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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2021. 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

Giải thưởng Thành phố:   

 

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: Củi thảo dược để phòng bệnh 

virut lây nhiễm trong không khí. 

2. Lĩnh vực khoa học công nghệ của công trình 

a) Khoa học kỹ thuật    

b) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp    

c) Khoa học y dược    

d) Lĩnh vực khác   

3. Đặc điểm công trình 

a) Sử dụng ngân sách nhà nước    

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước    

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước    

4. Thời gian thực hiện: 

4.1. Thời gian thực hiện nghiên cứu: tháng, năm bắt đầu  

                                                            tháng, năm kết thúc 

1 2 2 0 1 2 

1 2 2 0 1 3 

       

4.2. Thời gian sản xuất thử nghiệm:   tháng, năm bắt đầu  

                                                            tháng, năm kết thúc 

1 2 2 0 1 3 

0 1 2 0 1 5 

 

5. Cơ quan chủ trì công trình: Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Thiện  

6. Tóm tắt chung về công trình  

Việt Nam là một đất nước có truyền thống trồng lúa nước. Gạo là lương 

thực chủ yếu của người dân, đồng thời cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

lực của nước ta. Những năm gần đây, Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia 

đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Trong quá trình sản xuất lúa, gạo, đã phát 

sinh một số lượng rất lớn phụ phẩm như: rơm rạ, vỏ trấu,… Những phụ phẩm 
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này trước đây được người dân tận dụng để làm chất đốt. Tuy nhiên, do các loại 

vật liệu này ở dạng rời, dễ phát tán, khó kiểm soát, lại gây nhiều khói, bụi, gây ô 

nhiễm môi trường. Đã có một số nghiên cứu, cải tiến để tạo ra nhiên liệu dạng 

thanh dễ sử dụng, nhưng phải dùng chất kết dính, tạo ra lượng khói lớn và độc 

hại hơn. Hiện nay, các phụ phẩm này phần lớn phải đốt bỏ gây ô nhiễm môi 

trường và lãng phí nguyên liệu.  

Là một lương y, rất quen thuộc với các thảo dược, với các kinh nghiệm 

dùng thảo dược để xông khô trong dân gian như dùng quả bồ kết để xua đuổi tà 

khí, khử trùng khi đến nhà mới hay khi nhà có người mới mất; sử dụng long 

não, lá tre để khử trùng các nơi có mầm bệnh hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh 

cao; dùng lá ngải cứu để xông khô, xông hơi điều trị cảm cúm, phát ban,... tác 

giả đã nung nấu ý tưởng nghiên cứu, tận dụng các phụ phẩm trên kết hợp với các 

loại thảo dược rẻ tiền, sẵn có ở các địa phương để sản xuất ra sản phẩm xông 

khô phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí, đồng thời cũng là loại chất đốt 

giá rẻ, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường và tốt cho sức khỏe con 

người thay thế cho than tổ ong đang được sử dụng rất phổ biến để đốt lò, đun 

nấu trong các hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường và rất độc hại cho sức khoẻ 

con người (đã có nhiều trường hợp chết rất thương tâm do dùng than tổ ong để 

sưởi ấm). 

Qua nghiên cứu, thử nghiệm, tác giả đã thành công tạo ra củi thảo dược 

được làm từ cỏ mần trầu, ngải cứu, quế nhục, vỏ quýt, long não và vỏ trấu dạng 

viên hoặc dạng thanh dùng làm chất đốt trong việc đun nấu, đốt lò lò sưởi ấm và 

dùng để xông khô nhằm giải độc tố ra khỏi cơ thể khi bị cảm cúm, bị bệnh sởi 

hoặc phát ban; phòng bệnh virút lây nhiễm trong không khí và quy trình công 

nghệ để sản xuất các sản phẩm này, đưa ra thị trường, phục vụ Nhân dân. 

Việc kết hợp giữa các thành phần chất đốt và các loại thảo dược giá rẻ tạo 

ra sản phẩm có thể sử dụng để đun nấu hàng ngày, lại có tác dụng phòng và hỗ 

trợ điều trị, bệnh góp phần vừa giải quyết vấn đề năng lượng, vừa phòng ngừa 

dịch bệnh thường xuyên, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Sản phẩm càng có ý nghĩa 

trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện 

nay. 

7. Tóm tắt về những thành tựu xuất sắc đã đạt được 

7.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả 

nghiên cứu chính của công trình 

7.1.1. Mục đích nghiên cứu: Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp (vỏ trấu) kết hợp 

với các thảo dược sẵn có, giá rẻ trong nước sản xuất sản phẩm củi thảo dược để 

xông khô phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí; hỗ trợ điều trị bệnh cảm 

cúm, sởi, phát ban, đồng thời dùng để đốt lò, sưởi ấm, đun nấu. 

7.1.2. Đối tượng nghiên cứu: Củi thảo dược phòng bệnh virut lây nhiễm trong 

không khí. 
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7.1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Tác giả tập trung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ sau: 

(1) Nghiên cứu lựa chọn chất độn cung cấp nhiệt và các loại thảo dược 

thành phần của sản phẩm: 

- Nghiên cứu, lựa chọn chất độn: vỏ trấu, rơm rạ hay gỗ, củi vụn,... đảm 

bảo củi thảo dược cháy đượm, sinh nhiệt cao, khuếch tán tinh dầu trong thảo 

dược tốt, tạo ra ít khói, bụi. 

- Nghiên cứu, lựa chọn các loại thảo dược thành phần để sản phẩm đáp ứng 

yêu cầu phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí; hỗ trợ điều trị bệnh cảm 

cúm, sởi, phát ban,... 

(2) Nghiên cứu, xác định tỷ lệ các thành phần của sản phẩm 

Nghiên cứu để xác định tỷ lệ (% khối lượng) chất độn và các thành phần 

thảo dược để sản phẩm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra. 

(3) Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm. 

(4) Thử nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

7.1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin. 

- Phân tích hoá, lý. 

- Thực nghiệm. 

- Thử nghiệm. 

7.1.5. Kết quả nghiên cứu chính của công trình: 

a) Lựa chọn được chất độn cung cấp nhiệt và các loại thảo dược thành 

phần của sản phẩm, bao gồm: 

- Vỏ trấu: 

Vỏ trấu là lớp vỏ ngoài cùng của hạt lúa và được tách ra trong quá trình xay 

xát. Trong vỏ trấu chứa khoảng 75% chất hữu cơ dễ bay hơi sẽ cháy trong quá 

trình đốt và khoảng 25% còn lại chuyển thành tro. Chất hữu cơ chứa chủ yếu 

(90%) là xenluloza, lignin và hemi - xenluloza, ngoài ra có thêm thành phần 

khác như các hợp chất nitơ và các thành phần vô cơ. Thành phần là chất xơ cao 

phân tử ở vỏ trấu rất khó cho vi sinh vật hoạt động, nên việc bảo quản, tồn trữ 

rất đơn giản, chi phí đầu tư ít.  

Vỏ trấu đóng vai trò chất độn cung cấp nhiệt do khả năng cháy lâu và nhiệt 

lượng toả ra cao. Vỏ trấu có thành phần giàu silic, rất ít lưu huỳnh nên khi cháy 

lượng khói tạo ra rất ít, hầu như không có mùi và sau khi cháy có khả năng giữ 

nhiệt rất đặc biệt, do vậy, rất thích hợp hới việc xông khô hoặc dùng đốt lò sưởi 
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thay cho gỗ. Nếu sử dụng các loại vật liệu khác như rơm rạ hoặc gỗ, hiệu quả 

sản phẩm giảm đi rõ rệt do tạo ra nhiều khói hoặc nhiệt không duy trì được lâu. 

Các đặc tính của vỏ trấu kết hợp với các thành phần thảo dược giúp sản phẩm 

củi thảo dược hạn chế được khói, tăng cường sự khuếch tán mùi thơm và tinh 

dầu trong thảo dược mà không bị khói làm ảnh hưởng đến người sử dụng.  

- Cỏ mần trầu: 

 Cỏ mần trầu hay mần chầu, tên khác là ngưu cân thảo, thanh tâm thảo, cỏ 

chỉ tía, cỏ dáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Cỏ mần trầu có tên khoa học là Eleusine 

indica, thuộc họ Lúa (Poaceae). 

Cỏ mần trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, 

thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét, chữa tăng huyết 

áp, sốt cao, co giật, hôn mê, lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt 

nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, chữa viêm tinh hoàn, táo bón, nhức đầu, nôn mửa, 

tức ngực ở phụ nữ có thai, trị mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ 

và đái dầm ở trẻ nhỏ, trị nóng trong người, da mẩn đỏ, chữa phong nhiệt, ghẻ lở, 

mẩn ngứa. 

- Ngải cứu: 

Ngải cứu còn gọi là cây thuốc cứu, cây thuốc cao, ngải diệp. Ngải cứu có 

tên khoa học là Artemisia Vulgaris L.  

Ngải cứu nhiều tinh dầu, dễ đốt, cháy lâu, có công năng dẫn kinh mạch 

chữa bệnh, không độc nên ngải cứu có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh. 

- Quế nhục: 

 Quế có tên khoa học là Cinnamomum loureirii Nees, có vị cay ngọt, tính 

đại nhiệt, quy vào 2 kinh can và thận. Quế nhục là phần vỏ thân và vỏ cành của 

cây quế có tác dụng bổ mệnh môn tướng hỏa, trị cố lãnh trầm hàn, dùng để chữa 

chân tay co quắp, lưng gối tê mỏi, bụng quặn đau, kinh nguyệt bế, tiểu tiện bất 

lợi, trên nóng dưới lạnh, ung thư, người âm hư, có tác dụng co mạch, tăng bài 

tiết, gây co bóp tử cung, tăng nhu động ruột. 

- Long não: 

 Long não có tên khoa học là Cinnamomum camphora, có tác dụng đối với 

trung khu thần kinh, cụ thể long não có tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh, 

tăng cường hô hấp và tuần hoàn, nhất là trung khu thần kinh đang ở trạng thái ức 

chế thì tác dụng càng rõ. Long não được hấp thu dễ và nhanh qua da, niêm mạc 

bất cứ nơi nào trên cơ thể, kể cả niêm mạc dạ dày, có tác dụng trừ mụn nhọt, trị 

sang lở, trừ hàn thấp, liệt dương, đau nhức. 

- Vỏ quýt: 

 Vỏ quýt có chứa glycosit có thể giúp mở rộng động mạch vành, tăng lưu 

lượng mạch máu vành. Trong vỏ quýt có chứa loại tinh dầu thơm đặc biệt, có tác 
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dụng hạn chế và ngăn ngừa cảm giác khó chịu, chóng mặt, buồn nôn khi đi xe 

đường dài, trị nứt nẻ da trị viêm phế quản mãn tính. 

b) Xác định được tỷ lệ (% khối lượng) các thành phần của sản phẩm như 

sau: 

- Cỏ mần trầu: 2-10; 

- Ngải cứu:  2-8; 

- Quế nhục:  0,5-2,5; 

- Long não:  0,1-1,9; 

- Vỏ quýt:  0,5-6,5; 

- Vỏ trấu:  73-93. 

c) Xây dựng được quy trình sản xuất sản phẩm gồm các bước: 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Thu gom vỏ trấu từ các nhà máy xay xát. Cỏ mầm 

trầu thu gom cả cây, phơi/sấy khô, cắt thành mảnh khích thước 0,5cm. Ngải cứu 

được thu gom, phơi/sấy khô, cắt thành mảnh kích thước 0,5cm. Quế, long não 

thu cả cành và lá, phơi khô, xay/nghiền nhỏ thành bột (kích thước khoảng 

0,1cm). Vỏ quýt được thu gom, phơi/sấy khô, nghiền nhỏ thành bột (kích thước 

khoảng 0,1cm). Cân các loại nguyên liệu theo tỷ lệ; 

- Phối trộn cỏ mần trầu, ngải cứu, quế nhục, long não, vỏ quýt và vỏ trấu đã 

được nghiền theo tỷ lệ với nhau thu được hỗn hợp nguyên liệu; 

- Hỗn hợp nguyên liệu thu được được nén ép trong khuôn ở nhiệt độ nằm 

trong khoảng từ 180ºC đến 300ºC, áp suất 300 Mpa trong thời gian 5 phút thu 

được củi thảo dược. Quá trình ép được thực hiện trực tiếp mà không sử dụng 

chất kết dính hoặc chất độn khác. 

Yêu cầu trang thiết bị: Máy cắt, nghiền nguyên liệu; máy trộn nguyên liệu; 

máy nén, đùn gia nhiệt. 

Cụ thể quy trình thử nghiệm cho 02 dạng (dạng viên và dạng thanh) sản 

phẩm như sau: 

- Thử nghiệm quy trình sản xuất 1: Sản xuất 2 kg củi thảo dược dạng viên: 

Cân 1,66 kg vỏ trấu, 0,12 kg cỏ mần trầu, 0,10 kg ngải cứu, 0,03 kg quế 

nhục, 0,02 kg long não, 0,07 kg vỏ quýt. Sau đó, cắt - nghiền từng nguyên liệu 

với kích thước hạt được nêu trong bảng dưới đây: 

Thành phần Kích thước Khối lượng (kg) Tỷ lệ (%) 

Cỏ mần trầu 0,5cm 0,12 6,0 

Ngải cứu 0,5cm 0,10 5,0 

Quế nhục bột 0,03 1,5 
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Long não bột 0,02 1,0 

Vỏ quýt bột 0,07 3,5 

Vỏ trấu (0,01-0,5)cm 1,66 83 

Tổng: - 2 100 

Cỏ mần trầu, ngải cứu, quế nhục, long não, vỏ quýt và vỏ trấu sau khi 

nghiền được phối trộn với nhau thu được hỗn hợp nguyên liệu. Hỗn hợp nguyên 

liệu này được đưa vào khuôn của máy nén ép, ép nén tạo viên củi ở nhiệt độ 

250oC, áp suất 300Mpa trong thời gian 5 phút thu được củi thảo dược ở dạng 

viên. Tuỳ theo khuôn, viên củi thảo dược có kích thước khác nhau. Thử nghiệm 

sản xuất các loại viên củi thảo dược có đường kính từ 3 đến 5cm. 

- Thử nghiệm quy trình sản xuất 2: Sản xuất 100 kg củi thảo dược dạng 

thanh. 

Cân 83 kg vỏ trấu, 6 kg cỏ mần trầu, 5 kg ngải cứu, 1,5 kg quế nhục, 1,0 kg 

long não và 3,5 kg vỏ quýt. Sau đó, cắt - nghiền từng nguyên liệu này với kích 

thước hạt của các nguyên liệu được nêu trong bảng dưới đây: 

Thành phần Kích thước  Khối lượng (kg)  Tỷ lệ (%) 

Cỏ mần trầu 0,5cm  6,0 6,0 

Ngải cứu 0,5cm  5,0 5,0 

Quế nhục bột 1,5 1,5 

Long não bột 1,0 1,0 

Vỏ quýt bột 3,5 3,5 

Vỏ trấu (0,01-0,5)cm 83 83 

Tổng: - 100 100 

Cỏ mần trầu, ngải cứu, quế nhục, long não, vỏ quýt và vỏ trấu sau khi 

nghiền được phối trộn với nhau thu được hỗn hợp nguyên liệu. Hỗn hợp nguyên 

liệu này được đưa vào khuôn của máy nén ép, ép nén tạo thanh củi ở nhiệt độ 

250oC, áp suất 300Mpa trong thời gian 5 phút thu được củi thảo dược ở dạng 

thanh. Tuỳ theo khuôn, củi thảo dược dạng thanh có kích thước khác nhau. Thử 

nghiệm sản xuất các loại củi thảo dược dạng thanh có đường kính từ 3 đến 

10cm; chiều dài từ 0,5 đến 2m, ở giữa (lõi) có lỗ kích thước từ 1 đến 2cm. 

d) Thử nghiệm sản phẩm: 

- Thử nghiệm khả năng phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí: 

Đối tượng thử nghiệm được tiến hành trong các trang trại nuôi gà và lợn. 

Các khu thử nghiệm được khoanh vùng với diện tích 100 m2 nuôi 200 con gà 
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hoặc 40 con lợn tập trung. Thời gian thử nghiệm được tiến hành trong 4 tháng 

(một lứa lợn thịt hoặc hai đứa gà giò) 

Nhóm 1. Sử dụng cụ thông thường và/ hoặc rơm rạ để đun nấu đốt hun 

đuổi muỗi. Lượng sử dụng 5 kg/ lần vào buổi sáng và chiều tối. 

Nhóm 2. Sử dụng củi theo sáng chế với lượng 5 kg/lần (10 thanh củi) để 

đun nấu, đốt hun đuổi muỗi vào buổi sáng và chiều tối. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, đối với nhóm 1, không giảm được mùi phân, 

phát tán mùi mạnh. Phải tốn nhân công rửa, vệ sinh 4 lần/ngày. Đối với trang 

trại nuôi gà, nhận thấy còn nhiều ruồi muỗi và có 20 con gà có biểu hiện cúm 

phải cách ly. Đối với trang trại nuôi lợn, mùi phát tán mạnh, ruồi muỗi mang 

mầm bệnh sinh sống nhiều. Lượng ruồi/ muỗi đếm được trung bình khoảng 10 

con/m2. Các trang trại phải tiến hành khử trùng và phun thuốc sau 1 tháng. 

Đối với nhóm 2, kết quả cho thấy việc sử dụng củi thảo dược dạng thanh 

thu được từ từ Quy trình sản xuất thử nghiệm 2 để đun nấu giúp cải thiện môi 

trường bất ngờ, đặc biệt là đối với mùi phát tán. Tỷ lệ ruồi muỗi giảm hẳn, mặc 

dù không hết hoàn toàn, trong quá trình nuôi không có gà cúm phải cách ly. Đối 

với trang trại nuôi lợn, mùi phát tán được cải thiện, không phải sử dụng khói để 

đuổi ruồi muỗi vào buổi chiều tối cho lợn. Lượng ruồi/muỗi giảm hẳn, chỉ còn 

khoảng 2 con/m2. Chỉ phải sử dụng thuốc khử trùng và phun thuốc diệt ruồi 

muỗi sau 3 tháng nuôi. Ngoài ra tính toán lượng tiêu thụ nhiên liệu cho thấy, tỷ 

lệ sử dụng củi thảo dược theo sáng chế tiết kiệm nhiên liệu đun nấu trung bình 

tới 10% tổng lượng chất đốt phải sử dụng. 

Điều này cho thấy rằng, việc sử dụng củi thảo dược theo kết quả nghiên 

cứu vừa có khả năng là nguồn chất đốt phục vụ cho các trang trại và/hoặc hộ dân 

vừa có khả năng đuổi muỗi, giảm lượng ruồi tập trung tại các nơi chăn nuôi. Đặc 

biệt, với lượng tinh dầu khuếch tán từ củi thảo dược khi đốt cho phép khử trùng 

không khí, xua đuổi các vật chủ gây nhiễm bệnh và tăng mùi thơm, giảm mùi 

hôi. Ngoài việc giảm lượng ruồi, muỗi giúp tránh được việc phát sinh, lây nhiễm 

bệnh chéo trong không khí thông qua các vật chủ, củi thần dược cho phép tiết 

kiệm được lượng chất đốt phải sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. 

- Thử nghiệm tác dụng hỗ trợ điều trị cảm cúm, sởi, phát ban: 

Đối tượng thử nghiệm là người trưởng thành, độ tuổi từ 18 đến 50, có biểu 

hiện nhức đầu, mắt đỏ, sốt, chảy nước mũi, nghẹt thở. Đối với người bị phát 

ban, trên da có các mảng đỏ, ngứa. 

Thử nghiệm tiến hành trên 60 người, chia thành 6 nhóm trong đó 20 người 

bị cảm cúm, 20 người bị sởi và 20 người bị phát ban. Với mỗi nhóm này, phân 

chia thành nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm. Nhóm đối chứng không sử 

dụng phương pháp điều trị bằng củi thảo dược mà sử dụng củi thông thường, 

nhóm thử nghiệm tiến hành điều trị bổ sung bằng củi thảo dược theo sáng chế. 
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Cho 30 người thuộc nhóm thử nghiệm vào trong phòng xông có bố trí lò 

sưởi. Lò sưởi được đốt bằng củi thảo dược dạng viên thu được từ Quy trình sản 

xuất thử nghiệm 1. Lò được bố trí trong phòng với ống khói được dẫn thẳng ra 

ngoài. Tiến hành xông khô cho các đối tượng thử nghiệm trong 10 phút, thời 

gian thử nghiệm trong 3 ngày. Kết quả cho thấy rằng, củi thảo dược được 

khuếch tán các hoạt chất vào không khí trong phòng cho mùi thơm dễ chịu, kết 

hợp với nhiệt sinh ra từ việc đốt củi người bệnh thải được mồ hôi, sau 2 lần thử 

nghiệm, bệnh nhân thấy dễ chịu, các biểu hiện nhức đầu, mắt đỏ, sốt chảy nước 

mũi, nghẹt thở không còn. Nhóm phát ban sau 3 ngày thử nghiệm cho thấy phần 

mảng phát ban giảm đi rõ rệt, không còn cảm giác ngứa, khó chịu. 

Đối với nhóm đối chứng, việc xông bằng lò sưởi sử dụng củi thông thường 

cũng giúp bệnh nhân thoát mồ hôi do nóng, tuy nhiên, bệnh nhân cảm thấy khó 

chịu, các biểu hiện bệnh giảm chậm và trong phòng không có mùi thơm của thảo 

dược. 

Điều này cho thấy, củi thảo dược - sản phẩm của công trình nghiên cứu có 

thể sử dụng làm cùi sưởi trong các lò sưởi thay thế cho việc sử dụng gỗ bình 

thường trong các ngày mùa đông để phòng và điều trị bệnh. Bằng việc khuếch 

tán tinh dầu, phòng sử dụng củi theo sáng chế giúp tăng cường điều trị bệnh cảm 

cúm, sởi, phát ban hoặc có thể sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh, hoặc có thể sử 

dụng làm chất đốt sưởi ấm, phòng bệnh vào mùa đông. 

Như vậy, sản phẩm của công trình - củi thảo dược có giá thành thấp, không 

độc hại, khi đốt không có khói, mùi thơm, thông thoáng mũi, tốt cho sức khỏe, 

không gây ô nhiễm môi trường nên dùng làm nhiên liệu chất đốt thay các nhiên 

liệu khác để đun bếp và sưởi ấm. Đặc biệt, củi thảo dược dùng để xông khô 

nhằm thanh trùng không khí, phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí, giải 

độc tố ra khỏi cơ thể khi bị cảm cúm, sởi, phát ban,...  

7.2. Tự đánh giá theo tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về 

khoa học và công nghệ đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ 

được qui định tại Điều 13- Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng:  

7.2.1. Công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ: 

a) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ xuất sắc, giải quyết được 

những vấn đề then chốt để xây dựng quy trình công nghệ sản xuất (từ khâu xác 

định thành phần, tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến yêu cầu máy móc, trang thiết bị, 

thiết lập quy trình sản xuất), tạo ra sản phẩm mới có thể chiếm lĩnh thị trường, 

phục vụ Nhân dân. 

Công trình đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 

Bằng độc quyền sáng chế số 21436 tại Quyết định số 53600/QĐ-SHTT ngày 

01/07/2019. 
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b) Công trình tạo ra sản phẩm hàng hoá mới, góp phần tạo ra một nghề 

sản xuất mới - sản xuất củi thảo dược; đồng thời thúc đẩy nghề trồng thảo dược, 

góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản 

phẩm nông nghiệp của thành phố. 

7.2.2. Công trình có tác dụng lớn trong xã hội thành phố 

a) Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội: 

Công trình tạo ra sản phẩm hàng hoá mới có ích cho xã hội, tạo ra cơ sở 

sản xuất mới, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Sản phẩm của công trình cũng sử dụng các loại thảo dược dễ trồng tại địa 

phương nên gián tiếp góp phần đẩy mạnh nghề trồng thảo dược, góp phần thúc 

đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản 

phẩm nông nghiệp của thành phố, tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân. 

b) Sản phẩm của công trình có tác dụng phòng bệnh virut lây nhiễm trong 

không khí, giải độc tố ra khỏi cơ thể khi bị cảm cúm, sởi, phát ban,... nên góp 

phần bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước 

đang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

c) Sản phẩm của công trình có thể dùng làm chất đốt thay cho củi, than tổ 

ong đang được sử dụng rộng rãi nhưng gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho 

sức khoẻ con người, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Như vậy, 

bên cạnh tác dụng phòng và hỗ trợ chữa bệnh, sản phẩm góp phần bổ sung 

nguồn năng lượng cho xã hội, đặc biệt góp phần bảo vệ môi trường sống trong 

các khu dân cư, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

7.3. Tài liệu công bố (công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành 

quốc tế có uy tín ...) và trích dẫn: Chưa có 

STT 
Tên kết quả 

nghiên cứu 

Là tác giả hoặc là  

đồng tác giả 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng) 

Năm 

công bố 

Số lượng 

trích dẫn 

 1          

 2          

…      

7.4. Các giải thưởng về KH&CN đã được tặng cho công trình (nếu có): Chưa  

có 

TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

...   

7.5. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

a) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp trong nước 
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TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1 

 Bằng độc quyền sáng chế số: 21436: Củi thảo dược 

để phòng bệnh virut lây nhiễm trong không khí 

(Theo: Quyết định số 53600/QĐ-SHTT ngày 

01/07/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ) 

2019 

 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp ở nước ngoài : Chưa có 

Tên nước Số của đơn nộp xin 

cấp văn bằng 

Văn bằng bảo 

hộ 

Nội dung xin bảo hộ 

1    

2    

...    

8. Về tác giả công trình 

1. Họ và tên: Lương y Phạm Thị Chẵn    Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh:   27/04/1972   Quốc tịch: Việt Nam 

3. Địa chỉ: Số 193 Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

    Số điện thoại nhà riêng: 0225.378.9789. 

4. Quá trình và nơi đào tạo: 

  

TT Thời gian Nơi đào tạo 

   1 

 
 1998 - 2001 

Học chuyên môn và thực tập tại các viện, trung tâm, bệnh viện 

Đông y và châm cứu của Trung ương  

   2  2001 - 2003 Học chuyên môn về châm cứu tại Hội Châm cứu Hải Phòng  

   3  2005- 2008 

Học chuyên môn về Y dược học cổ truyền. Được Giám đốc Sở 

Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đủ trình độ chuyên môn 

về Y dược học cổ truyền ngày 22/01/2008. 

5. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Đơn vị công tác Chức danh /chức vụ 

1 1996 - 1998 
Trung tâm cai nghiệm ma túy 

Trường Sơn, Hà Nội 

Chánh Văn phòng; Kỹ 

thuật viên châm cứu... 

2 1996 - 2001 

Tại các viện, trung tâm, bệnh viện 

đông y và châm cứu của Trung 

ương và Hải Phòng 

Học chuyên môn và 

thực tập 

3 1999 - 2003 Hội Châm cứu Hải Phòng Hội viên 

4 2003 - 2016 Thành Hội Châm cứu Hải Phòng Chánh Văn phòng 

5 2005 - nay 
Công ty Cổ phần Y dược Khánh 

Thiện 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị; Tổng Giám 
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đốc 

6 2009 - nay 
Phòng khám chữa bệnh từ thiện 

(miễn phí 100%) 

Chủ cơ sở - Phụ trách 

chuyên môn 

9. Các cơ quan, tổ chức tham gia chính:  

TT 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức 

Địa chỉ, điện 

thoại cơ quan 

Tên người 

liên hệ, điện 

thoại 

Triển khai công nghệ và cống 

hiến chủ yếu của cơ quan, tổ 

chức 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Y Dược 

Khánh 

Thiện 

193 Kênh 

Dương, Lê 

Chân, Hải 

Phòng. 

Điện thoại: 

0225.3789789 

Phạm Thị 

Chẵn - ĐT: 

0913064689 

- Nghiên cứu, thử nghiệm; 

- Ứng dụng kết quả nghiên 

cứu và sản xuất. 

10. Xác nhận của tác giả công trình 

TT Học hàm, học vị, họ và tên Chữ ký 

1  Nhà sáng chế: Lương y Phạm Thị Chẵn  

 

 NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Chẵn 
 


