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tIn tỨC & SỰ KIện

Với startup, gọi Vốn thành công là cách chứng minh sự lớn mạnh 
của công ty mình tạo dựng. Để Đi xa hơn, Việc phát hành cổ phiếu 
lần Đầu ra công chúng (ipo) là mục tiêu tiên quyết mà doanh nghiệp 
(dn) hay startup hướng Đến Với mong muốn mở rộng quy mô Và 
tăng giá trị. tuy nhiên Để Đạt mục tiêu này, các startup trải qua một 
hành trình xa xôi.

XA XÔI HàNH TRìNH IPO CủA sTARTuP

Không chỉ tìm nhà đầu tư, việc 
phát hành IPO cũng là mục 
tiêu tiên quyết mà startup 
hướng đến với mong muốn 

mở rộng quy mô và tăng giá trị. Tại 
hội thảo “Con đường tiến tới IPO: 
Cơ hội và thách thức cho DN khởi 
nghiệp và DN nhỏ và vừa” (do 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo TPHCM - SIHUB tổ 
chức), các chuyên gia tài chính, 
chứng khoán cho hay, thực hiện 
IPO là một cột mốc quan trọng, tạo 
cơ hội cho DN thu hút vốn đầu tư. 
Tuy nhiên, IPO hiện vẫn là một 
thách thức với DN nhỏ và vừa, 
càng khó khăn hơn với các startup.

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, 
Tổng Giám đốc Công ty Tài chính 
Tâm Anh, nếu muốn “lên sàn”, bản 
thân DN trước tiên phải xem đã 
sẵn sàng minh bạch công ty mình 
chưa, đó là sự minh bạch về công 
nghệ, nhân sự, báo cáo tài chính.

Bà Mai phân tích, khi IPO, 
những nhân sự chủ chốt, điểm 
yếu tài chính tạm thời có thể bị 

lộ và đối thủ sẽ khai thác. Ngoài 
ra, phải xác định được khả năng 
tăng giá của cổ phiếu là điều kiện 
để nhà đầu tư chú ý, bởi họ muốn 
cổ phiếu phải có khả năng tăng 
đột phá, đột biến mới đầu tư.

Yeah1 (mã YEG) được xem là 
startup đầu tiên của Việt Nam 
thực hiện IPO cách đây ba năm 
và từ đó đến nay chưa thấy 
startup nào thực hiện IPO. Để 
thực hiện điều đó, DN này đã 
mất một khoảng thời gian rất 
dài để chuẩn bị và gặp nhiều 
thách thức.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng 
Tống, Chủ tịch HĐQT Yeah1 cho 
biết, Yeah1 phải chuẩn bị đến 12 
năm để thực hiện IPO. Đó là sự 
chuẩn bị dài hơi, có chiến lược 
cụ thể. Theo ông Nhượng Tống, 
muốn IPO thành công, DN phải 
xác định rõ ai là người mua cổ 
phiếu của mình.

Và vẫn còn nhớ, một startup 
“kỳ lân” của Việt Nam là VNG cũng 

đã có ước mơ niêm yết trên sàn 
chứng khoán Nasdaq của Mỹ. 
Hơn 3 năm trước, việc VNG ký 
kết thỏa thuận về việc niêm yết 
với sàn Nasdaq dấy lên những kỳ 
vọng lớn lao, nhưng câu chuyện 
chỉ là… ý định. VNG hiện vẫn 
chưa tiết lộ gì thêm về thời gian, 
phương án phát hành, kế hoạch 
gọi vốn và sử dụng vốn… liên 
quan đến IPO, nên việc VNG ký 
thỏa thuận với sàn Nasdaq chỉ là 
bước đầu tiên trong hành trình 
dài khó khăn.

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám 
đốc điều hành SIHUB, cho biết 
các DN nhỏ và vừa sẽ gặp không 
ít thách thức trên con đường tiến 
tới IPO. SIHUB đã lên kế hoạch 
trong 3 năm tới sẽ tổ chức xây 
dựng một học viện chuyên đào 
tạo nhằm hỗ trợ các startup tiến 
tới IPO, hỗ trợ DN khi lên sàn 
chứng khoán.

Nguồn: Báo Sài Gòn 
 giải phóng. 
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AusTRAlIA Hỗ TRợ vIỆT NAm ứNG dụNG AI  
PHụC HồI KINH Tế Hậu COvId-19
Đại sứ australia robyn mudie (Váy xanh), bộ trưởng chu 
ngọc anh (trái) Và một số Đại biểu tham dự cuộc họp Đối 
tác Đổi mới sáng tạo Việt nam - australia lần ii .

tIn tỨC & SỰ KIện

Tại phiên họp Đối tác Đổi 
mới Sáng tạo Việt Nam - 
Australia lần II diễn ra ngày 
4/8 tại Hà Nội giữa Đại sứ 

quán Australia và Bộ KH&CN, phía 
Australia cho biết, Chính phủ 
Australia đã thông báo khởi động 
một khoản tài trợ trị giá 650.000 
AUD nhằm hỗ trợ sáng kiến mới 
giúp ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI) trong phục hồi kinh tế Việt 
Nam sau dịch bệnh Covid-19.

Sáng kiến trên nằm trong 
khuôn khổ Chương trình 
Aus4Innovation hợp tác với 
Bộ KH&CN, giúp hiện thực hóa 
những giải pháp về AI nhằm góp 
phần giải quyết hậu quả của dịch 
bệnh Covid-19 trong ngắn hạn, 
đồng thời hỗ trợ các nhu cầu 
trong dài hạn, bao gồm hỗ trợ kỹ 
thuật để triển khai Chiến lược Trí 
tuệ nhân tạo của Việt Nam cũng 
như cung cấp các khóa đào tạo 
cho các bên tham gia trong hệ 

sinh thái AI.

Nội dung cuộc họp giữa hai 
bên tập trung vào điểm lại các kết 
quả nổi bật sau 18 tháng triển khai 
Chương trình Aus4Innovation, 
trong đó, chương trình đã tài trợ 
gần 4 triệu AUD cho các sáng 
kiến hợp tác đổi mới sáng tạo của 
các đối tác Việt Nam và Australia; 
nâng cao năng lực thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu cho các 
viện nghiên cứu, trường đại học 
Việt Nam; hỗ trợ kỹ thuật cho 
các nghiên cứu chính sách quan 
trọng về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại cuộc họp, bà 
Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại 
Việt Nam, cho biết đổi mới sáng 
tạo là một trong ba trụ cột của 
mối quan hệ song phương giữa 
hai nước. Trong bối cảnh thách 
thức của bệnh dịch toàn cầu, đổi 
mới sáng tạo càng trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết. Sáng kiến 

giúp ứng dụng AI là một minh 
chứng về việc công nghệ hiện đại 
có thể được ứng dụng một cách 
nhanh chóng để đáp ứng các nhu 
cầu mới phát sinh của Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh, AI là công nghệ lõi 
trong Cách mạng công nghiệp 4.0 
với đóng góp quan trọng cho hồi 
phục kinh tế sau đại dịch Covid 
19. Bộ trưởng hoan nghênh hỗ trợ 
của Chính phủ Australia về sáng 
kiến AI nói riêng cũng như hỗ trợ 
từ Chương trình Aus4Innovation 
trong kết nối hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo giữa hai nước nói 
chung.  Trong 18 tháng qua, hai 
bên đã tạo ra tiền đề tốt cho mối 
quan hệ đối tác về đổi mới sáng 
tạo mà hai bên cùng chia sẻ. Bộ 
trưởng tin tưởng mối quan hệ này 
sẽ tiếp tục mang lại kết quả và tác 
động tích cực cho phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững tại Việt Nam.

Nguồn: NASATI 
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Đánh giá tác động của dịch 
bệnh lên việc xuất khẩu, 
nhập khẩu của doanh 
nghiệp khoa học công nghệ, 

Phó Cục trưởng Cục phát triển thị 
trường và doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ Trần Xuân Đích 
nêu lên tình hình xuất khẩu tháng 
5/2020 vừa được Bộ Công Thương 
công bố từ kết quả khảo sát gần 
130.000 doanh nghiệp của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Theo đó về thị 
trường tiêu thụ và xuất khẩu, 
57,7% số doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng cho biết thị trường tiêu 
thụ bị giảm mạnh; 47,2% doanh 
nghiệp có hoạt động xuất khẩu 
khẳng định hàng hóa sản xuất ra 
không xuất khẩu được.

Hoạt động xuất nhập khẩu 
từ đầu quý 2/2020 đã chịu tác 
động mạnh bởi dịch COVID-19, 
đặc biệt ở các đối tác thương mại 
hàng đầu của Việt Nam như: EU, 
Mỹ, Nhật, ASEAN… Đáng chú ý, 3 
nhóm hàng chính là nông - thủy 
sản, nhiên liệu - khoáng sản và 
công nghiệp chế biến, tình hình 
xuất khẩu có cải thiện so với tháng 
trước, nhưng nếu so với cùng kỳ 
năm 2019 thì giảm mạnh, trong 
đó giảm mạnh nhất đến 60,6% là 
nhiên liệu - khoáng sản.

Trước ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 còn diễn biến phức 
tạp, theo ông Nguyễn Đức Tài, 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Lumi Việt Nam, doanh nghiệp cần 
chuẩn bị sẵn tâm thế “trường kỳ 
kháng chiến”. Giai đoạn này quan 

trọng nhất là doanh nghiệp sống 
và tồn tại được. Ban Giám đốc 
của các doanh nghiệp cần phân 
tích lựa chọn những nội dung 
thật sự cần thiết, nội dung có 
thể cắt bỏ, để tinh gọn, giảm chi 
phí tối đa. “Lúc này, sự nhạy bén, 
trực giác, khả năng xoay sở của 
người đứng đầu doanh nghiệp 
rất quan trọng. Tất nhiên, trong 
nguy cơ cũng xuất hiện nhiều cơ 
hội, doanh nghiệp cần tận dụng 
tối đa các cơ hội để “tồn tại”- ông 
Nguyễn Đức Tài nêu suy nghĩ. 
Đề cập tới những giải pháp để 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ tiếp cận các chính sách 
ưu đãi, ông Trần Xuân Đích cho 
rằng cần tập trung hoàn thiện hệ 
thống pháp luật liên quan đến 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ nhằm đảm bảo tính thống 
nhất, khả thi và hiệu quả của các 
chính sách hỗ trợ. Đây là nhiệm 
vụ được Bộ Khoa học và Công 
nghệ đặc biệt chú trọng. Bộ đã 
kiến nghị các cơ quan có thẩm 
quyền đồng thời ban hành nhiều 
quy định nhằm triển khai chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ.

Trước tình hình dịch COVID-19 
trên thế giới vẫn diễn biến phức 
tạp, nhận định về xu hướng của 
chuỗi cung cầu hàng hóa, nhất 
là lĩnh vực xuất nhập khẩu trong 
thời gian tới, ông Trần Xuân Đích 
cho rằng, sau đại dịch, vấn đề 
dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi 
Trung Quốc đã và đang được 

một số quốc gia như Mỹ, Nhật, 
châu Âu... xem xét đặt ra, nhằm 
giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn 
cung từ quốc gia này. Dự báo 
năm 2020, xu hướng dịch chuyển 
sản xuất, đầu tư từ thị trường 
Trung Quốc sẽ dịch chuyển đến 
các nước trong khu vực Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam. 
Hiện nay, sản phẩm xuất khẩu 
của Việt Nam nói chung và doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ 
nói riêng phụ thuộc rất nhiều 
vào nguồn cung nguyên vật liệu 
cũng như bán thành phẩm sang 
thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ, 
kể cả các ngành lớn như dệt may, 
da giầy... Việc đứt gãy chuỗi cung 
ứng toàn cầu do tác động của 
dịch bệnh đã khiến các doanh 
nghiệp nhận ra sự cấp bách của 
việc đa dạng hóa danh mục sản 
xuất, chuỗi cung ứng, tránh 
phụ thuộc vào một quốc gia. 
Với những quyết sách về kinh tế 
và phương châm chống dịch hiệu 
quả của Chính phủ trong thời 
gian qua đã, đang và sẽ tiếp tục 
tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, 
các tập đoàn nhập khẩu - bán lẻ 
đối với thị trường Việt Nam. Đây 
là thời cơ để Việt Nam có thể bứt 
ra và giảm dần sự phụ thuộc. 
Đây cũng là cơ hội tốt để doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung, 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ nói riêng đón những làn 
sóng đầu tư mới, những thị 
trường xuất nhập khẩu mới.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Bluecom Vina, 100% vốn đầu tư của 
Hàn Quốc, tại khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN
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Hỗ TRợ dOANH NGHIỆP KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ 
vƯợT quA KHó KHăN dO dỊCH COvId-19 

Với mục Đích Đánh giá thực 
trạng của các doanh 
nghiệp khoa học Và công 
nghệ trước ảnh hưởng của 
dịch coVid-19; những tác 
Động của Đại dịch Đến 
doanh nghiệp Và giải pháp 
hỗ trợ các doanh nghiệp 
Vượt qua khó khăn, sáng 
14/8, báo Đại biểu nhân dân 
tổ chức giao lưu trực 
tuyến “giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp khoa học Và 
công nghệ Vượt qua khó 
khăn do coVid-19”.
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hIện dIện trong MọI 
Lĩnh vỰC

Phát biểu khai mạc, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
nhận định, AI sẽ giúp “doanh 
nghiệp ổn định sản xuất, phục 
hồi chuỗi đứt gãy trong cung cấp 
hàng hóa, từ đó đảm bảo công ăn 
việc làm cho người lao động.”

Các chuyên gia khác cũng kể 
nhiều câu chuyện về vai trò của 
AI cả trong sản xuất và cuộc sống.

Bà Joumana Ghosn - Giám 
đốc Nghiên cứu ứng dụng, Viện 
nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Mila 
(Canada) - chia sẻ về các dự án 
AI của Viện trong việc điều trị, 
thăm khám từ xa, giúp các bệnh 
nhân trao đổi với bác sỹ dễ dàng 

hơn. Ngoài ra, Viện còn phối hợp 
với doanh nghiệp khai khoáng 
mỏ địa chất, tự động phân tích 
ảnh 3D khi khảo sát vùng mỏ. 
Viện cũng phát triển ứng dụng 
AI trong dự đoán điều kiện thời 
tiết từ 0-6 giờ. “Hệ thống sử dụng 
rất ít dữ liệu từ vệ tinh nhưng 
có thể đưa ra các dự đoán thời 
tiết chính xác đối với từng địa 
phương” – bà cho biết. TS Stefan 
Hajkowicz, Trưởng nhóm nghiên 
cứu nhóm chuyên gia kỹ thuật số 
của cơ quan khoa học quốc gia 
Úc, cho biết, AI hiện diện trong 
mọi lĩnh vực kinh tế, địa phương 
của nước này. Đặc biệt, “ngay lúc 
này, các chuyên gia hàng đầu của 
Úc đang sử dụng công nghệ phục 
vụ điều chế vaccine Covid-19,” TS 

Hajkowicz nhấn mạnh.

Tương tự như Chính phủ Úc, 
chính phủ Canada cũng đang 
hợp tác với Viện nghiên cứu Trí 
tuệ Nhân tạo Mila để xây dựng 
hệ thống giải đáp các câu hỏi từ 
người dân và doanh nghiệp về 
dịch bệnh, bà Ghosn bổ sung 
thông tin.

Về phía Việt Nam, ông Trần 
Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Công Thương Việt Nam 
(VietinBank), cho biết, dịch bệnh 
đã mang đến nhiều khó khăn cho 
doanh nghiệp. “Nhưng trong cái 
ló có cái khôn, VietinBank đã đẩy 
mạnh các sản phẩm công nghệ, 
làm việc từ xa, gặp mặt khách 

AI GIúP dOANH NGHIỆP THOáT KHó  
TRONG THỜI Kỳ ĐạI dỊCH 

sáng 18/8, bộ khoa học Và công nghệ (kh&cn) Đã phối hợp 
Với tập Đoàn Fpt tổ chức tọa Đàm trực tuyến - ứng dụng ai 
phục hồi hoạt Động của doanh nghiệp trong bối cảnh coVid-
19, mở Đầu cho chuỗi sự kiện ai4Vn thường niên.

tIn tỨC & SỰ KIện
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hàng online”. Hiện tại, VietinBank 
đang hợp tác với FPT triển khai 
ứng dụng chatbot để giải đáp 
các vướng mắc trong nội bộ của 
ngân hàng. “Thay vì phải chờ đợi 
sự giúp đỡ của các bộ phận, nhân 
viên hoàn toàn có thể chat với 
chatbot để nhận được câu trả lời 
nhanh chóng” – ông Lân nói.

những Lúng túng 
trong quá trình Cập 
nhật Công nghệ

Là người có nhiều kinh 
nghiệm trong nghiên cứu và phát 
triển AI, ông Nguyễn Thành Lâm, 
Giám đốc Khối Sản phẩm ứng 
dụng, Viện Nghiên cứu Trí tuệ 
nhân tạo VinAI Research, thì cho 
rằng làm AI cần tốc độ và cả quyết 
tâm. “Khi ra mắt mẫu Vsmart, 
VinAI Research đã chủ động sản 
xuất được công nghệ FaceID thay 
vì phải bỏ ra số tiền rất lớn để 
mua công nghệ này từ các nước 
như Mỹ hoặc Trung Quốc” – ông 
Lâm nêu ví dụ. Ban đầu, các thành 
viên cũng phân vân không biết có 

thể làm được không, nhưng cuối 
cùng đã thành công nhờ quyết 
tâm của cả tập thể.

Thế nhưng, không phải 
doanh nghiệp nào cũng có thể 
triển khai AI thành công. Bà 
Joumana Ghosn cho rằng hầu hết 
các doanh nghiệp hiện nay lúng 
túng trong quá trình cập nhật 
công nghệ.

“Doanh nghiệp cần liên tục 
cải tiến hệ thống AI. Công nghệ 
có quá trình tự học và tự hoàn 
thiện, vì vậy cần phải kiên nhẫn 
với những lỗi sai của nó. Nói cách 
khác, nó không ngừng biến động 
theo những bài toán mới đặt ra” 
– bà nói. Doanh nghiệp cần vận 
động theo chu kỳ chung này nếu 
muốn sản phẩm hoạt động hiệu 
quả.Thời gian và chi phí cũng 
là hai điểm quan trọng cần lưu 
ý, bởi đây là những lí do chính 
khiến doanh nghiệp dễ thất bại 
trong việc ứng dụng AI. “Chúng 
tôi thường khuyên doanh nghiệp 

phải tính toán kỹ lưỡng hai thành 
tố này dựa trên nguồn lực hiện có. 
Nếu vượt quá điều kiện thực tế về 
thời gian lẫn chi phí, dự án AI sẽ 
thất bại nhanh chóng” – bà Ghosn 
cho biết. Ngoài ra, doanh nghiệp 
cần bổ sung dữ liệu cho hệ thống 
AI. Phải có dữ liệu thì những hệ 
thống này mới tạo ra giá trị.

Cùng ý kiến với bà Ghosn, 
ông Trần Thế Trung - Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu công nghệ FPT, 
cho rằng, thời gian tới Việt Nam 
cần xây dựng dữ liệu để phát 
triển AI. “Hiện nay ở Việt Nam 
cũng có một số công ty nhỏ cung 
cấp dữ liệu. Nhưng nhìn chung 
dữ liệu Việt Nam hiện nay vẫn là 
bức tranh màu xám vì chúng ta 
vẫn chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, 
điều này đã gây trở ngại cho các 
doanh nghiệp lớn khi tiếp cận dữ 
liệu” – ông Trung nói.

Nguồn: Báo Khoa học 
 và Phát triển

Đại dịch dù mang lại nhiều khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh quá trình ứng dụng trí tuệ  
nhân tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Harriet Tatham |ABC Tropical North

tIn tỨC & SỰ KIện
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Hội thảo có sự tham gia trực 
tuyến của các chuyên gia 
từ Tổ chức WIPO, Đại sứ, 
Trưởng Phái đoàn Việt Nam 

bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và 
các tổ chức quốc tế và đại diện 
KH&CN Việt Nam tại Geneva, 
Thụy Sĩ; đại diện các Bộ, Cơ quan 
được giao chủ trì chỉ số, các đơn 
vị thuộc Bộ KH&CN được giao chủ 

trì chỉ số GII, GCI…

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã 
tập huấn, cung cấp những thông 
tin mới nhất về kết quả Chỉ số GII 
của Việt Nam năm 2020, các điều 
chỉnh về phương pháp luận, ý 
nghĩa của chỉ số và các vấn đề đặt 
ra. Qua đó giúp các bộ, cơ quan, 
địa phương hiểu rõ hơn về Chỉ số 

GII và kết quả của Việt Nam; từ đó 
tiếp tục xây dựng, triển khai các 
giải pháp cải thiện chỉ số nhằm 
đạt mục tiêu như Chính phủ đã 
đặt ra và phân công cho các bộ, 
cơ quan, địa phương.

Trong bảng xếp hạng GII 
2020, Việt Nam xếp hạng 42/131 
quốc gia/nền kinh tế, duy trì 

GIớI THIỆu BáO CáO CHỉ số GII Năm 2020 
và KếT quẢ CủA vIỆT NAm

"trong bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (gii) năm 2020, Việt nam 
tiếp tục Được xem là hình mẫu của các nước Đang phát triển khác 
trong Việc thiết lập Đổi mới sáng tạo (Đmst) như là một ưu tiên quốc 
gia. Việc ban hành nghị quyết từ năm 2017, sử dụng bộ chỉ số gii như 
một công cụ Đo lường Và Đánh giá hiệu quả hoạt Động Đmst của 
quốc gia là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Việt nam Đã nhận thức 
Được tầm quan trọng của Đmst Đối Với sự phát triển Đất nước”.Đó là 
nhận Định của ông Francis gurry, tổng giám Đốc tổ chức sở hữu trií 
tuệ thế giới (Wipo) khi Đánh giá Về xếp hạng chỉ số gii của Việt nam năm 
2020. thông tin Được Đưa ra tại hội thảo giới thiệu báo cáo chỉ số gii 
năm 2020 Và kết quả của Việt nam do bộ khoa học Và công nghệ 
(kh&cn) tổ chức chiều ngày 08/9/2020, tại hà nội.

tIn tỨC & SỰ KIện
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 Ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức WIPO phát biểu.

thành công thứ hạng đã đạt được 
năm 2019 - được các chuyên gia 
WIPO đánh giá là cao hơn so với 
trình độ phát triển hiện nay của 
Việt Nam (năm 2019, Việt Nam 
xếp hạng 42/129 quốc gia/nền 
kinh tế). 

Báo cáo của WIPO cho thấy, 
các nước xếp trên Việt Nam trong 
GII 2020 đều là các quốc gia/nền 
kinh tế phát triển, thuộc nhóm 
thu nhập cao. Trong nhóm 29 
quốc gia có thu nhập trung bình 
thấp được xếp hạng năm 2020, 
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng 
đầu (năm 2019 nhóm này có 26 
quốc gia và Việt Nam cũng đứng 
đầu). Trong 10 nước khu vực Đông 
Nam Á, Việt Nam duy trì vị trí thứ 
3, sau Singapore và Malaysia.

Cũng theo Tổng Giám đốc Tổ 
chức WIPO Francis Gurry, về xếp 
hạng ĐMST, trong năm 2020, Việt 
Nam xếp hạng thứ 42 trong bộ 
chỉ số GII - năm thứ hai liên tiếp là 
một sự thăng hạng từ vị trí thứ 71 
năm 2014. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 

cho rằng, việc Việt Nam giữ được 
thứ 42/131 quốc gia và nền kinh 
tế là nỗ lực của toàn hệ thống 
trong việc thực hiện Nghị quyết 
của Chính phủ. Điểm rõ nhất 
có thể thấy trong thời gian qua, 
hàng loạt dự án, viện nghiên cứu 
của các tập đoàn, doanh nghiệp 
tư nhân, trung tâm ĐMST được 
hình thành. Sự thay đổi này được 
tích hợp và được đánh giá khách 
quan thông qua chỉ số GII từ năm 
2017 đến nay của Việt Nam tăng 
liên tục, từ vị trí 59 năm 2016 
lên 42 trong năm 2019 và 2020. 
Trong bối cảnh khó khăn của 
năm 2020, khi nền kinh tế các 
quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi 
Covid-19, Việt Nam nổi lên như 
một hình mẫu về chống dịch và 
tích lũy kết quả nghiên cứu ĐMST 
trong nhiều năm và đưa ra giải 
pháp về KH&CN.

"Một chỉ số đáng bất ngờ, 6 
tháng đầu năm 2020, dù giãn 
cách vì Covid-19 nhưng số lượng 
bằng độc quyền sáng chế, đơn 
đăng ký sở hữu công nghiệp 
vẫn tiếp tục tăng và số bằng 

được công nhận của Việt Nam 
cũng tăng hơn so với năm 2019. 
Đây cũng là dấu hiệu tích cực và 
ngược chiều so với suy thoái do 
đại dịch”, Thứ trưởng cho biết.

”WIPO đã vào cuộc quyết liệt, 
hỗ trợ Việt Nam ngoài việc đánh 
giá chỉ số GII mà còn trong các 
việc xây dựng Chiến lược Sở hữu 
trí tuệ đến năm 2030, hình thành 
Mạng lưới IP-HUB nhằm thúc đẩy 
sáng chế của Việt Nam và các kết 
quả đó tương đối rõ nét”, Thứ 
trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề xuất các 
chuyên gia WIPO trong giai đoạn 
tới cùng với Việt Nam đánh giá lại 
toàn diện chỉ số ĐMST 10 năm qua 
để đánh giá chính sách ĐMST, từ 
đó đưa ra những đề xuất đổi mới. 
Ngoài ra, cần nghiên cứu hình 
thành đánh giá các chỉ số ĐMST 
của các địa phương để trong thời 
gian tới, GII sẽ là công cụ hỗ trợ 
đắc lực cho các địa phương.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển  

truyền thông KH&CN
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Sự kiện trực tuyến do VinAI 
Research tổ chức có sự tham 
gia của Giám đốc Google AI, 
Trưởng nhóm nghiên cứu về Học 
máy của Uber, Giám đốc Trung 
tâm AI của Samsung Toronto… 
Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân 
tạo VinAI Research thuộc Tập 
đoàn Vingroup cho biết sẽ tổ 
chức sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân 
tạo 2020 - Vươn tầm đón thách 
thức” (AI Day 2020 - Rising to the 
challenges) với sự tham gia của 
2.000 người, trong đó các chuyên 
gia đầu ngành về AI trên thế giới 
và Việt Nam trực tiếp điều phối 
và góp ý kiến về những giải pháp 
thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, 
ứng dụng AI tại Việt Nam.

Thông cáo báo chí của 
Vingroup cho biết, AI Day 
2020 được tổ chức trực 

tuyến trong 2 ngày 12 và 13/9 
theo 4 chủ đề chính: Phát triển 
Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, tầm 
nhìn và thách thức; Trí tuệ nhân 
tạo trong đổi mới kỹ thuật ở các 
lĩnh vực giao thông vận tải, thị 
giác máy tính, y tế và sức khỏe; 
Đào tạo Trí tuệ nhân tạo ở Việt 
Nam và Trí tuệ nhân tạo trong xử 
lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng nói 
tiếng Việt.

 Phiên thảo luận đầu tiên của 
sự kiện có sự tham gia của Jeff 
Dean - Giám đốc Google AI và TS 
Bùi Hải Hưng - Viện trưởng VinAI 
Research, với sự điều phối của 
Ngân Vũ (Google DeepMind). 
Ảnh: Vingroup.

Giám đốc Google AI, Jeff 

Dean - một trong những người 
có đóng góp to lớn vào sự phát 
triển của Google qua việc xây 
dựng những nền móng công 
nghệ, cải tạo cơ sở hạ tầng toàn 
cầu - sẽ tham dự phiên thảo luận 
đầu tiên của sự kiện vào sáng 
12/9 cùng với TS Bùi Hải Hưng - 
Viện trưởng VinAI Research.

Bên cạnh Giám đốc Google AI, 
sự kiện còn thu hút sự tham gia 
của các diễn giả danh tiếng khác 
như Nemanja Djuric (Trưởng 
nhóm nghiên cứu về Học máy, 
Uber); GS Michael Brown - Đại 
học York (Giám đốc Trung tâm AI 
của Samsung Toronto), Anandan 
(CEO Wadhani AI); Vũ Hà (Giám 
đốc kỹ thuật Viện nghiên cứu 
AI The Allen); GS Karin Verspoor 
(Đại học Melbourne)... cùng 
nhiều chuyên gia AI nổi tiếng 
người Việt đang làm việc ở khắp 
nơi trên thế giới.

“AI Day 2020 tập trung phân 
tích những thách thức của trí tuệ 
nhân tạo ở Việt Nam và giải pháp 
cho những thách thức đó. Chúng 
tôi mong muốn sự kiện trở thành 
nơi gặp gỡ của những người có 
cùng chí hướng, cùng chia sẻ ý 
tưởng, trao đổi kinh nghiệm," 
thông cáo báo chí dẫn lời TS Bùi 
Hải Hưng. "Sự kiện sẽ là nơi khơi 
nguồn để chúng ta ngày càng có 
nhiều công trình nghiên cứu được 
ra mắt, nhiều sản phẩm và công 
nghệ được ứng dụng AI, mang lại 
những lợi ích to lớn về kinh tế và 
xã hội, khẳng định năng lực và trí 
tuệ Việt." Trước đó, sự kiện Ngày 
Trí tuệ nhân tạo lần thứ nhất đã 
được tổ chức vào năm 2019 tại Hà 
Nội và TPHCM, thu hút hơn 1.500 
người tham dự.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển.

giám Đốc google ai tham gia 
ngày trí tuệ nhân tạo của Việt nam
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ĐIỂM tIn Kh&Cn

Đổi mới công nghệ, Đưa doanh nghiệp  
Vươn ra thị trường quốc tế

Những năm gần đây, phương 
pháp đổi mới công nghệ là một 
trong những biện pháp hàng 
đầu giúp doanh nghiệp nâng cao 
năng suất, hiệu quả, khả năng 
cạnh tranh và tạo được vị thế 
trên thị trường.

Thực tế đã cho thấy, hiện nay 
không ít  doanh nghiệp  đã 
gặt hái thành công thông 

qua việc đổi mới công nghệ, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất. Cụ thể, Công ty CP dịch vụ và 
thương mại Thống Nhất (Huyện 
Lạng Giang, Bắc Giang) là doanh 
nghiệp chuyên sản xuất cửa cuốn 
khe thoáng, cửa cuốn tấm liền, 
cửa thép vân gỗ, cửa chống cháy,.. 
Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch 
HĐQT công ty cho biết: “Sản xuất 
cửa theo công nghệ nước ngoài 
không chỉ đòi hỏi tính mỹ thuật 
mà còn phải đảm độ chính xác 
cao. Bởi vậy, thay vì sản xuất thủ 
công, 3 năm qua doanh nghiệp 
tập trung đổi mới phương thức 
quản trị về công nghệ. Công ty đã 
dành gần 20 tỷ đồng lắp đặt dây 
chuyền sản xuất tự động nhập 
khẩu từ Nhật Bản như dây chuyền 
cắt thép, phun sơn,… nhờ đó tiết 

kiệm được nguồn nhân lực, vật 
lực và thời gian, đồng thời tăng 
năng suất lên 50% so với trước 
kia.”

Công ty CP Đông lạnh Quy 
Nhơn cũng đã thu được kết quả 
tích cực sau khi áp dụng phương 
pháp đầu tư đổi mới công nghệ. 
Cuối năm 2015, công ty đã đầu 
tư 5 tỷ đồng trang bị dây chuyền 
cấp đồng rời tính năng suất bình 
quân cấp đông 3-5 tấn tôm. Nhờ 
dây chuyền mới giàu tính linh 
hoạt, công ty không những đã 
nâng năng suất từ 3 tấn tôm/
ngày lên 5 tấn tôm/ngày.

Cải tiến công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao nâng suất chất lượng sản phẩm

Ông Võ Minh Phương, Phó 
Giám đốc Công ty chia sẻ: “Chỉ 
một thời gian ngắn sau khi dây 
chuyền mới đi vào hoạt động đã 
nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Với 
công nghệ mới, băng chuyền tự 
động đưa sản phẩm tôm đã sơ 
chế vào cấp đông rời với công 
suất 500kg/giờ, không những 
giúp chi phí sản xuất giảm 2/3 
so với trước, mà sản phẩm sau 
cấp đông dễ tách, hao hụt trọng 
lượng sản phẩm thấp, hơn nữa 
hình thức cũng đẹp hơn”.

Thiết nghĩ, để các doanh 
nghiệp trong nước, đặc biệt là 
những doanh nghiệp quy mô vừa 
và nhỏ có thể đổi mới công nghệ 
sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, cũng như hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, ngoài sự nhận 
thức chủ động tiếp cận đầu tư 
từ phía doanh nghiệp cũng rất 
cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa 
phương, các cấp ban ngành trung 
ương để mỗi doanh nghiệp đều 
phát huy được tối đa năng lực của 
mình trên thị trường.

Nguồn: Bộ Công Thương 

http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c6/
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những chiến sỹ khoa học 
trên mặt trận chống dịch coVid-19 

Sau 3 tháng khẩn trương tập 
trung nghiên cứu, nhóm các nhà 
khoa học thuộc Trường Đại học 
Khoa học-Đại học Thái Nguyên 
đã cho ra mắt bộ sinh phẩm phát 
hiện  virus SARS-CoV-2  bằng kỹ 
thuật Realtime PCR.

Đây là bộ sinh phẩm thứ tư 
được nghiên cứu thành 
công trong cả nước. Kết 

quả nghiên cứu được các chuyên 
gia đánh giá có nhiều ưu điểm 
vượt trội so với những bộ sinh 
phẩm khác.

Khi Việt Nam công bố ca mắc 
COVID-19 đầu tiên vào tháng 
1/2020 và trước những diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh tại một số 
nước trên thế giới, vào thời điểm 
đó, với tinh thần và trách nhiệm 
vì cộng đồng, Tiến sỹ Nguyễn 
Phú Hùng, Trưởng khoa Công 
nghệ sinh học, Trường Đại học 
Khoa học-Đại học Thái Nguyên, 
đã nghiên cứu, tìm hiểu về tính 
chất, đặc điểm của dịch bệnh và 
tin tưởng có thể cùng các đồng 
nghiệp thực hiện bộ sinh phẩm 
xét nghiệm, phát hiện virus SARS-
CoV-2. Tại thời điểm ấy, Việt Nam 
đang có 3 bộ kit Realtime RT-PCR 
đã được cấp phép do các đơn vị 
gồm: Công ty Việt Á, Công ty Sao 
Thái Dương và Tập đoàn Vin Group 
sản xuất.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình 
dịch bệnh trong nước diễn biến 
phức tạp, số lượng bộ kit được sản 
xuất chưa đủ để đáp ứng nhu cầu 
trong nước khi dịch bùng phát. 
Giá thành những bộ kit này vẫn 
còn cao so với mặt bằng thu nhập 
của người dân và khó đáp ứng đủ 
nhu cầu trong nước khi dịch bệnh 
bùng phát. Tinh thần “chống dịch 
như chống giặc” đã được lan tỏa 
tới cả nhóm nghiên cứu, từ Tiến sỹ 
Lê Thị Thanh Hương, Thạc sỹ Ngô 
Thu Hà hay cử nhân Nguyễn Văn 
Long… Tất cả cùng dồn tâm huyết 
cho công trình khoa học này.

Tại buổi nghiệm thu cấp tỉnh, 
đề tài “Nghiên cứu và phát triển bộ 

sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 
bằng phương pháp Realtime-
PCR” đã được Hội đồng khoa học 
và công nghệ (gồm các chuyên 
gia và nhà nghiên cứu đến từ 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 
Viện Kiểm định quốc gia Vắcxin 
và Sinh phẩm y tế-Bộ Y tế, Viện 
Hàn lâm khoa học và công nghệ 
Việt Nam, Đại học Việt-Pháp) 
đánh giá cao hướng tiếp cận, kết 
quả nghiên cứu của đề tài và xếp 
loại giỏi.

Tính ưu việt của sản phẩm 
cũng đã được các nhà khoa học 
tại Bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên đánh giá cao. Phó Giáo 
sư, Tiến sỹ Phạm Quốc Chính, 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết: 
“Bộ sinh phẩm đã đạt được các 
tiêu chuẩn về chất lượng chẩn 
đoán, về độ nhạy lâm sàng, độ 
đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu 
phân tích, ngưỡng phát hiện 
phản ứng; độ bền (ổn định)… 
Đặc biệt, thời gian thực hiện phản 
ứng Realtime PCR dao động từ 1 
giờ đến 1 giờ 15 phút tùy theo 
từng hệ thống PCR, nhanh hơn 
so với hầu hết các bộ kit Realtime 
PCR hiện nay từ 25 -30 phút. Giá 
thành dự kiến giảm khoảng 15 
- 30% so với một số bộ kit đang 
được sử dụng hiện nay.”

Ông Dương Văn Lượng, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên, cho biết sau khi 
nghiệm thu chính thức và công 
bố kết quả nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đối với bộ sinh phẩm 
này, các cơ quan chức năng của 
tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao 
tài sản của nhiệm vụ khoa học 
công nghệ theo đúng quy định 
tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 
Đồng thời, thực hiện đăng ký sở 
hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên 
cứu và bàn giao quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu theo quy định 
tại Thông tư 15/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. Tỉnh sẽ lựa chọn 
doanh nghiệp, đơn vị có chức 
năng, nhiệm vụ và năng lực sản 
xuất phù hợp để tiến hành đăng 
ký, cấp phép theo quy định, phục 
vụ phương án sản xuất đại trà bộ 
sinh phẩm, đáp ứng kịp thời nhu 
cầu phòng, chống dịch COVID-19 
đang cấp bách hiện nay.

Có thể nói, với thành công 
của công trình nghiên cứu này, 
các chiến sỹ khoa học của tỉnh 
Thái Nguyên đã chiến thắng trên 
mặt trận chống dịch COVID-19, 
góp phần quan trọng cùng với cả 
nước đẩy lùi dịch bệnh.

Nguồn: Thông tấn xã  
Việt Nam

Bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 virus 
bằng kỹ thuật Realtime PCR của tỉnh Thái 
Nguyên được triển khai kiểm nghiệm tại 
Khoa Miễn dịch di truyền phân tử, Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên. (Ảnh: Thu 
Hằng/TTXVN)

Bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 virus 
bằng kỹ thuật Realtime PCR của tỉnh Thái 
Nguyên được triển khai kiểm nghiệm tại Khoa 
Miễn dịch di truyền phân tử, Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

https://www.vietnamplus.vn/tags/Virus-SARS-CoV-2.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Realtime-PCR.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Realtime-PCR.vnp
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Ngoài bộ kit thử phát hiện vô 
sinh, dự án của các nhà khoa học 
Việt còn ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo để viết phần mềm đánh giá 
mức độ đứt gãy ADN tinh trùng 
tự động.

Đại học Y Hà Nội, Công ty 
Công nghệ Việt Á cùng 
phát triển bộ kit chẩn 

đoán vô sinh ở nam giới theo 
đơn đặt hàng của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. Sản phẩm được phát 
triển dựa trên các vật liệu có sẵn 
và phổ biến trong nước, như cồn, 
dung dịch ly giải, dung dịch biến 
tính, thạch agarose, thuốc nhuộm 
Giemsa và lam kính.

- Xác định độ đứt gãy của ADN 
tinh trùng

Để chẩn đoán vô sinh ở 
nam giới, cần xem xét chính xác 
nguyên nhân làm suy giảm chất 
lượng tinh trùng. Trước đây, trong 
nước chưa làm chủ được công 
nghệ này do đó gặp khó khăn 
trong việc chẩn đoán. Nhóm 
nghiên cứu đã đơn giản hóa vấn 
đề qua việc xác định mức độ đứt 
gãy ADN của tinh trùng.

Đứt gãy ADN tinh trùng là 
tình trạng tổn thương một hoặc 
cả 2 mạch ADN tinh trùng, có thể 
xảy ra với ADN trong nhân hoặc 
ADN ty thể. Đặc điểm của ADN 
tinh trùng là khả năng tự sửa chữa 
kém, do đó rất dễ bị tổn thương. 
Bằng phương pháp phân tán chất 
nhiễm sắc (SCD), vấn đề được giải 
quyết. Bộ kit SSSperm chẩn đoán 
vô sinh ở nam giới. Ảnh: Nhóm 
nghiên cứu.

Phương pháp này hoạt động 
dựa trên nguyên tắc ADN tinh 
trùng không bị đứt gãy sẽ tạo 
ra những quầng sáng đặc trưng 
quanh lõi nhân tinh trùng, trong 
khi ADN tinh trùng bị đứt gãy 
không tạo được quầng sáng rất 
nhỏ khi xử lý biến tính trong môi 

trường axit và loại bỏ các protein 
nhân.

Từ quan sát đó, kết quả của bộ 
kit được thể hiện trên phần mềm 
đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh 
trùng tự động bằng phương pháp 
học máy, kết hợp kính hiển vi có 
máy chụp ảnh. Thời gian phân 
tích cho cả quy trình xét nghiệm 
chỉ mất 90 phút, trong khi quy 
trình chẩn đoán tiêu chuẩn hiện 
nay cần khoảng 120 phút.

Đây là phương pháp xét 
nghiệm linh hoạt vì cho phép sử 
dụng mẫu tinh trùng đông lạnh 
trong vòng 48 tiếng mà không 
cần dùng chất bảo quản để làm 
xét nghiệm. Bộ kit có độ nhạy 
96,91% và độ đặc hiệu 97,10%. 
Các kết quả này đã được xác nhận 
thông qua kiểm định nội bộ tại 
Khoa Sinh học - Di truyền (Học 
viện Quân y) và kiểm định quốc 
gia tại Viện Kiểm định quốc gia 
văcxin và sinh phẩm y tế.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
chẩn đoán vô sinh

PGS.TS Nguyễn Thị Trang, 
Trưởng nhóm nghiên cứu tại ĐH Y 
Hà Nội cho biết, dự án được thực 
hiện và hoàn thành trong 2 năm 
và làm chủ được quy trình sản 
xuất và sử dụng bộ kit xác định 
mức độ đứt gãy ADN tinh trùng 
ở quy mô công nghiệp đến 1.000 
kit/mẻ.

Nhưng không dừng lại ở bộ 
kit thử phát hiện vô sinh, dự án 
còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
với phương pháp học máy để chế 
tạo phần mềm đánh giá mức độ 
đứt gãy ADN tinh trùng tự động 

Việt nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo  
chẩn Đoán Vô sinh nam giới

kết hợp kính hiển vi có máy chụp 
ảnh nên số lượng tinh trùng được 
đếm rất cao trong thời gian ngắn, 
cụ thể là 100 ảnh trong 27 giây.

Đây là phần mềm đầu tiên 
trên thế giới định lượng được 
mức độ đứt gãy ADN tinh trùng 
bằng trí tuệ nhân tạo. Việc ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo với phương 
pháp máy học còn khắc phục 
được nhược điểm đánh giá kết 
quả bằng kính hiển vi thông qua 
người đọc hiện đang được ứng 
dụng rộng rãi tại nhiều đơn vị ở 
Việt Nam và trên thế giới.

Theo nhóm nghiên cứu, điều 
ý nghĩa nhất mà dự án mang lại 
cho người bệnh là mức giá làm 
xét nghiệm giảm đi rất nhiều so 
với dùng bộ kit nhập khẩu, giúp 
cho nhiều bệnh nhân có cơ hội 
để làm xét nghiệm hơn, đặc biệt 
trong những trường hợp phải làm 
xét nghiệm nhiều lần để theo dõi 
đánh giá quá trình điều trị.

Trong khi nhu cầu ngày càng 
lớn, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 
bộ kit chẩn đoán với giá cao và 
các thiết bị phức tạp. Việc phát 
triển một bộ kit phù hợp với 
điều kiện trong nước, giá cả hợp 
lý, góp phần nâng cao hiệu quả 
chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 
Việt Nam.

Thực hiện xét nghiệm xác 
định mức độ đứt gãy ADN tinh 
trùng không chỉ dần trở thành 
một xét nghiệm thường quy đối 
với bệnh nhân vô sinh hay bất 
thường sinh sản nam, mà còn trở 
thành xét nghiệm cần có đối với 
bệnh nhân trước hỗ trợ sinh sản.

Dự kiến vào tháng 11/2020, 
kết quả nghiên cứu này sẽ được 
chuyển giao và ứng dụng tại các 
bệnh viện chuyên khoa, khoa xét 
nghiệm, trung tâm hỗ trợ sinh 
sản trong cả nước.

Nguồn trích của Bộ KH&CN 
https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3570/
lam-chu-cong-nghe-san-xuat-

bo-kit-xac-dinh-muc-do-dut-gay-
adn-cua-tinh-trung.aspx
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SỰ KIện Sắp dIễn ra 

HộI CHợ THƯơNG mạI quốC Tế vIỆT NAm lầN THứ 30

Thời gian: (Lịch mới) Từ 21/10 đến 24/10/2020

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quy mô dự kiến: 600 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc, thiết bị; Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; Xây dựng, 
vật liệu xây dựng; Đồ gỗ, trang thiết bị nội ngoại thất & thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp thời trang; Thực 
phẩm, đồ uống; Ngành và dịch vụ khác...

VIETNAM EXPO 2020 là Hội chợ Thương mại Tổng hợp có truyền thống lâu đời và quy mô lớn nhất tại 
Việt Nam. Do Bộ Công thương trực tiếp chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Sự kiện được đánh giá là một trong những 
hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương, đóng góp lớn vào chuỗi các 
chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư tại Việt Nam.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2020 - “30 năm đồng hành cũng Doanh nghiệp” sẽ là cơ hội để các 
doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, mở 
rộng và củng cố thị trường nội địa. Cùng với đó, các quốc gia tham dự sẽ có dịp tiếp cận với số lượng lớn các 
doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thị trường, trao đổi, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Quy mô dự kiến trong năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng trên 600 gian hàng, với chủ đề xuyên suốt “Vietnam 
Expo – Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” sẽ tiếp tục khẳng định là một cơ hội không thể bỏ 
qua đối với các doanh nghiệp trong nước đang trên đà xây dựng thương hiệu mạnh, nhằm phục vụ nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu, đồng thời là cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận công chúng 
một cách hiệu quả nhất. Cũng qua Vietnam Expo, khách hàng đối tác nước ngoài sẽ có thêm cơ hội để hiểu 
hơn về thị trường Việt Nam đang “chuyển mình không ngừng” trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa 
và kêu gọi thu hút đầu tư. 

Algerie, Ấn Độ, Campuchia, Canada, CH Armenia, CHLB Nga, Cuba, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Trung Quốc là các quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức có mặt tại Vietnam 
Expo thời điểm này, dự kiến Hội chợ năm nay sẽ thu hút các doanh nghiệp tham dự đến từ 20 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, cùng với đó là trên 21,000 lượt khách thương mại đến tham quan và làm việc trong thời gian 
4 ngày Hội chợ.

Trong năm 2019, Hội chợ có sự góp mặt của 513 doanh nghiệp trưng bày tại 603 gian hàng. Thu hút trên 
21,000 lượt khách, bao gồm 17,000 lượt khách tham quan thương mại và 4500 khách công chúng.
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     SỰ KIện Sắp dIễn ra 

TRIểN lãm CÔNG NGHỆ, THIếT BỊ ĐIỆN  
và NăNG lƯợNG 2020

Thời gian: (Lịch mới) Từ 05/11 đến 07/11/2020

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: ~600 gian hàng.

Ngành hàng trưng 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..

VIETNAM ETE và ENERTEC EXPO là triển lãm chuyên ngành uy tín, chất lượng,.. được tổ chức thường 
niên từ năm 2007, có sự tham gia tích cực của đông đảo các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp hàng 
đầu trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Thông qua Triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam đã tìm hiểu và đổi mới về khoa học và công nghệ 
thiết bị ngành điện, phát triển các nguồn năng lượng mới, hướng tới sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các 
nguồn năng lượng để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Triển lãm 2019 quy tụ trên 500 gian hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt có sư tham gia 
các thương hiệu nổi tiếng: EVN (tài trợ chính), Điện Quang, ABB, Rạng Đông, Redsun,…tiếp tục là cầu nối 
xúc tiến thương mại hiệu quả, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ liên tục diễn ra các hội thảo chuyên ngành; Chương trình kết nối giao 
thương B2B; Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại: Tham quan, làm việc trực tiếp với 
các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.
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từ năm 2017, trước khi các 
chuẩn công nghệ 5g Được 
Định hình trên thế giới, 
nhóm nghiên cứu của Viện 
Điện tử Viễn thông thuộc Đh 
bách khoa hà nội do ts 
nguyễn khắc kiểm dẫn Đầu 
Đã phát triển một nguyên 
mẫu ăng ten mimo cùng 
phần cứng xử lý tín hiệu Và 
thuật toán Điều khiển cho 
phép các sóng tín hiệu bám 
theo người dùng theo tốc 
Độ di chuyển của họ.

dI ChuyỂn hướng búp 
Sóng theo ngườI dùng

Nếu biết một chút về công 
nghệ di động 3G, 4G và 5G hiện 
nay, bạn sẽ có một hình dung rất 
thú vị. Trong mạng 3G, 4G, sóng 
di động từ một trạm phát sẽ tỏa 
ra theo hình rẻ quạt, bất kì một 
chiếc điện thoại thông minh nào 
nằm trong phạm vi đó đều có 
thể nhận được tín hiệu. Nhưng 
khi bước ra ngoài ranh giới đó thì 
tín hiệu sẽ bị đứt. Đôi khi chúng 
ta không cảm nhận được sự gián 
đoạn này vì ta đã bước vào một 
hình rẻ quạt tín hiệu khác trước 
khi mất sóng. Tuy nhiên, không 

thể phủ nhận là ngày nay, các 
sóng 3G, 4G ngày càng “yếu đi” 
trước nhu cầu sử dụng thiết bị di 
động tăng vọt và lượng thông tin 
lưu chuyển khổng lồ.

Đến thế hệ 5G, các nhà phát 
triển có ý tưởng tiếp cận theo 
cách khác. Họ muốn hướng tín 
hiệu đến thiết bị mục tiêu cụ thể 
thay vì lan tỏa trong cả một khu 
vực rộng lớn có thể không có 
người dùng. Cách tiếp cận này 
gọi là điều khiển hướng búp sóng 
(beamforming). Điều này sẽ giúp 
tín hiệu 5G được tập trung, do 
vậy cho phép truyền tải dữ liệu 
với tốc độ nhanh hơn và độ trễ ít 
hơn hàng chục lần thế hệ di động 
trước.

phát trIỂn nguyên 
Mẫu ĐỂ LàM Chủ Công 
nghệ ở vIệt naM

Từ năm 2017, trong khuôn 
khổ chương trình Nghị định thư 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
nhóm nghiên cứu ở Viện Điện 
tử Viễn thông thuộc trường ĐH 
Bách khoa Hà Nội đã hợp tác với 
các chuyên gia của Đại học Bách 
khoa Turin, Italia để phát triển 
những thiết kế nguyên mẫu cho 
thế hệ di động mới kể trên.

Mặc dù đại diện nhóm tự 
thấy rằng đây không phải là 
một nghiên cứu quá “đột phá” 
bởi công nghệ MIMO đã được 
áp dụng trong thế hệ mạng từ 
4G trở lại trước và Beamforming 
cũng được phổ biến trong các 
thiết bị rada quân sự và gần đây 
là một số bộ định tuyến Wifi mới, 
tuy nhiên theo anh “việc làm chủ 
được công nghệ ở mức cơ bản sẽ 
giúp tương lai chúng ta có thể mở 
ra các nghiên cứu ở trình độ cao 
hơn và phát triển các thiết bị 5G 
nội địa”.

Các nhà nghiên cứu lựa chọn 
thử nghiệm với dải tần thấp dưới 
6GHz - ở đó chi phí không quá 
lớn, linh kiện điện tử kèm theo 
cũng sẵn có trên thị trường, và có 
thể dùng lại các vùng tần số chưa 
khai thác hết. Các mã lập trình 
điều khiển cũng được nháp đi 
nháp lại nhiều lần trên nền tảng 
“chíp trắng” FPGA trước khi ra kết 
quả tối ưu.

Trong hai năm gần đây, thị 
trường 5G đã trở nên sôi động. 
Trên thế giới, các hãng công nghệ 
lớn như Huawei, Qualcomm, 
Samsung, Cisco, AT& T, ZTE, LG, 
Ericsson đã lần lượt tung các 
thiết bị và giới thiệu chuẩn 5G 
của mình. Trong nước, các doanh 
nghiệp dẫn đầu như Viettel, 
VinSmart, VNPT Technology 
cũng đã nhận thấy tiềm năng 
thị trường và bắt đầu phát triển 
các trạm thu phát sóng hoặc thử 
nghiệm công nghệ. Điều này mở 
ra cơ hội lớn cho Việt Nam theo 
kịp được làn sóng nghiên cứu 
công nghệ mới và đáp ứng phần 
nào nhu cầu thiết bị 5G trong 
nước. Theo lộ trình, phải đến cuối 
năm 2020 hoặc 2021, thế giới mới 
thiết lập được tiêu chuẩn cho 5G.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển, ngày 20/8/2020.

PHáT TRIểN NGuyêN mẫu CÔNG NGHỆ  
mImO BeAmfORmING

 Sự khác biệt trong hạ tầng công nghệ 4G và 5G.

ChuyỂn gIao Công nghệthông tIn Công nghệ
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NINH THuậN: mộT NÔNG dâN sáNG CHế máy  
“làm BIếNG” ĐộC ĐáO BóC mày NGÔ “sIêu NHANH”
Sau nhiều năm nghiên cứu, 

một nông dân ở huyện Ninh Sơn 
(Ninh Thuận) đã sáng chế thành 
công chiếc máy bóc, tách vỏ lụa 
và mày hạt ngô. Chiếc máy này 
được người dân địa phương đặt 
tên “máy làm biếng”.

qua thời gian học hỏi kinh 
nghiệm từ sách báo, bạn bè 
ông đã nghiên cứu tìm tòi 
để sáng chế ra chiếc máy. 

Tuy nhiên để vận hành thành 
công như ngày hôm nay thì phải 
trãi qua 6 lần thất bại. Trong thời 
gian qua, chiếc máy của gia đình 
ông đã mang lại hiệu quả ngoài 
mong đợi và thay thế được sức lao 
động của con người.

Ông Thái Văn Âu chia sẻ: “Chỉ 
trong vòng 8 phút máy bóc hết 
12kg ngô, nếu một người giã 
phải mất 4 giờ đồng hồ. Chiếc 
máy chạy bằng điện thông qua 
motor điện truyền động các trục 
quay, gồm 10 bộ phận: khung 
máy, toa chứa bắp, thùng bóc 
tách, hộp truyền động, quạt gió, 
sàng đãi, trục lắc, puly truyền 
động, dao đánh vỏ lụa và động 
cơ ba pha”.

Hiện ông Âu đang ấp ủ sáng 
chế máy cắt cỏ, máy quạt lúa, 

máy vặt lông gà,… phù hợp với 
điều kiện địa phương, nhằm 
giúp bà con tiết kiệm được thời 
gian, công sức khi làm công việc 
của nhà nông. Những sáng chế 
đã có của ông Âu, cũng như 
những ấp ủ của ông về các loại 
máy móc khác phục vụ nông 
nghiệp sẽ góp phần nâng cao 
năng suất lao động, giảm chi phí 
cho nông dân.

Theo ông Kiều Thành Dàng – 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ma Nới, 
huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), 
chiếc máy tách ngô của ông Âu 
hoạt động rất hiệu quả, góp phần 

giải phóng sức lao động cho 
đồng bào ở địa phương. Với ứng 
dụng thiết thực, chiếc máy tách 
vỏ hạt bắp, mày bắp của ông Thái 
Văn Âu đã đoạt giải Nhất tại Hội 
thi Khoa học Kỹ thuật tỉnh Ninh 
Thuận lần thứ IV và giải Khuyến 
khích Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông 
toàn quốc năm 2016 – 2017. Mới 
đây, ông Thái Văn Âu đã nộp đơn 
đăng ký bằng sáng chế chiếc máy 
tách ngô, với hy vọng mở rộng 
sản xuất, bán ra thị trường phục 
vụ bà con ở những địa phương 
khác đang có nhu cầu.

Nguồn: Theo Dân Việt. 

        thông tIn Công nghệ
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nexttech Đầu tư 500.000 usd Vào 
startup trí tuệ nhân tạo 

 và thị giác máy tính

Ra đời đầu năm 2020, CVS 
eKYC ứng dụng các công 
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 
dựa trên Học máy (Machine 

Learning), các kỹ thuật Học sâu 
(Deep Learning) như Nhận diện 
khuôn mặt, nhận diện ký tự (OCR), 
phát hiện giấy tờ không hợp lệ, và 
phát hiện khuôn mặt không hợp 
lệ để cung cấp một giải pháp 
eKYC hoàn chỉnh, tự động hoàn 
toàn. Giải pháp của CVS dựa trên 
công nghệ xử lý ảnh thông minh 
dựa trên trí tuệ nhân tạo, cung 
cấp giải pháp định danh, nhận 
diện khách hàng cho các công ty 
công nghệ tài chính (fintech) và 
ngân hàng. CVS eKYC sở hữu tính 
năng trích xuất thông tin từ ảnh 
giúp công ty fintech tự động xử lý 
hồ sơ của khách hàng một cách 
nhanh chóng và hệ thống hơn. 
Ngoài ra, dự án cũng bao gồm 
nhiều giải pháp liên quan đến 
hình ảnh như tìm kiếm trên tập 
dữ liệu hàng triệu hình ảnh liên 
quan của khách hàng cho doanh 
nghiệp, chấm công, điểm danh 
bằng khuôn mặt, nhận diện biển 
số xe, phân tích đặc điểm của 
khuôn mặt. Giải pháp eKYC của 
Computer Vision Việt Nam đã 

được nhiều khách hàng tin tưởng 
và sử dụng như Fiin (Fintech), 
Mofin (Fintech), BPech (Giải pháp 
phần mềm), Cozrum (Quản lý 
khách sạn)….Theo anh Nguyễn 
Văn Việt - CEO kiêm Co-Founder 
Computer Vision Vietnam, “Khách 
hàng lựa chọn CVS vì chúng tôi 
luôn nỗ lực để hiểu các vấn đề 
của họ và giải quyết chúng theo 
cách tốt nhất. Thay vì bán API/
SDK như các đơn vị khác, CVS 
thực sự giải quyết vấn đề kinh 
doanh cốt lõi của khách hàng”.

Với sự đầu tư, hỗ trợ của Quỹ 
đầu tư Next100.tech, CVS sẽ tiếp 
tục đầu tư để nâng cấp các sản 
phẩm hiện tại và phát triển các 
dịch vụ mới cho lĩnh vực Fintech, 
chuyển đổi số. Đồng thời, CVS sẽ 
kết hợp với các thành viên khác 
trong hệ sinh thái của NextTech 
để đẩy mạnh tiếp cận các khách 
hàng trong các lĩnh vực Fintech, 
ngân hàng, bảo hiểm, chứng 
khoán, nhà mạng, số hóa dữ liệu, 
check-in tự động …. triển khai 
kế hoạch Nam tiến và mở rộng 
hoạt động tại thị trường các nước 
trong khu vực Đông Nam Á. Mục 
tiêu của Computer Vision Việt 
Nam là trở thành một trong các 

công ty hàng đầu về giải pháp 
eKYC, OCR, các giải pháp trong 
lĩnh vực Fintech, chuyển đổi số sử 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ 
liệu lớn (Big Data) tại thị trường 
Việt Nam và Đông Nam Á.

Lý giải nguyên nhân đầu tư 
vào Computer Vision Việt Nam, 
Shark Nguyễn Hoà Bình cho biết: 
“eKYC là dịch vụ nền tảng thiết 
yếu cho việc số hoá các giao dịch 
tài chính – ngân hàng đang dần 
trở thành xu thế tất yếu hiện nay. 
Lợi ích mà eKYC đem lại cho các tổ 
chức tài chính – ngân hàng là rất 
lớn trong việc tối đa nguồn nhân 
lực, giảm thiểu sai sót về mặt con 
người, rủi ro về đạo đức và giảm 
đến 90% chi phí định danh khách 
hàng...Với nguồn lực từ Next100 
và sự hỗ trợ của hệ sinh thái sản 
phẩm dịch vụ Fintech từ Nexttech 
Group, chúng tôi kì vọng CVS sẽ 
đem đến một giải pháp công 
nghệ hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho 
các công ty công nghệ tài chính, 
ngân hàng trong tăng cường uy 
tín và nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đồng thời góp phần đem các 
tiện ích số len lỏi vào cuộc sống 
của mọi người dân Việt Nam”.

Nguồn: Báo Công Thương. 

trước khi có phương pháp 
tách chiết Và tinh chế 
collagen từ da cá tra, 70% 
trọng lượng thân cá trong 
Đó có da sau khi Được phi lê 
(lọc thịt) thường Được bán 
rất rẻ hoặc bỏ Đi gây ô nhiễm 
môi trường. collagen thu 
Được trở thành nguồn nguyên 
liệu Đáp ứng nhu cầu lớn của 
ngành sản xuất mỹ phẩm, dược 
phẩm Và thực phẩm Với tiềm 
năng Được dự báo lên tới 7,5 
tỷ usd Vào năm 2027. Ông Nguyễn Hoà Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech- Sáng lập Quỹ Next100và ông Nguyễn 

Văn Việt - CEO & Co-Founder Computer Vision Vietnam trong Lễ ký kết hợp đồng đầu tư

thị trường Công nghệ
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lễ ký kết hợp Đồng cung cấp 
nano Vàng dạng ngôi sao 
Và công bố sản phẩm acne 
goldstars Đã diễn ra Vào 
sáng 31-7, tại sở kh-cn tphcm. 

sản phẩm này dựa trên ứng 
dụng kết quả nghiên cứu 
tổng hợp nano vàng dạng 
ngôi sao từ    đề tài nghiên 

cứu khoa học: “Nghiên cứu thiết 
kế tính toán quang phổ cấu trúc 
nano vàng bằng phương pháp 
tính toán hóa học lượng tử và so 
sánh với thực nghiệm chế tạo 
nano vàng với cấu trúc lưỡng 
tháp tam giác và ngôi sao bằng 
phương pháp vi sóng ứng dụng 
làm chất kháng vi khuẩn hướng 
tới tạo ra các sản phẩm hỗ trợ 
điều trị viêm da” giữa 
Trung tâm SHTP’s Labs (Khu CNC 

TPHCM)  và Viện KH-CN 
Tính  Toán  (Sở KH-CN) triển khai 
giai đoạn 2017-2019, đã được hội 
đồng khoa học cấp  sở nghiệm 
thu. 

Sản phẩm này dựa trên 
ứng dụng kết quả nghiên cứu 
tổng hợp nano vàng dạng ngôi 
sao từ    đề tài nghiên cứu khoa 
học:  “Nghiên cứu thiết kế tính 
toán quang phổ cấu trúc nano 
vàng bằng phương pháp tính 
toán hóa học lượng tử và so sánh 
với thực nghiệm chế tạo nano 
vàng với cấu trúc lưỡng tháp tam 
giác và ngôi sao bằng phương 
pháp vi sóng ứng dụng làm chất 
kháng vi khuẩn hướng tới tạo 
ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị 
viêm da” giữa Trung  tâm  SHTP’s 
Labs  (Khu CNC TPHCM)  và Viện 
KH-CN Tính Toán (Sở KH-CN) triển 
khai giai đoạn 2017-2019,  đã 

được hội đồng khoa học cấp  sở 
nghiệm thu. 

Dựa trên những kết quả 
nghiên cứu chế tạo nano vàng 
dạng ngôi sao trong kháng khuẩn 
viêm da từ nhiệm vụ KH- CN nói 
trên, nano vàng được xem là vật 
liệu có tính tương thích sinh học 
cao, không gây độc tế bào, an 
toàn với sức khỏe con người, rất 
thích hợp ứng dụng trong y sinh. 
Đồng thời nhóm nghiên cứu đã 
phát hiện ra nano vàng có cấu 
trúc đa nhánh (hoặc dạng sao) 
có khả năng kháng khuẩn rất tốt, 
ngay ở nồng độ thấp, thích hợp 
thay thế chất kháng sinh làm vật 
liệu kháng khuẩn trong các sản 
phẩm y sinh, thuốc hoặc các chế 
phẩm mỹ phẩm.

Nguồn: Báo Sài Gòn  
Giải phóng. 

Sản phẩm KH-CN Acne GoldStars

acne goldstars,  
sản phẩm liên kết giữa nghiên cứu, 

sản xuất và thương mại
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THỊ TRƯỜNG dỊCH vụ Đám mây TăNG TRƯởNG 
GIữA COvId-19

sáng 20/8, tại hà nội Đã diễn 
ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp 
tác Về thúc Đẩy các hoạt 
Động nghiên cứu khoa học 
Và công nghệ (kh&cn) giữa 
Viện ứng dụng công nghệ Và 
Viện khoa học Và công nghệ 
Việt nam - hàn quốc (Vkist).

doanh thu dịch vụ đám mây 
của CMC Telecom quý II 
tăng 154% so với trước thời 
điểm xảy ra Covid-19.

Theo ông Đặng Tùng Sơn, Phó 
Tổng giám đốc CMC Telecom, các 
dịch vụ đám mây (Cloud) đang 
bước vào giai đoạn tăng trưởng 
mạnh, đặc biệt sau tháng 3. Tổng 
doanh thu các dịch vụ đám mây 
trong quý II của công ty này tăng 
154% so với 3 tháng trước đó và 
tăng 250% so với cùng kỳ 2019. 
Trong đó, thị trường tiềm năng 
đang tập trung chủ yếu vào khu 
vực miền Nam. Ngoài ra, các 
khách hàng hiện tại sử dụng điện 
toán đám mây từ CMC Cloud hiện 
đang sở hữu ít nhất một “đám 
mây” từ nguồn khác.

Covid-19 đang tác động mạnh 
đến nền kinh tế, ảnh hưởng ở tất 
cả mọi ngành nghề và cách thức 
giao tiếp giữa người với người. 
Tuy nhiên, xét ở một góc độ tích 
cực, đây lại là “chất kích thích” 
thúc đẩy sự tái phát triển cơ sở hạ 
tầng, công nghệ và quy trình làm 
việc dựa vào nền tảng đám mây 
– vấn đề mà trước đây các doanh 
nghiệp luôn còn phải bàn cãi và 

còn chậm trễ trong việc chuyển 
đổi.

- Bảo mật và đường truyền 
trở thành tiêu điểm

Với sức ép sử dụng điện toán 
đám mây tại Việt Nam như hiện 
tại, việc xử lý và giải quyết các 
rủi ro từ việc chuyển sang Cloud 
không còn là gánh nặng riêng 
của các nhà quản trị công nghệ 
thông tin tại doanh nghiệp. Nói 
cách khác, đây chính là thách 
thức phát triển cho các nhà cung 
ứng công nghệ trong nước với 
việc xây dựng một lộ trình an 
toàn, linh hoạt và tốc độ.

Thách thức về bảo mật hiện 
nay mang tính phức tạp và khó 
kiểm soát hơn bởi mức độ sử 
dụng cùng lúc nhiều dịch vụ từ 
các đám mây khác nhau. Theo đó, 
khi tài sản được “cất giữ” tại nhiều 
vị trí thì cũng đồng thời tăng 
thêm sức nặng trong việc giám 
sát và quản trị dữ liệu cho doanh 
nghiệp.

Cụ thể, CMC Multi Cloud cho 
phép khách hàng sử dụng Portal 
CMC Cloud trực tiếp khởi tạo dịch 
vụ Cloud Server và quản trị các 
“đám mây” này trên hạ tầng tài 

nguyên của Amazon Web Service; 
Google Cloud và Microsoft Azure 
hoặc Private Cloud đặt tại Data 
Center của khách hàng. Dịch 
vụ này cho phép doanh nghiệp 
quản lý nhiều “đám mây” từ các 
nhà cung cấp khác nhau chỉ qua 
việc kết nối trực tiếp và độc lập 
trên duy nhất một trang quản trị.

 Đánh giá về mặt tích cực thì 
đây là thời điểm vàng của những 
nhà cung cấp hạ tầng sinh thái về 
viễn thông – công nghệ thông 
tin. Đó là một hạ tầng viễn thông 
lớn mạnh, đáp ứng tốt theo tiêu 
chuẩn với đường truyền ổn định, 
an toàn, kết nối nhanh chóng cả 
trong nước và quốc tế. Trong đó, 
việc xây dựng hệ sinh thái mở 
như CMC Telecom là nền tảng linh 
động để hỗ trợ doanh nghiệp dễ 
dàng tận dụng được hết những 
ưu thế sẵn có, những ứng dụng 
phù hợp với nhu cầu kinh doanh 
đa dạng từ nhiều nhà cung ứng 
công nghệ trên thế giới.

Nguồn: Báo VnExpress

CMC Multi Cloud giúp doanh nghiệp khai thác các giá trị từ các nền tảng đám mây khác 
nhau, vừa dễ dàng quản lý thông qua một bảng điều khiển duy nhất.

thị trường Công nghệ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

21 

 Theo chia sẻ của nhóm 
nghiên cứu, đây là doanh 
nghiệp Nhật Bản chuyên 
sản xuất và cung cấp các 

sản phẩm cuộn cảm cho ngành 
công nghiệp thiết bị điện và điện 
tử. Core và Bobbin là hai chi tiết 
quan trọng để cấu thành nên sản 
phẩm cuộn cảm. Tuy nhiên, trong 
quy trình sản xuất, cụ thể là công 
đoạn lắp ráp Core và Bobbin thì 
doanh nghiệp này vẫn thực hiện 
thủ công. Do làm thủ công, lắp 
ráp bằng tay nên hay xảy ra sai 
sót làm giảm chất lượng sản 
phẩm và không đáp ứng được 
yêu cầu về thời gian. Bên cạnh đó, 
do yêu cầu buộc phải sử dụng lực 
bóp trên đầu ngón tay phải của 
người lao động đủ lớn, hai bobbin 
mới ăn khớp với nhau, khiến đầu 
ngón tay của nhiều công nhân 
sau thời gian làm việc bị sưng 
đau, bưng mủ. Từ đề xuất của 
doanh nghiệp, sau khi tìm hiểu 
thực tế và các loại máy móc liên 
quan hiện có trong khâu sản xuất, 
nhóm nghiên cứu đã bắt tay phác 
thảo hệ thống máy lắp ráp. Cấu 
tạo của hệ thống máy bao gồm 4 
bộ phận: cụm cấp bobbin, cụm 
tách vỉ core, cụm cấp core, cụm 
lắp ráp.

Máy lắp ráp hoạt động theo 
nguyên lý: Bobbin úp và ngửa 
được cấp hỗn độn, core cấp theo 

chồng 5 vỉ. Khi có tín hiệu vận 
hành, chi tiết bobbin sẽ được 
phân loại ra đúng chiều úp – 
ngửa, trước – sau thông qua cụm 
cơ cấu cấp bobbin, song song 
đó cụm cơ cấu tách vỉ core làm 
nhiệm vụ tách từng vỉ core sau 
đó tiếp tục thông qua cụm cơ cấu 
cấp core tách thành từng hàng 
core đặt lên băng tải. Băng tải vận 
chuyển core đến cụm lắp ráp, tại 
đây công việc lắp ráp được thực 
hiện khi bobbin úp – ngửa và 
core cùng có.

Thiết kế cụm cơ cấu lắp ráp, 
đặc điểm chi tiết bobbin có các 
chốt định vị nhỏ được thiết kế 
so le nhau. Do đó phải phân biệt 
đúng chiều để lắp ráp ăn khớp với 
nhau. Chi tiết Bobbin nhỏ và có 
các rãnh định vị hẹp gần 0,3mm 
nên khó định tâm được vào chi 
tiết bobbin phía đối xứng qua 
core. Từ đó phương án dùng xi 
lanh để tạo lực ép cho việc lắp kết 
hợp với lòng khuôn định vị cho 
hai chi tiết bobbin trên và dưới 
đúng vị trí để quá trình lắp diễn 
ra một cách chính xác và nhanh 
nhất. Trong đó, Bobbin trên được 
định vị chính xác nhờ lòng khuôn 
định vị trên và được giữ đúng vị 
trí nhờ xi lanh kẹp (hành trình tay 
kẹp là 2mm) đến khi quá trình lắp 
ráp kết thúc. Bobbin dưới được 
định vị chính xác nhờ lòng khuôn 

định vị dưới và được giữ chính xác 
đúng vị trí nhờ lực hút (giác hút 
chân không) đến khi quá trình lắp 
ráp kết thúc.

Core được định vị chính xác 
nhờ rãnh dẫn core (được làm 
bằng vật liệu inox nhằm đảm bảo 
core trượt trong rãnh dễ dàng, 
đồng thời không bị ảnh hưởng 
bởi từ trường) và lực hút của nam 
châm điện được gắn trên xi lanh 
hành trình 25mm.

Sau khi đưa vào vận hành 
chạy thử nghiệm hệ thống lắp ráp 
tự động Core bobbin SSR đã đạt 
được các thông số yêu cầu của 
công ty đề ra. Sản phẩm đã được 
chuyển giao cho công ty Nectokin 
Việt Nam (100% vốn Nhật Bản). 
Kết quả cho thấy, so với lắp ráp 
thủ công, thời gian lắp ráp từ hệ 
thống tự động giảm từ 7s xuống 
2.3s/sản phẩm, giảm gấp 3 lần so 
với sản xuất thủ công. Đồng thời 
giảm 3 nhân công lắp ráp bằng 
tay/1 ca xuống còn 1 hệ thống và 
0.25 công nhân coi máy. Tỷ lệ sản 
phẩm lỗi 0.01%.

Nguồn: Cổng thông tin điện 
tử khoa học công nghệ  

Đồng Nai.

CHuyểN GIAO THàNH CÔNG CÔNG NGHỆ lắP RáP  
Tự ĐộNG CORe BOBBIN ssR CHO dOANH NGHIỆP

ts. phạm Văn toản cùng cộng sự khoa cơ Điện - Điện tử 
(trường Đại học lạc hồng) Đã nghiên cứu Và chuyển giao 
thành công công nghệ lắp ráp tự Động sản phẩm cuộn 
cảm core bobbin ssr cho một doanh nghiệp nước ngoài sản 
xuất tại khu công nghiệp long bình, tp. biên hòa, tỉnh Đồng 
nai. sau khi áp dụng công nghệ này Vào sản xuất, giúp 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm tối thiểu sai 
sót trong quá trình tạo ra sản phẩm.

thị trường Công nghệ
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Tham dự Lễ ký kết về phía Bộ KH&CN có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, Viện 
trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Nguyễn Phú 
Hùng. Về phía VKIST có Viện trưởng Kum 

Dongwha, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ thuộc 
VKIST.

Theo nội dung ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Viện Ứng dụng Công nghệ và VKIST, hai Bên ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác hướng tới các hoạt động hợp 
tác liên quan đến nghiên cứu phát triển và thương 
mại hóa sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của mỗi 
bên, các Bên đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực sau: 
Nghiên cứu khoa học phát triển sản phẩm từ nguồn 
thiên nhiên Việt Nam để phục vụ đời sống và chăm 
sóc sức khỏe;  nghiên cứu khoa học phát triển sản 
phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động 
hóa; chia sẻ học thuật và trao đổi thông tin; xây 
dựng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế về 
KH&CN; chia sẻ và hợp tác trong sử dụng phòng thí 
nghiệm, trang thiết bị và các công cụ cần thiết trong 
nghiên cứu KH&CN.

Phát biểu tại Lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo Bộ 
KH&CN, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đánh 
giá cao và ghi nhận kết quả đạt được thời gian qua 
của hai Viện và đánh giá cao sự kiện ký kết biên 
bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị. Thời gian tới, 
để biên bản hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, 
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đã đề nghị hai 
Viện cần tập trung vào các nội dung: Thứ nhất, hai 
Viện cần có phân công trách nhiệm rõ ràng, phân 
tích những thuận lợi khó khăn để tìm cơ hội, có kế 
hoạch hợp tác chặt chẽ; Thứ hai, hai Viện cần bám 
sát chủ trương phát triển KH&CN trong thời kỳ mới 
đó là KH&CN gắn liền với ứng dụng, chuyển giao, 
gắn liền với phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của Việt 
Nam để chương trình nghiên cứu gắn liền với ứng 
dụng; Thứ ba, hai Viện tăng cường phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị trong Bộ cũng như tổ chức, đơn 

vị, cơ quan ngoài Bộ và đặc biệt là các địa phương 
để tập trung nghiên cứu, ứng dụng những nội dung 
KH&CN phù hợp với thực tiễn và gắn liền với chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; Thứ tư, 
với mỗi Viện có một thế mạnh riêng, hai Viện cần tận 
dụng mặt mạnh của nhau để cùng hợp tác và cùng 
phát triển mạnh mẽ hơn.

 Chia sẻ tại Lễ ký kết, TS. Kum Dongwha, Viện 
trưởng VKIST cho biết, “Với kinh nghiệm hơn 50 
lãnh đạo Viện Nghiên cứu ở Hàn Quốc khi đến Việt 
Nam lãnh đạo VKIST tôi thấy mình hoàn toàn có cơ 
sở và thuận lợi nhất định có thể phát triển VKIST 
theo hướng Viện nghiên cứu hợp đồng. Hợp tác với 
Viện Ứng dụng Công nghệ là cơ hội học hỏi rất tốt 
vì Viện Ứng dụng Công nghệ có nhiều công nghệ 
tiên tiến đã và đang được ứng dụng thiết thực 
trong đời sống”. TS. Kum Dongwha nhấn mạnh, sự 
kiện ký kết rất có ý nghĩa vì đánh dấu mốc hợp tác 
quan trọng trong hợp tác giữa hai Viện. Để có sự 
hợp tác bền vững hơn trong tương lai cần sự phối 
hợp tích cực giữa hai Bên và sự hỗ trợ từ Bộ KH&CN. 
Giai đoạn khởi đầu VKIST còn gặp nhiều khó khăn, 
TS. Kum Dongwha tin tưởng với sự giúp đỡ của Bộ 
KH&CN và sự phối hợp của Viện Ứng dụng Công 
nghệ trong tương lai VKIST sẽ đạt được những 
thành công nhất định. 

Thời gian tới, hai Bên cùng tăng cường hợp tác, 
đặc biệt là chú trọng đến các nghiên cứu ứng dụng, 
nghiên cứu khoa học gắn liền phát triển kinh tế, 
tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN đáp ứng yêu cầu cấp 
thiết của doanh nghiệp, của đời sống và góp phần 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, đáp ứng 
kì vọng của Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với hai Viện.

Ngay sau Lễ ký kết, hai Bên đã cùng thảo luận 
một số nội dung liên quan để thúc đẩy triển khia các 
nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Nguồn: Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển 
truyền thông KH&CN, Viện Ứng dụng  

Công nghệ

vKIsT và vIỆN ứNG dụNG CÔNG NGHỆ Ký KếT HợP TáC 
THúC Đẩy HOạT ĐộNG NGHIêN Cứu KH&CN 

sáng 20/8, tại hà nội Đã diễn ra lễ ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác Về thúc Đẩy các hoạt 
Động nghiên cứu khoa học Và  
công nghệ (kh&cn) giữa Viện ứng dụng 
công nghệ Và Viện khoa học Và công 
nghệ Việt nam - hàn quốc (Vkist).

VKIST và Viện Ứng dụng Công nghệ thảo luận hợp tác trong thời 
gian tới.

thị trường Công nghệ
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Công nghệ chào bán

Máy test nhanh xác định hàM lượng 
nước trong dầu Water in oil

Tên CN/TB chào bán: Máy test nhanh xác định hàm lượng nước trong dầu (Water in Oil), mã hiệu OTK-
11201-CT.

Nước có CN/TB chào bán: CM Technology - Đức.

Dùng để test nhanh hàm lượng nước trong các sản phẩm xăng, dầu, ... Thiết kế nhỏ gọn, thích hợp mang 
đi hiện trường. Kết quả hiển thị nhanh chóng, chính xác. Thời gian đo mẫu: 3 - 5 phút/ mẫu. Dải đo: 0 
-10%.

Mô tả quy trình CN/TB:
Thông số kỹ thuật:
Thang đo: 0-1500ppm, ( độ đọc thấp nhất 100 ppm)

0 - 6000ppm, ( độ đọc thấp nhất 200 ppm)

0 - 1%

0 - 10%

Độ chính xác: +/- 0,01%

Kích thước: phi 68*84 mm

Khối lượng: 490g

Thời gian test : 3 phút,  5 phút đối với ngưỡng thấp

Thuốc thử không độc hại

Cung cấp bao gồm:
 - Máy chính

 - Bộ test kit (dung dịch + thuốc thử): thực hành được 50 test thử.

Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại phòng thí nghiệm của khách 
hàng.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.

- Sao Việt cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và đảm bảo cung cấp các phụ tùng thay thế sau 
thời gian bảo hành,...

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao:Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt

Địa chỉ: Hà Nội: Phòng 403, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.  
TP HCM: Số 156 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM

thị trường Công nghệ
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giao diện điện tử trò chuyện  
thông Minh được hỗ trợ bởi 

trí tuệ nhân tạo (ai)

Tên CN/TB chào bán: Giao diện điện tử trò chuyện thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam????? Của VN hay Singapo

Mô tả quy trình CN/TB:
Tổng quan về công nghệ

Sàn điện tử trò truyện thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc thiết lập 
giao diện trò chuyện thông minh để thu hút người dùng ngay lập tức.

Các chatbot truyền thống thường yêu cầu thiết lập các quy trình, quy tắc và ý định tẻ nhạt, làm cho 
việc này trở thành một bài tập tốn nhiều thời gian và tài nguyên để thiết lập và duy trì một chatbot với 
thông tin cập nhật và chi tiết.

Chúng tôi mong muốn giảm thời gian thiết lập bằng cách sử dụng  công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
(NLP) để tự động đọc và hiểu tài liệu và cho phép chatbot có thể trả lời các truy vấn của người dùng dựa 
trên nội dung hiện có.

Đặc điểm công nghệ & Thông số kĩ thuật

Cổng thông tin hành chính
§ Tạo ngay lập tức nhiều ý định bằng cách tải lên các tệp excel (Câu hỏi thường gặp)

§ Khả năng tạo ý định tiếp theo

§ Tạo các nút menu chatbot bằng một cú nhấp chuột

§ Tải lên tức thì bất kỳ URL và tài liệu và chatbot sẽ được đào tạo tự động với thông tin

§ Tùy chỉnh nhiều tin nhắn chào mừng và dự phòng

Giao diện trò chuyện
•   Có thể được truy cập bằng tiện ích web, có hoặc không có đăng nhập an toàn.

•   Tự động hiển thị hình ảnh và video trong giao diện trò chuyện
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•   Cửa sổ trò chuyện hoàn toàn tùy biến 

Báo cáo
Báo cáo tức thời cung cấp phân tích thời gian thực về xu hướng sử dụng, nhật ký hội thoại, phản hồi 

của người dùng và khu vực cải tiến. 

 Bảo mật
Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nền tảng của chúng tôi sử dụng nhiều lớp 

bảo vệ trên cơ sở hạ tầng phân tán, đáng tin cậy, đạt được bằng kiến trúc vi dịch vụ. Mọi quyền truy cập 
và truyền dữ liệu đều được mã hóa bằng giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

Sao lưu và khả năng mở rộng
Để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa và khả năng mở rộng, chúng tôi chạy nhiều phiên bản 

microservice của chúng tôi trong sản xuất với việc điều phối container để cung cấp các tính năng như tự 
động mở rộng, cân bằng tải và dễ bảo trì. 

Ứng dụng tiềm năng

Hỗ trợ khách hàng
Thu hút khách hàng của bạn thông qua trao đổi trực tuyến 24/7. Cho dù đó là để hỗ trợ, yêu cầu bán 

hàng, thông tin sản phẩm và dịch vụ .... 

 Quản lí thông tin
Là người dùng của bạn quá tải thông tin? Đôi khi họ chỉ cần trao đổi trò chuyện với ai đó để có câu trả 

lời cho câu hỏi của họ

Trao đổi trên sàn
Mọi thứ không dễ dàng nếu là người mới. Giúp nhân viên mới của bạn tăng tốc nhanh chóng - tất cả 

những gì họ cần làm để trò chuyện với một người cố vấn ảo.

Trợ lý giáo viên
Mọi người đôi khi cần một chút giúp đỡ, cả trong và ngoài lớp học. Cung cấp cho sinh viên của bạn 

một cách để tham gia thông qua trao đổi trò chuyện để có được tất cả các câu trả lời họ cần.

Lợi ích cho khách hàng

Tiết kiệm thời gian
Nền tảng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi cho phép số hóa nội dung ngay lập tức trong 

vài phút.

Tự động hóa
Cho phép triển khai lại các tài nguyên khỏi các tác vụ thông thường để thực hiện công việc có ý nghĩa 

hơn.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu
Trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao thông qua các tương tác nhất 

quán và liền mạch với chatbot của bạn.

 Chatbot hoạt động 24/7.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán:
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)

61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673

Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694

Email: techscout@ipi-singapore.org
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giải pháp Máy bay không người lái  
tự động để quản lý kho và đếM chu kỳ

Tên CN/TB chào bán: Giải pháp máy bay không người lái tự động để quản lý kho và đếm chu kỳ

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam????? Của VN hay Singapo

Mô tả quy trình CN/TB:
Tổng quan về công nghệ

Nhà cung cấp công nghệ đã phát triển một giải pháp quản lý kho dựa trên máy bay không người lái 
cho phép quản lý hàng tồn kho một cách chủ động như đếm chu kỳ và lấy hàng. Mặc dù các phương pháp 
quản lý hàng tồn kho truyền thống có thể mất từ 2 đến 8 giờ nhưng giải pháp này có thể chỉ mất khoảng 
15 phút mà không cần sự can thiệp của con người.

Máy bay không người lái cho phép tích lũy hoạt động trong 25 phút và khả năng tải trọng bổ sung là 
1 KG. Giải pháp bay không người lái điều hướng chuyến bay hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ nhận 
dạng tự động (Auto-ID) và các thuật toán điều hướng tiên tiến. Hơn nữa, giải pháp tích hợp phạm vi quét 
mã QR được tối ưu hóa và quét RFID đơn hướng để quản lý kho.

Với số giờ và nhân lực được tiết kiệm bằng cách triển khai giải pháp bay không người lái, nhân lực có 
thể được phân bổ tốt hơn cho các nhiệm vụ khó hơn. Người tham gia hoạt động quản lý kho trong chuỗi 
cung ứng và chuỗi giá trị hậu cần có thể nhận thấy giải pháp này có lợi cho hoạt động của họ.

Đặc điểm công nghệ & Thông số kĩ thuật

Quét
• Mô-đun trên máy ảnh và ánh sáng với hình ảnh HD

• Định vị bin cấp cm theo thời gian thực với gắn thẻ bin

• Mục đích thiết kế bộ điều khiển mặt đất với thông tin liên lạc địa phương chuyên dụng
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• Phần mềm lập kế hoạch chuyến bay 3D để sử dụng hoàn hảo

• Ghi nhật ký và xuất bản dữ liệu theo thời gian thực vào hệ thống quản lý kho (WMS)

• Phân tích hình ảnh để nhận dạng kịch bản

• Độ chính xác 100% với khả năng chịu lỗi tích hợp

Máy bay
• Điều hướng tự động bằng LIDAR

• Thuật toán điều hướng độc quyền (dựa trên SLAM) và AI

• Lập kế hoạch quỹ đạo bay tích cực

• Tránh chướng ngại vật thời gian thực

• Độ bền 25 phút

• Tải trọng bổ sung 1kg

• Khung máy bay bằng sợi carbon với các phụ kiện mô-đun

• Nhà ở bảo vệ chống xâm nhập

Ứng dụng tiềm năng

Giải pháp máy bay không người lái phù hợp cho các nhà sản xuất hàng hóa và quản lý kho, nhà cung 
cấp dịch vụ hậu cần và giao nhận vận tải. Ngoài việc quản lý hàng tồn kho thông qua Auto-ID, công nghệ 
cũng có thể cho phép giám sát và kiểm tra kho định kỳ.

Ví dụ, thay vì người vận hành và thang máy cắt kéo đi qua một lối đi trong kho để quét riêng từng ID 
pallet trên tất cả các cấp, một máy bay không người lái hoàn toàn có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ. Với 
nhiều máy bay không người lái, nhiệm vụ cũng có thể được thực hiện đồng thời. Người vận hành sau đó có 
thể dành thời gian để hiểu rõ hơn về dữ liệu được thu thập bởi máy bay không người lái.

Xu hướng và cơ hội thị trường

Công nghiệp 4.0 đang đạt được lợi ích trong ngành công nghiệp hậu cần và chuỗi cung ứng. Các giải 
pháp máy bay không người lái là giải pháp vận chuyển căn bản các công nghệ khác như xe tự hành, hệ 
thống quản lý kho và kết nối 5G. Máy bay không người lái không chỉ mở khóa tiềm năng to lớn về năng 
suất và tiết kiệm chi phí, mà còn tăng thêm giá trị cho toàn bộ chuỗi công nghệ được sử dụng trong ngành. 

Lợi ích cho khách hàng

Có những công nghệ Công nghiệp 4.0 khác nhằm giải quyết vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, những điều này 
thường đòi hỏi phải đầu tư cơ sở hạ tầng cố định trong kho, sau đó liên quan đến việc bảo trì cơ sở hạ tầng. 
Trong các trường hợp khác, bản thân quá trình thực hiện có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều công cụ hơn để 
giải quyết tốt vấn đề nảy sinh.

Giải pháp của nhà cung cấp công nghệ có khả năng tự duy trì hoàn toàn không có sự phụ thuộc bên 
ngoài. Không cần thiết lập vì giải pháp được thiết kế là “bật để chơi”. Người dùng cuối sẽ được hưởng lợi từ 
việc có ít / không có chi phí vốn hoặc thay đổi quy trình để phù hợp với giải pháp, trong khi vẫn có tính linh 
hoạt để tùy chỉnh. Toàn bộ thiết lập có thể chỉ mất 30 phút và huy động theo yêu cầu của máy bay không 
người lái chỉ bằng một nút nhấn.

Với thuật toán hình ảnh được điều chỉnh tốt, độ chính xác quét 100% cũng là một lợi thế so với các giải 
pháp khác. Giải pháp được thiết kế để quản lý hoạt động của các kho hàng ngày.

 Đơn vị chào bán:
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)

61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673

Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694

Email: techscout@ipi-singapore.org
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thị trường Công nghệ

Máy đo chỉ số Mật độ bùn sDI
Mô tả: 
Thời gian kiểm tra 5, 10 và 15 phút với các bình kiểm tra 50ml và 100ml

Sử dụng màng tiêu chuẩn 47mm

Kích thước (WxDxH): 273 x 248x127mm; khối lượng: 3.2 kg

Nguồn cấp: Pin (6V 1.3 AH SLA type) 13 giờ kiểm tra/xạc,  hoặc nguồn ngoài (adapter 220V-9VDC AC)  
hoặc: 110VAC-9VDC 500ma

Mẫu nước: áp suất 35-100 psi, nhiệt độ 35-100 oF, lọc tối thiểu 50 micron

Đầu vào đường kính ống ngoài 1/4»

Cung cấp kèm theo:

Pin xạc, bộ tiền lọc (50um), màng lọc 10 chiếc và nhíp gắp màng lọc

Đơn vị tìm mua: 
Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Toàn diện

Mail: muahang@todico.vn 

Điện thoại: 0378311468 

Địa chỉ: Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội 

01

02

03 Công nghệ tìm mua

mailto:muahang@todico.vn
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thị trường Công nghệ

Công nghệ tìm mua

Máy tách thịt quả chanh leo 
Thông số kỹ thuật máy bóc vỏ tách nước chanh dây:
- Năng suất: 1-5 tấn/h theo yêu cầu của khách hàng.

- Hiệu suất: Lọc sạch dịch từ 85-90% tùy theo đặc điểm nguyên liệu, kích thước quả, độ chín...

- Vật liệu: Toàn bộ khung và vỏ máy bằng inox 304 an toàn vệ sinh.

- Điều khiển liên tục bằng tủ điện công nghiệp

Đơn vị tìm mua: 
Công ty Cổ phần SXTP Bình Nguyên 

Mail: thucphambinhnguyen2016@gmail.com  
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thị trường Công nghệ

công nghệ và đốI tác để thIết kế và 
Phát trIển thIết bị ÂM thanh y tế

Mô tả 
Công ty có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm một đối tác công nghệ theo dõi sức khỏe từ xa và công 

nghệ y tế để cùng phát triển một thiết bị đeo có thể phát hiện các tín hiệu quan trọng của cơ thể. Thiết bị 
không xâm lấn này sẽ được kết hợp với một ứng dụng phần mềm tương tác giúp người dùng tìm hiểu và 
theo dõi các bất thường về đường hô hấp và tim mạch. 

Thông số kỹ thuật
Phần cứng: 

Cảm biến micrô âm thanh và cảm biến gia tốc 
Dữ liệu không dây Truyền dữ liệu không dây bằng Bluetooth / NB-IoT hoặc các phương pháp tương tự 
Công nghệ phát hiện và theo dõi tiết kiệm pin động học hoặc áp điện

Phần mềm tương tác: 
Phonocardiogram (PCG): Để vẽ biểu đồ ghi lại âm thanh và tiếng thổi do tim tạo ra từ 
máy nghe tim: Để vẽ biểu đồ đọc âm thanh do phổi tạo ra thông qua phương tiện kỹ thuật số 
. Độ chính xác cần thiết cho việc vẽ biểu đồ phải chính xác ít nhất 98%. 

Mô hình kinh doanh ưa thích
•	 Hợp tác R&D

•	 Cấp phép

Đơn vị tìm mua: 
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)

61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673

Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694

Email: techscout@ipi-singapore.org
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thị trường Công nghệ

công nghệ trong vIệc Phát trIển 
sIêu tụ đIện lIthIuM-Ion

Mô tả: 
Cần tìm kiếm đối tác cung cấp các nguồn năng lượng tái tạo cho các khu vực hạn chế tiếp cận điện 

năng. Cần tìm kiếm phát triển một thiết bị lưu trữ năng lượng mới để bổ sung cho các dịch vụ kinh doanh. 
Hiện tại đã có công nghệ siêu tụ điện lithium-ion và đang tìm kiếm các đối tác công nghệ để cùng phát 
triển một nguyên mẫu có thể mở rộng và tối ưu hóa hiệu suất của siêu tụ điện.

Thông số kỹ thuật
Siêu tụ điện là thiết bị lưu trữ năng lượng có thể sạc lại với nhiều ứng dụng. Mặc dù chúng mang lại 

nhiều lợi thế hơn so với pin như tốc độ sạc, xả cao hơn, mật độ năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nhưng mật 
độ năng lượng lại kém.

Theo truyền thống, cácbon hoạt hóa được sử dụng cho các điện cực trong tụ điện. Khách hàng đã có 
được một công nghệ lai giữa pin-siêu tụ điện bao gồm một điện cực loại pin dung lượng cao và một điện 
cực điện dung tốc độ cao. Cấu hình này cho phép siêu tụ điện sở hữu mật độ năng lượng cao ở mật độ công 
suất cao mà không bao gồm tốc độ phóng điện và vòng đời sạc, xả.

Khách hàng mong muốn tìm kiếm một đối tác công nghệ để phát triển một nguyên mẫu có kích thước 
có thể mở rộng nhằm xác nhận và tối ưu hóa hơn nữa hiệu suất của siêu tụ điện lithium-ion. Đối tác công 
nghệ phải có những điều sau đây:  

•	 Có kinh nghiệm trong thiết kế vật liệu pin và siêu tụ điện

•	 Sở hữu các thiết bị và phương tiện phòng thí nghiệm cần thiết để chế tạo và xác nhận hiệu 
suất của nguyên mẫu siêu tụ điện

•	 Có khả năng sản xuất siêu tụ điện lithium-ion

Mô hình kinh doanh ưa thích
•	 Hợp tác R&D

•	 Cấp phép

•	 Mua lại IP

•	 Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, 
Phân phối)

Đơn vị tìm mua: 
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)

61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673

Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694

Email: techscout@ipi-singapore.org
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3. tìM KIếM nhà Cung Cấp 
Mba LỰC 63Mva-115/38,5/23Kv,  
bao gồM: 

- Máy biến áp (trọn bộ, bao gồm cả 
tủ điều khiển từ xa và đầy đủ các phụ 
kiện); 

- Giá đỡ cáp tổng, giá đỡ thanh 
cái, giá lắp chống sét van (kèm theo 
máy đếm sét) 35kV, 22kV đồng bộ với 
MBA;

- Cung cấp, lắp đặt cáp đồng kèm 
phụ kiện nối đất trung tính, nối đất vỏ 
máy biến áp (tiết diện cáp phù hợp với 
công suất của MBA);

 - Kẹp cực, phụ kiện, … đầy đủ 
cho việc lắp đặt, đấu nối và vận hành 
MBA.

Người tìm mua: Ms Lê Minh Thùy
Thinh Long Group – Thinh Long 

Investment and Trading Corporation
Địa chỉ:  Số 58, Ngõ 322/158,  

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

Điện thoại: 09 75389759 
Email:thuylm@thinhlonggroup.com

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin 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      http://www.techmartvietnam.vn

  CỤC thông tIn Khoa họC và Công nghệ quốC gIa 
24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

  Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923  
E-mail: vp@vista.gov.vn

mailto:thuylm@thinhlonggroup.com

