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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ấn tượng KH&CN năm 2017
NĂM 2017, NHỮNG SỰ KIỆN, THÀNH TỰU VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) NỔI BẬT 

ĐÃ NGÀY CÀNG KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, SỨC MẠNH TO LỚN CỦA KH&CN TRONG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
ĐỜI SỐNG, KINH TẾ XÃ HỘI, ĐÓNG GÓP LỚN TRONG CÁC LĨNH VỰC VÀ THỰC SỰ LÀ ĐỘNG LỰC THEN 

CHỐT, ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA MỘT NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI.
NĂM 2017 CŨNG LÀ NĂM KH&CN VIỆT NAM TỪNG BƯỚC HỘI NHẬP, GIAO LƯU VỚI NỀN KH&CN CỦA THẾ 

GIỚI, TẠO THUẬN LỢI CHO VIỆT NAM HỌC TẬP KINH NGHIỆM, TIẾP THU NHỮNG THÀNH TỰU PHỤC VỤ 
CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC. KHUNG HÀNH LANG PHÁP LÝ, VIỆC HOÀN THIỆN THỂ 

CHẾ, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH ĐÃ BẢO ĐẢM KH&CN ĐƯỢC TRIỂN KHAI SÂU RỘNG VÀO CUỘC SỐNG. 
CÙNG NHÌN LẠI CÁC SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT TRONG NĂM QUA:

 1. Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công 
nghệ (sửa đổi)

Ngày 19/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết 
thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) 
với 458/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 
thành chiếm 93,28% tổng số đại biểu Quốc hội. 
Luật gồm 6 chương, 60 điều, quy định về hoạt 
động chuyển giao công nghệ (CGCN) tại Việt 
Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam 
ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt động CGCN; thẩm định 
công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng CGCN; biện 
pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường 
KH&CN; quản lý nhà nước về CGCN. Luật cũng 
quy định rõ các chính sách của Nhà nước đối với 
hoạt động CGCN. Luật CGCN (sửa đổi) có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2018. 

2. Việt Nam tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu 

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global 
Innovation Index, GII) năm 2017 được Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Đại học 
Cornell và Viện nghiên cứu INSTEAD công 
bố ngày 15/6/2017, tại Geneva, Thụy Sĩ. 
Theo đó, Việt Nam xếp hạng 47/127, vượt 
12 bậc so với năm 2016, và là thứ hạng cao 
nhất từng đạt được. Trong nhóm các nước 
có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã 
vươn lên xếp thứ nhất (từ vị trí thứ ba năm 
2016). Trong khu vực Đông Nam Á-Đông 
Á-châu Đại dương, Việt Nam xếp thứ 9. Trong 
ASEAN, Việt Nam vươn lên đứng trên Thái 
Lan. Việt Nam được đánh giá có thế mạnh 
trong các trụ cột về Sản phẩm kiến thức và 
công nghệ (xếp hạng 28/127); Trình độ phát 

Hội thảo về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu được tổ chức 
tại Bộ KN&CN
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triển của thị trường (xếp hạng 34/127); Sản 
phẩm sáng tạo (xếp hạng 52/127). 

Tổ chức WIPO đánh giá rất cao những nỗ 
lực nêu trên của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt 
là của Bộ KH&CN. Trong Báo cáo GII 2017 có 
đoạn “Chính phủ Việt Nam đã phân công nhiệm 
vụ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện các 
giải pháp cải thiện kết quả GII và Bộ Khoa học và 
Công nghệ được giao làm đầu mối phối hợp các 
nỗ lực này. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối 
hợp với Tổ chức WIPO tổ chức hội nghị tại Hà 
nội vào tháng 3/2017 nhằm giải quyết vấn đề dữ 
liệu còn thiếu và chưa cập nhật cũng như giúp 
Việt Nam phát huy các điểm mạnh và khắc phục 
các điểm yếu về đổi mới sáng tạo”. 

3.Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Khoa học và 
Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

 
Ngày 04/01/2017, dưới sự chủ trì của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ KH&CN 
cùng các Bộ, ngành cơ quan Trung ương và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Khoa 
học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội”. Đầu cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị 
Quốc tế, đầu cầu địa phương tại 63 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.  

 Thủ tướng cho rằng, muốn phát triển KH&CN 
thành công, phải có 6 yếu tố gồm thể chế, cơ 
chế, môi trường; con người; nguồn lực; cơ sở 
hạ tầng; năng lực hội nhập; năng lực kiến tạo 
quản trị của nhà nước cho KH&CN.. Thủ tướng 
lưu ý và đề nghị Bộ KH&CN và các đơn vị trong 
hệ thống KH&CN bám sát thực tiễn, bám sát 
doanh nghiệp, lắng nghe «hơi thở cuộc sống», 
xem cuộc sống cần gì với tinh thần phối hợp tốt 
“3 nhà” (nhà khoa học, nhà nước, nhà sản xuất).

4. Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước về KH&CN đợt V

Ngày 15/1/2017, Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ 
trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước về KH&CN đợt V dành cho các nhà khoa 
học ưu tú, tiêu biểu của cả nước. Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang dự và trao giải cho các tập 
thể cá nhân của 16 công trình, cụm công trình 
đạt Giải thưởng. Trong đó có 9 công trình đạt 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, 7 công trình đạt Giải 
thưởng Nhà nước đều có giá trị cao về KH&CN, 
hiệu quả kinh tế xã hội lớn, đã và đang được ứng 
dụng vào nhiều lĩnh vực mũi nhọn: y tế; nông 
nghiệp; công nghiệp, giao thông, xây dựng, thủy 
lợi; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân 
văn.   

5. Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công 
ca ghép phổi từ người sống

Ngày 21/2/2017, các bác sĩ Bệnh viện Quân 
y 103 - Học viện Quân y đã phối hợp với chuyên 
gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi 
cho bệnh nhi 7 tuổi là Ly Chương Bình, 7 tuổi, 
dân tộc Dao, ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Trao giải thướng Hồ Chí Minh về KH&Cn đở V

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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2 người cho 1 phần phổi là bố và bác ruột của 
bệnh nhi. Cháu được cắt bỏ toàn bộ 2 lá phổi, 
sau đó lấy 1 thùy phổi từ bố và 1 thùy từ bác 
ruột để ghép cho cháu. Đây là kết quả của đề tài 
«Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ 
người cho sống và người cho chết não» thuộc 
chương trình KC.10/16-20 do Bộ KH&CN giao 
Học viện Quân y thực hiện. 

6. Xu hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp 

Trong năm 2017 từ khóa của lĩnh vực nông 
nghiệp đó là nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Mục đích đó là để chúng ta không phụ 
thuộc hoàn toàn vào thời tiết mà có thể chủ 
động trong việc sản xuất nông nghiệp. Phát triển 
nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí 
khậu vì thế được coi là vấn đề “nóng” đối với 
nền nông nghiệp nước ta trong năm 2017 vừa 
qua. Để giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai, nhiều 
địa phương ở nước ta đã thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cấu trúc nền kinh 
tế, áp dụng mô hình cánh đồng lớn kết hợp nuôi 
trồng xen canh. Các trung tâm nghiên cứu đưa 
ra nhiều mô hình tương thích với đặc điểm khí 
hậu, thời tiết khu vực. Trong đó triển khai gieo 
trồng lúa loại chịu mặn đang là giải pháp khả thi 
giúp nhà nông ổn định canh tác trong điều kiện 
xâm nhập mặn. 

7. Trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới 
lòng đất Nhà Quốc hội”

Tại văn bản số 855/TTg-KTN ngày 25/5/2010, 
Thủ tướng Chính phủ đã giao Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã 

 
Nhờ đổi mới công nghệ Công ty TNHH chế biến dừa Lương 
Quới đã thành công trong chiết tách dầu dừa nguyên chất 
bằng công nghệ không gia nhiệt

Đến nay Trưng bày đã đón tiếp 13.780 khách tham quan với 
315 đoàn khách trong nước và quốc tế

hội Việt Nam) là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện 
Dự án «Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm 
Nhà Quốc hội». Sau gần 5 năm tổ chức thực 
hiện (2012-2017), Viện Nghiên cứu Kinh thành 
(Viện Hàn lâm KHXH VN) đã hoàn thành Dự án.

Theo đó, nội dung trưng bày của Dự án: Tầng 
hầm 1: Trưng bày giới thiệu về di tích, di vật thời 
kỳ Thăng Long (từ thời Lý, Trần đến thời Lê, thế 
kỷ 15-18), trong đó điểm nhấn quan trọng là giới 
thiệu về thời nhà Lý. Tầng hầm 2: Trưng bày giới 
thiệu về di tích, di vật thời kỳ Tiền Thăng Long, 
bao gồm thời Đại La (thế kỷ 7-9) và thời Đinh - 
Tiền Lê (thế kỷ 10), trong đó giới thiệu cơ tầng 
văn hóa tạo dựng nên nền Văn hóa Đại Việt. 
Dự án đã đầu tư rất nhiều công sức trong việc 
nghiên cứu so sánh, thu thập tư liệu để có cơ sở 
phục dựng lại hình thái kiến trúc cung điện Việt 
Nam thời Lý bằng công nghệ 3D; Dự án còn đã 
xây dựng thành công 7 phim (Media) trình chiếu 
tại các không gian trưng bày tại 2 Tầng hầm.

8. 20 năm Việt Nam chính thức kết nối mạng 
Internet toàn cầu

Cách đây 20 năm vào ngày 19/11/1997 đã 
đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành 
thông tin truyền thông nước ta khi đây là thời 
điểm Việt Nam mở cửa đón Internet. Từ con số 
0 vào những năm đầu thập niên 90, hiện nay 
Việt Nam đang sở hữu nền tảng hạ tầng viễn 
thông, công nghệ thông tin hiện đại, phủ rộng 
khắp lãnh thổ từ thành thị đến nông thôn, thậm 
chí cả miền núi, hải đảo, hàng trăm dịch vụ công 
trực tuyến được triển khai ở mức độ 3, 4 ở nhiều 
địa phương, bộ, ngành mang lại nhiều tiện ích, 
hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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4G – mạng viễn thông thế hệ mới
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cơ 

bản dựa trên kết nối viễn thông: kết nối băng 
rộng, kết nối vạn vật. Nếu như mạng 1G là cố 
định, 2G là Di động (Thoại), 3G: Lưỡng tính 
giữa thoại và data (Khuyết tật: lúc có lúc không; 
ở chỗ có thì cũng lúc tốt, lúc không) thì 4G là 
Data, sử dụng công nghệ 4 thu, 4 phát (Tại Mỹ, 
công nghệ cũ: 2 thu, 2 phát). Theo Erricsson, 
đây là mạng lớn nhất trên thế giới, được đầu tư 
nhanh nhất trên thế giới. Như vậy, mặc dù Việt 
Nam là nước đứng thứ 160 về kinh tế trên thế 
giới nhưng lại đầu tư một mạng lưới viễn thông 
lớn nhất thế giới. 

9. Hoạt động KH&CN trong khuôn khổ Năm APEC 
Việt Nam 2017

Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối quốc gia về 
hợp tác khoa học và công nghệ trong Cơ chế 
hợp tác Đối tác Chính sách Khoa học và Công 
nghệ, Đổi mới (PPSTI). Trong năm APEC Việt 
Nam 2017, đến nay, đã tổ chức thành công 
Cuộc họp thường niên của Cơ chế PPSTI-9 và 
PPSTI-10. Tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc 
gia APEC 2017, Ban Thư ký APEC quốc tế và 
các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung liên 
quan cho Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng 
vào tháng 11/2017.

 Trong năm APEC 2017, với tư cách là Chủ 
tịch của SCSC 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã chủ trì và 
tổ chức thành công nhiều sự kiện của SCSC 
trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao 
(SOM 1, SOM 2, SOM 3). Tổng cộng đã có 14 
hội nghị/hội thảo đã được tổ chức với sự tham 

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Phan Tâm 
Thứ trưởng Bộ TT&TT và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng 
thực hiện nghi lễ khai trương mạng 4G (ảnh: Dân Trí)

gia của hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan 
tiêu chuẩn hóa quốc gia, các tổ chức quốc tế về 
tiêu chuẩn, đo lường chất lượng như ISO, IEC, 
APLAC, OIML... 

Nguồn Truyenthongkhoahoc.vn

Lãnh đạo Bộ KH&CN và đại diện phía Australia chụp ảnh kỷ 
niệm sau khi sự kiện trình diễn về Đổi mới sáng tạo trong 
thời gian diễn ra APEC 2017 kết thúc

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

Sự kiện Digital Marketing 2018 
Landscape tại Hà Nội.

Sự kiện Digital Marketing 2018 Landscape sẽ đem đến cái nhìn toàn diện cho các Marketer thông 
qua các chủ đề:

	 Xu hướng Digital Marketing 2018 và thực trạng truyền thông số ở Việt Nam

	 Công việc thực sự của một Digital Marketer và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing

	 Ứng dụng Marketing Automation vào việc cải thiện tỉ lệ chuyển đổi

Sự kiện sẽ diễn ra vào 18h00 thứ Sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018 tại Hà Nội.

Đăng ký tham dự: https://meetup.vn/e/AJ9

Hotline / liên hệ hợp tác:

	 Event team: event@applancer.net | 028 6273 3497 - 028 6681 3236

	 Mr. Khiêm: khiem.pham@applancer.net | 0902 951 296

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 
VỀ CƠ - NHIỆT - ĐIỆN LẠNH HVACR TẠI HÀ NỘI

Triển lãm HVACR Việt Nam 2018 được tổ chức bởi Informa Exhibition và Vinexad. Nơi đây 
trưng bày toàn diện các thiết bị công nghệ và hệ thống máy móc trong khu vực bao gồm: hệ 
thống sưởi, thông gió, lọc khí, điều hòa không khí và Hệ thống làm lạnh. Đây còn là nơi cho 
phép những chuyên gia trong lĩnh vực khám phá các cơ hội kinh doanh, tìm kiếm những sản 

phẩm/giải pháp mới nhất, và mở rộng mạng lưới với các đối tác khác trong ngành.
Chương trình diễn ra lúc 9h đến 17h ngày 18/4; 9h đến 17h ngày 19/4; 9h đến 16h ngày 20/4,  

Tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc Gia (NEC)  
Số 1, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Để biết thêm chi tiết liên hệ tới số +84 28 39100306.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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SỰ KIỆN QUỐC TẾ: 

Trong 2 ngày 17 & 18 tháng 3 năm 2018 sắp 
tới tại Dubai sẽ diễn ra một sự kiện mang tên 
Global Education & Skills Forum (Diễn đàn kỹ 
năng & giáo dục toàn cầu). Diễn đàn Global 

Education & Skills Forum là một diễn đàn về giáo 
dục được tổ chức hằng năm theo hình thức hội 
nghị. 

Đây là một diễn đàn quan trọng về giáo dục 
được hội tụ các lãnh đạo của thế giới trong nhiều 
lĩnh vực từ nhà nước, tư nhân tới các lĩnh vực xã 
hội để cùng nhau đưa ra giải pháp giải quyết các 
vấn đề giáo dục, sự công bằng và công ăn việc làm 
cho tất cả mọi người. Chương trình được tài trợ bởi 
quỹ Varkey foundation, một quỹ gia đình được thiết 
lập để cải thiện chất lượng giáo dục và tôn vinh 
biểu tượng cũng như khả năng của những người 
giáo viên trên toàn thế giới. Sẽ có 1 giải thưởng trị 
giá khoảng 1 triệu USD được trao tặng cho người 

RISE 2018
 

Sự kiện RISE 2018 là một sự kiến lớn được tổ chức tại HongKong vào ngày 9 đến 12 
tháng 7 năm 2018. Sự kiện này là nơi mà các diễn giả đến từ các công ty lớn nhất trên 
thế giới cùng với các khởi nghiệp gia tiêu biểu trên thế giới quy tụ tại Hong Kong. RISE 
được sản xuất bởi nhóm Web Summit. Trong 6 năm ngắn ngủi, Web Summit đã trở 

thành hội nghị công nghệ lớn nhất của Châu Âu trong đó năm vừa rồi đã thu hút được sự chú 
ý của 53.000 người tham gia từ 164 nước trên toàn thế giới. Vào năm 2017, sự kiện này đã 
chào đón hơn 14.000 người từ 90 quốc gia, bao gồm 400 nhà đầu tư, 565 kênh phương tiện 
truyền thông, gần 600 công ty khởi nghiệp và 240 diễn giả.

Địa chỉ: Trung tâm triển lãm và hội nghị Hong Kong

1 Exoi Dr, Wan Chai, Hong Kong.

Chi tiết liên hệ cũng như đăng ký tham gia sự kiện: http://rise-2018.org/contact-us.php

Global Education & Skills Forum

giáo viên có những đóng góp xuất sắc cho sự 
nghiệp của họ.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 
https://www.educationandskillsforum.org/

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ 

1. 5G 

5G là một loại công nghệ không dây mà 
có thể bạn đã nghe báo chí đề cập 
đến gần đây. Công nghệ 5G ngày 

càng trở nên quan trọng vì nó cho phép truyền 
dẫn tốc độ cao hơn, tải dung lượng lớn hơn và 
giảm thời gian xử lý dữ liệu.

Như vậy, các hệ thống sử dụng mạng 5G sẽ 
hoạt động thông suốt hơn và không còn độ trễ 
như trước. Ví dụ như băng thông điện thoại di 
động sẽ được mở rộng thêm; các hệ thống công 
nghiệp sẽ được đẩy mạnh và đảm bảo an toàn 
hơn; xe tự hành cũng sẽ an toàn hơn nhờ tốc độ 
xử lý dữ liệu tức thời, giúp xe có khả năng quyết 
định vận hành độc lập, nhanh chóng và trôi chảy 
như một người lái xe bình thường; hoạt động 
chăm sóc sức khoẻ như chẩn đoán và điều trị từ 

NĂM 2017 ĐÃ KẾT THÚC VỚI NHIỀU CÔNG NGHỆ RẤT ẤN TƯỢNG MÀ 
CÁCH ĐÂY CHỈ GẦN CHỤC NĂM CHÚNG TA KHÓ CÓ THỂ TƯỞNG 
TƯỢNG ĐƯỢC LÀ NÓ CÓ THỂ THÀNH HIỆN THỰC VÍ DỤ NHƯ CÔNG 
NGHỆ SẢN XUẤT TI VI RẤT MỎNG CÓ THỂ DÁN ĐƯỢC TRÊN TƯỜNG, 

CÔNG NGHỆ VỀ RÔ BỐT, CÔNG NGHỆ VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO V.V. NĂM 
2018 HỨU HẸN CŨNG SẼ TIẾP NỐI ĐÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHƯ 

VŨ BÃO VÀ SẼ CHO RA MẮT NHIỀU CÔNG NGHỆ THẦN KỲ HƠN NỮA. 
DƯỚI ĐÂY LÀ 10 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ HỨA HẸN SẼ ĐƯỢC RA MẮT 

TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG XA.

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ 2018

xa tức thời cũng sẽ tốt hơn nhờ khả năng truyền 
video 8K trong quá trình chẩn đoán và điều trị; hỗ 
trợ công nghệ thực tế ảo/thực tế ảo tăng cường 
(VR/AR).

Vậy công nghệ 5G nhanh đến mức độ 
nào? Để so sánh, tải xuống một bộ phim dài 
2 giờ thì với mạng 3G sẽ mất 26 giờ, mạng 
4G có thể giảm xuống còn 6 phút nhưng đối 
với mạng 5G thì sẽ chỉ còn 3,6 giây mà thôi.  

2. TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO (AI)

AI là công nghệ được nhắc đến rất nhiều 
trong năm 2017. Trong năm 2018, AI sẽ 
tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm, nhất 

là AI trong các hệ thống trợ giúp cá nhân kỹ thuật 
số. Trong lĩnh vực nhà thông minh, công nghệ AI 
sẽ có khả năng nhận biết được mong muốn và 
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các hành vi khác nhau của người dùng.

AI còn có khả năng học hỏi từ những dữ liệu 
mà nó thu thập được, giống như con người học 
hỏi từ trải nghiệm thực tế. AI thậm chí sẽ học 
làm được cả những việc mà con người không 
thể lập trình được cho nó.

AI cũng đóng một vai trò quan trọng trong 
xe tự hành, đặc biệt là đối với khả năng nhận 
biết được những vật cản trên đường đi của xe, 
xử lý dữ liệu và hành động. AI trong xe tự hành 
được CTA dự báo đạt doanh thu 15,9 tỷ USD 
trong năm 2018, tăng 6% so với năm 2017.

Ngoài ra, theo thống kê của CTA, các công 
ty bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn nhiều nhờ 
công nghệ AI, qua việc giảm được chi phí 49%, 
tăng năng suất 44% và tăng doanh thu 43%.

  

3. ROBOT
Robot có vẻ như đóng vai trò lớn nhất 

trong ngành điện tử tiêu dùng. Một trong 
những robot được nhiều người nhắc tới 

tại CES 2018 là BUDDY của công ty Blue Frog 
Robotics.

BUDDY là một người bạn robot đồng 
hành có thể kết nối, bảo vệ và tương 
tác với các thành viên trong gia đình.  
Cũng như BUDDY, robot Kuri của Mayfield 
Robotics cũng được mô tả như một người bạn 
của gia đình và có thể tự động nắm bắt được 
các khoảnh khắc cuộc sống thông qua nhận 
diện khuôn mặt.

Ngoài ra còn phải kể tới các robot của Honda, 
được tạo ra với “Triết lý 3E” tức là Trao quyền 
- Trải nghiệm - Thấu cảm, là những robot có 

cảm xúc, cũng như BUDDY hay Kuri.  

4. TRI GIÁC SỐ - 
GIAO DIỆN TỰ NHIÊN
Đáp ứng nhu cầu nâng cao tính bảo mật, 

giọng nói trở thành giao diện người dùng 
(UI) được yêu thích hơn cả. Điều này 

mang lại nhiều cơ hội kinh doanh mới và nhiều 
ứng dụng mới cho các nhà marketing.

CTA cho rằng, các công nghệ nhận biết giọng 
nói sẽ trở thành kênh bán hàng quan trọng. 
Nghiên cứu của CTA cho thấy, trong 4 người mua 
hàng thì có 1 người đã dùng các “trợ lý ảo” với 
công nghệ nhận biết giọng nói để mua hàng trong 
kỳ lễ lạt cuối năm 2017 vừa rồi. Ví dụ, người mua 
có thể ra lệnh cho trợ lý ảo Alexa Amazon tìm 
kiếm các món hàng mình cần và kết nối điện 
thoại để đặt hàng. Các chuyên gia cho rằng công 
nghệ nhận biết giọng nói sẽ trở thành một phần 
quan trọng hơn trong nhận diện thương hiệu -một 
lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội kinh doanh. 

 

5. NHẬN DIỆN KHUÔN 
MẶT TRONG LÚC 

DI CHUYỂN
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Công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID 
của chiếc điện thoại iPhoneX hay việc 
chiếc xe hơi của bạn có khả năng nhận 

dạng mắt và mũi đã cho thấy công nghệ nhận 
diện khuôn mặt đang đóng vai trò ngày càng 
quan trọng, giúp các thiết bị nhận dạng chúng 
ta và nắm bắt được những điều ta mong muốn, 
mọi lúc mọi nơi.

Theo nghiên cứu của CTA, người dùng ngày 
càng tin cậy công nghệ này để bảo mật 
những dữ liệu cá nhân.  

 6. THỰC TẾ ẢO 
(VR)

VR không phải là một xu hướng mới 
nhưng rất nên chú ý đến những 
ứng dụng mới nhất của nó. Khác 

với trước đây khi công nghệ này được dùng 
chủ yếu để kể chuyện nhằm mục đích giải trí 
thì giờ đây các doanh nghiệp và tổ chức đang 
cố gắng nắm bắt cơ hội tận dụng VR cho mục 
đích thương mại.

Thực tế ảo cường điệu (AR) đang thâm nhập 
vào thế giới B2B (thương mại giữa các doanh 
nghiệp với nhau). Ứng dụng có thể kể đến là 
của các doanh nghiệp như IKEA và Wayfair, 

dùng công nghệ này để thiết kế nhà cửa, ứng 
dụng của Apple và Google để tăng cường 

thêm trải nghiệm chơi games.  
 

7. THÀNH PHỐ 
THÔNG MINH

Từ những chiếc xe tự hành giao bánh pizza 
đến môi trường, hay tiêu thụ năng lượng, 
các thành phố thông minh là nơi xã hội và 

công nghệ gặp nhau.

Ví dụ điển hình nhất cho sự tăng trưởng của 
thành phố thông minh là các ứng dụng giúp tăng 
cường an ninh và cải thiện dịch vụ công cộng. Tuy 
nhiên, điều này sẽ không thể thành hiện thực, nếu 
không có sự phối hợp của các bên tham gia thị 
trường, các tổ chức và cả lãnh đạo địa phương.

8. MẠNG LƯỚI WIFI 
TOÀN CẦU

Internet đã và đang phát triển với một tốc độ 
chóng mặt kể từ khi nó được phát minh. Tuy 
nhiên, trên thực tế, vẫn có đến 50% vùng nông 

thông trên thế giới, tập trung ở châu Âu, châu Á 
và châu Phi vẫn chưa được “phủ sóng” kết nối 
internet tốc độ cao. Với tham vọng kết nối toàn 
cầu, một công ty có tên “OneWeb” đã lên kế hoạch 
phủ sóng wifi đến tất cả mọi ngóc ngách thế giới, 
trong 9 năm nữa.

Cụ thể, theo kế hoạch của “OneWeb”, đến năm 
2027, sẽ có một mạng lưới gồm 900 vệ tinh nhân 
tạo của họ bao phủ lấy quỹ đạo trái đất, giúp tạo 
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ra một kết nối toàn cầu. Được biết, trong năm 
2018, 10 vệ tinh đầu tiên của dự án đặc biệt 
này sẽ được phóng lên vũ trụ.

9. THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
HỮU CƠ

Giáo sư Zhenan Bao thuộc trường đại 
học Stanford, Mỹ mới đây đã vừa phát 
minh thành công một loại polymer sinh 

học, có thể tan trong cơ thể người. Mặc dù đây 
mới chỉ là một phát kiến nhỏ nhưng thực sự khả 
năng ứng dụng của nó là rất lớn.

Cụ thể, với loại polymer này, chúng ta sẽ sản 
xuất ra được các cảm biến hay thiết bị điện tử 
khác, có thể đưa vào cơ thể người hết sức dễ 
dàng và hoàn toàn vô hại. Theo đánh giá của 
giới chuyên gia, sự ra đời của những thiết bị 
như vậy trong thời gian tới, sẽ là một “cú hích” 
mạnh cho sự phát triển của kỷ nguyên số hóa.

10. THUỐC NANO 
PHÁT HIỆN UNG THƯ

Công nghệ nano đang được dự báo là 
sẽ tạo nên một cuộc cách mạng ở lĩnh 
vực y học trong tương lai không gia. Một 

trong số những ngọn cờ đầu về lĩnh vực này 
chính là dự án “Google X”. Được biết, nhóm 
nghiên cứu tại đây đang phát triển một loại hạt 
có kích thước nano, có khả năng phát hiện 
nhanh chóng và thậm chí là hỗ trợ điều trị bệnh 
ung thư.

Theo Andrew Conrad, người đứng đầu của 
dự án này, những viên thuốc chứa hạt nano sẽ 
cần thêm khá nhiều thời gian và công sức nữa 
để nghiên cứu, bởi họ phải đảm bảo được tính an 
toàn tuyệt đối của phương pháp hoàn toàn mới 
mẻ này.

Nguồn: Bnews.vn; Nganhangphapluat.
thukyluat.vn.
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NHÌN LẠI NĂM 2017, ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG CƠ 
CHẾ, CHÍNH SÁCH KH&CN CHÍNH LÀ VIỆC QUỐC HỘI 

THÔNG QUA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2017 NHẰM 
THỂ CHẾ HÓA KỊP THỜI CÁC QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI ĐỔI 

MỚI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN.

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2017

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2017:

 SẴN SÀNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh giới thiệu những điểm mới của 
Luật CGCN 2017 tại lễ công bố Luật 
hôm 12/7/2017. 
Ảnh: N. Hạnh

Luật được kỳ vọng sẽ góp 
phần hỗ trợ phát triển thị 
trường công nghệ trong 
nước; ngăn chặn nhập 

khẩu công nghệ lạc hậu, tiếp 
thu và làm chủ công nghệ tiên 
tiến của thế giới phù hợp với 
điều kiện Việt Nam…

NĂM NHÓM  
VẤN ĐỀ LỚN

Luật Chuyển giao công nghệ 
(CGCN) 2017, thay thế Luật 
Chuyển giao công nghệ 2006, 
đã được Quốc hội thông qua 
tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
14 và sẽ có hiệu lực từ ngày 
01/7/2018. Theo Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh, những 

nội dung cơ bản của Luật gồm 
9 nhóm nội dung, tập trung vào 
5 nhóm vấn đề lớn.

Một là, chính sách của nhà 
nước đối với hoạt động CGCN. 
Luật CGCN 2017 đã bao quát 
tất cả những định hướng, chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà 
nước. Đồng thời cũng lựa 
chọn, xử lý được những vấn 
đề phát sinh căn bản liên quan 
đến việc một mặt tạo hành 
lang thông thoáng cho doanh 
nghiệp, khuyến khích CGCN, 
mặt khác kiểm soát được thực 
trạng công nghệ và ngăn chặn 
công nghệ lạc hậu để đảm bảo 
phát triển xanh và bền vững đất 
nước. Tinh thần này được thể 

hiện qua Điều 3 của Luật quy 
định về Chính sách của Nhà 
nước đối với hoạt động chuyển 
giao công nghệ.

Hai là, nhóm vấn đề về quản 
lý CGCN thông qua các biện 
pháp khuyến khích, hạn chế 
hoặc cấm chuyển giao. Tinh 
thần của Luật 2017 vẫn đảm 
bảo thông thoáng như Luật 
năm 2006 nhưng sẽ kiểm soát 
được trong tình hình kinh tế xã 
hội đất nước, khu vực và thế 
giới đã có nhiều thay đổi. Làn 
sóng đổi mới công nghệ tốc độ 
cao song hành với hội nhập 
và tự do hóa thương mại toàn 
cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh 
rất lớn lêncác doanh nghiệp 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

15 

Việt Nam, buộc họ phải đổi mới 
công nghệ. Đây cũng là thách 
thức đối với cơ quan quản lý 
nhà nước trong việc kiểm soát 
được thực trạng công nghệ, 
đặc biệt là công nghệ trong 
các dự án đầu tư để bảo đảm 
gìn giữ môi trường, phát triển  
bền vững.

Ba là, công tác thẩm định 
công nghệ dự án đầu tư. Với 
Luật CGCN 2017, lần đầu tiên 
chúng ta có một chương tập 
trung giải quyết căn cơ yêu cầu 
về công tác thẩm định CGCN.

Bốn là, biện pháp khuyến 
khích thúc đẩy CGCN và các 
giải pháp đồng bộ phát triển thị 
trường công nghệ. Luật CGCN 
2006 đã đáp ứng rất tốt với 
những yêu cầu hội nhập quốc 
tế. Nhưng đối với một quốc gia 
đang phát triển như Việt Nam 
thì việc hoàn thiệncông nghệ 
nội sinh cũng như nhập các 
công nghệ nước ngoài thế nào 
để phù hợp, phục vụ cho nền 
kinh tế,… hiện gần như chưa 
đáp ứng được.

“Ở Luật CGCN 2017, giải 
pháp sửa đổi, bổ sung sẽ đáp 
ứng những yêu cầu căn bản 
này để thúc đẩy thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, 
có cơ chế hỗ trợ và khuyến 
khích các doanh nghiệp ứng 
dụng, đổi mới công nghệ” - Bộ 
trưởng nói tại lễ công bố Lệnh 
của Chủ tịch nước công bố 
Luật Chuyển giao công nghệ 
đã được Quốc hội thông qua 
tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XIV.

Cuối cùng là trách nhiệm 
quản lý nhà nước đối với Luật 
CGCN trong tất cả yêu cầu 
công việc, từ quản lý công nghệ 
đến xem xét một cách thấu đáo 
trách nhiệm của các bộ, ngành, 
cơ quan liên quan trong thẩm 

định công nghệ của dự án  
đầu tư.

MỘT VÀI BĂN KHOĂN
Nhiều đại biểu Quốc hội bày 

tỏ đánh giá cao đối với Luật 
CGCN 2017, cho rằng Luật đã 
được sửa đổi một cách căn bản 
so với Luật 2006, sẽ góp phần 
đẩy mạnh sự phát triển của các 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 
cũng như tháo gỡ cho việc hợp 
tác CGCN giữa viện, trường và 
doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Lê Minh 
Thông - Giám đốc Sở KH&CN, 
Đại biểu Quốc hội đoàn Thanh 
Hóa - để Luật thực sự phát huy 
tác dụng trong cuộc sống thì 
phải tính đến việc đồng bộ hóa 
các luật liên quan. Cụ thể, Luật 
Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật 
Bảo vệ môi trường và các luật 
khác cần điều chỉnh cho phù 
hợp với Luật Chuyển giao công 
nghệ mới.

Hiện Luật Đầu tư công không 
quy định rõ việc thẩm định công 
nghệ, trong khi Luật Bảo vệ 
môi trường tại Điểm 2, Điều 
22, Mục 3, Chương 2 lại đòi hỏi 
phải có đánh giá tác độngcủa 
công nghệ chuyển giao tớimôi 
trường, giống với Luật CGCN 
2017, ông Thông nói với Báo 
Khoa học và Phát triển. Nghĩa 
là, Luật Đầu tư công và Luật 
Bảo vệ môi trường đang “đá” 
nhau trong khi Luật Bảo vệ môi 
trường và Luật CGCN 2017 lại 
“giẫm lên chân nhau”.

Theo ông Thông, trước khi 
quyết định chủ trương đầu tư 
thì phải thẩm định công nghệ 
để xem xét có được chấp nhận 
chuyển giao công nghệ hay 
không rồi mới thực hiện việc 
đánh giá tác động môi trường. 
“Chúng ta cần hạn chế tối đa 
các thủ tục để khỏi làm phiền 
đến các nhà đầu tư. Sửa đổi 

quy định này cũng là giảm 
chồng chéo khi có một công 
nghệ mà hai Bộ cùng thẩm 
định.” Ông Thông cũng cho 
rằng, cần sớm chi tiết hóa danh 
mục các công nghệ bị hạn chế 
hay được khuyến khích chuyển 
giao để dễ tra cứu sau này.

Trong khi đó, đại biểu Lê 
Quân–Đoàn đại biểu TP Hà 
Nội– khi cho ý kiến về Luật 
Chuyển giao công nghệ 2017 
đã nhận xét rằng, hiện Luật quy 
định chỉ cần bộ chủ quản, một 
ngành liên quan đầu mối cho ý 
kiến về công nghệ là bước cải 
tiến quan trọng. Tuy nhiên, “cần 
quy định rõ hơn là trong thời 
hạn bao nhiêu ngàycác bộ, sở, 
ban, ngành có liên quan phải 
cho ý kiến. Quá thời hạn đó 
thì cơ quan chủ trì thẩm định 
có quyền và có nghĩa vụ quyết 
định trả lời ý kiến cho doanh 
nghiệp, tránh trường hợp khi 
doanh nghiệp nộp hồ sơ chỗ 
này, nhưng vì chưa có ý kiến 
của nơi khác, do đó chưa trả lời 
được” – ông Quân nói.

Luật CGCN 2017 gồm 6 
Chương, 60 Điều, cụ thể: 
Chương I - Những quy định 
chung; Chương II - Thẩm 
định công nghệ dự án đầu 
tư; Chương III - Hợp đồng 
CGCN; Chương IV - Biện pháp  
khuyến khích CGCN, phát triển 
thị trường KH&CN; Chương 
V - Quản lý nhà nước về  
CGCN; Chương VI - Điều 
khoản thi hành.

Nguồn: khoahocphattrien.vn
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GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ/NGHIÊN CỨU
Giải mã công nghệ là không mới đối với thế 

giới, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc… đã thành công rất lớn trong việc 
giải mã công nghệ phục vụ nhu cầu KH&CN. 
Nhưng tại Việt Nam phải đến năm 2017, lần đầu 
tiên Luật Chuyển giao công nghệ mới đưa giải 
mã công nghệ như là một đối tượng cần điều 
chỉnh.

Điều 4bis Công ước Paris 1883 về Bảo hộ Sở 
hữu công nghiệp quy định về sự độc lập của 
các patent cấp cho cùng một sáng chế  tại các 
nước khác nhau, có nghĩa là các patent sáng 
chế được các nước thành viên khác nhau cấp 
cho cùng một sáng chế phải được coi là độc lập 
với nhau. Nguyên tắc này được hiểu là việc một 
nước thành viên cấp patent cho một sáng chế 
không bắt buộc các nước thành viên khác cũng 
phải cấp patent cho chính sáng chế đó. Nguyên 
tắc này còn được hiểu là không thể từ chối cấp, 
hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực một patent sáng 
chế ở bất cứ nước thành viên nào với lý do pat-
ent đối với sáng chế đó bị từ chối cấp, đình chỉ 
hoặc hủy bỏ hiệu lực ở bất cứ một nước thành 
viên khác.

Từ đó cho thấy, mọi tổ chức và cá nhân tại 
Việt Nam có thể khai thác thương mại các sáng 
chế được bảo hộ ở nước ngoài, nhưng không 
được bảo hộ tại Việt Nam, sản phẩm áp dụng 
sáng chế có thể tiêu thụ trên thị trường Việt Nam 
và xuất khẩu sang thị trường các quốc gia không 
cấp patent cho sáng chế đó. (Tác giả gạch chân 
cụm từ quan trọng).

Thông tin về sáng chế được cấp patent có thể 
được khai thác tại cơ sở dữ liệu sáng chế của 
WIPO hoặc của chính quốc gia cấp patent cho 
sáng chế đó, nhưng thông thường thì không thể 
chỉ khai thác thông tin có sẵn trong bản mô tả 
sáng chế là có thể thực hiện được sáng chế, vì 
rất có thể các bí quyết công nghệ (know-how) 
không được thể hiện trong bản mô tả sáng chế. 

Do đó, cần phải giải mã công nghệ các sáng chế 
khi đã có thông tin về chúng.

Điều 2.16 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 
định nghĩa: Giải mã công nghệ là quá trình tìm 
nguyên lý công nghệ thông qua nghiên cứu, phân 
tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động 
của một thiết bị, đối tượng, hệ thống cần giải mã 
nhằm bảo trì, khai thác, cải tiến hoặc tạo ra thiết 
bị, đối tượng, hệ thống mới có tính năng tương 
đương hoặc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia. Về cơ bản, pháp luật 
Việt Nam định nghĩa giải mã công nghệ phù hợp 
với quan niệm quốc tế, chỉ có một chi tiết khác 
biệt, sau đây xin phân tích.

Theo Eilam, Eldad & Chikofsky, Elliot J. 
(2007), giải mã công nghệ (Reverse Engineer-
ing - RE) là quá trình khám phá những nguyên lý 
công nghệ của một thiết bị, đối tượng, hoặc hệ 
thống thông qua nghiên cứu, phân tích cấu trúc, 
chức năng và hoạt động của chúng nhằm cải 
tiến hoặc tạo ra đối tượng có chức năng được 
nâng cấp so với nguyên bản.1 

Trong định nghĩa đã nêu tại Điều 2.16 Luật 
Chuyển giao công nghệ 2017, tồn tại cụm từ “có 
tính năng tương đương”, cụm từ này không có 
trong định nghĩa của Eilam, Eldad & Chikofsky, 
Elliot J. (2007). Như vậy có thể hiểu ý của Eilam, 
Eldad & Chikofsky, Elliot J. (2007) không khuyến 
khích việc giải mã công nghệ chỉ nhằm tạo ra 
sản phẩm tương đương với sản phẩm được giải 
mã. 

Nên phân tích quy định này để tránh trường 
hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ 
thể khác. Phạm vi của phân tích này chỉ đề cập 
đến RE vì mục đích thương mại và patent trong 
1  Tham khảo từ: Eilam, Eldad & Chikofsky, Elliot J. 
(2007). Reversing: secrets of reverse engineering. 
John Wiley & Sons. p. 3. ISBN 978-0-7645-7481-8 
đã định nghĩa: “Reverse engineering is the process of 
discovering the technological principles of a device, 
object, or system through analysis of its structure, 
function, and operation”.

QUY TRÌNH TỪ NHU CẦU CÔNG NGHỆ ĐẾN 
GIẢI MÃ/NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ
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trường hợp này vẫn còn hiệu lực bảo hộ.

Việc tiến hành RE vì mục đích thương mại đối 
với các công nghệ được cấp patent (khi patent 
vẫn còn hiệu lực bảo hộ) là hành vi bất hợp pháp 
trên lãnh thổ quốc gia cấp patent.

Khi công nghệ là giải pháp kỹ thuật dưới dạng 
sản phẩm hoặc quy trình nếu hội tụ đủ cả ba điều 
kiện: tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng 
áp dụng công nghiệp thì được cấp patent. 
Chủ sở hữu patent hoàn toàn có quyền 
ngăn cấm người khác làm theo công nghệ 
đó và thực hiện các quyền tài sản trong 
khoảng thời gian patent có hiệu lực bảo hộ. 
Các chủ thể khác dù bằng mọi cách để tạo 
ra sản phẩm áp dụng công nghệ được bảo 
hộ bị coi là đã xâm phạm quyền sở hữu 
công nghiệp đối với sáng chế. Cụm từ bằng 
mọi cách vừa nêu, có thể là mua sản phẩm 
được bảo hộ rồi áp dụng “phân tích ngược” 
để giải mã tìm ra cấu trúc, nguyên lý hoạt 
động, quy trình sản xuất... nhằm mục đích 
tạo ra sản phẩm giống hệt hoặc được nâng cấp 
hơn so với nguyên bản sản phẩm áp dụng công 
nghệ được bảo hộ.

Nhưng trong thực tiễn thì công nghệ có thể/
không thể được cấp patent, nên cần được tiếp 
tục phân tích. Ví dụ, nếu nhập khẩu sản phẩm áp 
dụng công nghệ được cấp patent từ nước ngoài, 
tiến hành RE hoặc phân tích thông tin patent 
(thông tin về patent được đăng công khai, chi tiết 
đến mức một người có trình độ trung bình trong 
lĩnh vực mà patent đề cập có thể làm theo) để 
tạo ra sản phẩm áp dụng công nghệ được cấp 
patent thì có thể diễn ra hai trường hợp sau đây:

- Trường hợp 1: nếu Việt Nam không cấp 
patent cho các công nghệ này thì hành vi RE vì 
mục đích thương mại trên lãnh thổ Việt Nam là 
hợp pháp;

- Trường hợp 2: nếu Việt Nam có cấp patent 
cho các công nghệ này thì hành vi RE vì mục 
đích thương mại trên lãnh thổ Việt Nam lại được 
coi là bất hợp pháp.

Trường hợp ngoại lệ: hành vi RE đối với 
công nghệ là đối tượng của quyền sở hữu công 
nghiệp được bảo hộ là bí mật kinh doanh thì luôn 
luôn hợp pháp. Ví dụ hành vi RE nhằm giải mã 
công nghệ chế biến nước ngọt Coca Cola là hợp 
pháp, vì công thức này là đối tượng của quyền 
sở hữu công nghiệp chỉ được bảo hộ là bí mật 

kinh doanh.2

GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ TỪ NHU CẦU 
VỀ CÔNG NGHỆ

 Câu hỏi được đặt ra: tìm kiếm thông 
tin công nghệ ở đâu để giải mã? Xin trả lời: có 
thể khai thác thông tin patent tại cơ sở dữ liệu 
của WIPO, của USPTO, Nhật Bản, Đức,3 Hàn 
Quốc… sau đó tra cứu thông tin patent tại cơ 
sở dữ liệu của Cục SHTT Việt Nam (được phát 
hành trên IPLib hoặc trên Công báo SHCN tập 
B), nếu Cục SHTT Việt Nam không cấp patent 
cho sáng chế cần giải mã thì việc giải mã này là 
hợp pháp với điều kiện sản phẩm áp dụng công 
nghệ được giải mã chỉ tiêu thụ trên thị trường 
Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường các quốc 
gia không cấp patent cho công nghệ được giải 
mã.

Ví dụ trong mục Đăng ký nhu cầu tìm mua công 
nghệ thiết bị trên http://www.techmartvietnam.
vn/ có các yêu cầu sau đây:

a. Tìm kiếm các chất kích thích thực vật hiệu 
quả

 Do thông tin về công nghệ của bên có 
nhu cầu không đầy đủ, mà chỉ có vắn tắt một vài 
từ khóa như đã nêu, tác giả đề xuất có thể giải 
mã những công nghệ sau đây để phục vụ nhu 
cầu tại mục a:

- WO2006065397A2 Plant growth stimulant 
with nutritive supplement (Chất kích thích tăng 
trưởng thực vật có bổ sung dinh dưỡng), hoặc/
và:

- US2382326A Plant growth stimulant (Chất 
kích thích tăng trưởng thực vật)

b. Tìm kiếm các chất chống cháy không 
halogen hóa mới dùng cho polyamit và polyeste

Có thể giải mã công nghệ US6562896B2 
Non-halogenated polyamide composition  để 
phục vụ nhu cầu tại mục b.

c. Công nghệ bảo quản khoai lang thương 
phẩm

2  Trần Văn Hải (2016), Giáo trình Chuyển giao công 
nghệ, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Theo USPTO (2015), Number of Patents granted 
as distributed by year of Patent grant, tính từ 
01/01/1963 đến 31/12/2015 Hoa Kỳ sở hữu 6.122.266 
patent, Nhật Bản sở hữu 1.061.170 patent, Đức sở hữu 
408.791 patent. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cấp trên 7 ngàn 
patent.
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Có thể giải mã những công nghệ sau đây để 
phục vụ nhu cầu tại mục c:

- US2443897A Process for the production of 
sweet-potato starch (Quy trình sản xuất tinh bột 
khoai lang), hoặc/và:

- US5665411A Method of packaging and 
microwaving sweet potato (Phương pháp đóng 
gói và sấy khoai lang bằng công nghệ vi - ba).

Việc giải mã công nghệ đã được tiến hành để 
phục vụ sản xuất/kinh doanh, có thể lấy ví dụ:

- Đề tài Áp dụng phương pháp bảo quản 
hoa hồng trong quá trình vận chuyển, lưu trữ 
và bộ dụng cụ vận chuyển có chứa hoa hồng 
cắt theo patent US20170000112A1 do sinh viên 
Nguyễn Thị Thanh, Lại Thế Quỳnh, Nguyễn Thị 
Xâm thuộc Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại 
học Quốc gia Hà Nội thực hiện năm 2018, Đè tài 
này đã được áp dụng vào thực tiễn tại Mê Linh, 
Hà Nội;

- Đề tài Ứng dụng sáng chế số WO2004098301 
“Procedure for the preservation of bananas” để 
bảo quản chuối ngự Đại Hoàng do sinh viên 
Thạch Thị Ánh Hồng, Chu Kim Chi, Trần Quốc 
Long thực hiện năm 2018, đề tài này đã giành 
giải nhất Hội nghị Khoa học sinh viên Trường 
Đại học KHXH&NV, đồng thời cũng đạt giải nhất 
“Hội nghị Khoa học Sinh viên về SHTT” nhân Kỷ 
niệm ngày SHTT thế giới 26.4.2018 do Trường 
Đại học KHXH&NV phối hợp với Cục SHTT tổ 
chức, Hội nghị này bao gồm sinh viên đến từ 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại 
học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại 

học Huế, Trường Đại học Ngoại thương, Trường 
Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội. Đề tài này đã được áp dụng vào thực tiễn tại 
Lý Nhân, Hà Nam.

 Khi viết mục này, tác giả nhận thấy hiện 
tại thị trường đang có nhu cầu về công nghệ bảo 
quản quả vải tươi, nhưng không thấy thị trường 
“đặt hàng” công nghệ này trên techmart online, 
tác giả đề nghị các nhà khoa học, các tổ chức 
R&D nên giải mã công nghệ sau đây:

- US6093433A Process for preserving product 
quality of lychee (Quy trình bảo quản chất lượng 
sản phẩm vải thiều);

- US4751091A Preservation of reddish color 
of lychee pericarp (Bảo quản màu đỏ của vỏ quả 
vải thiều).

Từ thực tiễn nghiên cứu về tổ chức và hoạt 
động của thị trường công nghệ, bài viết này đề 
xuất quy trình từ nhu cầu công nghệ đến giải mã/
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Do khuôn khổ có hạn, nên bài viết này chưa 
phân tích quyền giải mã công nghệ có thể bị hạn 
chế bởi các hiệp định thương mại được ký kết 
giữa Việt Nam và các quốc gia có cấp patent cho 
sáng chế, đồng thời cũng chưa đề cập kỹ năng 
tra cứu, tìm kiếm công nghệ theo nhu cầu của 
thị trường.,.

TRẦN VĂN HẢI
Trường Đại học KHXH&NV, 

Đại học Quốc gia Hà Nội
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Mô hình sàn giao dịch công nghệ quốc gia 
TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

PHÁT TRIỂN SÀN GIAO DỊCH KH&CN: NHÀ NƯỚC KHÔNG 
NÊN CHO TIỀN, HÃY CHO VIỆC LÀ CHIA SẺ CỦA ÔNG CỐ 

VÂN TƯỜNG - CHUYÊN GIA CAO CẤP CỦA SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ TRUNG QUỐC TẠI HỘI THẢO PHÁT TRIỂN THỊ 

TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) SÁNG 
18/1 TẠI HÀ NỘI. 

Trong những năm qua, với 
sự nỗ lực của các cơ quan 
xây dựng chính sách và 
sự tham gia tích cực của 

doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, 
cá nhân nghiên cứu KH&CN 
trong và ngoài nước, hoạt động 
phát triển thị trường KH&CN đã 
đạt được những kết quả đáng 
khích lệ.

Theo Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng: “Môi trường pháp lý thời 
gian qua đã được cải thiện. 
Năng lực nguồn cung và cầu 
công nghệ đã tăng lên, từ các 
phía các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp 

KH&CN, doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Mạng 
lưới các tổ chức trung gian 
được hình thành, đa dạng về 
loại hình, từ các tổ chức truyền 
thống như khu công nghệ cao, 
công viên phần mềm, khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, cơ sở ươm tạo công nghệ, 
sàn giao dịch công nghệ, các 
sự kiện kết nối cung cầu cho 
đến các tổ chức mới như tổ 
chức thúc đẩy kinh doanh và 
không gian làm việc chung”.

Hiện nay, trong hệ thống 
trung gian, chúng ta có 4 khu 
công nghệ cao là khu CNC Hòa 

Lạc, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
và khu công nghệ cao sinh học 
Đồng Nai, 8 công viên phần 
mềm, 13 khu nông nghiệp ứng 
dụng, 9 cơ sở ươm tạo CNC và 
ươm tạo doanh nghiệp CNC, 
15 sàn giao dịch công nghệ, 
63 trung tâm ứng dụng và phát 
triển công nghệ ở 63 tỉnh, thành 
phố.

Trong công tác phát triển hệ 
thống các tổ chức trung gian 
của thị trường KH&CN, trong 5 
năm trở lại đây, chúng ta đã đạt 
được những kết quả nhất định. 
Tuy nhiên, sàn giao dịch công 
nghệ vốn được xem là tổ chức 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
phát biểu tại Hội nghị phát triển thị 
trường KH&CN. 
Ảnh: GD&TĐ
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quan trọng trong hệ thống và là 
nền tảng cho hoạt động tư vấn, 
môi giới, xúc tiến chuyển giao, 
thương mại hóa công nghệ, 
đánh giá khoa học, định giá 
công nghệ chưa thực sự thể 
hiện được vai trò cốt lõi.

Ông Cố Vân Trường, chuyên 
gia cao cấp Sàn giao dịch công 
nghệ Trung Quốc chia sẻ, đối 
với các sàn giao dịch công nghệ 
ở Trung Quốc, Bộ KH&CN giúp 
thành lập, xây dựng mô hình 
cho sàn giao dịch Trung Quốc 
hoạt động, không cấp kinh phí 
mà giao việc cho sàn giao dịch.

Ở Trung Quốc có 29 sàn 
giao dịch tại các địa phương, 
29 sàn giao dịch này không 
vận hành và kinh doanh giống 
nhau, các sàn này không liên 
kết mà hoạt động độc lập và 
cạnh tranh lành mạnh.

“Bộ KH&CN Trung Quốc là 
đơn vị thành lập và xây dựng 
mô hình của sàn giao dịch công 
nghệ Trung Quốc. Khi thành 
lập, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã 
xác định, Bộ không cho tiền mà 
sẽ cho nhiệm vụ. Lý do của chủ 
trương này là, thời kỳ sàn giao 
dịch được thành lập, có 2-3 
đơn vị khác được nhà nước 

cấp kinh phí hoạt động nhưng 
không hiệu quả. Sau 5 năm 
hoạt động, chúng tôi thấy đây là 
quyết định đúng hướng” – ông 
Cố Vân Tường khẳng định.

Mặc dù đạt được những kết 
quả nhất định nhưng công tác 
phát triển thị trường KH&CN 
vẫn còn gặp những khó khăn, 
ông Phạm Đức Nghiệm – Phó 
Cục trưởng Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN cho biết:

Luật chuyển giao công nghệ 
năm 2017 đã quy định cụ thể, 
bổ sung các nội dung về định 
hướng phát triển thị trường 
công nghệ của Việt Nam. Đến 
thời điểm hiện tại, phát triển thị 
trường công nghệ của Việt Nam 
còn rất nhiều nút thắt, rào cản, 
khó khăn cần tiếp tục nghiên 
cứu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 
thiện các khung pháp lý về mặt 
thể chế cũng như định hướng 
phát triển thị trường KH&CN.

Hiện tại, chúng ta chưa có 
các sàn giao dịch công nghệ 
quốc gia một cách đúng nghĩa, 
các hoạt động của sàn còn chưa 
hiệu quả như kỳ vọng, sàn giao 
dịch công nghệ là một chủ thể 
của định chế quan trọng của thị 

trường KH&CN.

TS, Bùi Văn Quyền – Cục 
Công tác phía Nam cho rằng 
để phát triển các sàn giao dịch 
công nghệ cần xây dựng bổ 
sung chính sách có tính đặc 
thù, đi trước, vượt trước cho 
sàn giao dịch công nghệ đặc 
biệt là kinh phí cho hoạt động 
và chi tiêu tài chính; đào tạo 
đội ngũ chuyên nghiệp và năng 
động; tạo lập mạng lưới dịch 
vụ rộng ở các địa phương, đổi 
mới mô hình hoạt động theo kịp 
với thực tiễn quốc tế và trong 
nước, đổi mới trong đánh giá, 
lựa chọn kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ, công nghệ có khả 
năng thương mại.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
đã được nghe trao đổi về các 
vấn đề xung quanh như: Kinh 
nghiệm, mô hình, cơ chế chính 
sách phát triển sàn giao dịch 
công nghệ Trung Quốc, Sàn 
giao dịch công nghệ từ kinh 
nghiệm Thượng Hải đến thực 
tiễn thành phố Hồ Chí Minh, 
Sàn giao dịch công nghệ và 
thiết bị Hải Phòng – hiện trạng, 
thách thức và triển vọng trong 
bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

(Theo tamnhin.net)
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ (PD) CHO LS-VINA
NGÀY 25/6/2016 ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT CỦA TT-GROUP ĐÃ CÓ BUỔI CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ ĐO PD CỦA HÃNG HAEFELY TEST AG-THỤY SĨ CHO CÁC CÁN BỘ KỸ 
THUẬT CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP LS – VINA THEO HỢP ĐỒNG SỐ 
16/01-LSVINA-TTG ĐƯỢC KÝ KẾT GIỮA HAI BÊN.

Hệ thống đo PD kỹ thuật số DDX9121b là thế hệ mới với nhiều tính năng ưu việt, được sử dụng 
chuyên cho đo PD tại các nhà máy sản xuất máy biến áp, máy biến dòng, máy biến điện áp, 
chống sét van…hàng đầu trên thế giới.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN  VÀ HỆ THỐNG LS – VINA là đơn vị trong hệ thống tập 
đoàn LSIS tại Việt Nam cũng đã sử dụng hệ thống đo PD mã hiệu DDX7000 và hệ thống thử cao áp 
của Hipotronics từ những năm 2000 cho thí nghiệm xuất xưởng cáp lực cao áp 220kV.

Tại Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-QUATEST 1 cũng đang sử 
dụng hệ đo PD của hãng Haefely.

Một số hình ảnh buổi chuyển giao công nghệ của TT-Group cho CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 
CÔNG NGHIỆP LSIS – VINA:

 

Nguồn: tt-group.com.vn 
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Chuyển giao công nghệ 

SẢN XUẤT GỖ VÁN ÉP THÂN THIỆN 
VỚI MÔI TRƯỜNG

NGÀY 14/1/2018, PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆP ĐÃ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN 
BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE, CÔNG TY TNHH HIỆP THANH 
NHẰM THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN, SẢN XUẤT 
GỖ VÁN ÉP TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ DỪA – CÂY TRỒNG CHỦ LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG.  

Tham dự buổi làm việc có 
TS. Lê Văn Tân – Giám 
đốc Sở Khoa học Công 
nghệ tỉnh Bến Tre, lãnh 

đạo các phòng ban trực thuộc 
Sở, ông Ngô Văn Hiển – Giám 
đốc Công ty TNHH Hiệp Thanh. 
Về phía Đại học Thủ Dầu Một có 
PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – 
Phó Hiệu trưởng, TS. Trần Văn 
Trung – Trưởng phòng Khoa 
học, PGS.TS Hoàng Xuân Niên 
– Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu phát triển công nghệ (chủ 
nhiệm công trình nghiên cứu).

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp 
cho biết, mục tiêu chiến lược 
hoạt động nghiên cứu – chuyển 
giao công nghệ của Nhà trường 
là hướng đến nghiên cứu ứng 
dụng và thương mại hóa sản 
phẩm khoa học. Trong nhiều 
năm qua, trường Đại học Thủ 
Dầu Một đã trở thành đối tác 
tin cậy trong nhiều dự án, công 
trình nghiên cứu, chuyển giao 
khoa học công nghệ, cung ứng 
sản phẩm và dịch vụ cho thị 
trường. Tiếp nối các dự án hợp 
tác đã được ký kết giữa Trường 

và tỉnh Bến Tre, đợt này, Trường 
chính thức tiến hành chuyển 
giao công nghệ chế tạo gỗ ván 
ép từ xơ dừa cho các doanh 
nghiệp địa phương, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Tỉnh.

Trao đổi về công trình 
nghiên cứu chế tạo vật liệu mới 
từ liệu xơ dừa, PGS.TS Hoàng 
Xuân Niên - chủ nhiệm - đã giới 
thiệu các thông số chi tiết của 
sản phẩm, đồng thời tư vấn, 
giải đáp về chất lượng, quy 
trình sản xuất và công năng 

Dự kiến, trong tháng 3/2018, lễ bàn giao công nghệ sản xuất gỗ ván ép từ xơ dừa sẽ chính thức được tổ chức
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của thành phẩm khi đưa vào sử 
dụng. Nếu đem so sánh chất 
lượng với các sản phẩm gỗ 
ván ép khác thì gỗ ván ép xơ 
dừa có màu sắc đẹp, vân thớ 
của gỗ có thể mô phỏng theo 
gỗ quý hiếm hoặc tùy theo sở 
thích của người tiêu dùng; đặc 
biệt, tính năng cơ học của gỗ 
ván ép xơ dừa chịu được trọng 
tải lớn, gỗ không bị biến dạng, 
tuổi thọ sử dụng trên 50 năm.

Theo TS. Lâm Văn Tân – 
Giám đốc Sở Khoa học Công 
nghệ tỉnh Bến Tre chia sẻ, hiện 
nay diện tích cây dừa lâu năm 
của Tỉnh rất lớn (40.000 hecta), 
hiệu quả kinh tế thấp và cần 
được trồng thay thế. Do đó, 
việc nghiên cứu sử dụng xơ 
dừa chế tạo thành vật liệu mới 
(gỗ ván ép) sử dụng trong xây 
dựng và sản xuất đồ mỹ nghệ 

có ý nghĩa rất lớn đối với địa 
phương. Dự án chuyển giao 
công nghệ lần này sẽ góp phần 
phát huy tiềm năng lợi thế của 
ngành sản xuất nông nghiệp, 
tận dụng được thế mạnh 
nguyên liệu sẵn có từ cây dừa – 
cây trồng chủ lực của tỉnh nhà.  
Đại diện doanh nghiệp sẽ tiếp 
nhận công nghệ chế tạo gỗ từ 
xơ dừa, ông Ngô Văn Thanh – 
Giám đốc Công ty TNHH Hiệp 
Thanh vui mừng cho biết, thị 
trường các loại vật liệu xây 
dựng và sản phẩm mỹ nghệ 
sử dụng nguồn nguyên liệu 
thân thiện với môi trường đang 
rất được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Với công nghệ sản 
xuất gỗ từ xơ dừa của trường 
Đại học Thủ Dầu Một, doanh 
nghiệp có thể mở ra hình thức 
sản xuất chế biến gỗ theo một 

quy trình công nghệ mới, hiện 
đại với các mặt hàng vật liệu 
xây dựng, đồ gia dụng, đồ mỹ 
nghệ mang tính ứng dụng cao. 
Sau khi hoàn tất thủ tục, công 
ty sẽ sớm đưa vào sản xuất.

Kết thúc buổi làm việc, ba 
bên đã thống nhất các điều kiện 
chuyển giao công nghệ sản 
xuất gỗ ván ép từ xơ dừa. Cụ 
thể, trường Đại học Thủ Dầu 
Một hoàn tất các thủ tục pháp lý 
chuyển giao quy trình chế biến, 
tư vấn trang thiết bị máy móc 
vận hành sản xuất cho Công 
ty TNHH Hiệp Thanh dưới sự 
chứng kiến của Sở Khoa học 
Công nghệ tỉnh Bến Tre. Dự 
kiến, trong tháng 3/2018, lễ 
bàn giao sẽ chính thức được tổ 
chức

Nguồn: tdmu.edu.vn
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Hệ thống giám sát và điều khiển 
đèn tín hiệu đường thủy

 
Mã số: VN332

Tên CN/TB chào bán: Hệ thống giám sát và điều khiển đèn tín hiệu đường thủy  
Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  
Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác  

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Ứng dụng:
- Giám sát, điều khiển đèn tín hiệu giao thông đường thuỷ.
- Phát triển cho hệ thống cảnh báo tại cây ATM.
- Phát triển cho hệ thống giám sát xe buýt.
Tính năng sản phẩm:
- Giám sát, cảnh báo và điều khiển hoạt động của các thiết bị báo hiệu.
- Đèn báo hiệu thực hiện nhiệm vụ gửi thông số và tình trạng hoạt đông. Đồng thời đèn tín hiệu sẽ 
nhận các tín hiệu điều khiển từ xa.
- Thông tin về tình trạng hoạt động của các thiết bị báo hiệu được hiển thị đầy đủ trên bản đồ số.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán
•  Giao thông vận tải đường sông
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
•  Thỏa thuận với khách hàng
TỪ KHÓA:
Hệ thống giám sát; Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu; Đèn tín hiệu đường thủy; Hệ thống giám sát và 
điều khiển đèn tín hiệu đường thủy

01

02

03

 Công nghệ  chào bán
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  
VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN CÂY PAM GARDEN
 

Mã số: VN33207
 Tên CN/TB chào bán: Hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn cây PAM 
GARDEN  

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  

Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác 

 

Techmart đã tham dự: IT Techmart 2018

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Hệ thống Pam Garden là giải pháp toàn diện cho các mô hình nhà vườn, sân thượng phục vụ 

mục đích tưới tiêu tự động cho từng hộ gia đình.

Với hệ thống cảm biến Pam Sensor, bạn sẽ biết được sự ảnh hưởng từ môi trường ngoài đến 
cây của bạn thông qua các chỉ số về đất (nhiệt độ, độ ẩm, pH), không khí (nhiệt độ, độ ẩm, cường 
độ ánh sáng) hay tốc độ, lưu lượng dòng chảy của nước. Từ đó, sẽ có những hành động để phù 
hợp nhất cho cây của bạn.

Bộ điều khiển Garden Controller sẽ là trung tâm của hệ thống, giúp kết nối giữa người dùng với 
cảm biến, hệ thống tưới tiêu và phần mềm hoạt động.

Phần mềm Pam Garden sẽ giúp bạn điều khiển hệ thống tưới, quan sát theo dõi các chỉ số môi 
trường thông qua hệ thống cảm biến Pam Sensor khi bạn ở bất cứ đâu. Ngoài ra, có rất nhiều chức 
năng khác như: hẹn giờ, đặt ngưỡng cảnh báo, theo dõi camera, xem biểu đồ chỉ số môi trường…

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Nông nghiệp và lâm nghiệp

•  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Ưu điểm CN/TB: - Thiết bị được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam. Nền tảng thu 
thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu vận hành trên cloud và được các kỹ sư Việt Nam kiểm soát hoàn toàn. 
- Khả năng tuỳ biến theo yêu cầu sử dụng của khách hàng cao.

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
•  Thỏa thuận với khách hàng

Từ khóa: Hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn cây; Pam Garden; Hệ 
thống giám sát môi trường cho vườn cây; Hệ thống điều khiển tự động cho vườn cây
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HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT 
MICROGRID CÓ NGUỒN ĐIỆN GIÓ

 

Mã số: VN332064
Tên CN/TB chào bán: Hệ thống điều khiển, giám sát Microgrid có nguồn điện gió  

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  

Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác 

 

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Phần cứng: mô hình hệ thống:

- Mô hình hệ thống được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển trực quan bao gồm 1 phần tử điều 
khiển trung tâm là PLC S7-1200, các phần tử đóng cắt mạch lực là các rơle trung gian, mạch điều 
khiển lượng công suất phân phối cho nút tải và khoá điều khiển, các nút ấn, đèn báo trạng thái.

- Vận hành sản phẩm: các lệnh thao tác đóng cắt mạch có thể thực hiện tại bảng điều khiển 
thông qua khoá điều khiển, nút ấn để lựa chọn lấy điện từ từng lộ nguồn hay cấp điện cho từng lộ 
phụ tải. Để thao tác từ xa, người vân hành gửi lệnh điều khiển nhờ kết nối máy tính với PLC S7-
1200 qua mạng LAN.

Phần mềm: chương trình giám sát điều khiển từ xa toàn bộ hệ thống: phần mềm điều khiển 
riêng được thiết kế để thu thập thông tin về điện áp tại các nút, chế độ vận hành tại chỗ hay từ xa, 
đóng cắt các mạch phụ tải. Mỗi thao tác đóng cắt đều có đèn ảo trên phần mềm hiển thị tương ứng. 
Lượng công suất cấp cho phụ tải được điều chỉnh bởi ô % output setup. Nếu nhập quá 100% thì lập 
tức đèn báo sự cố trên cả phần mềm và phần cứng đều sáng nhấp nháy, đồng thời, còi hiệu liên 
tục báo cho người vận hành biết để giải trừ.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Chế tạo máy

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao:
•  Thỏa thuận với khách hàng

Từ khóa:  Hệ thống điều khiển Microgrid; Hệ thống giám sát Microgrid;  
Hệ thống giám sát Microgrid có nguồn điện gió



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

27 

Thiết bị thu thập và truyền nhận dữ liệu quan trắc 
môi trường tự động Data Logger DH 100-W

 
  Mã số: VN33207
Tên CN/TB chào bán: Thiết bị thu thập và truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động 
Data Logger DH 100-W  
Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  
Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác  
Techmart đã tham dự: IT Techmart 2018
Mô tả quy trình CN/TB:
Máy chủ thu thập dữ liệu DH 100-W là một máy tính chủ phục vụ việc thu thập số liệu được 
truyền nhận từ các cảm biến, thiết bị phân tích, thiết bị lấy mẫu. DH 100-W giao tiếp trực tiếp với 
các thiết bị này nhằm thu thập thông tin, lưu trữ thông tin, ra mệnh lệnh điều khiển và truyền số 
liệu trực tuyế về trung tâm xử lý. DH 100-W cũng được sử dụng để quản lý trạm và quản lý các 
công việc bảo trì trạm quan trắc.
Lĩnh vực áp dụng:
•  Bảo vệ môi trường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: - Thiết bị được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam. - Phần mềm 
được các kỹ sư Việt Nam kiểm soát hoàn toàn. - Khả năng tuỳ biến theo yêu cầu sử dụng của 
khách hàng cao.
Phương thức chuyển giao:
•  Thỏa thuận với khách hàng
Từ khóa:
Thiết bị thu thập và truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động Data Logger DH 100-W; 
Data Logger DH 100-W; Thiết bị thu thập và truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động; 
Thiết bị quan trắc môi trường tự động
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NHÃN GẮN CHIP  
CHỐNG GIẢ SIÊU AN TOÀN: JEPTAGS

Mã số: VN33207

Tên CN/TB chào bán: Nhãn gắn chip chống giả siêu an toàn: Jeptags  

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  

Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác 

    Techmart đã tham dự: IT Techmart 2018

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Đây là công nghệ chống giả thế hệ mới thay thế hoàn hảo cho các giải pháp chống giả hiện 

tại đang còn rất nhiều hạn chế. Trong Jeptags có gắn một con chip rất nhỏ biến sản phẩm trở 
thành sản phẩm thông minh xác định được ngay nguồn gốc xuất xứ, quản lý hàng hoá trong 
kho,… hoàn toàn tự động. Với cấu trúc công nghệ cao, bảo mật phân tầng nhiều lớp và chỉ sử 
dụng 1 lần duy nhất, khi bóc ra Jeptags sẽ không hoạt động nhằm ngăn ngừa việc tái sử dụng, 
đặc biệt đảm bảo độ tin cậy vượt trội và không thể làm giả. Khi gắn Jeptags lên sản phẩm người 
sử dụng dễ dàng kiểm tra sản phẩm chính hang bằng điện thoại thông minh, Jeptags hoạt động 
khi có kết nối không dây trong phạm vị tầm ngắn (NFC) với các thiết bị di đông. Jeptags có giá 
thành phù hợp với thị trường, thân thiện với người dung và nhà sản xuất giúp dễ dàng tiếp cận 
với người sử dụng.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN: Thương mại hoá

Ưu điểm CN/TB: - Jeptags là “Nhãn chống giả gắn chip siêu an toàn” duy nhất trên thị trường 
- Công nghệ chip NFC thay thế cho mã Vạch, mã Qrcode, tem phủ cào SMS - Xác định ngay 
vị trí địa lý nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm qua kinh độ, vĩ độ bằng vệ tinh GPS - Dễ dàng 
kiểm tra bằng điện thoại thông minh - Biến sản phẩm của ban trở thành sản phẩm thông minh - 
Jeptags có công nghệ cao nhưng hoạt động cực kì đơn giản và dễ sử dụng - Quản lý hàng hoá 
trong kho - Đặc biệt không thể làm giả

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
•  Thỏa thuận với khách hàng

Từ khóa: Nhãn gắn chip chống giả siêu an toàn: Jeptags; Nhãn gắn chip chống giả; Chip 
chống giả; Jeptags
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Thiết bị đo độ xuyên kim: PNR 12
Mã số:

Tên CN/TB chào bán: Thiết bị đo độ xuyên kim: PNR 12  
Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  
Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác  

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB: 
Thiết bị đo độ xuyên kim PNR 12 xác định khả năng bền của vật liệu khi bị đâm xuyên bằng thiết bị 

xuyên kim đặc biệt. Vật liệu càng cứng càng đòi hỏi xuyên kim nhọn và sắc. Thiết bị xuyên kim được 
sử dụng trong phân tích mềm và độ đặc của mẫu nhờn cao hoặc tương đối cứng, nhão hoặc kem.

Tính năng
Mũi xuyên được kèm theo cảm biến lực (tùy chọn) sẽ phát hiện bề mặt mẫu ngay cả dưới nước. 

Thiết bị sẽ tự động khởi động quá trình kiểm tra chuẩn và kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.
Những mẫu thông thường như nhựa đường <160 PU ( 1 PU= 0.1 mm), các parafin và các vật liệu 

cứng khác.
•         20 chương trình (16 trong đó là có thể do người sử dụng quy định một cách cá nhân hóa).
•          Chuyển đổi dữ liệu một cách tự động (nhóm NLGI, giá trị nhừa đường EN, côn ¼ đến côn rắn 

và côn ½ đến côn rắn)
•         Bộ hiển thị giới hạn với một bộ cảnh báo khi giá trị kiểm tra dưới giá trị cài đặt.
•           Cơ sở dữ liệu được thống kê rõ ràng (dung lượng lên tới 200 kiểm tra, các giá trị max/min/

trung bình).
•         Xuất dữ liệu qua cổng USB, chuyển đổi dưới thành file excel
•         Tự động đo với các mẫu dẫn điện
 Vận hành thuận tiện:
 •         Sự chiếu sáng mẫu bằng đèn LED độ sáng cao và kính lúp giúp tăng độ chính xác của bộ phát 

hiện bề mặt.
•         Bộ phận truyền động bánh đà (kéo và đẩy).
•         Bảo vệ bằng password.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Mẫu chuẩn các chất và vật liệu
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
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TỔNG HỢP BẰNG VI SÓNG 
Ở QUY MÔ KILOGRAM: MASTERWAVE BTR

Mã số:

Tên CN/TB chào bán: Tổng Hợp Bằng Vi Sóng ở Quy mô kilogram: Masterwave BTR         

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  

Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác 

 

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB: 

Dựa trên một kỹ thuật mới có tính cách mạng, thiết bị phản ứng hoàn toán mới loại để bàn Mas-
terwave BTR để lần đầu tiên đưa kỹ thuật tổng hợp bằng vi sóng tới mức kilogram (kilolab). Năng 
suất trong phòng thí nghiệm được tăng lên đáng kể tới kilogram mỗi ngày. Máy khuấy cánh dẫn 
động từ tính của thiết bị phản ứng đáp ứng các chế độ khuấy từ độc lập cho mỗi thành phần riêng 
biệt. Nhờ kỹ thuật đo nhiệt độ cảm biến nâng cao, Masterwave BTR tập trung vào độ chính xác nhiệt 
độ cao yêu cầu để trực tiếp truyền phương pháp từ bất cứ thiết bị vi sóng nhỏ hơn nào.

TÍNH NĂNG
 -    Năng lượng vi sóng lắp đặt 1700 W
-    Bình chứa phản ứng 1 Lít có khóa cài chốt.
-    Sensor nhiệt độ PT100 nâng cao
-    Máy khuấy cơ tích hợp sẵn cùng với phần chế độ khấy chỉ dẫn theo phần mềm
-    Phần mềm trực quan với màn hình thao tác cảm ứng
-    Các điều kiện phản ứng 250 °C và 30 bar
-    Chất lỏng làm lạnh trong suốt với vi sóng ổn định tuần hoàn.
-    Điều khiển từ xa có thể lựa chọn (nguồn mở VNC)
-    Năng xuất và hiệu năng được chấp nhận trong công nghiệp
-    Thể tích phản ứng: 250 - 750 mL
-    Vận tốc khuấy: 0 - 600 rpm
-    Xuất dữ liệu qua thẻ nhớ USB hoặc Ethernet
-    Chuẩn bị các thông số phản ứng bằng một click
-     Tích hợp hệ thống làm lạnh tuần hoàn kín: Làm lạnh hiệu quả bằng chất lỏng làm mát trong 

suốt với vi sóng

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Từ khóa: Tổng Hợp Bằng Vi Sóng; Tổng Hợp Bằng Vi Sóng ở Quy mô kilogram; Masterwave 
BTR; Thiết bị phòng thí nghiệm;
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THIẾT BỊ CHƯNG CẤT XĂNG DẦU TỰ ĐỘNG: ADU 5
 Mã số:

Tên CN/TB chào bán: Thiết bị chưng cất xăng dầu tự động: ADU 5  
Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  
Chỉ số phân loại SPC:
•  Các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, định vị và các mục đích khác  

Mô tả quy trình CN/TB: ADU 5 là giải pháp lý tưởng cho các phép kiểm tra tự động chưng cất khí 
quyển với độ chính xác cao các đặc tính bay hơi của các sản phẩm hóa dầu như nhiên liệu truyền 
thống, diesel sinh học và dầu hỏa phối trộn ethanol.

Tính năng
•   Tối ưu hệ thống gia nhiệt tự động
•   Độ chính xác cao
•   Phần mềm tiên tiến
•   An toàn cao
•   Phạm vi ứng dụng rộng rãi
Vận hành thuận tiện
•   ADU 5 đưa ra những điều kiện chưng cất tốt nhất tùy theo chương trình đã chọn. Tính năng 

này cho phép điều khiển nhiệt độ tốt nhất để đảm bảo tỷ lệ chưng cất tối ưu, đặc biệt là các hỗn hợp 
phức tạp.

•  Nhờ có khả năng ổn định nhiệt độ cao, khả năng hiệu chuẩn kết quả tới áp suất chuẩn và khả 
năng điều khiển tỷ lệ chưng cất hoàn hảo, ADU 5 đảm bảo kết quả chính xác với độ lặp lại cao.

•  Phần mềm của ADU 5 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, thân thiện với người sử dụng. Giao diện 
sử dụng mới được thay đổi hoàn toàn theo mong muốn của người sử dụng.

•  Với phạm vị ứng dụng rộng rãi, ADU 5 đặc biệt có thể phân tích chỉ số cetan, phân tích điểm 
khan, tính toán chỉ số vận hành trôi chảy và dải nhiệt độ mở rộng. Nó cũng có thể đáp ứng  phần bã 
đáy theo tiêu chuẩn EN ISO 10370

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Đo lường
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Từ khóa: Thiết bị chưng cất xăng dầu tự động: ADU 5; Thiết bị chưng cất; Thiết bị phòng thí 

nghiệm;
Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874               Fax: 024.38249874
Email: techmart@vista.gov.vn            http://www.techmartvietnam.vn
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01

02

03  Công nghệ  tìm mua

Tìm kiếm Polycarbonate (PC) hoặc máy pha trộn 
cải thiện độ bền màu sau khi chịu được thời tiết 

mà không có lớp phủ
Được đăng bởi Covestro LLC Responsive · Sáng tạo kỹ thuật cụ thể · Thời hạn 15/07/2017 · Hoa Kỳ

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Polycarbonate (PC) đang ngày càng được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong đó cung cấp một 

bề mặt hấp dẫn nhưng vẫn bền. Theo truyền thống, các bộ phận bằng nhựa phải được tráng để tạo 
bề mặt hấp dẫn. Giờ đây, những người chế tạo khuôn mẫu đang tìm kiếm các máy pha chế PC và 
PC có thể chịu đựng được nhiều năm hao mòn và tiếp xúc với môi trường, nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng thẩm mỹ mà không cần sơn. Các chất ổn định tia cực tím được sử dụng để bảo vệ máy tính 
thông thường khỏi sự xuống cấp của ảnh và để duy trì sự xuất hiện và tính chất cơ học của PC và 
hỗn hợp PC khi chịu được thời tiết. Bộ phận điều chỉnh tác động của Aliphatic được sử dụng cho 
máy pha PC, vì chúng ít nhạy cảm với “sự phân hủy cao su”. Các chất ổn định và phụ gia tia cực 
tím hiện tại không đủ để bảo vệ độ bền màu của những bộ phận này sau khi phơi nhiễm tia UV dài.  
Chúng tôi sẵn sàng làm việc với người giải quyết để tinh chỉnh cách tiếp cận và làm mẫu. Chúng 
tôi cũng có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu đặc tính vật liệu, phân tích công việc, và kiểm tra vật lý cần 
thiết để xác nhận các giải pháp.

YÊU CẦU KỸ THUẬT
•	 Sự thay đổi màu (delta E) của hỗn hợp PC và PC nên ít hơn 3 sau 2.000-2.500 giờ bức xạ 

UV (QUV-A) • Giải pháp nên bao gồm màu sáng (trắng, màu be, xám nhạt), và Độ giữ bóng> 90%.

TÌM KIẾM CÁC ĐỀ XUẤT VỀ CÁC CÔNG NGHỆ CÓ KHẢ NĂNG 
MỞ RỘNG VỀ MẶT KINH TẾ, GIÚP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH KHỬ CLO.
Được đăng bởi Covestro LLC Responsive · Sáng tạo kỹ thuật cụ thể · Hoa Kỳ

KẾT QUẢ MONG MUỐN
Các công nghệ hiện tại để làm sạch clo bao gồm các quá trình sử dụng nhiều năng lượng như ngưng 

tụ. Yêu cầu công nghệ mới về các thủ tục thanh lọc Cl2 hiệu quả. Những đề xuất này bao gồm các công 
nghệ khả thi về kinh tế, có khả năng mở rộng giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong quá trình làm sạch clo.  
Tùy thuộc vào giải pháp, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng để xem xét cấp giấy phép, hợp tác công nghệ, 
hoặc dự án đối tác tài trợ.

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Clo (Cl2) là một trong những hóa chất cơ bản quan trọng nhất trong ngành hóa chất.  Sản xuất 

công nghiệp đạt được bằng quá trình clo-kiềm, trong đó Cl2 được thu thập từ các dòng thải pha 
khí của một tế bào điện hóa. Tùy thuộc vào mặt bên của tế bào điện cực, anode hoặc catốt, nước 
thải pha khí chứa một hỗn hợp của Cl2 và 0,5% oxy (O2), hoặc 98% hydro (H2). Hiệu quả tách 
Cl2 từ O2 và H2 là cần thiết cho việc sử dụng chúng trong hoạt động công nghiệp xuống cấp.  
Chúng tôi sẵn sàng làm việc với người giải quyết để tinh chỉnh cách tiếp cận và làm mẫu. Chúng 
tôi cũng có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu đặc tính vật liệu, phân tích công việc, và kiểm tra vật lý cần 
thiết để xác nhận các giải pháp.
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TÌM KIẾM MỘT PHỤ GIA PHA CHẾ CHO MỘT LOẠI NHỰA 
POLYCARBONATE TRONG SUỐT KHÔNG CÓ HÀM LƯỢNG HALOGEN,  

NHƯNG CÓ THỂ VƯỢT QUA CÁC BÀI KIỂM TRA 
KHẢ NĂNG CHỊU LỬA TIÊU CHUẨN UL-94.

Được đăng bởi Covestro LLC Responsive · Sáng tạo kỹ thuật cụ thể· 

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Polycarbonate (PC) được sử dụng để làm các ống kính cho các ứng dụng ánh sáng do tính chịu 

nhiệt tốt và tính chất truyền ánh sáng. Tải trọng phụ gia tổng thể không được làm giảm tính dẻo dai 
hoặc độ trong suốt của nhựa. Lưu ý rằng các chất phụ gia chống cháy cần được pha trộn hoặc kết 
hợp thành nhựa. Sẵn sàng thương mại hóa và hiệu quả chi phí của tất cả các hợp chất và thành 
phần cần thiết là những yêu cầu quan trọng. Tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của giải pháp đề xuất, 
chúng tôi sẵn sàng làm việc với người giải quyết để tinh chỉnh cách tiếp cận và làm mẫu. Chúng tôi 
cũng có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu đặc tính vật liệu, phân tích công việc, và kiểm tra vật lý cần 
thiết để xác nhận các giải pháp.

YÊU CẦU KỸ THUẬT
•	 Nhựa PVC phức hợp phải phù hợp cho việc đúc phun (MW> 10.000, chỉ số dòng chảy chảy> 

10cm3 / 10min), và để đùn (MW <6000, chỉ số dòng chảy chảy <6 cm3 / 10 phút) Khả năng truyền 
ánh sáng> 88%, có sương mù <1%, và chỉ số ôn hòa <2 trước khi thêm bất kỳ chất màu

CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI
•	 Sửa đổi thành phần và / hoặc chất phụ gia cho công thức có thể bao gồm silicone, nitơ và 

phốt pho với các lượng tương đối khác nhau và trong khoảng cách hình học đặc biệt và khoảng 
cách đặc biệt của nhau. Có một số suy đoán rằng khoảng cách tương đối của các yếu tố này có thể 
tạo ra một hiệu ứng hiệp đồng.

CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ CỐ GẮNG TRƯỚC ĐÓ (BỊ LOẠI BỎ)
•	 Phosphazene trimers (gồm photpho và nitơ xen kẽ để làm vòng) là một chất làm chậm cháy 

hiệu quả do sự kết hợp của photpho và nitơ. Tuy nhiên, chúng rất đắt và làm giảm sự chuyển tiếp 
thủy tinh của polycarbonate. Các nhóm phụ trên phốt pho có thể được thay thế bằng nhiều loại phân 
tử khác nhau, nhưng chỉ có các nhóm phenoxy mới có mặt trên thị trường.

GIỚI THIỆU CÔNG TY COVESTRO LLC
Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ
Covestro là nhà sản xuất hàng đầu về polyme có giá trị cao và các giải pháp sáng tạo cho các 

ngành then chốt như vận tải, xây dựng, điện tử, đồ gỗ, thiết bị thể thao và hàng dệt may. Chúng 
tôi phát triển các sản phẩm, quy trình và ứng dụng mới thúc đẩy ranh giới của công nghệ và đổi 
mới. Tầm nhìn của chúng tôi tại Covestro rất đơn giản và rõ ràng: chúng tôi muốn làm cho thế giới 
trở thành một nơi sáng sủa hơn. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho sự đổi mới và thúc đẩy 
tăng trưởng thông qua các công nghệ và sản phẩm có lợi cho xã hội và giảm tác động đối với môi 
trường. Chúng tôi là một công ty toàn cầu với 8 địa điểm sản xuất, khoảng 16.000 nhân viên, 2.000 
sản phẩm và khoảng 11.7 tỷ euro doanh số bán hàng.Đầu tư hàng năm của chúng tôi vào nghiên 
cứu và phát triển là khoảng 300 triệu Euro

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ
TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ÐT: 024.39342945/38249874               Fax: 024.38249874
Email: techmart@vista.gov.vn            http://www.techmartvietnam.vn
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TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

Email: techmart@vista.gov.vn     *   http://www.techmartvietnam.vn


