Tin s Nguyn Th Hip nhn gii cùng 14 nhà khoa hc n t nm châu lc.
Trong sut 20 nm qua, Gii thng ca Qu L’Oréal và UNESCO ã to iu kin nhng nhà khoa hc trên khp th gii có th gii
thiu nhng công trình nghiên cu góp phn xây dng cuc sng hin i hn và gii quyt nhng thách thc i vi sc khe ca con ngi.
Nhng phát minh và thành tu nghiên cu không ch thuc v nam gii mà còn c nhng ph n luôn c gng làm tròn hai nhim
v i vi công vic và gia ình.
Chính vì vy, Gii thng ca Qu L’Oréal và UNESCO có mc ích cao nhng tm gng ca các nhà khoa hc n, khuyn khích
h theo ui am mê nghiên cu khoa hc. ó là vì h ang óng góp xut sc vào lnh vc phát trin bn vng và sinh thái, vt lý, dc
hc, dch t hc, nghiên cu y hc, khoa hc thn kinh và sinh hc tin hóa. Cùng 14 nhà khoa hc n xut sc di 40 tui n t nm
châu lc trên th gii c vinh danh ln này, Tin s Nguyn Th Hip c trao Gii thng Nhà khoa hc tr tài nng ca th gii.
c c tham gia ng c gii quc t ca L’Oréal và UNESCO, các ng c viên phi có gii thng quc gia và có công trình nghiên
cu ni bt xét cp quc t. Tin s Nguyn Th Hip ã c trao gii quc gia "Nhà nghiên cu khoa hc n tài nng nm 2016 ca
L’Oreal – UNESCO" vi tài mang tính phát hin v titanium implant - hin là vt liu tt nht trong nha khoa phc hi. Nm
2017, ch tip tc giành gii nht cuc thi Gii thng khoa hc ASEAN - M vì có nhng nghiên cu xut sc trong lnh vc k thut y
sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp giới thiệu công trình nghiên cứu với các đại biểu quốc tế.
Chia s v am mê theo ui công vic nghiên cu, ch cho bit: "Ging nh trong quá trình nghiên cu ri i thi ASEAN, tôi
luôn t câu hi là làm th nào giúp ngi dân vùng nông thôn có th t cha vt thng trong trng hp cha th n bnh vin kp thi.
Do ó tôi tp trung vào nghiên cu nhng vt liu sinh hc nh keo sinh hc, bng gc hay dng c tiêm không kim. Cn phi có
nhng gii pháp hay cách cu cha kp thi, x lý nguy c máu chy t. Thc t cho thy, ngi dân nông thôn không bit cách
khâu vt thng vì vy cn phi có cách nào ó cm máu tc thì. Trong trng hp ó, h có th mua keo cm máu nhà và dùng
khi cn thit, sau ó n trm xá hay bnh vin cha. Yêu cu t ra là loi keo dán này phi tng hp sinh hc, tt cho c th nh mt loi
mô ca c th và chng li vi khun cng nh giúp cho quá trình tái to hay lành vt thng nhanh hn".
ây là hai loi bt, khi vào môi trng nc, to thành mt loi keo và khi p vào vt thng có th làm cho máu ngng chy. Ch bt u
nghiên cu t nm 2013 cho n nay và ã to c loi tt nht ti phòng thí nghim áp dng. Kt qu th nghim cho thy loi keo này
có th dùng cha các loi vt thng khác nhau, dit khun và gim thi gian tái to t bào. "Cn có các d án th nghim trên quy
mô ln, cn s quan tâm ca nhà nc sn phm ca tôi c cp giy phép và a ra th trng vì rt hu dng", ch xut.
có thành công nh hôm nay, Tin s Nguyn Th Hip vn không quên nhng khó khn ca ch khi mi tr v Vit Nam nm 2012.
Ch cho bit: "ó là mt s do d rt ln sut sáu tháng, vì iu kin làm nghiên cu nc ta còn nhiu khó khn mà mình thì li có
hoài bão ln. Ri tôi suy ngh rng mình cn bt u t nhng công vic c bn t thiên nhiên nên tôi quyt nh tr v nc. T con s 0,
tôi bt u xây dng lên, c thy gì có thì làm ch không nht thit phi òi hi có nhng th ln lao. Vì vy, hai nm u rt khó khn
nhng tôi vn quyt tâm làm vi suy ngh rng làm khoa hc không nht thit phi có thit b hin i mi thc hin c. Chúng ta phi
nhìn vào chung quanh, nhng th rt thiên nhiên, t nhiên vì có mi liên h rt gn gia thiên nhiên và khoa hc, có nhng th
rt n gin có th mang li hiu qu cao".
Chia s nim vui ti l trao gii, Tin s Nguyn Th Hip nói: "Tôi rât vinh d khi c nhà nc ê c tham gia gii thng này. Tôi cm
thây rât vui, t hào khi bit tin c nhân gii. Vinh d này cho thy nên khoa hc ca Viêt Nam ngày nay có thê sánh tâm vi
nên khoa hc ca thê gii. ôi vi Viêt Nam tôi cm nhân không còn có s phân biêt nam n nhiêu lm, ngi ph n có thê thc
hiên c c m làm nghiên cu khoa hc ca mình".
Tin s Nguyn Th Hip ã tri qua mt hành trình phn u không mt mi mà có lúc ch tng chng không vt qua. Chính vì vy
ch mong rng, nhng trí thc tr, nhng nhà khoa hc tr v Vit Nam phát trin, xây dng mt nn khoa hc hin i cho t nc, ng thi
thu hút các chuyên gia nc ngoài ti giúp .

Đại sứ Trần Thị Hoàng Mai chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp.
Gii thng dành cho ph n làm khoa hc ca UNESCO và L'Oréal c thành lâp t nm 1997. Nói v s hp tác ca UNESCO
và L'Oreal, i s - Trng phái oàn thng trc Vit Nam bên cnh t chc UNESCO Trn Th Hoàng Mai cho bit: ó là nhng nhà
khoa hc n còn tr nhng có nhiu tài nng. ây là ln th hai Viêt Nam nhn c vinh d này. Trc ó vào nm 2015, Tin s Trn Hà
Liên Phng, cng là ging viên ca i hc Quc gia TP H Chí Minh, Khoa Công ngh Y sinh ã c trao gii. Gii thng này tôn
vinh ph n làm khoa hc và công nhân nhng thành tu mà ph n óng góp cho khoa hc nhm khuyên khích h tiêp tc
theo ui nghiên cu khoa hc, hng ti thành tích cao hn trong khoa hc. Viêt Nam chính thc tham gia gii này t nm

2010. Môi nm L'Oréal Viêt Nam trao gii cho nm nhà khoa hc n, sau ó gii thiu ng c viên xut sc nht tranh gii thê gii.
ê khuyên khích nhng tài nng tr am mê i theo con ng nghiên cu khoa hc, UNESCO và L'Oréal có Gii thng Nhà
khoa hc tr tài nng dành cho các nhà khoa hc n nhng ô tuôi còn tr. Mc ích là ê to iêu kiên cho các ch m rông môi
quan hê trong gii khoa hc quôc tê và t ó tiêp tc theo uôi con ng nghiên cu khoa hc ca mình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp và Giám đốc Truyền thông của L'Oreal Việt Nam, Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh.
Cng ti L trao gii 2018, L'Oréal và UNESCO gii thiu chng trình "Các nhà khoa hc nam i vi chng trình vì s phát trin
ph n trong khoa hc" vi mc tiêu góp phn cân bng gii tt hn trong khoa hc t c s tin b hiu qu hn. i din ca Ban T chc
cho bit, trong 20 nm qua, phn trm ph n làm vic trong lnh vc khoa hc ã tng khong 12%, nhng vn mc thp: có ít hn
30% các nhà nghiên cu là ph n. Có mt gii hn vô hình vn còn tn ti vì ph n ch nm gi 11% v trí lãnh o hc thut châu
Âu. Và ch 3% gii Nobel Khoa hc ã tng c trao cho ph n.
Vic không có i din là ph n này rt nh hng n cht lng ca nghiên cu khoa hc. Thí d, các nghiên cu cho thy rng, s thiu
a dng trong lnh vc trí tu nhân to ã dn n s phát trin ca phn mm tái to, hoc thm chí phóng i các khuôn mu, c bit là
khi có liên quan n gii tính.
Ông Jean-Paul Agon, Ch tch ca L'Oréal Foundation cho bit: "Chúng tôi mun thúc y s thay i theo hng ci thin cân
bng gii tính và hiu qu trong khoa hc giúp nâng cao hiu bit khoa hc vì li ích ca tt c và gii quyt tt hn nhng thách thc
mà th gii ngày nay phi i mt".
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