diễn giả tích cực cho ngành công nghiệp này; hỗ 
trợ ASM, PCPC, PDA; và đã từng phục vụ Ủy ban Chuyên gia Phân tích Vi 
sinh USP từ năm 1993. Họ cùng nhau thảo luận về các nguồn và nguyên 
nhân chính gây nhiễm bẩn trong một phòng thử nghiệm vi sinh và những 
vấn đề này có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ như thế nào?

BTV: Những tác nhân chính 
gây nhiễm bẩn trong phòng 
thử nghiệm vi sinh là gì?
Sutton: Định hướng của tôi 
là hướng tới kiểm soát chất 
lượng cho sản xuất, và theo 
quan điểm của tôi những tác 
nhân chính gây ô nhiễm sản 
phẩm là do những nhân viên 
làm việc trong các khu vực 
sản xuất - từ những người 
trực tiếp làm trên dây chuyền 
sản xuất đến những người 
thu thập mẫu. Các nguồn 
nhiễm khuẩn khác là nước 
được sử dụng trong các hệ 
thống, quy trình vệ sinh không 
đúng cách và các nguyên vật 

liệu với mật độ cao lượng vi
khuẩn không được tiệt trùng. 
Tất cả có thể góp phần vào sự 
nhiễm bẩn các thành phẩm.

BTV: Chất lượng không 
khí có thể góp phần gây ô 
nhiễm không?
Sutton: Khu vực dược được 
hướng dẫn bởi rất nhiều quy 
định, và một trong số đó là 
tài liệu hướng dẫn vô trùng 
của FDA trình bày chi tiết 
các kỳ vọng của FDA. Tài 
liệu này nêu rõ rằng giám sát 
môi trường được thực hiện 
để phản ánh tình trạng kiểm 
soát của cơ sở và không phải 

là một thước đo chất lượng 
thành phẩm.
Ít nhất trong phạm vi phòng 
thử nghiệm, hầu hết các vấn 
đề nhiễm bẩn có thể được 
truy xuất trở lại là do kỹ thuật 
không phù hợp trong khi làm 
việc với tủ hút hoặc tại bàn 
thử nghiệm và không phải do 
môi trường phòng thử nghiệm. 
Hiện nay, trong công nghiệp, 
việc thực hiện tất cả các thử 
nghiệm liên quan đến vi sinh 
trong một tủ hút đã trở thành 
một tiêu chuẩn. Mặc dù một 
nhà vi sinh vật trình độ cao có 
thể thực hiện thử nghiệm trên 
bàn thử nghiệm mở, nhưng

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

THỬ NGHIỆM & ĐỜI SỐNG
21



nếu có vấn đề xảy ra, sẽ yên 
tâm hơn khi biết rằng thử
nghiệm đã được thực hiện 
trong một môi trường khép 
kín và phần nào được kiểm 
soát trong một tủ hút. Tuy 
nhiên, nhiều lúc không còn 
sự phân biệt giữa một tủ vô 
trùng lamina và tủ cấy sinh 
học [BSC]. Mục đích của BSC 
là để bảo vệ người lao động, 
và nó không được thiết kế để 
ngăn chặn nhiễm bẩn của các 
đĩa hoặc sản phẩm.

BTV: Các nhà quản lý phòng 
thử nghiệm nên làm thế nào 
để thiết lập thực hành tốt 
nhất và đào tạo nhân viên?
Sutton: Phòng thử nghiệm vi 
sinh vẫn là một khu vực phụ 
thuộc rất nhiều vào người 
thực hiện và có rất nhiều 
tương tác vật lý giữa các kỹ 
thuật viên và mẫu thử. Người 
thực hiện tác động đến các 
quá trình điều khiển đĩa, xử lý 
mẫu, và diễn giải các dữ liệu 
thu được. 
  Các dữ liệu thô thường là 
cách giải thích của kỹ thuật 
viên về những gì được nhìn 
thấy. Điều này rất khác với 
hóa học phân tích, trong đó 
mẫu thường được phân tích 
trong một thiết bị tiêu chuẩn, 
nên độ chuẩn xác và chính 
xác cao hơn rất nhiều so với 
lĩnh vực vi sinh. Do đó, các kỹ 

năng nền, đào tạo và quản 
lý mà nhà quản lý mang đến 
phòng thử nghiệm vi sinh sẽ 
có tác động quyết định đến 
mức độ thành công trong 
phòng thử nghiệm. Đặc biệt là 
trong một phòng thử nghiệm 
vi sinh, bạn cần một người 
có thể đảm bảo rằng các tiêu 
chuẩn chất lượng cao đang 
được đáp ứng trong hoạt 
động thường ngày. 
  Nếu người quản lý chặt chẽ 
và nghiêm ngặt về việc tuân 
thủ kỹ thuật vi sinh, những 
người khác sẽ noi gương 
người quản lý. Điều này cũng 
được phản ánh trong chương 
thông tin 1117 trong Dược 
điển Mỹ USP  “Thực hành 
phòng thử nghiệm vi sinh tốt 
nhất” trong đó có một phần 
quan trọng về công tác đào 
tạo và năng lực học thuật 
của cán bộ kỹ thuật và quản 
lý phòng thử nghiệm. Người 
soạn thảo cho rằng cần nhấn 
mạnh người quản lý phòng 
thử nghiệm là một chuyên gia 
trong lĩnh vực để đảm bảo sự 
thành công của phòng thử 
nghiệm.

BTV: Ông có thể đưa ra vài 
nguồn hướng dẫn khác 
cho các nhà quản lý phòng 
thử nghiệm?
Sutton: Trang web Mạng lưới 
vi sinh vật bao gồm rất nhiều 

nguồn như sách trắng, danh 
sách các từ viết tắt thường 
được sử dụng và các ấn 
phẩm từ chuyên gia tư vấn 
về quy định vi sinh và kiểm 
soát nhiễm bẩn.
  Nếu bạn hoạt động trong 
một ngành công nghiệp được 
chính phủ điều chỉnh như 
dược phẩm, công nghệ sinh 
học, thực phẩm chức năng, 
các sản phẩm chăm sóc cá 
nhân và mỹ phẩm, đầu tiên 
tôi sẽ khuyên bạn nên đọc 
Chương 1117 trong USP 
để ít nhất nhận thức được 
những mong đợi ở trong một 
môi trường thực hành sản 
xuất tốt. 
  Nếu bạn đang làm việc 
trong một khu vực vô trùng 
hoặc được giám sát môi 
trường, tôi khuyên bạn nên 
đọc tài liệu hướng dẫn vô 
trùng của FDA. USP gần 
đây cũng đã công bố một dự 
thảo của Chương 1115 về 
việc kiểm soát nhiễm bẩn vi 
khuẩn trong sản xuất không 
vô trùng. 
  Ngoài ra còn có các sách 
về tiêu chuẩn cho vi sinh nếu 
bạn đang ở trong các ngành 
công nghiệp sản phẩm chăm 
sóc cá nhân hoặc mỹ phẩm. 
Các ngành công nghiệp thiết 
bị y tế đang bị ảnh hưởng 
bởi CFR [Quy định liên bang] 
Phần 820 và còn bởi rất nhiều 
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quy định ISO [Tổ chức Quốc 
tế về Tiêu chuẩn]. Có CFR 
21 Phần 11 cho dược phẩm, 
quầy hàng và một số công 
nghệ sinh học, CFR 21 Phần 
610 và 612 cho sinh học. 
  Hiện có quá nhiều nguồn 
thông tin và cách tốt nhất để 
theo kịp tốt độ phát triển của 
thế giới là tham dự các hội 
thảo và hội nghị.

BTV: Những tiến bộ trong 
công nghệ có làm công 
việc của người quản lý 
phòng thử nghiệm dễ dàng 
hơn?
Sutton: Hiện mọi người đang 
bị thúc đẩy mạnh mẽ đến xu 
hướng vi sinh học tốc độ cao, 
rời xa các thử nghiệm liên 
quan đến đếm, nuôi trồng 
hoặc môi trường trên đĩa. 
Tuy nhiên, xu hướng này đã 
không thành công đối với 
dược phẩm hoặc các thiết 
bị y tế. Chúng rất hấp dẫn 
từ góc độ vi sinh, nhưng với 
doanh nghiệp, giá trị và lợi 
nhuận đầu tư của chúng là 
không rõ ràng. Một phần vấn 
đề là chúng ta thường không 
có các quá trình để thực sự 

tận dụng lợi thế của việc tiết 
kiệm thời gian trong việc thử 
nghiệm vi sinh. Chúng ta phải 
có các quá trình được thiết 
lập để tận dụng lợi thế của 
các xét nghiệm nhanh, nhưng 
tôi không nghĩ rằng chúng ta 
đã sẵn sàng cho việc đó. 
  Tuy nhiên, công nghệ có 
thể rất hữu ích trong một số 
lĩnh vực khác. Ví dụ, ngay cả 
một chương trình giám sát 
môi trường nhỏ tạo ra hàng 
trăm điểm dữ liệu mỗi tuần 
và việc theo dõi trên giấy là 
không thể. Do đó, những 
công nghệ như cơ sở dữ liệu 
có thể được sử dụng để phân 
tích xu hướng dữ liệu môi 
trường để báo cáo tình trạng 
kiểm soát của cơ sở. Một hệ 
thống quản lý thông tin phòng 
thử nghiệm được thiết lập 
tốt cũng có thể tạo ra một sự 
khác biệt lớn trong một phòng 
thử nghiệm vi sinh.

BTV: Ông có nghĩ rằng sự 
nhiễm bẩn sẽ tiếp tục là 
một vấn đề nghiêm trọng?
Sutton: Tôi không thấy sự 
nhiễm bẩn vi sinh là một vấn 
đề nghiêm trọng trên toàn 

ngành công nghiệp dược 
phẩm. Trường hợp không 
có đủ nguồn lực và những 
người quản lý phòng thử 
nghiệm không được đào tạo 
đầy đủ hoặc chưa sẵn sàng, 
nhiễm bẩn có thể là một vấn 
đề nhưng vẫn có thể được 
theo dõi bằng các cuộc điều 
tra định kỳ. Tôi đã nhìn thấy 
rất nhiều cải tiến, đặc biệt là 
từ khi có các ấn phẩm của 
Chương 1117 USP. Chúng 
ta cần phải lưu ý nhiều hơn 
đến khoa học cơ bản của vi 
sinh và các kỹ thuật thao tác 
tiệt trùng các mẫu thử và xét 
nghiệm. Để cải thiện hơn nữa 
về quản lý nhiễm bẩn của các 
mẫu thử hoặc các xét nghiệm,  
quản lý phòng thử nghiệm cần 
được chuẩn bị tốt hơn để giám 
sát các phòng thử nghiệm. 
Các phòng thử nghiệm cần kỹ 
năng chuyên môn cũng như 
kỹ năng quản lý của các nhà 
quản lý.

Theo: www.labmanager.com

Kỳ sau: Sự nhiễm bẩn từ phòng 
thử nghiệm vào mẫu thử
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 Xã 

hội hóa các hoạt 
động khoa học và công nghệ 

(KH&CN) là một đòi hỏi tự nhiên và khách 
quan của cuộc sống, hội nhập và phát triển. 
Đây là một quá trình phức tạp, vừa cấp 
bách, vừa lâu dài, phải có sự nhận thức 
đúng và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết 
thì mới đạt kết quả tốt. Chính vì vậy vai trò 
của người quản lý trong lĩnh vực này đòi 
hỏi một cái tâm và một mức tầm nhất định.
Hiện trạng công tác xã hội hóa hoạt động  
khoa học và công nghệ
   Xã hội hóa các hoạt động KH&CN là chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước, là con 
đường tất yếu để phát triển và khai thác tốt 
nhất hiệu quả của KH&CN đối với quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
   Đây là một quá trình phức tạp, vừa cấp 
bách, vừa lâu dài, với nội dung chủ yếu là: 
Tăng cường thu hút các nguồn lực ngoài xã 
hội tham gia vào các hoạt động KH&CN; tăng 
cường sự gắn kết khoa học với thực tiễn sản 
xuất, mở rộng và đẩy nhanh quá trình nghiên 
cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa 
học vào thực tế đời sống; từng bước chuyển 
các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp KH& 
CN nhà nước sang hoạt động theo cơ chế thị 
trường; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu 
quả đầu tư xã hội cho KH&CN. 
   Những năm gần đây, nhận thức về xã hội hóa 
ngày càng có sự thống nhất ở các cấp, các 
ngành. Các chủ trương và cơ sở pháp lý cần 
thiết cho công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN 
không ngừng được bổ sung, hoàn chỉnh.  
Nhờ vậy, đầu tư phát triển và đổi mới hoạt 
động KH&CN được gia tăng, góp phần nâng 
cao chất lượng, năng lực cạnh tranh cho các 
sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên thị trường; 

dịch 
vụ chứng 
nhận sự phù hợp 
được phát triển rộng rãi tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh 
chóng đưa được sản phẩm chất lượng vào thị 
trường trong và ngoài nước; … 
    Tuy vậy trên thực tế, công tác quản lý 
KH&CN còn mang tính hành chính. Thị trường 
KH&CN chưa phát triển bền vững, chưa có 
cơ chế, chính sách đủ mạnh để vừa khuyến 
khích, vừa đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ. Đội ngũ cán bộ KH&CN còn thiếu và yếu 
về chuyên môn. Đầu tư cho KH&CN của nhà 
nước mới chỉ hơn 2% tổng chi ngân sách, tức 
chỉ khoảng 0,5- 0,6% GDP. Tỷ lệ đầu tư cho 
KH&CN từ ngân sách Nhà nước so với khu 
vực ngoài Nhà nước ở Việt Nam khoảng 3:1, 
trong khi của Nhật Bản là 1:4, Đức là 1:3. Hiệu 
ứng lan tỏa (hay khả năng xúc tác) của đầu tư 
Nhà nước lên đầu tư đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp và tư nhân rất hạn chế. Hàng 
hóa trên thị trường KH&CN còn nghèo nàn. 
   Các yếu tố khác cấu thành của thị trường 
KH&CN như hệ thống thông tin KH&CN và 
các dịch vụ hỗ trợ đổi mới KH&CN (như tư 
vấn, môi giới, đánh giá và thẩm định KH&CN) 
chưa được hỗ trợ phát triển mạnh và rộng rãi. 
Khu vực doanh nghiệp tư nhân hầu hết đều 
thiếu vốn kinh doanh, đồng thời với quy mô 
nhỏ, hạn chế về cơ sở vật chất, nguồn vốn và 
con người đã làm cho khu vực này khó có thể 
bỏ vốn đầu tư đổi mới KH&CN… 
   Nói chung, bức tranh về xã hội hóa hoạt 
động KH&CN ở nước ta vẫn còn nhiều gam 
màu tối, cần có một “ánh sáng” mạnh trước 
hết là từ nhà quản lý của ngành này để bức 
tranh được sinh động và phồn thịnh nhất.
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Tâm và tầm của nhà quản lý KH&CN - nút 
thắt chính để thúc đẩy xã hội hóa hoạt 
động khoa học và công nghệ
  Kết quả xã hội hóa KH&CN tùy thuộc rất lớn 
vào nhận thức và cơ sở pháp lý cần thiết cho 
việc triển khai các hoạt động KH&CN; vào 
sự hưởng ứng của doanh nghiệp, các cơ sở 
nghiên cứu KH&CN; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt 
chẽ của các cấp ủy Đảng; sự quản lý thống 
nhất của Nhà nước; sự phối hợp tham gia 
tích cực của các tổ chức phi chính phủ (NGo), 
các hội, hiệp hội, liên hiệp hội và các tổ chức 
chuyên ngành khác có liên quan tham gia vào 
quá trình này...
  Để có được những điều đó, cái tâm của nhà 
quản lý khoa học là phải biết lắng nghe, chia 
sẻ sâu sắc với những khó khăn chất chồng 
của thực tế sản xuất mà các doanh nghiệp 
đang phải chống chịu. Từ đó, một bộ phận 
các nhà quản lý thay đổi được nhận thức rằng 
thay vì quản lý đi vào tiểu tiết, kỹ thuật (mà 
đôi khi nếu thiếu cái tâm thì những hành động 
quản lý tiểu xảo có thể là với dụng ý xấu, chỉ vì 
lợi ích trước mắt hoặc vì lợi ích cá nhân) nhà 
quản lý nên đi vào chiều sâu với tầm vóc lớn, 
tầm nhìn xa hơn cho việc phát triển, tập hợp 
nguồn lực sức mạnh của cả xã hội cho công 
tác KH&CN nước nhà.
  Môi trường KH&CN hiện nay vẫn còn những 
nhà quản lý áp đặt duy ý chí định hướng sự 
ứng dụng, phát triển KH&CN theo ý muốn chủ 
quan của mình. Họ thường thích áp đặt, tự 
cao hoặc đánh giá thấp nhận thức và đề xuất 
của cấp dưới, của các bên liên quan hoặc 
đánh giá không đúng, không hết về dịch vụ, 
sản phẩm của KH&CN mà nguyên nhân có 
khi chính là do bản thân họ chưa phát triển 
xứng tầm. 
  Tuy nhiên, KH&CN sẽ phát triển theo quy luật 
tất yếu của nó, tự nó sẽ loại bỏ các rào cản 
để tỏa sáng các chân lý của mình. Chỉ những 
nhà quản lý biết tự lớn mạnh cùng sức tiến 
như vũ bão của KH&CN, thoát khỏi tư tưởng 
vụn vặt, mở tầm nhìn ra xa, đoạn tuyệt với chủ 
nghĩa cá nhân, tôn trọng sức mạnh tập thể 

mới có được một hành xử xứng đáng cho một 
tầm vóc lớn quản lý một nền KH&CN đang lớn 
mạnh của nước nhà.
  Trước hết, mỗi nhà quản lý trong lĩnh vực 
KH&CN cần biết gắn các hoạt động KH&CN 
với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Tăng 
cường hoàn thiện môi trường thể chế để tạo 
thuận lợi, sự phù hợp của cơ chế tài chính, tín 
dụng với đặc thù và tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN. Khuyến khích các tổ chức KH&CN 
có quyền tự chủ và linh hoạt cao hơn về tài 
chính, tổ chức, biên chế, coi trọng chất lượng 
đầu ra thay vì giám sát hình thức trong toàn 
bộ quá trình hoạt động KH&CN. Bảo đảm cho 
doanh nghiệp trở thành trung tâm của hoạt 
động đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. 
Đổi mới chế độ, chính sách đào tạo, sử dụng 
và tôn vinh nhân lực KH&CN; coi trọng phát 
triển thị trường KH&CN, các dịch vụ và cơ sở 
hạ tầng phục vụ hoạt động KH&CN. Tránh 
mọi hoạt động có tính chất duy ý chí cực đoan 
nhằm thúc đẩy xã hội hóa nhiều khi có thể là 
đồng nghĩa với hủy hoại các năng lực KH& 
CN, gây tổn thất về nhân lực và hạ tầng cơ sở 
vật chất cho các hoạt động KH&CN của đơn 
vị và xã hội. 
  Để xã hội hóa thành công hoạt động KH&CN 
đòi hỏi người quản lý trước hết phải có cái tâm, 
sự nhận thức đúng, quan tâm và trăn trở đúng 
hướng, đồng thời người quản lý phải chuẩn bị 
được mọi điều kiện cần thiết, kể cả năng lực 
bản thân và khả năng kết nối KH&CN với đời 
sống một cách chu đáo thì mới đạt kết quả 
như xã hội mong đợi và làm thăng hoa được 
các thành tựu của KH&CN trong đời sống.

Đào Lệ Hằng
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Nguồn gốc của con Dê
  Theo tài liệu trong Bildschromik der Welt 
Geschichte của nhà xuất bản Coventgarden, 
loài Dê Bezoarziegen có từ cách đây 50.000 
năm.  Thời đồ đá loài người săn bắt dê làm 
thực phẩm. Dê sống trên đồi núi hoang dã tại: 
Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Dê được người 
ta đem về nuôi thuần hóa, sử dụng thành gia súc.
  Dê là một trong ba thứ lễ vật đặc biệt để 
cầu cúng, tế dâng thần thánh như heo và 
bò. Dê có tên khoa học Capra sp., thuộc loại 
động vật có vú (Mammalia), bộ móng chân
(Artiodactyla), loại nhai lại (Ruminantia) có 
sừng rỗng (Bovidae). Dê có 8 răng cửa hàm 
dưới và răng hàm, không có răng cửa hàm 
trên. Dê nuôi gốc giống Capra Prisca. Các loại 
Steinbock/sơn dương, Gaemse/linh dương, 
Schneeziege sinh sống ở Rocky Mountains trên 
cao 4000m ở Hoa Kỳ; Iberissche Steinbocke ở 
vùng bán đảo Tây Ban Nha; Schraubenziege 
dê rừng ở Pakistan và Himalaya... 
 Dê trong đời sống xã hội
  Trong sự kết hợp thiên can với địa chi, để 
tính thời gian và chu kỳ phát triển, dê nhập 
hệ lịch can chi 12 con vật, là biểu tượng chi 
Mùi- một chi quan trọng mang ý nghĩa triết lý 
và nhân văn sâu sắc. Giờ Mùi kéo dài từ 13-15 
giờ, thời gian mở đầu buổi chiều, con người 
vừa ăn trưa xong, đang thanh thản nghỉ ngơi 
và sung mãn bước vào buổi lao động mới. 
Tháng Mùi là tháng sáu âm lịch, thời tiết sáng 
sủa nhất trong năm, cây cối tươi tốt, ra hoa kết 
quả. Quan niệm tín ngưỡng cho rằng, người 

sinh năm Mùi thường mưu trí, nhiệt tình, năng 
động, tài giỏi, thành đạt gặp nhiều may mắn 
hạnh phúc trong đời. 
  Trong đời sống, chuyện về dê nhiều ý nghĩa 
khá đa dạng, sinh động, hấp dẫn và đầy ngụ ý. 
Từ xưa người ta hay dùng dê để tế lễ. Theo 
Ðại Nam Thực Lục Chính Biên, mùa Ðông 
năm Minh Mạng (1836) thứ 17, nhà vua sai 
mua 220  dê đực và 100 dê cái, chọn 20 con 
dê đực giao Tể sinh làm lễ vật tế lễ Nam Giao, 
đặt tại đàn Thượng có thịt dê ướp dương hải. 
Năm Minh Mạng (1840) thứ 21, nhà vua ban 
cho dân chúng miền Trung các dê giống để 
nuôi, ai nuôi nhiều thì có thưởng v.v... 
  Thần thoại Hy Lạp, La Mã ghi lại, Zeus-Jupiter 
(chúa tể các vị thần) lúc sinh ra bú sữa dê pha 
với mật ong. Khi tế thần người ta phải dâng 
dê, bò thui đốt. Tế thần Hecmet cũng phải có 
mật ong, bánh ngọt, heo và dê con.
  Theo sách Tấn thư, Tấn Vũ Đế (thời Chiến 
quốc) sống xa hoa, có rất nhiều cung tần mỹ 
nữ.  Đêm đêm, nhà vua thường dùng xe có 
dê kéo trong hậu cung, cho dê kéo đi đâu thì 
đi. Các phi tần biết vậy, thường lấy lá dâu rắc 
trước cửa phòng mình.  Dê thích ăn lá dâu 
sẽ ngừng xe lại và người cung phi ấy sẽ may 
mắn được gặp gỡ với “mặt rồng” và đựơc Tấn 
Vũ Đế ân sủng.  
   Chúng ta thường nghe nói dê là dương. Ðàn 
ông nhiều vợ hoặc hay tán tỉnh thì bị gọi là có 
“thói dê” hay “dê cụ”.  Ai có chòm râu cằm rậm 
hơi cong thì gọi là “râu dê”.  Nghệ sĩ  Thanh 
Việt hài hước trên sân khấu có giọng “cười dê” 
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hay tánh “be be” nói chuyện không thật, trên 
trời dưới biển. Nếu xét ra thì con dê có đời 
sống hiền lành như các gia súc khác, nhưng 
cái gì xấu thì bị gán ghép cho dê thật là tội 
nghiệp. “Máu dê” thể hiện khả năng sinh dục 
mạnh mẽ. Các cô nói anh ấy “dê quá”; người 
Mỹ cũng có câu: Let go you randy old goat!  To 
get some boy’s goat. 
  Dê được lấy làm đối tượng cho hàng trăm 
câu ngạn ngữ, tục ngữ, thành ngữ:
   “Bán bò tậu ruộng mua dê về cày“ - mỉa mai 
sinh hoạt hằng ngày, không biết tính. 
  “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề 
nuôi ngỗng”- chứng tỏ nuôi dê không tốn kém, 
không cần chuồng trại, các vùng núi chỉ cần 
thả dê sống trên núi đồi không tốn thực phẩm.
  “Treo đầu dê bán thịt chó“ - chỉ người nói 
một nơi, làm một nẻo, ba xạo, nói và làm 
không ăn khớp nhau.
  “Dương chất hổ bì “-  dương chất 
là chất dê, hổ bì là da cọp. Dùng 
bề ngoài loè loẹt, giả dối để lừa 
bịp che đậy thực chất xấu xa bên 
trong.
 Dê trong ca dao, văn học sinh 
động, dân dã mà thâm thúy:

Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi
Em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân !!
  Nữ sĩ Hồ Xuân Hương-  bà chúa thơ Nôm, 
sinh cuối đời hậu Lê, sau khi Tổng Cóc từ trần, 
đã lập quán bán nước để mưu sinh và giao 
thiệp với các bạn văn nhân thi sĩ. Một hôm bọn 
trẻ dẫn nhau đến yêu cầu Xuân Hương cho 
tựa bài thơ, bà đọc bốn câu thơ: 

Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.

  Nguyễn Ðình Chiểu (1822-1888) trong bài 
Văn Tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc đã gởi phần tâm 
sự và lời chê trách người cộng tác với thực 
dân, làm tay sai dày xéo dân tộc khổ đau vì 
nô lệ:
   Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi 
hươu; 

Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ 
treo dê bán chó. 
Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998) thời chán sự đời về 
mua dê và chăn dê ở quê nhà, núi đồi Quế Sơn 
tỉnh Quảng Nam, trong khoảng từ (1945 đến 1952):

Ðồi tăm tắp chạy về ôm chân núi
San sát đồi phủ phục quần núi xanh
Chiều xuống rồi tơ lòng rộn ràng rối
Trời núi đồi ngây ngất nhảy dê nhanh
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Nhảy múa tung sườn núi vút dòng khe
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Vang vang lên đồi núi giọng be be....
 
Ngẩng đầu lên ! dê ơi anh thong thả
Ðeo vòng vào em nghển cổ cong xinh
Ngẩng đầu lên ! đây lòng anh vàng đá

Gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên...  
Những dược thảo mang tên Dê/Dương

  * Cà Dái dê còn gọi cà tím: tên khoa       
học Solanum melongena - họ cà 
Solanaceae chứa chất violanin.
  * Dương Ðề: tên khoa học Rumex       
wallichii - họ rau Polygonaceae.          
Rễ và lá chứa anthraglucosid.

  * Dâm Dương Hoắc: tên khoa học
 Herba epimedii - thuộc họ Hoàng liên gai 

Berberidaceae.
  * Cây Sừng Dê: tên khoa học Semen 

Strophanthididivaricati còn gọi là dương giác nữu, 
đương giác ảo chứa  các chất Glucosid.
* Dương Ðề Thảo: tên khoa học Emilia 
Sonchifolra- họ cúc Compositae.
* Dương San Hô: tên khoa học Euphorbia 
tithymaloides- họ thầu dầu Euphorbiaceae.
* Dương Xuân Sa: tên khoa học Amomun 
Villosum- họ gừng Gingberaceae chứa saponin.
* Dương Ðào: tên khoa học Averrhoacarambola.  

                                       Bùi Xuân Tuấn
theo Nguyễn Quý Ðại (Từ internet)
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Tèo đi học về, gặp bà ngoại. Bà liền hỏi:
- Hôm nay cháu học gì?
- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ  ạ
- Cháu có làm được không?
- Dạ thành công ngoài mong đợi bà ạ.
- Thế ngày mai cháu học gì?
- Cháu chưa biết nữa, còn phải chờ xây lại trường đã. 
Chất nổ quá mạnh mà bà.
 

Trong giờ thực hành môn hoá học
Thầy: ngoài các tính chất dễ nhận thấy của vàng như : 
có vẻ ngoài sáng bóng, dẫn nhiệt tốt, điện tốt. Em nào 
cho tôi biết vàng còn có tính chât hoá học nào nữa.
Thấy Tèo đang gà gật.
Thầy: Tèo em hãy cho biết vàng còn có tính chất nào 
nữa hả?
Tèo: thưa thầy vàng còn có tính chất dễ bay hơi nữa ạ.
Thầy: em chắc chứ?
Tèo: chắc 100%. Không tin thì thầy thử để 1 cục vàng 
ra ngoài đường xem.
Thầy: xỉu..!@#$#@#$

Có từ Năm mươi ngàn năm
Loài Dê hoang dã được chăm trong “nhà”

Nuôi cùng: Ngựa, chó, lợn, gà
Một trong ba thứ để mà cúng, dâng

Dê ưa sống núi, đồi từng
Thích leo mỏm đá, mến từng chồi non

Đàn dê cái, đực một con
Mùi hôi quyến rũ héo mòn tứ chi

Theo hàng: Thập nhị địa chi
Mười hai con Giáp dê thì “tám” thôi

Chuyện về thứ hạng rõ rồi
Từ xưa dụng để tế Trời, Thần ân
Thường nghe Vua lắm Cung tần

Đêm xe Dê kéo cung gần cung xa
Phi tần dâu lá rắc ra

Cửa phòng Dê thích ăn mà dừng ngay
Nhà Vua xuống, quá là may

“Mặt Rồng” hớn hở cầm tay dắt vào
Được Người ân sủng tự hào

Cung phi thụ hưởng lẽ nào chẳng tươi

Dê – dương lắm chuyện nực cười
“Thói dê”, “dê Cụ” người đời gán cho

Ai hay tán tỉnh, cặp “bồ”
Thật là oan uổng, tội đồ của Dê?
Mang tên thảo dược thích ghê

“Dâm dương hoắc” làm mê vợ chồng
Tích xưa, giai thoại mênh mông 

Loài dê lắm chuyện kể không hết lời
Tùy theo nhận xét mỗi người

Dê đành giữ trọn cuộc đời của Dê.

Bùi Xuân Tuấn
Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Hội 
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