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Theo lời mời của Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
(VIFOTEC) đã thành lập đoàn tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2016)
do ông Lê Đăng Thọ, Giám đốc Quỹ VIFOTEC làm trưởng đoàn. SIIF được xem là triển lãm
khoa học hàng đầu Châu Á, nơi trưng bày và dự thi những sản phẩm công nghệ mới của hàng
ngàn nhà khoa học, các tổ chức khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp
từ các nước châu Á và châu Âu. Sự kiện này được tổ chức thường niên ở Trung tâm triển lãm
quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này do Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), Cục sở
hữu trí tuệ Hàn Quốc KIPO và tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp tổ chức từ ngày
1/12 đến ngày 5/12/2016.

  

  

  

Đến với triển lãm SIIF năm nay, có tất cả 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với 639 công
trình. Đoàn Việt Nam đã mang những công trình xuất sắc của Giải thưởng khoa học công nghệ
Việt Nam 2015 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (2015-2016) tham gia tranh tài. Kết quả
đoàn đạt được 6 huy chương, trong đó có 01 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 03 huy
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chương Đồng và 04 giải đặc biệt do các tổ chức quốc tế trao tặng cho các công trình xuất sắc.
Cụ thể như sau:

  

- Huy chương Vàng cho giải pháp: Nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện công nghệ sản xuất lốp
máy bay bơm hơi không có săm dùng cho máy bay L39. Tác giả: TS.Nguyễn Hữu Đoàn và
nhóm tác giả Mai Chiến Thắng, Lê Thị Nga, Nguyễn Quang Hào,  Ngô Tuấn Anh. Viện kỹ thuật
Phòng Không – Không Quân, Quân chủng Phòng Không – Không Quân

  

- Huy chương Bạc cho công trình: Xác định mùa vụ sinh sản của một số loài cá kinh tế ở vùng
biển tỉnh Thanh Hoá làm cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Tác giả: TS.
Lê Đức Giang - Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá và các cộng sự.

  

  

- Huy chương Bạc cho công trình: Nghiên cứu qui trình kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến và xây
dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi
chim Yến tại Việt Nam, tác giả ThS.Lê Hữu Hoàng và các cộng sự Công ty TNHH nhà nước
MTV Yến sào Khánh Hòa
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- Huy chương Đồng cho công trình: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây
chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ. Tác giả: ThS. Trần Văn Trà -
Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen – Tỉnh Thái Bình.
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  - Huy chương Đồng cho công trình: Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy cho hệ thống cắt, khóa liênđộng (intertrip/interlock) giữa các cấp điện áp 22kV/22kV, 22kV/6.6kV, 22kV/0.4kV. Nhóm tácgiả Nguyễn Văn Vị, Ngô Hữu Chiến, Võ Văn Hải -  Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn,xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  - Huy chương Đồng cho công trình: Phương pháp mới gieo cấy lúa của tác giả Chu Văn Tiệp,Trịnh Thị Thanh – Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao tiến bộ KHNN.  
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  CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT DO CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRAO TẶNG:  - Giải đặc biệt của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan (NRCT) trao cho công trình: Sảnxuất phân bón hữu cơ sinh học OBI – ong biển từ chất thải sinh hoạt: bùn thải từ hệ thống thugom nước thải sinh hoạt – bể phốt; bùn thải từ các ngành công nghiệp thực phẩm và chăn nuôi.Tác giả Trần Ngọc Nam, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Nam, thành phố Vũng Tàu  - Giải đặc biệt của tổ chức các nhà sáng chế Syria trao cho công trình: Xác định mùa vụ sinhsản của một số loài cá kinh tế ở vùng biển tỉnh Thanh Hoá làm cơ sở khoa học cho công tácbảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Tác giả: TS. Lê Đức Giang -Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện HoằngHoá, Tỉnh Thanh Hoá và các cộng sự.  - Giải đặc biệt của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan (NRCT) trao cho công trình: Phươngpháp mới gieo cấy lúa của tác giả Chu Văn Tiệp, Trịnh Thị Thanh – Trung tâm Tư vấn, Đàotạo và chuyển giao tiến bộ KHNN.  - Giải đặc biệt của trường Đại học kỹ thuật Lodz Ba Lan trao cho công trình: Nghiên cứu cảitiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất50.000 lon/giờ. Tác giả: ThS. Trần Văn Trà - Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen – TỉnhThái Bình.  
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