
C Ụ C  T H Ô N G  T I N  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ  Q U Ố C  G I A 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

4.2021

Liên kết cùng phát triển bền vững



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

2 

 4.2021
MỤC LỤC
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Thực hiện Chiến lược, 
chương trình, kế hoạch 
khoa học và công nghệ 
giai đoạn 2016-2020, Bộ 

NN&PTNT và Bộ KH&CN đã ký 
kết Chương trình phối hợp, xây 
dựng và trình Chính phủ ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách 
hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng KH&CN, 
các chương trình KH&CN đặc 
thù phục vụ tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới.

Với sự đóng góp to lớn của 
cộng đồng các nhà khoa học, 
đã có nhiều kết quả nghiên cứu 
được chuyển giao, ứng dụng 
vào sản xuất nông nghiệp như 
giống mới, quy trình công nghệ, 
tiến bộ kỹ thuật đã góp phần 
nâng cao sản năng suất, chất 
lượng, giảm chi phí sản xuất, 

làm tăng lợi nhuận và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao trong sản 
xuất nông nghiệp. Hình thành 
và phát triển nhiều vùng sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng 4.0 
trong sản xuất, hệ thống nhà 
màng, nhà kính, nhà lưới kết 
hợp với ứng dụng công nghệ số 
để điều khiển tự động hoặc bán 
tự động; ứng dụng BigData, 
IoT, AI trong việc quản lý, và 
chăm sóc cây trồng, vật nuôi, 

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động 
khoa học và công nghệ giữa Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn  
và Bộ khoa học và công nghệ

Bộ NôNg Nghiệp và phát triểN NôNg thôN (NN&ptNt) và Bộ Khoa 
học và côNg Nghệ (Kh&cN) tổ chức Lễ Ký Kết chươNg trìNh phối 
hợp hoạt độNg Khoa học và côNg Nghệ giữa hai Bộ dưới sự chủ 
trì của Bộ trưởNg Lê MiNh hoaN và Bộ trưởNg huỳNh thàNh đạt. 
thaM gia Lễ Ký Kết còN có các thứ trưởNg, LãNh đạo các đơN 
vị thuộc hai Bộ, đại diệN Một số doaNh Nghiệp.

tIn tỨC & SỰ KIện

Lễ ký kết phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT  
giai đoạn 2021-2030
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tIn tỨC & SỰ KIện

tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt cho biết lễ ký kết này 
sẽ khẳng định sự phối hợp hoạt 
động giữa hai Bộ ngày càng 
bền vững hơn, đóng góp tích 
cực cho phát triển kinh tế-xã 
hội của đất nước nói chung và 
phát triển của ngành NN&PTNT 
nói riêng. Đây là nội dung mà 
hai Bộ có thể tiếp tục đồng 
hành cùng xây dựng các nội 
dung phối hợp triển khai cụ thể 
trong thời gian tới. Sự thống 
nhất chủ trương, định hướng 
của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực 
để tập trung nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ 
phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, gắn với xây dựng nông 
thôn mới.

Hai Bộ thống nhất cao trong 
giai đoạn 2021-2030 cần ưu tiên 
thực hiện hiệu quả các Chương 
trình KH&CN cấp quốc gia, tập 
trung vào các sản phẩm chủ lực 
của ngành nông nghiệp, sản 
phẩm lợi thế của địa phương. 
Đồng thời, hai Bộ sẽ phối hợp 
xây dựng một số cụm nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia, một số 
Chương trình nghiên cứu trọng 
điểm cấp Bộ, tập trung cho một 
số ngành hàng, sản phẩm chủ 
lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc 
biệt chú trọng đến nghiên cứu 
phát triển công nghệ chế biến 
sâu, công nghệ bảo quản, đẩy 
mạnh chuyển đổi số để tạo nên 
những đột phá về chất lượng 

và nâng cao giá trị gia tăng và 
cải thiện sức cạnh tranh của 
nông sản Việt Nam.

Việc ký kết và triển khai 
Chương trình phối hợp hoạt 
động khoa học và công nghệ 
giai đoạn 2021-2030 thể hiện 
ý chí chính trị và quyết tâm 
cao của Bộ trưởng NN&PTNT 
Lê Minh Hoan và Bộ trưởng 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt, 
tiếp tục khẳng định nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công 
nghệ là khâu then chốt tạo sự 
đột phá, góp phần thực hiện 
thành công Đề án cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
công nghệ
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Phát biểu khai mạc, 
PGS.TS Ngô Thị 
Quỳnh Lan - Trưởng 
khoa Răng Hàm Mặt, 

Đại học Y Dược TP. HCM 
kiêm trưởng ban tổ chức đã 
đánh giá cao nỗ lực của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là 
Việt Tiên Lab Group và 8 nhà 
tài trợ vàng khi đã tham gia 
tài trợ cho ngày hội trong bối 

cảnh dịch bệnh ảnh hưởng 
đến tình hình kinh tế chung. 

Hội nghị thường niên do 
khoa Răng Hàm Mặt tổ chức 
không chỉ tạo cơ hội giao lưu, 
học hỏi giữa các bác sĩ răng 
hàm mặt mà còn thể hiện sự 
hợp tác giữa nhà trường và 
doanh nghiệp trong việc tiếp 
cận, cập nhật công nghệ 
mới.

Các nha sĩ tham dự ngày 
hội được cập nhật kiến thức 
ngành răng hàm mặt trong 
nước và thế giới thông qua 
hai chuyên đề “Quy trình lấy 
dấu kỹ thuật số” và “Venner 
công nghệ số’’. 

Nguồn: Đại học Y dược 
Tp. Hồ Chí Minh

tIn tỨC & SỰ KIện

NGày HộI CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ 
RăNG Hàm mặT

Ngày hội “chuyểN giao côNg Nghệ, Kỹ thuật, vật Liệu hiệN 
đại troNg LĩNh vực răNg hàM Mặt” do Khoa răNg hàM Mặt, 
đại học y dược tp. hcM tổ chức. sự KiệN NằM troNg chuỗi 
hoạt độNg tiếp Nối hội Nghị Khoa học răNg hàM Mặt LầN 
thứ 43. Ngày hội có sự thaM dự của đại diệN các trườNg 
đại học, gồM đại học y Khoa phạM Ngọc thạch, đại học 
y dược cầN thơ, đại học trà viNh, đại học văN LaNg, việN 
đào tạo răNg hàM Mặt, đại học y hà Nội, BệNh việN răNg 
hàM Mặt truNg ươNg hà Nội, BệNh việN răNg hàM Mặt tp 
hcM, BệNh việN răNg hàM Mặt truNg ươNg tp hcM.
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Khẩu trang làm từ vải cotton và vật liệu 
graphene kết hợp nano bạc giúp kháng 
khuẩn, ngăn giọt lỏng chứa nCoV do Đại học 
Bách khoa TP. Hồ Chí Minh sản xuất.

Khẩu trang có thể tái sử dụng với 5 lần giặt, 
bảo quản ở nhiệt độ thông thường. Sản 
phẩm khi đeo có thể lọc được 99% bụi 

mịn, kháng khuẩn.
Khẩu trang bằng vải cotton khi phủ bạc nano 

sẽ có tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, trong quá 
trình sử dụng lớp nano bạc bị rửa trôi, khả năng 
kháng khuẩn không bền và làm ảnh hưởng sức 
khỏe con người. Các nhà khoa học Đại học Bách 
khoa TP Hồ Chí Minh khắc phục hạn chế này 
bằng cách sử dụng graphene với hàm lượng 
dưới 1 mg làm vật liệu liên kết giữa vải cotton và 
nano bạc trở nên chặt chẽ hơn. Nano bạc bám 
trên bề mặt vải bền hơn và graphene cũng là vật 
liệu giúp nano bạc phân bố đều, giúp khẩu trang 
có khả năng kháng khuẩn luôn ở mức cao. Đây 
cũng là điểm khác biệt của sản phẩm so với các 
sản phẩm khẩu trang vải có chứa nano bạc trên 
thị trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng nhóm 
nghiên cứu cho biết, hàm lượng graphene và 
nano bạc trong khẩu trang rất nhỏ nên mức độ ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người là rất thấp. Nhóm 
nghiên cứu đang hoàn tất các thủ tục kiểm định an 
toàn từ cơ quan y tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Đề cập về khả năng chống giọt bắn có chứa 
nCoV của khẩu trang, PGS Hiếu cho biết, giới 
nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh các gốc 
graphene có thể ngăn chặn được giọt lỏng phân 
tán từ 2,5 đến 3 micromet. Trong khi virus corona 
phân tán được từ hệ hộ hấp của người bệnh 
trong các giọt lỏng có kích thước 5 micromet. 
Do vậy, với kích thước này virus không thể đi 
qua lớp graphene của khẩu trang, giúp bảo vệ 
người dùng. Khẩu trang có giá khoảng 30.000 
đồng một chiếc. Hiện, khẩu trang được dùng thử 
nghiệm cho giảng viên, nhân viên Đại học Bách 
khoa  (TP. Hồ Chí Minh)

Nguồn: vnexpress.net

ĐIỂM tIn Kh&Cn

Với trợ giúp của Kiki, 
người dùng các dòng xe hơi 
truyền thống tại Việt Nam 
có thể tiếp cập và hưởng lợi 
từ công nghệ giọng nói vốn 
được xem là “đặc quyền” 
trên các dòng xe hơi thông 
minh thế hệ mới.

Những nhu cầu phổ biến 
khi lái xe là nghe nhạc, 
chỉ đường, tin tức – 

vốn nặng tính địa phương và 
đang là thế mạnh của hệ sinh 
thái Zalo với các sản phẩm 
như Zing MP3, Báo Mới... Kiki 
đang hưởng lợi lớn không chỉ 

từ nguồn nội dung dồi dào trên 
các sản phẩm này mà còn ở 
kinh nghiệm vận hành, sự am 
hiểu hành vi và sở thích người 
dùng Việt để đưa ra những gợi 
ý như mong muốn.

Công nghệ xử lý tiếng nói 
tương thích và sẽ phát huy lợi 
thế tuyệt đối trên môi trường 
ít tạp âm như xe ô tô, xóa bỏ 

thao tác chạm màn hình, giúp 
lái xe an toàn. Đây chính là thế 
mạnh sẵn có và là công nghệ 
trung tâm của Kiki.

Với những dòng sản phẩm 
mới tích hợp trợ giúp Kiki, 
Gotech kỳ vọng vào sự tăng 
trưởng nhanh, đột phá và chiếm 
50% thị phần màn hình xe hơi 
thông minh trong tương lai. Từ 
tháng 6 này, trợ lý Kiki được 
tích hợp trên sáu phiên bản 
màn hình xe hơi thông minh 
Gotech và chính thức bán ra thị 
trường tại 200 cửa hàng, đại lý 
của Gotech trên toàn quốc.

Nguồn: Báo Nhân dân

nhà Khoa họC VIệt LàM Khẩu trang VảI ngăn CoVId-19

trợ Lý ảo “Made In VIetnaM” KIKI Chính thỨC ĐượC tíCh hợp trên 
goteCh - Màn hình thông MInh Cho xe ô tô
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ĐIỂM tIn Kh&Cn

Windows 11 sẽ tương thích với nhiều kích thước màn hình hơn.

Microsoft vừa ra mắt Windows 11 với trọng 
tâm là đơn giản hóa giao diện người dùng, 
Windows Store cùng các cải tiến về hiệu suất 
và đa nhiệm.

thIết Kế tInh gIản
Microsoft đã đơn giản hóa thiết kế và giao 

diện người dùng, ưu tiên sự hiện đại, gọn gàng. 
Từ nút Start và Taskbar mới đến âm thanh, 
phông chữ và icon đều được tạo ra một cách có 
chủ đích để giúp người dùng kiểm soát tốt các 
chức năng.

Điểm nhấn đầu tiên của hệ điều 
hành Windows 11 là menu Start được thiết kế lại 
với nút Start nằm giữa thanh tác vụ thay vì mặc 
định ở góc trái như trước đây. Tận dụng những 
tính năng từ nền tảng đám mây và Microsoft 365, 
nút Start hiển thị những tập tin sử dụng gần đây 
bất kể trước đó người dùng truy cập tập tin từ 
thiết bị nào, dù là Android hay iOS. Menu mới 
cũng loại bỏ các ô vuông Live Tiles được giới 
thiệu lần đầu tiên trên Windows 8 và thay bằng 
các icon trực quan hơn. Các chi tiết về giao diện 
trên Windows 11 dường như là sự pha trộn giữa 
macOS và Chrome OS, thậm chí là cả Android 
và iOS.

Windows 11 có thêm các tính năng mới như 
Snap Layouts, Snap Groups và Desktops, được 
thiết kế để sắp xếp hiệu quả các cửa sổ làm 
việc, tối ưu hóa không gian màn hình, hiển thị 
theo cách người dùng muốn một cách gọn gàng 
dễ nhìn. Người dùng cũng có thể thiết kế các 
Desktop theo sở thích, chuyển đổi dễ dàng giữa 
màn hình dành cho công việc, màn hình chơi 
điện tử hay màn hình học tập ngay tại chính máy 
tính của mình.

Các widget và cử chỉ cảm ứng của Windows 
cũng là một phần quan trọng của Windows 11. 
Thay vì chuyển sang chế độ máy tính bảng, 
Windows 11 chỉ cần điều chỉnh để cho phép 
người dùng thao tác trên hệ điều hành ở chế 
độ đơn giản hơn. Trong khi đó, Widget là nguồn 
cấp dữ liệu được cá nhân hóa, cho phép xuất 
hiện các bản tin phù hợp nhờ ứng dụng AI. Các 
widget tích hợp bao gồm nguồn cấp tin tức, thời 
tiết và bản đồ.

nâng Cao trảI nghIệM Và hIệu Suất
Hiệu suất cũng là trọng tâm lớn đối với 

Windows 11. Theo Microsoft, các bản cập nhật 
Windows mới sẽ được đóng gói với dung lượng 
nhỏ hơn 40%, khả năng cài đặt cập nhật nhanh 
và hiệu quả hơn vì chúng được thực hiện ở chế 
độ nền.

MICroSoft teaMS ĐượC tíCh hợp 
ngay trên thanh táC VỤ taSKbar

Người dùng có thể kết nối nhanh chóng thông 
qua tin nhắn, trò chuyện, thoại hoặc video dù 
đang ở đâu và đang sử dụng Windows, Android 
hay iOS. Họ cũng có thể kết nối với bạn bè và gia 
đình thông qua SMS hai chiều trong trường hợp 
họ không sử dụng Teams. Tích hợp đối với các 
tính năng hoạt động của Teams cũng đã được 
cải thiện, cho phép người dùng có thể bật hoặc 
tắt tiếng trực tiếp từ thanh tác vụ.

Một trong những cập nhật lớn nhất trên 
Windows 11 là Windows Store và khả năng hỗ 
trợ ứng dụng Android trên Windows. Microsoft 
Store được thiết kế lại và sẽ hỗ trợ toàn bộ các 
ứng dụng thường chưa có sẵn trong cửa hàng 
ứng dụng Windows, bao gồm các phần mềm do 
Adobe Creative Suite cung cấp, cũng như các 
ứng dụng Android như TikTok và Instagram.

Windows 11 cũng sẽ chạy các ứng dụng 
Android. Microsoft đã hợp tác với Amazon và 
Intel để biến điều này thành hiện thực bằng công 
nghệ mới gọi là Intel Bridge. 

Hệ điều hành Windows 11 sẽ được tích hợp 
sẵn trong các máy tính để bàn mới. Các máy tính 
đang sử dụng hệ điều hành Windows 10 có thể 
bắt đầu nâng cấp miễn phí lên Windows 11 vào 
đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Nguồn: Vnexpress.net

MICroSoft ra Mắt WIndoWS 11
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NhóM các Nhà Khoa học thuộc Khoa y, đại 
học quốc gia thàNh phố hồ chí MiNh vừa 
côNg Bố NghiêN cứu Mới: giải pháp “côNg 
Nghệ iot Kết hợp trí tuệ NhâN tạo ai NhằM 
KiểM soát đồNg thời NhóM Người tại Khu vực 
cách Ly, BệNh việN, Khu côNg Nghiệp, cửa 
Khẩu, Khu tập truNg đôNg Người troNg phòNg 
chốNg dịch covid-19.”

Giải pháp giới thiệu hệ thống kiểm soát ứng 
dụng công nghệ dưới dạng những cabin có 
khả năng phát hiện hàng loạt các đối tượng 
F1, F2 đang được yêu cầu cách ly cũng 

như những người có nguy cơ mắc COVID-19 
trong đám đông. Hệ thống theo dõi được thiết kế 
dưới dạng những cabin đặt ở nơi mọi người 
phải đi qua, như cổng chung cư, cổng bệnh 
viện, cửa ra vào các cao ốc văn phòng, khu vực 
cách ly, khu vui chơi giải trí…Cabin này trang bị 
hệ thống giúp nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra 
thân nhiệt nhiều người cùng một lúc. Dữ liệu của 
những người thuộc diện F1, F2 sẽ được nhập 
vào hệ thống, bao gồm tên tuổi, số điện thoại, 
tình trạng bị cách ly...Nếu họ đi qua nơi đặt cabin 
kiểm soát như ra khỏi chung cư, hệ thống lập 
tức phát ra cảnh báo. Đầu tiên là thông báo cho 
những người đó rằng họ đã vi phạm quy định 
cách ly, sau đó thông báo đồng loạt tới những 
người có trách nhiệm quản lý cách ly. Dữ liệu 
này cũng được đồng bộ lên hệ thống, kết nối 
trực tiếp với một modul phần mềm báo cáo, 
modul phân tích báo cáo… nhằm giảm tiêu hao 
sức người trong công tác phòng, chống dịch. Hệ 
thống này còn giúp phát hiện từ xa, hàng loạt 
các trường hợp nguy cơ cao không thuộc diện 
giám sát nhưng có biểu hiện bị sốt...

Ngoài ra, ứng dụng sẽ thống kê số liệu từng 
giờ diễn biến đo thân nhiệt của người dân trong 
khu vực lắp đặt thiết bị, đây là cơ sở để xác định 
nguy cơ người nghi nhiễm COVID-19 ngay trong 
phạm vi từng đơn vị để có sự chủ động phòng 
ngừa.

Đặc biệt, ở các khu cách ly tập trung, hệ 
thống này sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp 
giữa nhân viên y tế và người cách ly nhờ tính 
năng tự động đo thân nhiệt, đây là một giải pháp 
có hiệu quả về mặt kinh tế, giúp tiết kiệm thời 
gian, nhân lực và chi phí.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, Tập đoàn BKAV (doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần 
mềm) đã phát triển ứng dụng Bluezone - công 
nghệ đang phát huy vai trò quan trọng trong 
công tác hỗ trợ truy vết bệnh nhân COVID-19, 
được đánh giá là có hiệu quả.

Có thể khẳng định công nghệ là “mũi nhọn” 
của chiến lược chống COVID-19 trong giai đoạn 
mới, ngoài ra, một trong những nguyên nhân 
quan trọng tạo nên thành công trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam là 
đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao, đã 
được đào tạo thông qua các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ 
giao chủ trì hoặc tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có nhiều kinh 
nghiệm trong việc chuyển kết quả nghiên cứu 
thành sản phẩm thương mại hóa trên tinh thần 
“chống dịch như chống giặc” đã tạo ra nhiều sản 
phẩm khoa học và công nghệ trong phòng, chống 
dịch đạt chất lượng cao và đi vào phục vụ công 
cuộc phòng, chống dịch như: dự án sản xuất KIT 
chẩn đoán; nghiên cứu sản xuất vaccine...

Đặc biệt, hệ thống robot y tế, vận chuyển 
trong khu cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ 
cao đã được đưa vào hoạt động thay thế nhân 
viên y tế vận chuyển đồ ăn, thuốc men, nhu yếu 
phẩm, thu gom rác thải… phục vụ người bệnh 
và đặc biệt có thể hỗ trợ công tác thăm, khám 
bệnh nhân, hạn chế tối đa sự tiếp xúc thông qua 
đường truyền thông tin giao tiếp.

Đồng thời, hệ thống robot còn vận chuyển 
giá đựng rác đến các buồng bệnh để nhận rác 
và vận chuyển ra khu tập kết rác thải; di chuyển 
đến các buồng bệnh để y bác sỹ, người nhà (ở 
ngoài khu cách ly) giao tiếp từ xa với bệnh nhân.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

CÔNG NGHỆ - mũI NHỌN CủA CHIếN lƯợC 
CHốNG COvID-19 GIAI đOạN mớI

Ứng dụng Bluezone
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Tại thời điểm nghiên cứu, 
dữ liệu thông tin về hệ 
gen SARS-CoV-2 trên thế 
giới cũng như tại Việt 

Nam còn rất ít. Để phát triển bộ 
sinh phẩm (Kit), nhóm nghiên 
cứu đã nhận được vật liệu di 
truyền là mẫu RNA tách chiết 
từ virus SARS-CoV-2 gây bệnh 

cho bệnh nhân Việt Nam do 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương cung cấp; các mẫu RNA 
của các virus gây bệnh đường 
hô hấp ở người do bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 và 
Viện Y học Dự phòng Quân đội 
cung cấp để đánh giá độ nhạy 
và độ đặc hiệu của bộ Kit.

Bộ Kit được phát triển dựa 
trên công nghệ Realtime RT-
PCR trên cơ sở các cặp mồi và 
mẫu dò được nhóm nghiên cứu 
thiết kế và chỉnh lý dựa trên 
trình tự các gen/vùng gen quan 
trọng của virus SARS-CoV-2 
được phân lập tại Việt Nam mà 
nhóm nghiên cứu đã tách dòng 

NghiêN cứu sảN xuất bộ siNh phẩm  
chẩN đoáN NhaNh virus coroNa gây bệNh 
viêm phổi cấp (sars-cov-2) ở bệNh NhâN  
việt Nam bằNg kỹ thuật realtime pcr

Bộ kit chẩn đoán nhanh virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp (SARS-CoV-2) 
bằng kỹ thuật realtime PCR

với diễN BiếN phức tạp của dịch BệNh covid-19, Ngay Khi dịch Mới 
Khởi phát chủ tịch việN hàN LâM Khoa học và côNg Nghệ việt NaM 
đã giao cho việN côNg Nghệ siNh học NhiệM vụ “NghiêN cứu sảN 
xuất Bộ siNh phẩM chẩN đoáN NhaNh virus coroNa gây BệNh viêM 
phổi cấp (sars-cov-2) ở BệNh NhâN việt NaM BằNg Kỹ thuật reaLtiMe 
pcr”, Mã số: ct0000.04/20-20 do pgs.ts. đồNg văN quyềN LàM chủ 
NhiệM với Mục tiêu tạo được Bộ siNh phẩM chẩN đoáN NhaNh, 
Nhạy và đặc hiệu virus sars-cov-2, góp phầN vào việc KhốNg chế 
dịch BệNh tại việt NaM. đề tài được thực hiệN troNg thời giaN 10 
tháNg, từ tháNg 2/2020 đếN tháNg 12/2020.
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và giải trình tự và hàng trăm 
trình tự của virus SARS-CoV-2 
đã được các nước công bố trên 
ngân hàng gen quốc tế. Trên 
thế giới lúc đó một số nước 
đã phát triển được bộ kit xét 
nghiệm SARS-CoV-2 sử dụng 
trên công nghệ realtime RT-
PCR, như bộ Kit được WHO 
khuyến cáo dựa trên việc phát 
hiện hai vùng gen đích (Gen E 
và RdRp), bộ Kit của CDC Mỹ 
hướng đến ba vùng gen đích 
(N1, N2 và N3), bộ Kit của Đức 
hướng đến ba vùng gen đích 
(N, E và RdRp). Qua phân tích 
dựa trên dữ liệu trình tự hệ gen 
của chủng SARS-CoV-2 lưu 
hành tại Việt Nam và trên thế 
giới, nhóm nghiên cứu đã phát 
triển bộ Kit dựa trên 2 vùng gen 
đích là gen N và ORF1ab.

Về kết quả, nhiệm vụ đã 

giải trình tự và đăng ký 5 trình 
tự gen mã hóa protein S, M, 
E, N, RdRp và vùng ORF1ab 
của SARS-CoV-2 trên ngân 
hàng gen quốc tế với các mã 
số MT127116, MT127115, 
MT127114, MT127113 và 
MT712208. Kết quả giải trình 
tự đã cung cấp thông tin giá 
trị cho việc phát triển kit chẩn 
đoán. Đồng thời các gen này 
được tách dòng để làm chứng 
dương cho bộ Kit.

 Sau khi phát triển thành 
công, bộ Kit chẩn đoán virus 
SARS-CoV-2 đã được đánh giá 
thử nghiệm tại Viện Công nghệ 
sinh học và được đánh giá ngoại 
kiểm bởi Viện Y học dự phòng 
quân đội, Bộ Quốc phòng. Kết 
quả đánh giá cho thấy bộ Kit có 
độ nhạy và độ đặc hiệu tương 
đương với bộ Kit realtime RT-

PCR do Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) khuyến cáo cũng như 
bộ Kit thương mại dùng trong 
chẩn đoán SARS-CoV-2 với 
các thông số kỹ thuật: độ đặc 
hiệu lâm sàng là 100% (17/17), 
độ nhạy lâm sàng là 100% 
(10/10), ngưỡng phát hiện 50 
bản copy/phản ứng, ổn định 
sau 6 tháng bảo quản ở -20oC.

Kết quả nghiên cứu của đề 
tài khẳng định Viện Công nghệ 
sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam đã 
làm chủ công nghệ hiện đại và 
hoàn toàn chủ động trong việc 
tạo bộ Kit realtime RT-PCR để 
phát hiện virus SARS-CoV-2 tại 
Việt Nam.

Nguồn: Viện Hàn Lâm 
Khoa học và Công nghệ  

Việt Nam
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ứNg dụNg phươNg pháp vi thủy caNh 
troNg sảN xuất cây hoa cúc  

quy Mô LớN 

việN NghiêN cứu Khoa học tây NguyêN - việN hàN LâM Khoa 
học và côNg Nghệ (Kh&cN) việt NaM Mới đây đã NghiêN 
cứu thàNh côNg phươNg pháp NhâN giốNg hoa cúc BằNg 
phươNg pháp vi thủy caNh có Bổ suNg NaNo Bạc dưới điều 
KiệN chiếu sáNg Led. điều Này Mở ra hướNg NghiêN cứu Mới 
cũNg Như sảN xuất cây giốNg ở quy Mô thươNg Mại trêN 
Nhiều đối tượNg cây trồNg (hoa, rau, dược Liệu...).

Công trình “Sản xuất cây 
hoa cúc quy mô lớn bằng 
phương pháp vi thủy canh 
có bổ sung nano bạc dưới 

điều kiện chiếu sáng led” của Ts. 
Hoàng Thanh Tùng đã áp dụng 
thành công hệ thống vi thuỷ 
canh vào nhân giống hoa cúc, 
giải quyết mọi khó khăn thực 
tiễn đặt ra. Hệ thống vi thủy canh 
là hệ thống nhân giống kết hợp 
giữa nhân giống nuôi cấy mô và 
thủy canh, phương pháp này kế 
thừa những ưu điểm của kỹ 
thuật thủy canh và phương pháp 
vi nhân giống.

Hệ thống cải tiến này đem lại 
hiệu quả kinh tế đặc biệt cao cho 
ngành sản xuất giống cây trồng, 
nhờ rút ngắn thời gian nhân 
giống vô tính và chuyển giao cây 
giống đến nơi sử dụng (ngay 
khi cây chưa ra rễ); tiết kiệm chi 
phí nguyên vật liệu (nhất là sử 
dụng giá thể nylon với giá thành 
thấp hơn các loài giá thể khác, 
hộp nhựa sẵn có trên thị trường) 
và năng lượng, qua đó giảm giá 
thành cây giống; tăng tỷ lệ sống 
sót của cây con; ứng dụng sản 
xuất quy mô lớn với chất lượng 
cây giống đồng đều, sạch bệnh; 
gọn, nhẹ, dễ sắp xếp và tiết kiệm 
không gian trong quá trình nhân 
giống và vận chuyển từ nơi nhân 
giống đến nơi trồng cây; có thể 
xuất khẩu cây giống với thủ tục 
kiểm dịch đơn giản (do không sử 
dụng các giá thể dễ nhiễm bệnh 
như đất, sơ dừa); có thể sản 
xuất quy mô lớn, dễ thực hiện và 
dễ áp dụng thực tiễn.

Phương pháp sản xuất này 
là  sự kết hợp các ưu điểm của 
công nghệ tế bào thực vật, công 

nghệ nano và hệ thống chiếu 
sáng tiết kiệm điện trong nhân 
giống hoa. Hệ thống chiếu sáng 
LED được thiết kế bởi các nhà 
khoa học Viện Nghiên cứu khoa 
học Tây Nguyên do GS.TS. 
Dương Tấn Nhựt làm chủ trì với 
nhiều tỷ lệ khác nhau kết hợp 
giữa LED xanh và LED đỏ. Trong 
đó, vai trò của nano bạc và ánh 
sáng LED trong hệ thống vi thủy 
canh cũng được nghiên cứu; 
kết quả chỉ ra rằng bổ sung 7,5 
ppm nano bạc vào môi trường 
nuôi cấy vi thủy canh và nuôi cấy 
dưới điều kiện chiếu sáng kết 
hợp 70% đèn LED đỏ với 30% 
đèn LED xanh giúp gia tăng sự 
sinh trưởng và chất lượng của 
cây giống, có hiệu quả làm giảm 
số lượng của 8 loài vi khuẩn 
nên cây sẽ thích ứng tốt hơn khi 
chuyển ra đồng ruộng so với cây 
có nguồn gốc nhân giống khác.

Cho đến nay, đã có nhiều 
đơn vị ứng dụng tiến bộ này 
như Viện Nghiên cứu Khoa học 
Tây Nguyên (Tp. Đà Lạt), Công 
ty giống cây trồng Miền Nam 
(huyện Lâm Hà), Công ty Công 
nghệ Sinh Học Thái Dương, 
Công ty TNHH TMDV Farmy 
(Tp. Đà Lạt) và các cơ sở sản 
xuất giống quy mô gia đình ở 
tỉnh Lâm Đồng.  Về định hướng 
thời gian tới, nghiên cứu này sẽ 
được mở rộng quy mô sản xuất, 
tối ưu hóa hệ thống nuôi cấy. 
Đồng thời, thử nghiệm sản xuất 
quy mô lớn trên một số cây hoa 
đã cho kết quả tốt như salem, 
cẩm chướng, đồng tiền… và 
ứng dụng trên nhiều đối tượng 
cây trồng khác như cây hoa, 
dược liệu, thân gỗ…

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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Xử lý RáC THẢI BằNG CÔNG NGHỆ vI sINH 
KHÔNG Gây Ô NHIễm mÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần môi trường Lam Sơn phối 
hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa thực hiện đề tài khoa 
học “Ứng dụng công nghệ xử lý rác thải sinh 

hoạt bằng công nghệ sinh học” với tổng kinh phí là 
2 tỷ. Đến nay, các đơn vị đã nghiên cứu ra mô hình 
xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh 
không gây ô nhiễm môi trường, đây là mô hình chế 
xuất rác thải sinh hoạt thành hạt nhựa làm nguyên 
liệu sản xuất đồ nhựa dân dụng và mùn hữu cơ để 
bón cho cây trồng nông nghiệp, giảm chi phí xử lý 
rác thải từ ngân sách địa phương.

Đơn vị và Ủy ban Nhân dân huyện Thường 
Xuân đã phối hợp nghiên cứu ra chủng men mới, 
sau đó đầu tư dây chuyền tách lọc rác bằng công 
nghệ cơ khí kết hợp men vi sinh.

Qua đó, tách lọc được nylon túi bóng, từ đó 
chế xuất ra hạt nhựa làm nguyên liệu sản xuất ra 
đồ gia dụng; lọc ra mùn hữu cơ để dùng bón cho 
cây trồng, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. 
Chủng men mới có nguồn gốc là sự kết hợp của 
các chủng men được nhà nước công nhận sau thí 
nghiệm, sau đó pha trộn ra chủng men mới, chủng 
men này có tác dụng ủ và đưa rác lên 80 độ C, từ 
đó rác đã không còn ô nhiễm.

hiệN Mô hìNh xử Lý rác BằNg côNg Nghệ vi 
siNh có thể xử Lý được rác ô NhiễM với 
quy Mô 50-100 tấN/Ngày, chi phí thực hiệN 
thấp, tổNg Mức đầu tư Một Mô hìNh gồM 
Bãi, dây chuyềN, MeN KhoảNg 3 tỷ đồNg.

Mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ vi sinh không gây ô nhiễm môi trường.

thông tIn Công nghệ

Hiện mô hình xử lý rác bằng công nghệ vi sinh 
có thể xử lý được rác ô nhiễm với quy mô 50-100 
tấn/ngày, chi phí thực hiện thấp, tổng mức đầu tư 
một mô hình gồm bãi, dây truyền, men khoảng 3 
tỷ đồng nên bất cứ địa phương nào cũng có thể 
áp dụng mô hình này.

Ưu điểm của công nghệ xử lý rác thải bằng 
chế phẩm sinh học men vi sinh này là không cần 
nhiều diện tích, đảm bảo môi trường cho công 
nhân sản xuất rác cũng như vấn đề tập kết rác 
thành đống không còn. Sau khi rác từ các hộ gia 
đình, xã, thị trấn được đưa về bãi, được phun men 
trong 1-2 tiếng và xử lý đến khi không còn ruồi, 
mùi hôi. Sau khi phun men 30 ngày, rác được đem 
vào tách lọc ra các sản phẩm hạt nhựa, mùn và 
các sản phẩm khác.

Anh Phan Văn Dũng, thôn Xuân Quang, xã 
Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 
cho hay bãi rác huyện Thường Xuân bị ô nhiễm 
nặng, sau khi có công nghệ xử lý rác thải mới, 
môi trường đã trong sạch hơn, vấn đề ruồi, muỗi 
ô nhiễm được khắc phục rõ rệt. Người dân quanh 
vùng đã không còn lo nguồn nước bị ô nhiễm.

Ngoài ra, mô hình này có kết hợp với việc nuôi 
giun quế sống trong rác làm mùn hữu cơ, hiện đã 
cung cấp ra thị trường 2 sản phẩm đó là mùn dùng 
bón cho các sản phẩm nông nghiệp công nghệ 
cao, cây lâm nghiệp và giun quế chiết xuất ra tinh 
dịch giun để xuất khẩu ra Ấn Độ. Hiện nay, mô 
hình này đã được Sở Tài nguyên và Môi tường, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đánh 
giá cao.

Nguồn:Báo khoa học và phát triển
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thị trườNg Khoa học - côNg Nghệ  
đã hình thành và phát triển tại việt nam

ôNg trầN văN tùNg-thứ trưởNg Bộ Khoa học và côNg 
Nghệ cho Biết, thị trườNg Khoa học và côNg Nghệ đã 
trải qua hơN 10 NăM phát triểN với Nhiều thách thức 
NhưNg cũNg NắM Bắt được cơ hội và thàNh tựu 
đáNg Khích Lệ. đặc Biệt, việc từNg Bước hoàN thiệN thể 
chế, chíNh sách và triểN Khai hỗ trợ NâNg cao chất 
LượNg NguồN cuNg-cầu và xây dựNg cho các tổ chức 
truNg giaN thị trườNg Khoa học và côNg Nghệ.

Thị trường khoa học và 
công nghệ cũng đạt 
được nhiều kết quả 
rất đáng khích lệ như 

tốc độ gia tăng giá trị giao 
dịch công nghệ bình quân 
giai đoạn 2011-2020 là 
22%. Trong đó, một số 
ngành tăng trưởng cao, 
gồm điện, điện tử máy 
tính ở mức tăng trưởng 46%; 
ngành chế biến gỗ, 
giấy (29%), ngành chế biến 

thực phẩm (28%)...
Thị trường khoa học 

và công nghệ hình thành 
và bước đầu phát triển, có 
nhiều triển vọng sẽ hoạt 
động sôi nổi trên các sàn 
giao dịch. Ông Trần Văn 
Tùng cho biết thêm, giải 
pháp phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2021-2030 là tiếp tục 
hoàn thiện môi trường pháp 

lý, đẩy mạnh nghiên cứu cơ 
sở khoa học và thực tiễn. 
Qua đó, phát triển tổ chức 
trung gian của thị trường 
khoa học và công nghệ và 
phát triển nguồn cầu của thị 
trường khoa học và công 
nghệ, nâng cao năng lực 
hấp thụ, làm chủ và đổi 
mới công nghệ của doanh 
nghiệp.

Nguồn: Vietnamplus.vn

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá  
thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

thị trường Công nghệ
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lễ Ký KếT CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ  
HỆ THốNG máy vỆ sINH RăNG mIỆNG 

CHuyêN sâu PT-A 

PT-A bao gồm hệ thống 
siêu âm và hệ thống làm 
sạch bằng khí. Máy có 
thể sử dụng bơm rửa ống 

tủy trong điều trị nội nha, lấy bỏ 
cao răng mảng bám trên lợi, 
dưới lợi một cách nhẹ nhàng 
trong điều trị nha chu.

Ngoài hệ thống lấy cao răng 
bằng siêu âm, công nghệ làm 
nhẵn bằng khí –muối  giúp cho 
việc vệ sinh răng miệng hiệu 
quả và bền vững hơn cho bệnh 
nhân.

Hệ thống vệ sinh răng 
miệng đặc biệt với công nghệ 
siêu âm kết hợp với làm nhẵn 
bằng khí, là quy trình sử dụng 

khí nén thổi bột muối và nước 
trên bề mặt của răng để loại 
bỏ các chất bám dính trên men 
răng như cao răng, mảng bám, 
chất bám màu... và làm nhẵn 
bề mặt của răng. Quy trình 
này mang đến sự thoải mái, dễ 
chịu và hiệu quả hơn cho bệnh 
nhân. Nó tránh làm hại, gây 
xước đến bề mặt răng cũng 
như mô mềm.

Bột làm sạch có độ cứng 
thấp hơn rất nhiều so với men 
răng vì thế khi làm nhẵn răng 
không gây hại cho men như 
là cách làm sạch men răng 
thường.

Làm nhẵn bằng khí có hiệu 

quả rõ rệt ở các vị trí khó vệ 
sinh trên bề mặt nhai, vùng tiếp 
giáp giữa các răng, cũng như 
bề mặt mắc cài chỉnh nha.

Tác dụng loại bỏ mảng 
bám và chất màu trên men: 
sau khi lấy cao răng bằng siêu 
âm, bệnh nhân cảm thấy bề 
mặt răng bị ráp và không bằng 
phẳng. Chức năng chính của 
làm nhẵn bằng khí đó làm đánh 
bóng bề mặt răng. Sau khi làm 
nhẵn, bề mặt răng sẽ nhẵn 
bóng hơn, giảm khả năng bám 
dính của chất màu và mảng 
bám về sau.

Nguồn: Trường Đại học Y 
Hà Nội 

thị trường Công nghệ

thaM dự Buổi Lễ Ký Kết có ôNg tạ quaNg MiNh - giáM đốc 
điều hàNh - đại diệN côNg ty radoN & dth và pgs.ts. NguyễN 
thị thu phươNg- phó việN trưởNg- giáM đốc truNg tâM Ktc 
KháM chữa BệNh răNg hàM Mặt - đại diệN cho việN đào tạo 
răNg hàM Mặt cùNg các NhâN viêN Khác của côNg ty và 
truNg tâM Kỹ thuật cao KháM chữa BệNh răNg hàM Mặt - 
việN đào tạo răNg hàM Mặt.

Lễ ký kết chuyển giao hệ thống máy PT-A
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thủ tướNg: “xây dựNg Ngay chươNg trìNh 
chuyểN giao côNg Nghệ vacciNe covid-19”

Thủ tướng Phạm Minh 
Chính (thứ ba từ phải qua) 
trao đổi với các đại biểu 
tham dự buổi làm việc 

sáng 7/6. 
Trong buổi làm việc sáng 

7/6, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đưa ra nhiều yêu cầu 
để tháo gỡ khó khăn trong việc 
nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ sản xuất vaccine Covid-19 
với tinh thần, bằng mọi cách để 
Việt Nam có vaccine sử dụng.

Buổi làm việc có sự tham 
dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng chống dịch Covid-19 
cùng Bộ trưởng Y tế Nguyễn 
Thanh Long, Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ Huỳnh Thành 
Đạt, nhiều nhà khoa học, các 
viện nghiên cứu, trường đại học, 
cơ sở y học, các đơn vị, doanh 
nghiệp tham gia nghiên cứu, sản 
xuất vaccine tại Việt Nam.

Thủ tướng nêu quan điểm 
trong chiến lược vaccine: huy 
động mọi nguồn lực, khả năng, 
tiếp cận dưới mọi hình thức, 
bằng mọi cách mua được 
vaccine Covid-19 nhiều nhất, 
nhanh nhất; đẩy mạnh nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ và 
sản xuất vaccine trong nước; 
bảo quản, tiêm vaccine nhanh, 
an toàn, hiệu quả nhất cho 
người dân. 

Cho rằng việc tiếp cận 

nguồn vaccine trên thế giới 
không dễ dàng, ngân sách còn 
khó khăn, việc tiêm vaccine lại 
phải tiến hành định kỳ lâu dài 
theo tinh thần “sống chung an 
toàn với dịch bệnh”, Thủ tướng 
nhấn mạnh: tiếp tục thúc đẩy, 
quyết liệt, kịp thời mua vaccine 
Covid-19.

Ông cũng kêu gọi nghiên 
cứu, sản xuất, chủ động được 
nguồn vaccine, nhất là khi virus 
có thể tiếp tục biến chủng, nhiều 
loại dịch bệnh khác có thể tiếp 
tục xuất hiện trong tương lai.

Thủ tướng đề nghị các đại 
biểu làm rõ sự cần thiết thúc đẩy 
nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ, sản xuất vaccine trong 
nước; đánh giá, nhận định, dự 
báo về khả năng, nguồn lực. 
Đặc biệt, tập trung phân tích các 
khó khăn, vướng mắc nếu có 
về kinh phí, thể chế, quy định, 
nguồn nhân lực, quy trình thử 
nghiệm, cấp phép và đề xuất 
hướng giải quyết.

Ông cũng nhắc nhắc lại quan 
điểm của Chính phủ và Thủ 
tướng trong tháo gỡ khó khăn là 
«3 không và 5 thật» (không nói 
không, không nói khó, không nói 
có mà không làm; và: nghĩ thật, 
nói thật, làm thật, hiệu quả thật, 

nhân dân và doanh nghiệp được 
thụ hưởng thành quả thật).

Sau khi nghe các đơn vị báo 
cáo về một số kết quả nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ phục vụ phòng, chống 
Covid-19 tại Việt Nam cũng như 
các kiến nghị tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc và hướng giải quyết, 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính 
nghiên cứu, bổ sung các cơ chế 
về tài chính.

Bộ Y tế nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ, sản xuất 
vaccine. Bộ này có trách nhiệm 
báo cáo, đề xuất tháo gỡ mọi 
khó khăn, vướng mắc về thể 
chế, tài chính, con người, quy 
trình thử nghiệm, đánh giá và 
cấp phép vaccine.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo 
quốc gia là đầu mối, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ 
đạo nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, sản xuất vaccine 
nói chung và vaccine phòng 
Covid-19 nói riêng. Ông nhấn 
mạnh, thực hiện bằng được 
chương trình quốc gia nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ và 
sản xuất vaccine.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ

thị trường Công nghệ

thủ tướNg yêu cầu Bộ Khoa 
học và côNg Nghệ đề xuất 
cơ chế ưu đãi, đẩy MạNh 
NghiêN cứu, chuyểN giao 
côNg Nghệ sảN xuất 
vacciNe, troNg đó có vấN 
đề BảN quyềN.

https://vnexpress.net/chu-de/thu-tuong-pham-minh-chinh-1753
https://vnexpress.net/chu-de/thu-tuong-pham-minh-chinh-1753
https://vnexpress.net/chu-de/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-1752
https://vnexpress.net/chu-de/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-1752
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thị trường Công nghệ

01

02

03

 Công nghệ chào bán

côNg Nghệ xử lý tro xỉ Nhiệt điệN 
Công nghệ xử lý tro, xỉ ngoài việc thu các nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, còn góp phần 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng.Tùy vào yêu cầu xử lý, công nghệ xử lý tro, xỉ, đơn vị có 
thể thiết kế dây chuyền xử lý tro, xỉ với các mức công suất khác nhau, tối thiểu là 100 tấn/giờ hoặc 
300 tấn/giờ.

Mô tả: Dây chuyền công nghệ xử lý tro, xỉ thải bao gồm nhiều công đoạn, trong đó phần tuyển 
nổi sẽ tách phần than chưa cháy hết và các tạp chất ra khỏi tro đảm bảo sản phẩm tro bay đạt tiêu 
chuẩn Mỹ ASTM-C618 làm phụ gia cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

Phần than được tách ra khỏi tro được tái sử dụng lại cho ngành công nghiệp có sử dụng than để 
đốt lò. Tiếp đến là lọc hút chân không nhằm tách nước ra khỏi tro bay giảm độ ẩm chỉ còn khoảng từ 
15 - 17% (dùng làm phụ gia cho ngành sản xuất xi măng, vật liệu không nung… hoặc đưa vào sấy 
khô về độ ẩm 0% dùng làm phụ gia cho ngành bê tông…), nước sau khi tách khỏi tro bay được bơm 
tái tuần hoàn trả về nhà máy điện để phục vụ sản xuất.

Cuối cùng là phần sấy để đưa độ ẩm trong tro bay từ 15 đến 17% về dưới 1% bằng hệ thống lò 
sấy cánh vẩy tự động đảm bảo môi trường. Sản phẩm tro bay sau sấy được dùng làm phụ gia cho 
ngành bê tông, vật liệu xây dựng...

Nguyên liệu đầu vào: tro bay và xỉ than đáy lò của nhà máy nhiệt điện chạy than.
Các sản phẩm thu được:
- Grafit kĩ thuật
- Bột tro bay – chất phụ gia cho các chi tiết xây dựng
- Tinh quặng có từ tính dùng trong luyện kim
- Chất phụ gia nhẹ cho vào làm chất cách nhiệt nhẹ
- Sản xuất sỏi nhẹ từ tro - dùng cho bê tông nhẹ
- Các hạt dùng phun làm sạch bề mặt kim loại thay cát.
- Ferrocilici
Liên hệ: 
Phòng Kinh doanh - Công ty CP Sông Đà Cao Cường 

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuấn 

ĐT.: 0906 262 100 

Email: flyashvina@gmail.com
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thị trường Công nghệ

côNg Nghệ sảN xuất dầu hạt thaNh loNg 
bằNg phươNg pháp ép lạNh kết hợp eNzym

THÔNG TIN CHUNG:
-Nghiền: Phá vỡ tế bào hạt thanh long để tăng bề mặt tiếp xúc giữa các phần tử bột nghiền với 

dịch thủy phân, do đó tăng hiệu quả của quá trình thủy phân. Sử dụng máy nghiền dao để nghiền 
hạt thanh long đến kích thước yêu cầu.

-Rây: Tạo hình dáng và kích thước đồng nhất cho nguyên liệu yêu cầu qua rây 1mm. Phần còn 
lại trên rây sẽ được quay trở lại nghiền tiếp cho đến khi tất cả đều qua rây 1mm.

-Thủy phân bằng enzym: Phá vỡ màng tế bào, giải phóng dầu ra ở trạng thái tự do dễ dàng và 
hiệu quả hơn. Bột thanh long sau khi qua rây, được phối trộn với dịch pH theo tỉ lệ, bổ sung loại 
enzym với hàm lượng enzym/bột thích hợp. Gia nhiệt và khuấy đều một thời gian nhất định.

-Ép: Tách dầu ra khỏi dịch thủy phân và thu hồi dịch trích. Sử dụng máy ép thủy lực, dịch sau 
thủy phân và xử lý sóng siêu âm được cho vào bao vải và ép với áp lực tối đa là 200kg/cm2 trong 
thời gian 30 phút. Máy hoạt động theo từng mẻ.

-Ly tâm: Tách dầu ra khỏi dịch trích ly và thu hồi dầu. Dịch trích được đem ly tâm ở các tốc độ và 
thời gian thích hợp để pha dầu, pha nước và pha rắn tách khỏi nhau.

-Lọc: loại bỏ các tạp chất còn sót trong dầu (bã thanh long) qua giấy lọc.
-Sấy: Làm trong và loại bỏ nước còn sót trong dầu. Sấy ở 1050C trong 2 giờ.
 ƯU ĐIỂM:
• Mùi vị đặc trưng của dầu hạt thanh long
• Tốt cho sức khỏe và hệ tim mạch, tốt cho em bé và người già
• Hàm lượng chất chống oxi hóa cao tiền chất ngừa ung thư flavonoid 20 mgCAE/100g -2 mg 

CAE/100g
• Hàm lượng chất chống oxi hóa α –tocopherol 18 mg/100g -22 mg/100g
• An toàn về sinh thực phẩm theo quy định Bộ Y tế.
Liên hệ: 
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thủy Mộc Việt
Địa chỉ : Thửa đất số 159, Tờ bản đồ số 12, Khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị 

xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : 0915755446
Email : loioop@yhaoo.com.vn
Người đại diện : Võ Bửu Lợi
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giải pháp ứNg dụNg 4d map  
(iotliNk map4d Framework)

THÔNG TIN CHUNG
Giải pháp ứng dụng 4D map (IoTLink Map4D Framework), có các đặc điểm:
- 3D trực quan, đa nền tảng, chỉ đường, Tiện ích địa điểm
- Đa nền tảng (Web & Mobile)
- 3D trực quan
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Là bản đồ duy nhất ở Việt Nam hiển thị bản đồ 4D theo thời gian thực. Được xây dựng từ 

nhiều lớp dữ liệu, sẵn sàng kết nối và hướng tới 1 thành phố thông minh trực tuyến. Hướng đến 
việc tích hợp nhiều ứng dụng vào một nơi cho việc quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh 
cho doanh nghiệp và người dân.

- Không chỉ mang hình ảnh thực tế lên trên bản đồ 3D, ngoài ra còn cho phép tương tác và 
điều chỉnh các đối tượng 3D của bạn

- Hỗ trợ ứng dụng của bạn trên nền tảng mobile (Android & iOS) và web.Với các tính năng: 
tìm kiếm địa điểm, tìm đường đi, xem thời tiết, xem bản đồ ở chế độ 2D/3D, xem bản đồ theo thời 
gian và không gian(4D)

- Tính năng dẫn đường giúp bạn đến mọi nơi mà không cần phải biết chính xác địa điểm.Map 
4D tự động tính toán tìm đường đi ngắn nhất giữa nhiều điểm trên bản đồ, hỗ trợ đầy đủ các loại 
phương tiện (đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô).

Hình thức cung cấp: Hợp tác
Liên hệ:
Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38222489
Email : pmtien@hcmip.vast.vn
Website : www.vienvatly-hcm.ac.vn
Người đại diện : Phạm Minh Tiến
Hệ thống chiết nạp gas hãng Kosel
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Hệ thống chiết nạp gas (LPG) Carousel bao gồm 12 máy, gồm có:
- Khung xoay carousel với bánh xe và thanh ray
- Bộ xoay carousel với motor phòng chống nổ 1.5Kw, 400Volt, 50Hz, 3PH
- Bộ chia khí nén
- Bộ chia gas
- Bộ chia điện
- Ống phân phối gas và khí kèm van bi
- Bộ đẩy và móc cylinder tự động với hệ thống điều khiển bằng khí nén
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành liên hệ: 1 năm
Hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
Điều khoản giao hàng: thỏa thuận
Điều khoản đóng gói: liên hệ
thông tin nhà cung cấp
Công ty TNHH Khang Anh Quân

Người liên hệ: Mr Thái

Địa chỉ: 39/1 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6293 8986

hệ thốNg chiết Nạp gas hãNg kosel
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dây chuyềN côNg Nghệ sảN xuất gỗ váN sàN

Trong sản xuất và lựa chọn sản phẩm nội thất thì chất liệu và bề mặt sản phẩm là những yếu tố 
rất quan trọng, đặc biệt là dòng sản phẩm gỗ ván sàn. Do sàn gỗ có khả năng giảm thiểu độ ẩm, làm 
không khí trở nên dễ chịu và có khả năng cách âm nên nó luôn được mọi người ưa thích và sử dụng 
nhiều nhất trong vật liệu xây dựng.

Quy trình xử lý gỗ:

Khu vực xử lý gỗ: Gỗ - Chuyển vào khu vực máy cắt gỗ  -  Xẻ gỗ ra làm nhiều mảnh   - Cho vào 
máy định hình thẳng   -   Cắt ngắn rời từng mảnh  -   Tạo mộng (khớp nối của gỗ). 

Yêu cầu các loại máy với khu vực này là: - Máy cắt gỗ có công suất: 29HP; 

                                                                   - Máy làm thẳng gỗ: 61HP; 

                                                                   - Máy mài nhẵn: 3HP; 

                                                                   - Máy hút bụi: 5HP.

Khu vực xử lý hoàn thiện bằng tia cực tím: Đánh bóng bề mặt (làm nhẵn) tại máy đánh bóng  -  Máy 
làm sạch bụi bẩn  -  Làm sạch và sơn mặt đáy và sấy khô bằng tia cực tím  -Tạo vân gỗ và sấy  -  Dây 
chuyển đưa gỗ vào không khí mát   -  Tiếp tục đánh bóng vân gỗ  -  Làm mịn  -  Dây chuyền đưa 
gỗ vào nơi không khí nóng  -  Sấy khô bằng tia cực tím  -  Chuyển gỗ ra chỗ mát  -  Đánh bóng vân 
gỗ  -  Làm sạch gỗ  -  Tạo màng bảo vệ bề mặt  -  Chuyển gỗ đến chỗ nóng  -  Sấy khô bằng tia cực 
tím  -  Máy cán  -  Thiết bị sấy  -  Sơn bảo vệ bề mặt   -  Sơn bảo vệ thân gỗ.

Công suất: Gỗ ván sàn được sản xuất theo từng thanh dọc mỗi ngày có thể làm được 350m.

Lĩnh vực áp dụng:
-  Công nghệ và thiết bị gia công gỗ

-  Sản xuất đồ gỗ

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

phương thức chuyển giao:
-  Chìa khóa trao tay

-  Thỏa thuận với khách hàng

-  Đào tạo

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán:
TechnilE Associates, Inc

www.Hipoint.com.tw

Email: technik@ms14.hinet.net

Điện thoại: 886-4-25349000

Fax: 886-4-25349160

Địa chỉ: 288- Khu 2- Đường Tanfu TanZu Hsiang- Taichung- Đài Loan

thị trường Công nghệ
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côNg Nghệ phục hồi ắc quy

Đây là công nghệ đặc thù giúp phục hồi tính năng của ắc quy, có khả năng sạc, khôi phục cũng 
như kéo dài tuổi thọ của các loại ắc quy gốc axit.    

THÔNG TIN CHUNG

- Theo dõi tình trạng sạc ắc quy và phục hồi tối đa công nghệ đa tính năng và dung lượng của các 
loại ắc quy gốc axit.

- Có chế độ sạc thuần túy

- Có khả năng sạc và phục hồi trực tiếp hoặc song song các loại ắc quy hoặc tổ hợp ắc quy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sử dụng phương pháp “Negative Pulsed”

- Phục hồi ắc quy đa chiều

- Hệ thống phục hồi ắc quy 4 giai đoạn

- Hiệu suất năng lượng trên 90%

- Cung cấp xung điện phục hồi theo tình trạng thực tế của ắc quy

- Xác định thời gian thực tế cho quá trình phục hồi

- Dung lượng ắc quy không giới hạn

- Phục hồi tính năng NiCD và nạp cho các loại ắc quy, xe, pin UPS

Đơn vị chào bán:
Công ty CP BSR Việt Nam

Địa chỉ: 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Người liên hệ: Tổng giám đốc Kim Chang Su

Điện thoại: 0424762977 

Fax: 0424762978

Email: hungtruong@gmail.com

thị trường Công nghệ

tel:0424762977
mailto:hungtruong@gmail.com
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dây chuyềN sấy lúa bằNg máy sấy tầNg sôi
Công nghệ máy sấy tầng sôi là một trong những công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay giúp sấy 
khô những nguyên liệu dạng bột và thực hiện tạo hạt cho sản phẩm dưới dạng viên nhỏ để tiếp 
tục cho những công đoạn sau.

thông tin chung: 
- Hoạt động theo kiểu sấy 2 giai đoạn: +Giai đoạn 1. Sấy Tầng sôi;

                                                               +Giai đoạn 2. Sấy Tháp

- Sản phẩm sấy: lúa, bắp, cà phê nhân

- Năng suất có nhiều cỡ: từ 1 tấn/giờ đến 20 tấn/giờ

- Chất đốt cấp nhiệt: trấu lúa, củi vụn, vỏ cà phê…

- Thời gian sấy máy sấy tầng sôi: 3- 5 phút

- Thời gian sấy tháp tuỳ vào ẩm độ vật liệu sấy.

- Hạ ẩm độ: lúa 5-8%; bắp hạt 8- 15%, cà phê nhân 10- 15% 

- Chất lượng sấy bảo đảm cho từng loại nông sản.

Quy mô ban đầu của hệ thống sấy tầng sôi này là 10 tấn/giờ bao gồm máy sấy tầng sôi và tháp ủ 
làm nguội, kết hợp với hệ thống sấy silo 600 tấn/ngày của công ty. Kế hoạch tiếp theo của công ty 
là tăng năng suất sấy lúa bằng công ghệ sấy tầng sôi để đủ lúa cho hệ thống sấy silo 600 tấn/ngày 
của công ty.

thông số kỹ thuật: 
Công nghệ sấy lúa tầng sôi có nhiều ưu điểm nổi trội như: trong khoảng thời gian từ 3-5 phút có 
thể làm giảm ẩm độ lúa được 5-7% và làm sạch được lúa sấy, rất thuận lợi cho sấy silo hay sấy 
tháp ở công đoạn tiếp theo. Kết quả sấy lúa tốt đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng lúa gạo.

Ưu điểm: 

- Năng suất cao;

- Vật liệu sấy khô đều;

- Có thể tiến hành sấy liên tục;

- Hệ thống thiết bị sấy tương đối đơn giản;

- Dễ điều chỉnh nhiệt độ vật liệu ra khỏi buồng sấy

- Có thể điều chỉnh thời gian sấy

Phương thức chuyển giao: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đơn vị chào bán:
Trung tâm Năng lượng và máy nông nghiệp_Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  088.7220725 

Fax: 088.8960713

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

thị trường Công nghệ
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côNg Nghệ ươNg giốNg  
và Nuôi thươNg phẩm cá chìNh hoa

Mô tả tóm tắt công nghệ: 
1.1. Quy trình công nghệ ương giống cá chình từ 6000 - 8000 con lên cỡ 200 – 300 con 
Cá chình bột trắng được thu mua tại Phú Yên, Bình Định cỡ cá 6000 – 8000 con/kg 
- Các bước thực hiện: 
+ Công trình ương 
- Bể được xây bằng gạch tốt nhất bằng đá chẻ, tô láng xi măng nhẵn  
- Thành bể có gờ vào trong 5-7 cm chống cá đi 
- Bể hình tròn, đường kính 5 – 6 m 
- Độ sâu: 0,8 m 
- Đường cấp nước vào bể bên trên tạo dòng chảy tròn đường kính 110 có van điều tiết nước 
- Đường thoát nước: ở giữa bể đường kính phi 140 (có nắp đạy khoan lỗ thoát nước và không 
cho cá đi) 
+ Mật độ thả: 2500 - 4000 con/m2 
+ Chăm sóc quản lý 
- Thức ăn ngày 2 lần thức ăn tươi – thức ăn tổng hợp 
- Vệ sinh bể ngày/lần 
- Nước vào ra liên tục tạo dòng chảy 
- Phòng bệnh: Hàng tuần phải soi kính hiển vi phát hiện bệnh để kịp thời  
- Phân cỡ cá tháng 1 lần cá to đưa sang bể cấp 2 ương tiếp

1.2. Quy trình nuôi cá chình thương phẩm trong ao 
+ Công trình 
- Tường ao xây đáy bể đất pha cát hoặc cát sỏi nện chặt 
- 4 góc ao bo tròn, trên thành ao có gờ (7- 10 cm) chắn cá khỏi đi 

thị trường Công nghệ
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thị trường Công nghệ

- Diện tích 500 – 2000 m2 
- Bể hình dạng vuông hoặc chữ nhật 
- Độ sâu 1,3 – 1,5 m nước (tùy theo diện tích) 
- Đường cấp nước vào bể bên trên tạo dòng chảy tròn đường kính 140 có van điều tiết nước 
+ Mật độ thả: 15 -20 con/m2 
+ Chăm sóc quản lý 
- Thức ăn ngày 2 lần thức ăn tươi – chuyển đổi sang thức ăn tổng hợp (thức ăn công nghiệp) 
- Vệ sinh bể ngày/lần 
- Nước vào ra liên tục tạo dòng chảy 
- Phòng bệnh: Hàng tuần phải soi kính hiển vi phát hiện bệnh để kịp thời  
- Phân cỡ cá tháng 1 lần cá to đưa sang bể cấp 2 ương tiếp 
- Đường thoát nước: ở giữa bể đường kính phi 160 (có nắp đạy khoan lỗ thoát nước và không 
cho cá đi) 
+ Thời gian nuôi: 24 tháng

1.3. Quy trình công nghệ nuôi cá cá Chình trong lồng 
+ Cấu tạo lồng 
- Lồng lưới có kích thước mắt lưới: 2a = 1cm 
- Khung lồng: bằng sắt hoặc không cần khung, kích thước: 2 x 2 x 2,5m hoặc 4 x 4 x 2,5m 
- Lồng được liên kết nhau bởi cây đà 0,06 x 0,12 x 6m để đi lại 
- Phao nổi: Thùng phi nhựa hoặc sắt kết xung quanh 
+ Mật độ và quy cỡ giống thả 
- Mật độ: 20-25 con/m2

- Cỡ giống thả: 50 -100 gram/con 
+ Chăm sóc quản lý: 
- Cho ăn ngày 2 bữa: sáng – chiều 
- Lượng thức ăn: 2-3% khối lượng đàn cá (thức ăn công nghiệp kết dính nổi) 
- Vệ sinh lồng: 2-3 ngày/lần, cọ rửa xung quanh lồng 
- Hàng tuần xem xét bệnh cá, phòng bệnh 
+ Thời gian nuôi: 18 - 24 tháng 
+ Cỡ cá thu hoạch: 1,5 -2 kg/con.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

phương thức chuyển giao: Thỏa thuận

Đơn vị chào bán:

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Liên hệ: Nguyễn Hưng Điền (email: dungttud@walla.com)

Điện thoại: 058.3831138

Fax: 058.3831846

Địa chỉ: 33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa
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1. công nghệ xử Lý chất thải rắn  
Bằng phương pháp ủ yếm khí

Cần tìm hiểu và tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý rác thải rắn bằng phương pháp ủ yếm khí. 
Yêu cầu: - Không có nước rỉ rác và không có khí độc hại phát sinh trong quá trình phân hủy 

hữu cơ. 
               - Không cần phân loại rác ban đầu do không có nhân công làm việc trực tiếp
               - Thiết bị đơn giản, chi phí đầu tư thấp.
Liên hệ:
Huỳnh Minh Quang (0919445079)
Công ty CP thiết bị y tế Quảng Ngãi
Địa chỉ: 42 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi

2. phần mềm quản Lý  
nhân sự, điều động, crewcard thuyền viên

Cần tìm mua phần mềm quản lý nhân sự, điều động, crewcard thuyền viên, có hỗ trợ tìm kiếm 
thông tin nhanh, các mẫu thống kê, báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng, giao diện thân thiện 
với người dùng.

người mua: 
Đoàn Mạnh Hùng
Tập đoàn CTM
Địa chỉ: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Việt nam
Điện thoại:  +84 81 959 3134
Mail     : tapdoanctm9@gmail.com    
Zalo    : +61 4202 58 160

01

02

03  Công nghệ  tìm mua
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3. thiết Bị phân tích cod  
và các chỉ tiêu nước thải công nghiệp

Công ty tôi cần tìm mua thiết bị phân tích COD và các chỉ tiêu trong nước thải sản xuất công 
nghiệp. Yêu cầu: phân tích được 33 thông số theo QCVN-40, thuận tiện khi đo ngoài hiện trường.

Liên hệ: 
Lê Hoàng An

Điện thoại: 0973500030

Email: hoangan.fongtech@gmail.com

Công ty Công nghệ môi trường FONGTECH

Địa chỉ: Lô 9B, Khu công nghiệp Linh Trung.2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37290335 – Fax: (08) 37290334

4. máy siêu âm cọc khoan nhồi chum
Công ty CP Kiểm định và kỹ thuật xây 

dựng Hà Nội cần tìm mua: Máy siêu âm cọc 
khoan nhồi Chum. 

Yêu cầu sản phẩm:
- Gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển và kiểm 

tra ngoài hiện trường.
- Hoạt động độc lập, lỗi máy tính không 

ảnh hưởng tới toàn bộ thiết bị. 
-  Có thể chủ động nâng cấp phần cứng 

và phần mềm của máy tính với chi phí 
thấp, tính linh hoạt cao.

- Độ bền cao, hoạt động ổn định, độ chính 
xác cao

- Đã được sử dụng bởi các đơn vị kiểm 
định chất lượng công trình tại Việt Nam

Liên hệ:
Chị Thu: 039.219.39.38  hoặc Tâm Ngọc <email: buingocthanhtam169@gmail.com>

Công ty Cổ phần Kiểm định và Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Số 26 Ngõ 31 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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5. tìm kiếm công nghệ cảm Biến và tự động hóa 
để nuôi côn trùng mật độ cao

Một công ty nuôi côn trùng có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm công nghệ tự động hóa và 
cảm biến cho quy trình nuôi côn trùng. Công ty đã có bí quyết nuôi côn trùng, gồm ruồi lính đen 
(BSF) và sâu bột bằng sử dụng bã thải thực phẩm hữu cơ làm thức ăn bổ dưỡng cho côn trùng. 
Ấu trùng côn trùng non sẽ được nuôi từ khi còn là trứng cho đến khi đạt được trọng lượng lý 
tưởng đã được định sẵn trong các thùng và các giá thể tiêu chuẩn hóa. Sau đó, ấu trùng sẽ được 
tách ra khỏi thức ăn thừa (giá thể nuôi) để thu hoạch. Nhìn chung, các giải pháp và công nghệ 
tự động hóa và tối ưu hóa quy trình nuôi côn trùng bao gồm cho ăn, cân, thu hoạch và sấy khô là 
mối quan tâm chính.

Đặc điểm công nghệ
Để khắc phục việc nuôi côn trùng truyền thống không hiệu quả, công ty đang quan tâm đến 

các công nghệ sau:
1. Tích hợp cảm biến với một thuật toán để tính toán lượng chất thải hữu cơ cần thiết để nuôi 

các lứa côn trùng hiện tại và tương lai;
2. Các cảm biến để phát hiện và tự động hóa thời gian nạp liệu cần thiết và ước tính lượng 

thức ăn trong mỗi khay nuôi;
3. Các cảm biến với phát hiện và đo ánh sáng (LiDAR) để đọc nhiệt độ và đếm côn trùng nhằm 

xác định thời gian thu hoạch ấu trùng, đảm bảo hàm lượng protein và chất béo ở mức cao nhất;
4. Thiết bị máy tách côn trùng ra khỏi bã nuôi (giá thể nuôi)
5. Công nghệ sấy tiết kiệm năng lượng
Mô hình kinh doanh ưu tiên
• Hợp tác R & D
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)
thông tin liên hệ:
Trung tâm Giao dịch Thông tin, Công nghệ và Thiết bị

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874 

Email: techmart@vista.gov.vn 

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org/tech-needs
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CỤC thông tIn Khoa họC & Công nghệ QuỐC gIa 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ðt: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


