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TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN 

 02-09 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương  

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia 2022  

Điểm tin KH&CN 

Sự kiện sắp diễn ra 
THÔNG TIN CÔNG NGHỆ 

10-13 

Sản xuất thành công chế phẩm sinh học astaxanthin 

Nghiên cứu sản xuất chip sinh học trên nền DNA 

microarray để chẩn đoán một số bệnh ở người 

Hệ thống Robot bốc xếp hàng tự động 300 tấn/ngày 
THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ 

14-21 

Phấn đấu số lượng dự án FDI có chuyển giao công 

nghệ cho doanh nghiệp trong nước tăng trung bình 

15%/năm vào năm 2030 

Hoạt động của sàn giao dịch công nghệ theo mô 

hình doanh nghiệp. 

Thúc đẩy tìm kiếm chuyển giao công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam 

Thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ 

Tăng cường phối hợp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

và chuyển giao công nghệ 

 

22-27 

CÔNG NGHỆ CHÀO BÁN 

28-29 

CÔNG NGHỆ TÌM MUA 
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO THÚC ĐẤY PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ, XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƢƠNG 
CHIỀU 17/3, TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG, 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) 

PHỐI HỢP VỚI UBND TỈNH BẮC GIANG TỔ CHỨC 

HỘI NGHị GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 

 

 

 

ại Hội nghị, 

các đại biểu 

đã trình bày 

tham luận về: Triển khai 

xây dựng bộ chỉ số đổi 

mới sáng tạo cấp địa 

phương; Hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch khoa học, 

công nghệ và đổi mới 

sáng tạo (KH,CN&ĐMST) 

năm 2023; Triển khai 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ 

quốc gia giai đoạn 2021 – 

2030 và những nội dung 

chính sửa đổi Luật SHTT 

sẽ báo cáo thông qua vào 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

Khóa 14; Thúc đẩy các 

hoạt động nghiên cứu 

KH,CN&ĐMST tại các địa 

phương hướng tới chuyển 

đổi số; Hoạt động 

KH,CN&ĐMST thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn một số tỉnh,… 

Đồng thời trao đổi, thảo 

luận về các giải pháp để 

triển khai hiệu quả hoạt 

động KH,CN&ĐMST trong 

kế hoạch năm 2022 và 

định hướng cho những 

năm tiếp theo. 

Bộ trưởng Bộ 

KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

ghi nhận, đánh giá cao và 

biểu dương sự cố gắng, 

nỗ lực và các kết quả mà 

toàn ngành đã đạt được 

trong năm 2021 nhiều khó 

khăn vừa qua. Bộ trưởng 

đề nghị các đồng chí Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc 

T 
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Bộ, căn cứ theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân 

công, chủ động nghiên 

cứu, tiếp tục trao đổi, 

hướng dẫn địa phương 

tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc. Đồng thời, 

lắng nghe ý kiến của địa 

phương, tham mưu đề 

xuất cho Lãnh đạo Bộ xem 

xét, quyết định những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của 

Bộ. 

Bộ trưởng nhấn 

mạnh, năm nay, ngành 

KH&CN sẽ trình Quốc hội 

xem xét, thông qua Luật 

SHTT sửa đổi và dự kiến 

từ nay đến cuối nhiệm kỳ 

sẽ trình thông qua 4 Luật 

(Luật KH&CN, Luật Tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

Luật Chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, Luật Năng 

lượng nguyên tử). Do đó, 

lãnh đạo các Sở KH&CN 

quan tâm tham mưu cho 

UBND tỉnh, thành phố tổ 

chức tổng kết, đánh giá 

tình hình triển khai các 

Luật, đồng thời đề xuất, 

kiến nghị các quy định cần 

đưa vào dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung. Đồng thời, 

Chiến phát triển 

KH,CN&ĐMST đến năm 

2030 đang được Chính 

phủ xem xét sớm ban 

hành nên các địa phương 

quan tâm thực hiện ngay 

trong năm 2022 bằng các 

kế hoạch, đề án cụ thể, 

phù hợp với đặc điểm 

từng địa phương. 

Bộ trưởng cũng đề 

nghị Vụ Phát triển KH&CN 

địa phương thường xuyên 

cập nhật tình hình thực 

hiện các chương trình 

KH&CN cấp quốc gia cho 

giai đoạn 5 năm tới để các 

tỉnh, thành phố nắm bắt, 

cùng tham gia phổ biến 

đến các nhà khoa học, các 

tổ chức KH&CN; tổ chức 

đề xuất các nhiệm vụ phục 

vụ phát triển KT-XH địa 

phương. 

Đặc biệt, tháng 

4/2022, Bộ KH&CN sẽ báo 

cáo Bộ Chính trị Đề án 

phát triển công nghệ sinh 

học cho giai đoạn tới và 

dự kiến Trung ương sẽ 

ban hành một Nghị quyết 

riêng về nội dung này. Đây 

là chủ trương lớn trong 

lĩnh vực KH&CN nên các 

địa phương cần chủ động 

tham mưu với Thành ủy, 

Tỉnh ủy tổ chức triển khai 

ngay sau khi Nghị quyết 

được ban hành. 

Đối với chỉ số đổi mới 

sáng tạo cấp tỉnh, dự kiến 

sẽ thí điểm tại một số địa 

phương đại diện cho 7 

vùng kinh tế để rút kinh 

nghiệm triển khai rộng 

trong toàn quốc. Đây sẽ là 

căn cứ quan trọng để các 

địa phương nhìn nhận rõ 

điểm mạnh, điểm yếu về 

KH,CN&ĐMST, từ đó đưa 

ra các giải pháp khắc phục 

phù hợp, hiệu quả. 

Bộ trưởng lưu ý, năm 

2022 được Đại Hội đồng 

Liên Hợp quốc chọn là 

Năm quốc tế khoa học cơ 

bản vì sự phát triển bền 

vững và cũng là năm đầu 

tiên Thủ tướng Chính phủ 

giao Bộ KH&CN tổ chức 

hưởng ứng Ngày Đổi mới 

sáng tạo thế giới (21/4). 

Do đó các Sở KH&CN cần 

quan tâm đến hai sự kiện 

này, chủ trì tổ chức các 

hoạt động tại địa phương, 

bảo đảm hiệu quả, tiết 

kiệm. 

Nguồn: Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN – 

Vụ Phát triển KH&CN địa 

phương 

 

 

  



4 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 3 

 

 
 

 

KHỞI ĐỘNG NGÀY HỘI  

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

QUỐC GIA 2022 

 
 

NGÀY 22/3/2022, TECHFEST VIệT NAM 

NĂM THỨ 8 CHÍNH THỨC ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG 

NHƯ MỘT NỀN TẢNG KẾT NỐI HỆ SINH THÁI 

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, KẾT NỐI CÁC HOẠT 

ĐỘNG TRIỂN KHAI XUYÊN SUỐT TRONG CẢ 

NĂM VỚI MỤC TIÊU THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐẶC BIỆT TỪ CÁC 

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO.  

ECHFEST Việt Nam 2022 

được tổ chức bởi Cục Phát 

triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

(NATEC), Ủy ban Nhà nước về người 

Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban Nhà 

nước về NVNONN), Quỹ Khởi nghiệp 

Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ 

Việt Nam (SVF), Văn phòng Đề án 844 

(ISEV), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo Quốc gia (NSSC) và các đối 

tác đồng hành, hứa hẹn quy tụ hàng 

ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo, các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia, nhà 

đầu tư trên nhiều lĩnh vực công nghệ, 

các khía cạnh liên quan đến khởi 

nghiệp sáng tạo trong nước cũng như 

quốc tế. 

Đổi mới sáng tạo cần bám sát chủ 

trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII đề ra, góp phần làm cho mọi 

người dân ấm no, hạnh phúc, bảo vệ 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chứng 

minh trí tuệ, sức sáng tạo của con 

người Việt Nam. Chỉ đạo sâu sắc đó 

của đồng chí Thủ tướng Chính phủ  

Phạm Minh Chính trong 

TECHFEST 2021 đã dẫn dắt và kiến 

tạo nền tảng tư tưởng trong thiết kế và 

xây dựng hệ sinh thái, đồng thời, đã 

được tiếp nối và cụ thể hóa trong chuỗi 

các hoạt động của TECHFEST 2022, 

nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi 

T 
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mới sáng tạo, của ứng dụng khoa học 

công nghệ cùng triết lý “của dân, do 

dân và vì dân”, góp phần khôi phục và 

phát triển kinh tế hậu đại dịch. 

Tiếp nối những kết quả đạt được 

từ TECHFEST 2021, bên cạnh các 

hoạt động trọng tâm thường niên tại 

các kỳ TECHFEST, các chuỗi hoạt 

động tiếp tục được phát triển với tư duy 

mở, hình thành cầu nối với các thiết 

chế khoa học và công nghệ đã và đang 

hoạt động có hiệu quả như: hoạt động 

chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, thị 

trường công nghệ, tạo nên mối liên kết 

chặt chẽ trong hệ thống đổi mới sáng 

tạo quốc gia. Từ đó, phục vụ hiệu quả 

hơn các nhu cầu từ phía chính quyền, 

doanh nghiệp và xã hội theo mô hình 

đổi mới sáng tạo mở: đặt đề bài các 

thách thức để khơi mở những giải pháp 

đổi mới sáng tạo từ người dân, phục vụ 

người dân, khai thác hiệu quả hơn tiềm 

năng trí tuệ con người Việt Nam và góp 

phần hiện thực hóa tầm hình và khát 

vọng về một Việt Nam hùng cường. 

Thích ứng với bối cảnh bình 

thường mới, mở rộng cơ hội tiếp cận tri 

thức và kết nối toàn cầu, TECHFEST 

Việt Nam 2022 là chuỗi các hoạt động 

trực tiếp kết hợp trực tuyến, ứng dụng 

những công nghệ tiên tiến như triển 

lãm ảo 2D và 3D, phòng họp thực tế 

ảo,... cho các hoạt động hội thảo, hội 

nghị chuyên môn, cuộc thi, kết nối đầu 

tư,... trên một nền tảng thống nhất. 

TECHFEST Việt Nam 2022 hứa hẹn 

đem lại nhiều trải nghiệm mới, cơ hội 

mới cho người tham dự, cho dù là nhà 

đầu tư, nhà hoạch định chính sách, 

chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên 

hay các nhà sáng lập, nhóm nghiên 

cứu, dù ở Việt Nam hay trên thế giới. 

TECHFEST 2022 cũng xuất hiện 

những làng công nghệ mới nhằm giới 

thiệu và trao đổi những công nghệ hiện 

đang được đặc biệt quan tâm như công 

nghệ chuỗi khối, công nghệ dược liệu, 

metaverse, chuyển đổi số… Đặc biệt, 

hoạt động kết nối đầu tư được triển 

khai bài bản với những dịch vụ hỗ trợ 

pháp lý giúp đẩy mạnh việc thu hút đầu 

tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo.  

TECHFEST Việt Nam 2022 được 

chỉ đạo tổ chức bởi Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Ngoại Giao và một số 

cơ quan, đơn vị liên quan hướng tới 

thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự 

hình thành và phát triển của loại hình 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

TECHFEST Việt Nam 2022 mong 

muốn truyền cảm hứng, động lực đổi 

mới sáng tạo tới từng người dân theo 

những định hướng từ đồng chí Thủ 

tướng Chính phủ, thể hiện khát khao 

lớn lao về một tương lai tốt đẹp và văn 

minh hơn. Các hoạt động của 

TECHFEST Việt Nam 2022 sẽ liên tục 

được cập nhật trên website và 

Fanpage. 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển truyền thông KH&CN 
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NĂM NHÀ KHOA HỌC ĐƢỢC  

ĐỀ CỬ GIẢI THƢỞNG TẠ QUANG BỬU 
 

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa 

công bố 5 đề cử Giải thưởng Tạ 

Quang Bửu năm 2022 được các Hội 

đồng khoa học nghiên cứu cơ bản 

trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật 

của Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ quốc gia (NAFOSTED) lựa chọn 

từ 48 hồ sơ đăng ký tham gia. 

 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 

thưởng hằng năm của Bộ Khoa học và  

Công nghệ được trao cho tác giả của 

các công trình khoa học xuất sắc được 

thực hiện tại Việt Nam và công bố trên 

tạp chí khoa học quốc tế uy tín. 

Giải thưởng góp phần thúc đẩy 

nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng 

và khoa học công nghệ Việt Nam nói 

chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền 

đề cho khoa học và công nghệ của đất 

nước hội nhập và phát triển. 

Dự kiến, năm nay, Hội đồng Giải 

thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất 

nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ 

Quang Bửu trong tháng 4/2022. Lễ trao 

Giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 18/5 tại Hà Nội. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 

Hội nghị khoa học và triển lãm  
quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và 

 tự động hóa (VCCA 2021) 
 

 
Với chủ đề "Tự động hóa 

trong Chƣơng trình chuyển đổi số 

quốc gia: Thông minh và sáng tạo", 

Triển lãm quốc tế về điều khiển và 

tự động hóa - VCCA sẽ đƣợc tổ 

chức từ ngày 8-9/4 tại TP Hồ Chí 

Minh, nhằm kết nối nhà quản lý, 

nhà khoa học và doanh nghiệp.  

Đây là dịp để các nhà khoa học 

Việt Nam và quốc tế giới thiệu kết 

quả các công trình nghiên cứu, trong 

đó đưa ra các vấn đề đang được 

quan tâm như điều khiển học, tự 

động hóa, ứng dụng... trong đó đặc 

biệt có điều khiển thông minh, thiết bị 

xe tự hành, robot di động hay thành 

phố thông minh, điều khiển trong 

hàng không vũ trụ... 

Hội nghị khoa học và Triển lãm 

về Điều khiển và Tự động hóa năm 

nay diễn ra với 3 hoạt động 
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chính: Hội nghị Khoa học, Triển lãm 

quốc tế& Diễn đàn Doanh 

nghiệp nhằm kết nối và khai thác có 

hiệu quả sự liên kết giữa nhà Quản lý, 

nhà Khoa học và Doanh nghiệp. 

Dự kiến sẽ có khoảng 70 gian 

hàng trưng bày sản phẩm đến từ các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước, 

các Sở ngành, các viện, trường và 

các Hội tự động hóa địa phương. 

Nguồn: Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển truyền thông 

KH&CN 

 

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TÌM 

KIẾM, CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 
 

Hội thảo “Chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao 

và đổi mới công nghệ” diễn ra sáng 

ngày 25/3/2022, tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Sự kiện do Bộ KH&CN phối 

hợp cùng Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM), 

Ủy ban Nhà nƣớc về ngƣời Việt Nam 

ở nƣớc ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ 

chức theo hình thức trực tiếp kết 

hợp trực tuyến. 

 
ội thảo diễn ra gồm hai 

phiên chính: Phiên tham 

luận với các nội dung giới 

thiệu, làm rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ 

hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, ứng 

dụng và đổi mới công nghệ; thực trạng 

kết nối công nghệ giữa khu vực nghiên 

cứu và khu vực sản xuất; nhu cầu hợp 

tác, nhận chuyển giao phục vụ ứng 

dụng và đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp; kinh nghiệm thành công trong 

 

đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp. 

Phiên trao đổi, thảo luận nhằm lắng 

nghe những thuận lợi, khó khăn vướng 

mắc trong triển khai các cơ chế, chính 

sách; đề xuất mô hình hợp tác giữa các 

nhà khoa học, các tổ chức trong nước, 

quốc tế và doanh nghiệp; tìm kiếm các 

giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị 

trung gian về tư vấn tìm kiếm, chuyển 

giao công nghệ và đưa ra các giải pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp 

nhận, làm chủ công nghệ. 

Đây là sự kiện KH&CN quan trọng 

không chỉ đối với các nhà quản lý trong 

việc nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả 

trong việc thực thi chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và 

đổi mới công nghệ đã ban hành mà còn 

là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân tiếp cận các chính sách, 

chương trình hỗ trợ của nhà nước, là 

nơi để gặp gỡ trao đổi xây dựng mối 

liên kết về chuyển giao và đổi mới công 

nghệ giữa doanh nghiệp với các nhà 

khoa học, tổ chức, mạng lưới về khoa 

học và công nghệ. 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển truyền thông KH&CN, 

Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ 

 

H 
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ĐẨY MẠNH CHUYỂN GIAO KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP 
 

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ 

phối hợp Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước 

về người Việt Nam ở nước ngoài, tổ 

chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao 

và đổi mới công nghệ” bằng hình 

thức trực tiếp và trực tuyến. 

Đây là sự kiện khoa học - công 

nghệ quan trọng không chỉ đối với các 

nhà quản lý trong việc nhìn nhận, đánh 

giá lại hiệu quả trong việc thực thi chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, 

chuyển giao và đổi mới công nghệ đã  

 

 

ban hành, mà còn là cơ hội để các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp 

cận các chính sách, chương trình hỗ 

trợ của Nhà nước. Đồng thời, là nơi để 

gặp gỡ, trao đổi, xây dựng mối liên kết 

về chuyển giao và đổi mới công nghệ 

giữa doanh nghiệp với các nhà khoa 

học, tổ chức, mạng lưới về khoa học, 

công nghệ ở trong nước và quốc tế. 

Qua đó, tạo động lực đẩy mạnh hoạt 

động tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới 

công nghệ trên cả nước trong thời gian 

tới. 

Nguồn: Báo Nhân dân 

 

 

MÔ HÌNH VÀ CƠ CHẾ, 
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 
NGHỆ CAO VIỆT NAM 

 
 

Ngày 24/3/2022, tại Khu Công 

nghệ cao (CNC) thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) tổ chức Hội thảo về mô 

hình và cơ chế, chính sách thúc đẩy 

phát triển khu CNC ở Việt Nam. 

Hội thảo nhằm ghi nhận tình hình 

hoạt động của các khu CNC đã được 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập, những thuận lợi, khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất, kiến nghị, định hướng, 

nhu cầu phát triển của các khu CNC 

cao hiện hữu; nhu cầu thành lập khu 

CNC mới của các địa phương có tiềm 

năng trong thời gian tới; nhu cầu của 

các doanh nghiệp trong việc đầu tư kết 

cấu hạ tầng khu CNC, đầu tư vào khu 

CNC; mối quan hệ giữa các cơ quan 

Nhà nước, các tổ chức KH&CN và 

doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát 

triển nguồn nhân lực và tiềm năng 

KH&CN khu CNC. 

Hội thảo cũng đã ghi nhận được 

nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà quản 

lý, các chuyên gia, lãnh đạo các địa 

phương… để tổng hợp báo cáo tình 

hình phát triển các khu CNC trình Thủ 

tướng. 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển truyền thông KH&CN 
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TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỆN 
VÀ NĂNG LƢỢNG 2022 

 

Thời gian: Từ 20/07 đến 22/07/2022 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ 

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: 400 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Công nghệ và thiết bị điện; Sản phẩm điện công 

nghiệp, điện gia dụng; Sản phẩm, mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng; Vật 

liệu xây dựng thân thiện môi trường; Các nguồn năng lượng mới. 

Nguồn:  https://tradepro.vn 

 

TRIỂN LÃM VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Thời gian: Từ 09/06 đến 11/06/2022 

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ 

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT); Giải 

pháp công nghệ thông tin; Viễn thông; Phát thanh truyền hình; Điện tử. 

Nguồn:  https://tradepro.vn 

https://tradepro.vn/
https://tradepro.vn/
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SẢN XUẤT THÀNH CÔNG 
CHẾ PHẨM SINH HỌC ASTAXANTHIN 

 

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ  

đã bước đầu nghiên cứu sản xuất thành công chế phẩm sinh học 

astaxanthin từ một số chủng nấm men đỏ Xanthophyllomyces dendrorhous 

phân lập để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. 

 

 
iện Cơ điện nông nghiệp và 
Công nghệ sau thu hoạch 
đã cùng phối hợp với Chủ 

nhiệm đề tài Tiến sĩ Bùi Kim Thủy thực 
hiện nghiên cứu “Sản xuất chế phẩm 
giàu astaxanthin từ nấm men 
Xanthophyllomyces dendrorhous ứng 
dụng sản xuất thực phẩm chức năng” 
với mục tiêu hoàn thiện công nghệ, 
thiết bị để sản xuất và thương mại hóa 
sản phẩm astaxanthin và thực phẩm 
chức năng có chứa astaxanthin từ nấm 
men Xanthophyllomyces dendrorhous 
tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao và 
thay thế sản phẩm nhập khẩu. 

Sau thời gian nghiên cứu, dự án 
đã hoàn thiện được hệ thống thiết bị 
sản xuất chế phẩm giàu astaxanthin 
quy mô 300 lít/mẻ. Đã thiết kế chế tạo 
và lắp đặt hệ thống lên men quy mô 
300 lít/mẻ hoàn chỉnh tại Công ty TNHH 
Nam Dược. 

Dự án đã đào tạo được 5 cán bộ 
và 20 công nhân vận hành thành thạo 
hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm 
giàu astaxanthin và thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe chứa astaxanthin dạng viên 
nang đạt yêu cầu. 

Dự án đã tổ chức sản xuất thử 

nghiệm được 5 kg chế phẩm giàu 

astaxanthin (hàm lượng astaxanthin đạt 

trên 50%) và 50.000 viên nang thực 

phẩm chức năng (TPCN) (chứa 10 mg 

astaxanthin/viên) trên dây chuyền thiết 

bị của dự án tại Công ty TNHH Nam 

Dược. Công nghệ sản xuất ổn định, 

chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng yêu 

cầu đặt ra của dự án, đảm bảo chất 

lượng về an toàn thực phẩm (ATTP). 

Dự án đã hoàn thiện mẫu mã, bao 

bì sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ 

sở cho sản phẩm , hoàn thiện hồ sơ 

đăng ký ATTP cho sản phẩm và tổ 

chức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. 

Mô hình sản xuất sản phẩm TPCN 

chứa astaxanthin của dự án đem lại 

hiệu quả kinh tế cao cho người sản 

xuất với tỷ lệ lợi nhuận ròng so với vốn 

đầu tư là 33,09%; tỷ lệ lợi nhuận ròng 

doanh thu là 31,69%; thời gian thu hồi 

vốn khoảng 3 năm 4 tháng. 

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên 

cứu (mã số 17111/2019) tại Cục 

Thông tin KHCNQG. 

 

V 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHÍP SINH HỌC 
TRÊN NỀN DNA MICROARRAY ĐỂ  

CHUẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH Ở NGƢỞI 
 

Ngày nay, thế giới cũng nhƣ Việt 

Nam đang chứng kiến sự phát triển 

bùng nổ của các nghiên cứu thuộc 

ngành công nghệ sinh học. Các 

phƣơng pháp và kỹ thuật mới áp 

dụng trong các ngành y sinh học sẽ 

dần thay thế các kỹ thuật cũ hiện 

còn đang đƣợc sử dụng trong nhiều 

phòng thí nghiệm và bệnh viện. Một 

trong những kỹ thuật hàng đầu trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học phải kể 

đến là kỹ thuật chip sinh học (còn 

gọi là Gen-Chip, DNA-Chip, Biochip) 

đƣợc ứng dụng hiệu quả trong chẩn 

đoán bệnh. 

 

hip sinh học được xem là 

thành tựu khoa học kỹ 

thuật của thế giới trong 

việc ứng dụng công nghệ nano vào lĩnh 

vực chẩn đoán y khoa. Các chip sinh 

học này như các phòng xét nghiệm thu 

nhỏ, đủ khả năng thực hiện đồng thời 

hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phản 

ứng xét nghiệm sinh hoá khác nhau. 

Tiến bộ này giúp các nhà nghiên cứu 

có những công cụ mới để khám phá 

những quy trình sinh hóa phức tạp xảy 

ra bên trong tế bào, đồng thời giúp tiết 

kiệm thời gian và giảm chi phí cho 

người bệnh. 

Với mục tiêu làm chủ được công 

nghệ sản xuất chip sinh học trên nền 

DNA microarray; sản xuất được các bộ 

chip sinh học đạt tiêu chuẩn chất lượng 

của sinh phẩm chẩn đoán in vitro - IVD; 

đồng thời ứng dụng được các bộ chip 

sinh học này vào chẩn đoán bệnh trên 

lâm sàng. Nhóm nghiên cứu Công ty 

TNHH MTV Nhà máy Công nghệ sinh 

học và thiết bị y tế đã thực hiện dự án: 

“Nghiên cứu sản xuất chip sinh học trên 

nền DNA microarray để chẩn đoán một 

số bệnh ở người”. 

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã 

nghiên cứu và phát triển thành công 

Biochip chẩn đoán Thalassemia với tên 

thương mại “BIMEDCHIP® 

Thalassemia Detection Kit” với độ nhạy 

và độ đặc hiệu chẩn đoán đạt 100% 

được kiểm định bởi Viện kiểm định 

Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; 

Phát triển thành công Biochip chẩn 

đoán đa hình gen kháng thuốc 

Clopidogrel với tên thương mại 

“BIMEDCHIP® Cardiovascular Drug 

PGx Testing Kit” với độ nhạy và độ đặc 

hiệu chẩn đoán >97%. Bên cạnh đó, 

nhóm nghiên cứu còn phát triển thành 

công Biochip chẩn đoán Mycobacteria 

không lao với tên thương mại 

“BIMEDCHIPÒMTB/NTM Detection Kit” 

với độ nhạy và độ đặc hiệu chẩn 

đoán >98%. 

Việc nghiên cứu chế tạo chip sinh 

học vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý 

nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nó không chỉ 

đem lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế mà 

còn là một phương pháp hữu hiệu để 

sàng lọc các bệnh lý di truyền như: lao, 

ung thư, bệnh truyền nhiễm… đang là 

một trong những vấn đề ngày càng trở 

nên bức thiết cho nền y học Việt Nam. 

Chip sinh học được xem là một trong 

những công cụ hiện đại và hiệu quả 

nhất ứng dụng trong chẩn đoán bệnh 

của thế kỷ XXI. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: 

01/2017/CNC-HDKHCN) tại Cục 

Thông tin KH&CN quốc gia. 

 

C 
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HỆ THỐNG ROBOT  
BỐC XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG 300 TÁN/NGÀY 

 
 

Hệ thống Robot bốc xếp tự 

động 300 tấn/ngày do Viện Nghiên 

cứu Cơ khí thiết kế, chế tạo và lắp 

đặt cho Công ty cổ phần bột giặt LIX 

giúp doanh nghiệp nâng cao năng 

suất, hiệu quả trong khâu đóng gói 

và lƣu trữ hàng hóa. 

 

ệ thống Robot bốc xếp 

hàng tự động (robot 

palletizing) là một công 

nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ tự 

động hóa Logistics, trong đó, áp dụng ý 

tưởng về việc sử dụng hệ thống robot 

công nghiệp để thực hiện xếp chồng 

các loại hàng hóa theo mô hình nhất 

định và thực hiện các hoạt động hậu 

cần như đóng gói và lưu trữ. 

Các thành phần trong một cụm 

Robot bốc xếp: (1)- Băng tải đầu vào; 

(2)- Cánh tay Robot; (3)- Máy cấp pallet; 

(4)- Máy quấn màng; (5)- Máy dán 

nhãn; (6)- Băng tải đầu ra; (7)- Hệ 

thống điện; (8)- Hàng rào an toàn 

Robot bốc xếp hàng tự động do 

Viện Nghiên cứu Cơ khí thiết kế, chế 

tạo và lắp đặt cho Công ty cổ phần Bột 

giặt LIX có các thông số cơ bản như 

sau: Số robot bốc xếp: 3 robot, tốc độ 

gắp của robot tối đa 6 s/thùng; Hệ 

thống băng tải vận chuyển hàng và 

pallet: 3 hệ; Máy cấp pallet: 3 máy, sức 

chứa tối thiểu 12 pallet; Máy quấn 

màng pallet: 3 máy, hiệu xuất quấn 

màng 20-40 pallet/giờ. Hệ thống Robot 

bốc xếp tự động thay thế hoàn toàn 

sức lao động của con người; vận hành 

chính xác với cường độ hoạt động cao 

và liên tục (24/24) và linh hoạt trong 

việc chuyển đổi chủng loại sản phẩm 

với các chương trình đã được cài đặt 

sẵn vào hệ thống. Robot hiển thị số 

lượng hàng hóa đóng pallet theo thời 

gian thực. Giao diện vận hành đơn giản 

nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ 

thông tin. Đặc biệt an toàn vận hành, 

các chức năng được mã hóa liên động, 

nhằm mục đích an toàn cho cơ cấu 

chấp hành, có các sensor cảnh báo va 

H 
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chạm, tín hiệu cảnh báo an toàn. Hệ 

thống bốc xếp hàng tự động có thể mở 

rộng thêm để kết nối với hệ thống quản 

trị doanh nghiệp ERP hay phần mềm 

quản lý kho WMS. Đảm bảo thông tin 

về quản lý hàng hóa trong hệ thống 

chính xác. 

Quy trình gắp thả của Robot có sự 

khác nhau giữa các cụm do việc cài đặt 

tốc độ hoạt động hướng đến việc đáp 

ứng năng suất thùng hàng đầu ra băng 

tải trên các dây chuyền. Ngoài ra, sản 

lượng trung bình một ngày hệ thống 

Robot bốc xếp tự động có thể đáp ứng 

là hơn 300 tấn/ngày. Trên thực tế, do 

tình hình của dịch COVID-19, hoạt 

động của Nhà máy bị ảnh hưởng và 

phải giảm năng suất trên các dây 

chuyền. Theo tính toán, nếu hoạt động 

liên tục thì ước tính hệ thống có thể 

hoạt động tối đa với công suất lên tới 

400 tấn/ngày. 

Các thiết bị trong hệ thống hoạt 

động hoàn toàn tự động mà không cần 

có sự can thiệp bởi con người, việc này 

giúp làm tăng mức độ an toàn và hiệu 

quả hoạt động của hệ thống. Các thiết 

bị được cấp nguồn và điều khiển hoạt 

động bởi tủ điện điều khiển riêng, các 

dữ liệu về thông tin hàng hóa, số lượng, 

thời gian làm việc,… được trao đổi qua 

lại với hệ thống dữ liệu lớn của kho 

hoặc toàn nhà máy. 

Hệ thống Robot bốc xếp tại nhà 

máy LIX Bình Dương đã được đội ngũ 

kỹ sư, nhà khoa học của Viện tính toán, 

thiết kế, chế tạo, tích hợp và chính thức 

đưa vào hoạt động sản xuất từ tháng 

9/2021. Đến nay, hệ thống luôn vận 

hành ổn định, tin cậy, hoàn toàn đáp 

ứng yêu cầu sản xuất, giúp nâng cao 

năng suất và hiệu quả của khâu đóng 

gói và lưu trữ hàng hóa của doanh 

nghiệp. 

Nguồn: tapchicokhi.com.vn 
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PHẤN ĐẤU SỐ LƢỢNG DỰ ÁN FDI CÓ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO 

DOANH NGHIỆP TRONG NƢỚC TĂNG 

TRUNG BÌNH 15%/NĂM VÀO NĂM 2030 
 

PHÓ THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM VỪA KÝ QUYẾT 

ĐỊNH 138/QĐ-TTG NGÀY 26/1/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH Số 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 

CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN 

“THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, 

LĨNH VỰC ƢU TIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƢỚNG 

ĐẾN NĂM 2030”. 

 

 

 

heo đó, bổ 

sung thêm 

mục tiêu cụ 

thể của đề án là: Đến 

năm 2025, cơ sở dữ liệu 

4.000 hồ sơ công nghệ 

nước ngoài được tổng 

hợp; 400 công nghệ 

được chuyển giao; 10 

công nghệ được giải mã, 

làm chủ; 4.000 cán bộ, 

kỹ thuật viên, quản trị 

viên trong các doanh 

nghiệp, tổ chức được tập 

huấn, đào tạo về tìm 

kiếm công nghệ, giải mã 

làm chủ công nghệ, 

đánh giá công nghệ, 

chuyển giao công nghệ 

thông qua hình thức trực 

tiếp và trực tuyến; thiết 

lập mạng lưới 200 đối 

tác công nghệ quốc tế; 

số lượng dự án FDI có 

chuyển giao công nghệ 

cho doanh nghiệp trong 

nước tăng trung bình 

T 
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10%/năm; 30% doanh 

nghiệp sản xuất sản 

phẩm chủ lực trong các 

ngành ưu tiên có đầu tư 

hạ tầng nghiên cứu phát 

triển phục vụ chuyển 

giao, hấp thụ công nghệ. 

Đến năm 2030, cơ 

sở dữ liệu 10.000 hồ sơ 

công nghệ nước ngoài 

được tổng hợp; 1000 

công nghệ được chuyển 

giao; 30 công nghệ được 

giải mã, làm chủ; 10.000 

cán bộ, kỹ thuật viên, 

quản trị viên trong các 

doanh nghiệp, tổ chức 

được tập huấn, đào tạo 

về tìm kiếm công nghệ, 

giải mã làm chủ công 

nghệ, đánh giá công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ thông qua hình 

thức trực tiếp và trực 

tuyến; thiết lập mạng 

lưới 500 đối tác công 

nghệ quốc tế; số lượng 

dự án FDI có chuyển 

giao công nghệ cho 

doanh nghiệp trong 

nước tăng trung bình 

15%/năm; 70% doanh 

nghiệp sản xuất sản 

 phẩm chủ lực trong các 

ngành ưu tiên có đầu tư 

hạ tầng nghiên cứu phát 

triển phục vụ chuyển 

giao, hấp thụ công nghệ. 

Về nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện Đề án, 

Quyết định cũng sửa đổi 

nội dung về nâng cao 

chất lượng nguồn nhân 

lực. Cụ thể, hỗ trợ nâng 

cao năng lực đội ngũ 

cán bộ quản lý, kỹ sư, 

cán bộ nghiên cứu, cán 

bộ kỹ thuật cho các 

doanh nghiệp, tổ chức 

khoa học và công nghệ 

thông qua đào tạo 

chuyên sâu tại nước 

ngoài hoặc mời chuyên 

gia nước ngoài làm việc 

và đào tạo tại Việt Nam.  

Hỗ trợ bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ 

chuyên môn, kiến thức 

và kỹ năng về tìm kiếm, 

đàm phán, đánh giá, 

thẩm định giá, chuyển 

giao, hấp thụ công nghệ 

của doanh nghiệp, tổ 

chức trung gian của thị 

trường khoa học và công 

nghệ đáp ứng nhu cầu 

của doanh nghiệp. 

Giải pháp về triển 

khai hỗ trợ tổ chức, 

doanh nghiệp chuyển 

giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam cũng 

được sửa đổi. Theo đó, 

hỗ trợ các tổ chức, 

doanh nghiệp: nghiên 

cứu, đào tạo, tìm kiếm, 

phân tích, đánh giá, 

thẩm định, giải mã, 

chuyển giao công nghệ; 

chi phí thuê chuyên gia 

công nghệ người Việt 

Nam ở nước ngoài và 

chuyên gia công nghệ 

nước ngoài trong việc 

kết nối, tìm kiếm, tư vấn 

chuyển giao công nghệ. 

Hỗ trợ tổ chức, doanh 

nghiệp thực hiện dự án 

chuyển giao, giải mã, 

làm chủ và phát triển 

công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam; hỗ 

trợ tổ chức, doanh 

nghiệp tìm kiếm, khai 

thác tài sản trí tuệ, tư 

vấn về sở hữu trí tuệ; 

thực hiện các thủ tục về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, đo lường, chất 

lượng. 

Nguồn: Bộ Công 

Thương 
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THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIAO THƢƠNG 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE ĐIỆN 
 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Hàn Quốc, ngày 21/3/2022, Trung tâm phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 1 (SMEDEC 1) thuộc  Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng và Cơ quan Hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSME Hàn Quốc) đã ký 

kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giao thƣơng ngành 

công nghiệp xe điện. 

 

 
Biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giao thương ngành công nghiệp xe điện  

giữa KOSME Hàn Quốc và SMEDEC 1 Việt Nam đã được ký kết. 

 

ây là sự kiện quan 

trọng củng cố hợp tác 

đầu tư và phát triển 

ngành công nghiệp xe điện giữa 2 

bên.  

Về phía Hàn Quốc, Chủ tịch 

KOSME Hàn Quốc Kim Hak Do chia 

sẻ, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 

năm 1992, hơn 30 năm qua, Việt 

Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối 

quan hệ tin cậy, sâu sắc trên các lĩnh 

vực, trong đó có hợp tác kinh tế. 

Đồng thời, thông quan biên bản ghi 

nhớ này, hai bên có sự hợp tác thuận 

lợi, tạo cơ hội kinh doanh mới ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau cho doanh 

nghiệp đôi bên. 

Kết thúc buổi làm việc, hai bên 

đều mong muốn, sự hợp tác lần này 

sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam, Hàn Quốc tại Việt 

Nam, nhất là về lĩnh vực xe điện hoạt 

động hiệu quả hơn, mang lại lợi ích 

thiết thực cho xã hội và cộng đồng. 

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt 

Nam 

Đ 
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THÚC ĐẨY TÌM KIẾM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

TỪ NƢỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 

 
Ngày 14/3/2022, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công 

nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ 

chức buổi Tọa đàm trực tuyến “Kết nối cung cầu công 

nghệ” giới thiệu công nghệ tiên tiến trong xử lý nƣớc 

nhiễm mặn của CHLB Đức. Kết quả hƣớng đến hiêṇ 

thƣ̣c hóa các chính sách hỗ trợ chuyển giao , làm chủ và 

phát triển công nghệ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam.  

 

 

Mô hình xử lý nước nhiễm mặn công nghệ RO của CHLB Đức 

 

ông nghệ lọc RO xử lý 

nước nhiễm mặn thành 

nước sạch và siêu sạch, 

đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh 

hoạt và nước phục sản xuất. Đầu vào 

có thể xử lý được nước nhiễm arsen, 

đầu ra có thể lọc nước sạch sử dụng 

trong lĩnh vực y tế. Các mô đun lọc có 

nhiều loại, từ ATM đến các nhà máy 

công suất lớn, có thể sử dụng nguồn 

năng lượng mặt trời. Công nghệ này 

đã ứng dụng nhiều nơi tại Ấn Độ, Nhật 

Bản. Nếu dự án triển khai thành công 

thì Chính phủ Đức có thể hỗ trợ một 

phần chi phí chuyển giao công nghệ. 

Kinh phí dự án tùy thuộc vào chất 

lượng và khối lượng nước đầu vào và 

yêu cầu xử lý nước đầu ra. 

 Trước tình hình xâm nhập mặn 

tại Bến Tre nói riêng và đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung, doanh 

nghiệp và người dân địa phương khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long mong 

muốn trong thời gian tới hai bên sẽ 

phối hợp, đề xuất phương án hợp tác 

triển khai dự án xử lý nước nhiễm mặn 

tại Bến Tre theo hình thức chuyển giao 

công nghệ. 

Ông Lê Mộng Lâm, Giám đốc 

Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công 

nghệ cho rằng, nhu cầu của địa 

phương và doanh nghiệp khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long là rất cấp thiết, đề 

nghị phía Công ty HARBAUER GmbH 

phối hợp với doanh nghiệp phía Việt 

Nam, đưa ra phương án cụ thể, tổ 

C 
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chức xây dựng mô hình thí điểm xử lý 

nước nhiễm mặn (công suất 5.000 - 

10.000 lít/ngày). Đồng thời Trung tâm 

cam kết hợp tác chặt chẽ với doanh 

nghiệp hai bên để triển khai mô hình thí 

điểm trong năm 2022. Sau khi có kết 

quả đánh giá mô hình thí điểm, hai bên 

sẽ tiếp tục hợp tác, xây dựng dự án với 

quy mô công nghiệp nhằm mục đích 

tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý 

nguồn nước nhiễm mặn trở thành 

nguồn nước sạch phục vụ đời sống, 

phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Mộng 

Lâm khẳng định, Trung tâm Hỗ trợ 

chuyển giao công nghệ sẽ tư vấn hoàn 

thiện thủ tục pháp lý, phối hợp với các 

bên thực hiện chuyển giao công nghệ, 

nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 

song phương./. 

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát 

triển công nghệ 

 

 

THƢƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
THỜI GIAN QUA, HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

ĐÃ ĐỒNG HÀNH, PHÁT TRIỂN CÙNG THỊ TRƢỜNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) Ở NHIỀU LĨNH 

VỰC, GÓP PHẦN TỪNG BƢỚC TẠO RA SỰ LIÊN KẾT 

GIỮA THị TRƢỜNG KH&CN VỚI THỊ TRƢỜNG HÀNG 

HÓA. 

 

 

hời gian qua, xúc tiến 

thương mại đã đồng hành, 

phát triển cùng thị trường 

KH&CN ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, kết nối 

cung - cầu sản phẩm KH&CN giữa các 

viện nghiên cứu, các trường đại học, các 

nhà khoa học và doanh nghiệp KH&CN 

với các doanh nghiệp có nhu cầu áp 

dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong 

sản xuất, kinh doanh; tổ chức tham gia 

các hội chợ, triển lãm trong và ngoài 

nước về thiết bị, công nghệ, nguyên liệu 

phục vụ sản xuất trong nước đa dạng 

các lĩnh vực về nông lâm thủy sản, vật  

T 
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liệu xây dựng, công nghệ thông tin, 

thông tin truyền thông, công nghiệp hỗ 

trợ… 

Bên cạnh đó, xúc tiến thương mại 

hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN phát 

triển thị trường trong nước và mở rộng 

thị trường xuất khẩu; xúc tiến đầu tư 

nhằm đẩy mạnh chuyển giao công nghệ 

giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, 

góp phần phát triển kinh tế đất nước; xúc 

tiến tiêu thụ, xây dựng và quảng bá 

thương hiệu tại thị trường nội địa cũng 

như xuất khẩu cho các sản phẩm hình 

thành từ kết quả KH&CN của các doanh 

nghiệp trong nước. 

Theo ông Vũ Bá Phú, Chương trình 

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt đã lựa chọn 

“đổi mới, sáng tạo” là một trong ba giá trị 

cốt lõi của chương trình và đặt ra những 

tiêu chí liên quan về chính sách khuyến 

khích đổi mới, sáng tạo; nghiên cứu và 

phát triển; quản trị tài sản trí tuệ; áp dụng 

sáng kiến, công nghệ, giải pháp mới của 

DN để xét chọn sản phẩm đạt Thương 

hiệu Quốc gia Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, để 

hoạt động xúc tiến thương mại tham gia 

hiệu quả hơn vào công tác xúc tiến phát 

triển thị trường KH&CN, tạo điều kiện 

thuận lợi cho DN Việt Nam nhanh chóng 

gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 

bền vững theo chiều sâu, cần lồng ghép 

với các hoạt động xúc tiến thương mại 

và xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành, địa 

phương liên quan để thực thi hiệu quả 

cơ chế, chính sách phát triển thị trường 

KH&CN. 

Cùng với đó, cần huy động tối đa 

nguồn lực của khu vực tư nhân và quốc 

tế nhằm từng bước liên thông với thị 

trường hàng hóa, lao động và tài chính, 

góp phần gia tăng giá trị và khả năng 

cạnh tranh của hàng hóa “Made in 

Vietnam”, đồng thời bổ sung mạnh mẽ 

các sản phẩm KH&CN trong cơ cấu các 

mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ra thị 

trường thế giới. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công 

tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị 

trường xuất nhập khẩu, thị trường trong 

nước, thông tin về thương mại - đầu tư 

của các nước, khu vực thị trường đã ký 

FTA với Việt Nam như EU, Hoa Kỳ, 

CPTPP, Nhật Bản, Hàn Quốc… để các 

DN Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các 

thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định 

về quản lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, 

phòng vệ thương mại, tạo động lực cần 

thiết để các DN chú trọng đầu tư, đẩy 

mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ. 

Mặt khác, đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến 

thương mại, thu hút sự tham gia của các 

DN công nghệ vào phát triển các công 

cụ, nền tảng tạo thuận lợi cho các hiệp 

hội ngành hàng, DN… xúc tiến thương 

mại trên nền tảng số. 

Nguồn: Báo Công Thương 
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TĂNG CƢỜNG PHỐI HỢP HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
 

Mới đây, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Cục Phát 

triển thị trƣờng và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(KH&CN), Cục Bản quyền tác giả, Cục Trồng trọt và Trung 

tâm SHTT và Chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh) đã ký Thỏa thuận phối hợp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả hỗ trợ các trƣờng đại học, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hoạt động 

phát triển tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và bảo vệ 

quyền SHTT. 

 

 

 

rong bối cảnh các hoạt 

động sáng tạo và thành 

tựu KH&CN mới ngày 

càng phát triển, cùng với xu hướng hội 

nhập, toàn cầu hóa hiện nay, SHTT 

đang chứng tỏ vai trò quan trọng đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực 

tế cho thấy, giá trị tài sản trí tuệ có thể 

lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài 

sản hữu hình, việc bảo hộ và khai thác 

hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp phần 

thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, 

nâng cao năng lực, vị thế của các 

doanh nghiệp, giúp tạo ra các sản 

phẩm có hàm lượng khoa học cao, giá 

trị lớn và có khả năng cạnh tranh trên 

thị trường trong và ngoài nước.  

Phát biểu tại Lễ ký, Cục trưởng 

Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết, việc 

ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa các cơ 

quan nêu trên rất có ý nghĩa, đây không 

chỉ khẳng định sự phối hợp hiệu quả 

giữa các bên trong thời gian qua mà 

còn là tiền đề cho việc lập kế hoạch 

phối hợp hàng năm triển khai các hoạt 

động hỗ trợ, tư vấn và đào tạo, phát 

T 
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triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công 

nghệ tại các trường đại học, viện 

nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp 

và xã hội. Cục trưởng Đinh Hữu Phí 

khẳng định, Cục SHTT luôn nỗ lực và 

bố trí nguồn lực phù hợp để tham gia 

tích cực vào các hoạt động trong khuôn 

khổ Thỏa thuận này. 

Đại diện Đại học Quốc gia TP Hồ 

Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó 

Trưởng ban Ban KH&CN bày tỏ sự 

quyết tâm của Nhà trường trong việc 

nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học của Nhà trường thông 

qua việc gia tăng số lượng bài báo 

nghiên cứu khoa học, gia tăng tài sản 

trí tuệ có giá trị, tăng cường kết nối với 

hoạt động doanh nghiệp để thương mại 

hóa các tài sản trí tuệ có giá trị. Đồng 

thời, Nhà trường cũng mong muốn phát 

triển mô hình kiểu mẫu về hoạt động 

SHTT và chuyển giao công nghệ trong 

các trường đại học, viện nghiên cứu.   

Nguồn: https://vjst.vn 
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MÁY KHỬ KHUẨN THANG MÁY AIRTECH 

Nguyên lý hoạt động:  

Khi có người mở cửa thang 

máy và bước vào thang thì đèn 

trong thang sáng lên, đồng thời 

máy khử khuẩn hoạt động. Quạt 

chạy sẽ hút hết khí thở ra từ người 

sử dụng đồng thời cấp lại khí sạch 

vào trong thang.  

Hệ thống quạt có 3 lớp lọc, có thể giữ lại tất cả các hạt bụi có kích thước lớn hơn 

0,3 µm, đồng thời hút các mùi và khí độc hại. Để diệt khuẩn, máy được trang bị 1 đèn 

UV-C với bước sóng 245 nm, có khả năng phá hủy cấu trúc DNA của vi khuẩn, vi-rút. 

Tính năng đặc biệt nhất của máy là thiết bị PlaMedi sử dụng plasma lạnh để tạo ra 

các hạt plasma phóng ra môi trường xung quanh có tác dụng phá hủy lớp vỏ protein 

bảo vệ của vi khuẩn và vi-rút.  

Đặc biệt, máy mỏng, nhẹ, có thể treo lên cao, miệng hút hình bán nguyệt khi treo 

tầm ngang vai sẽ hút nhanh với tốc độ luồng khí lớn để hút hết hơi thở và hắt hơi của 

những người trong thang máy trong khoảng thời gian ngắn nhất. Máy hoạt động hoàn 

toàn tự động dựa vào thời gian bật/tắt đèn thang máy. Ngoài ra, máy còn được trang 

bị mạch điều khiển bằng chiết áp (giúp điều khiển từ mức nhỏ nhất đến cao nhất) và 

hệ thống đếm ngược tuổi thọ của đèn UV, giúp người sử dụng kiểm soát máy thuận 

tiện và hiệu quả hơn. Việc thiết kế chế tạo hoàn toàn trong nước cũng giúp người tiêu 

dùng giảm chi phí và thuận tiện khi thay thế linh kiện. 

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần AIRTECH Thế Long: số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội; Tel: 024.38737717; Email: info@thelong.com.vn 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@thelong.com.vn


23 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 3 

 

 

DÂY CHUYỀN  THIẾT BỊ  

SẢN XUẤT NƢỚC ÉP TRÁI CÂY CÔ ĐẶC 

 
Dây chuyền sản xuất nước ép trái 

cây do TFM sản xuất có nhiều công 

suất khác nhau, phù hợp cho sản xuất 

với quy mô đa dạng như nông trại, 

hợp tác xã, công nghiệp… 

Ƣu điểm CN/TB: 

• Dây chuyền máy móc thiết kế có 

kích thước nhỏ gọn, hiệu suất làm 

việc cao, tiết kiệm chi phí vận hành, 

bảo dưỡng định kỳ.  
• Hiệu suất thu hồi dịch quả cao, đảm bảo giữ nguyên hương vị, màu sắc tự nhiên 

vốn có của trái cây 

• Dịch trái cây được đóng gói vô trùng, giúp kéo dài thời hạn sử dụng, gia tăng giá 

trị thương phẩm trên thị trường 

• Công ty tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng trong các dự án đầu 

tư có hiệu quả nhất từ khâu nguyên liệu đầu vào – chế biến – đóng gói. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty Tropical Food Machinery SRL 

Địa chỉ: 127A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM; Điện thoại: 0938 

613 408; Email:tropicalfoodmachinery@gmail.com; Website:www.tropicalfood.vn 

 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƢỚC ÉP CHANH DÂY 

Thông tin chung: 

Quy trình: Nguyên liệu (Chanh dây) -> rửa -> tách ruột quả -> trích ly -> gia nhiệt -> 

đồng hóa -> rót chai -> đóng nắp -> dán nhãn -> thành phẩm 

- Nguyên liệu chanh dây, đường và các phụ gia; 

- Rửa - tách ruột quả: sau đó được phân loại và rửa sạch để loại bỏ tạp chất trên 

nguyên liệu. Chẻ đôi tách ruột quả; 

 

 
 

mailto:tropicalfoodmachinery@gmail.com
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- Trích ly: sau khi tách ruột quả ta tiến hành trích lý để lấy nước chanh dây loại bỏ 

hạt; 

- Gia nhiệt: tiến hành lấy nước chanh dây đã được trích ly, đường, các phụ gia cho 

vào nồi tiến hành gia nhiệt ở nhiệt độ 80 độ C trong thời gian 15 phút mục đích để chế 

biến sản phẩm; 

- Đồng hóa: tạo dung dịch thống nhất, không bị tách lớp và bảo quản sản phẩm; 

- Rót chai, đóng nắp, dán nhãn: chai được rửa trước khi vô sản phẩm. Dịch nước 

chanh dây theo ống dẫn của thiết bị chiết rót vào chai. Sau dó đóng nắp và dán nhãn 

sản phẩm. 

Ƣu điểm CN/TB:  

Trích ly hoàn toàn dinh dưỡng có trong chanh dây. 

Các giải thưởng: 

- Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào năm 2016; 

- Top 100 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam vào năm 2016; 

- Certificate of innovative product ranked among Asean level vào năm 2017; 

- Giải thưởng thực phẩm “Sản phẩm uy tín, chất lượng, An toàn vì sức khỏe người 

tiêu dùng” vào năm 2017. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Địa chỉ : Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại : 02603848237; Fax : 02603848237; Email: 

vangsimthienson@gmail.com; Website : www.vangsim.com 

 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƢỚC CHIẾT SÂM DÂY 

Quy trình:  

Nguyên liệu (Sâm dây) -> rửa -> xay -> ép -> trích ly lấy nước -> gia nhiệt -> đồng 

hóa -> rót chai -> đóng nắp -> dán nhãn -> thành phẩm 

- Nguyên liệu chanh dây, đường và các phụ gia; 

- Sâm dây được rửa sạch để loại bỏ tạp chất và đem đi xay nhỏ mục đích để tăng 

hiệu quả trích ly; 

- Trích ly lấy dịch nước. Dịch nước phối trộn với đường và chất phụ gia, sau đó 

đem nấu sôi ở nhiệt độ 80 độ C trong 15 phút; 

- Dịch nước sâm dây sau khi gia nhiệt tiến hành đồng hóa mục đích để tạo dung 

dịch đồng nhất, không bị tách lớp và bảo quản sản phẩm;; 

 

 
 

mailto:vangsimthienson@gmail.com
http://www.vangsim.com/
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- Sau đó dịch nước sâm dây sẽ chuyển vào thiết bị chiết rót vào chai và đóng nắp 

và dán nhãn sản phẩm. 

Ƣu điểm CN/TB: 

Trích ly hoàn toàn dinh dưỡng có trong sâm dây. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Địa chỉ : Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại : 02603848237; Fax : 02603848237; Email: 

vangsimthienson@gmail.com; Website : www.vangsim.com 

 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT POLYPHENOL, 

CHLOROPHYLL TỪ CÂY BẮP 
 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:  

Hàm lượng polyphenol, chlorophyll đạt 5% 

Thời gian bảo quản là 24 tháng 

Hoạt tính chống oxy hóa gấp 8 lần so với acid ascorbic. 

Phân tán hoàn toàn trong nước, không lắng tủa theo thời gian. 

Lĩnh vực áp dụng: 

Công nghệ sau thu hoạch nhằm tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ cho 

con người dưới dạng đồ uống chức năng, thực phẩm chức năng 

Ƣu điểm CN/TB: 

    Sản xuất phù hợp điều kiện Việt Nam, giá thành sản xuất rẻ. 

    Tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm cây bắp. 

    Góp phần nâng cao giá trị của cây bắp. 

    Góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ 

cây bắp. 

    Sau khi sản xuất bột polyphenol, chlorophyll, phụ phẩm vẫn có thể ứng dụng 

trong sản xuất phân bón, thức ăn gia súc, nhiên liệu sinh học. 

    Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do phụ phẩm nông nghiệp tạo ra. 

Đơn vị chào bán:  

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang 

Địa chỉ : Số 02A Hùng Vương, phường Lộc Thọ,TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

Điện thoại : (058) 352 1781; Fax : (058) 352 1847; Email : office@nitra.vast.vn; 

Website : www.nitra.vast.vn 
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CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ  

SẢN XUẤT CƠM GẠO LỨT ĂN LIỀN 

 
Thông tin chung: 

- Hệ thống thiết bị được thiết kế theo module, 

tương ứng với một mức năng suất xác định, khi 

có nhu cầu tăng năng suất, khách hàng chỉ cần 

đầu tư thêm thiết bị một cách dễ dàng. 

Thông số kĩ thuật:  

- Công nghệ và thiết bị được thiết kế theo nhu 

cầu của khách hàng, năng suất thiết kế từ 300kg 

đến 2.000kg mỗi ca. Các thiết bị chính đều được 

thiết kế bán tự động, nhân viên vận hành chỉ cần 

cài đặt thông số và khởi động, thiết bị sẽ vận 

hành đến khi hoàn tất quá trình.  
 

Ƣu điểm CN/TB: 

- Toàn bộ công nghệ và thiết bị đều được nghiên cứu và thiết kế riêng, ưu điểm lớn 

nhất và tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí năng lượng và dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng. 

- Công nghệ đã và đang được Ưu Việt Food áp dụng trong sản xuất sản phẩm của 

mình, nên tất cả các bí quyết công nghệ và hiệu quả của thiêt bị đã được kiểm chứng.  

Phương thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay và đào tạo nhân viên tiếp thu công nghệ. 

- Cố vấn kỹ thuật sau khi chuyển giao.  

Đơn vị chào bán:  

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ thực phẩm Ưu Việt 

Địa chỉ : 1/8/38 Tân Thới Nhất 22, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM; Điện thoại : 

84-28 3592 3594; Fax : 84-28 5436 0778; Email : info@uuvietfoodtech.com; Website : 

www.uuvietfood.com 
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CÔNG NGHỆ CHƢNG CẤT PHÂN ĐOẠN TINH 

DẦU THỰC VẬT CÓ ĐỘ TINH KHIẾT LỚN HƠN 99% 
Chưng cất phân đoạn là một trong 

những phương pháp kinh điển dùng để 

tách các chất bay hơi ra khỏi một hỗn 

hợp dựa vào sự khác biệt nhiệt độ sôi 

của các chất trong hỗn hợp. Quá trình 

chưng cất có thể thực hiện ở áp suất khí 

quyển hay áp suất giảm. Phương pháp 

chưng cất phân đoạn được thực hiện với 

những bình cất có lắp cột phân đoạn và  

 
thường được nối với máy hút chân không để giảm nhiệt độ chưng cất, giảm ảnh 

hưởng tới các chất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ và áp suất được theo dõi trong 

quá trình chưng cất. 
Hệ thống được thiết kế để chưng cất tất cả các loại tinh dầu từ quy mô nhỏ đến quy 

mô công nghiệp, phù hợp với tất cả các nguyên liệu trong ngành sản xuất dược phẩm 

và thực phẩm. Cấu tạo thiết bị gọn, dễ vận hành, năng suất hoạt động cao. Thiết bị 

được thiết kế có thể sử dụng điện hoặc sử dụng hơi gia nhiệt tuỳ theo quy mô, sản 

lượng yêu cầu cần sản xuất, phù hợp tiêu chuẩn GMP. 

Ƣu điểm: 

Kiểm soát và tối ưu hóa được hàm lượng hoạt chất có trong tinh dầu 

Thành phần tinh dầu cho dược tính cao nhất 

Tính thẩm thấu tốt hơn, nhanh và sâu hơn 

Tinh dầu ít bị nhớt và rít da 

Mùi dễ chịu hơn, thơm hơn 

Màu sắc đẹp hơn. 

Đơn vị chào bán: 

Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu Việt Nam 

Địa chỉ: 171-175 Đại lộ Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh; Điện thoại: 08 38297336; Fax: 08 38243528; Email: ioop@ioop.org.vn 
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1.TÌM MUA MÁNG CÀO SKAT-80 

Hiện nay, Công ty CP kinh doanh thương mại và sản xuất Seiki chúng tôi đang có 

nhu cầu tìm mua loại máng cào mã hiệu : SKAT-80, số lượng: 04 bộ. 

Rất mong Quý công ty gửi báo giá và thời gian giao hàng cho chúng tôi. Hàng 

được giao tại Tân lập, Hà Lầm, TP Hạ Long. 

Ngƣời tìm mua:  

Công ty CP kinh doanh thương mại và sản xuất Seiki;  

Điện thoại: 0912071563 – Nguyễn Thu Hương;  

Email: thuhuongtq317@gmail.com 

 

2. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ KIỂM 

SOÁT CỎ DẠI HỮU CƠ 
Một doanh nghiệp về lĩnh vực 

nông nghiệp của Singapore đang 

quan tâm đến các công nghệ có 

thể kiểm soát/quản lý được cỏ dại 

trong các trang trại quy mô lớn, với 

các yêu cầu như sau: 

- Loại bỏ tận gốc các loại cỏ dại 

mà không làm chết hoặc ảnh 

hưởng đến cây trồng. 

- Làm chậm quá trình mọc lại 

của cỏ dại.  
- Giảm sự phát tán của cỏ dại khi loại bỏ (tức là khi loại bỏ phải kiểm soát  được hạt, 

hoặc các bộ phận có thể phát tán của cỏ không có khả năng lây lan) 

Phương thức hợp tác:  

- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh) 

- Mua lại IP 

- Cấp phép 

mailto:thuhuongtq317@gmail.com
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- Khác 

- Hợp tác R&D 

Các đơn vị đáp ứng đƣợc nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

Địa chỉ:Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore 

Telephone: +65-6653-4910 

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org 

 

3.TÌM MUA GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

ĐỂ CẢI THIỆN DINH DƢỠNG VÀ 

THÀNH PHẦN THỰC PHẨM ĐƠN GIẢN 

THÂN THIỆN VỚI NGƢỜI TIÊU DÙNG 
 

Một công ty tại Singapo đang tìm kiếm 

giải pháp công nghệ sản xuất thành 

phần thực phẩm tựnhiên, không có chất 

phụ gia hoặc chất bảo quản với công 

nghệ đơn giản để giúp người tiều 

dùngăn uống cảm thấy ngon miệng với 

những món ăn nhẹ có thể ăn suốt ngày, 

với các yêu cầu như sau: 

- Công nghệ yêu cầu đảm bảo sạch, 

hương vị tự nhiên, không có chất bảo 

quản hay chất tạo màu (bao gồm chất 

làm đục và chất chống đông vón).  
 

- Có thể áp dụng cho hàng loạt các sản phẩmchính như bánh quy, sô cô la, bánh 

kẹo, đồ uống.  

- Có thể áp dụng cho các khu vực địa lý khác nhau;  

- Ưu tiên cho các giải pháp có sẵn, sẵn sàng triển khai thương mại. 

Phương thức hợp tác: 

- Cấp phép 

- Hợp tác nghiên cứu và triển khai. 

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

Địa chỉ:Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore 

Telephone: +65-6653-4910 

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org 
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ̣ QUỐC GIA 

24.Lý Thƣờng Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923 

                                   E-mail: vp@vista.gov.vn 


