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Vừa qua, từ ngày 14-16 tháng 5/2010 tại Kuala Lumpur Covention centre đã tổ chức Triển lãm
Quốc tế về phát minh sáng chế, đổi mới và công nghệ 2010 (ITEX 2010) và Cuộc thi - Triển lãm
sáng tạo trẻ ASEAN (AYIE 2010).

Triển lãm ITEX 2010 trưng bày 673 sáng kiến đến từ 24 khu vực do các nhà khoa học từ nhiều
nước và các vùng lãnh thổ khác nhau mang tới. Bao gồm Malaysia, Việt Nam, Nga, Iran, Hàn
Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Hongkong.
Đoàn Việt Nam do Quỹ VIFOTEC tổ chức cũng tham gia Triển lãm này với 6 công trình, trong
đó có 5 công trình đoạt giải.
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Giải thưởng ITEX 2010:
1. Huy chương Vàng lĩnh vực Vật liệu là công trình “Nghiên cứu vật liệu và công nghệ chế tạo
bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn ứng dụng cho hệ thống cấp thoát nước và môi trường Việt
Nam” của tác giả: Kỹ sư Hoàng Đức Thảo và các cộng sự, công ty TNHH Một thành viên Thoát
nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Huy chương vàng lĩnh vực Vật liệu là công trình “Sản xuất giấy gói kẹo SEVEN CHEW
(biscafun) bằng ứng dụng công nghệ in ống đồng trên giấy, ghép phức hợp không dùng dung
môi” của tác giả: TS. Dương Quốc Thái và Trần Quý Đức - Công ty CP bao bì nhựa Sài Gòn.
3. Huy chương Bạc lĩnh vực môi trường và tái sử dụng nguồn năng lượng là công trình: “Tận
dụng nhiệt khí thải lò nung thanh lăn thay cho việc đốt nhiên liệu sấy sản phẩm mộc trong lò
sấy bốn tầng” của nhóm tác giả: Nguyễn Quang Mâu, Nguyễn Bá Uẩn, Trần Xuân Hiệp, Phạm
Văn Quỳnh, Phạm Trọng Tiệp – Công ty Cổ phần Viglacera, Hạ Long, Quảng Ninh.
4. Huy chương đồng lĩnh vực Công nghệ sinh học, y tế và sức khỏe là công trình “ứng dụng
công nghệ mới nâng cấp chất lượng sản xuất viên bao phim Hydan 500 phục vụ điều trị bệnh
trong nước và xuất khẩu” của nhóm tác giả Lường Văn Sơn, Lê Văn Mạnh, Lê Bá Thịnh – công
ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.
Giải thưởng AYIE 2010 (Cuộc thi – triển lãm sáng tạo trẻ Châu Á):
1. Huy chương Đồng lĩnh vực máy móc và thiết bị là công trình “Robot gắp hàng 1 và 2”, tác giả
Phan Văn Mầm, trường THPT Trần Văn Bảo, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định.

Ban biên tập
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