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

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

10.2018

Liên kết cùng phát triển bền vững



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

2 

MỤC LỤC

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
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Sáng 11/9 tại Hà Nội, 
Bộ trưởng Khoa học 
và Công nghệ Chu 
Ngọc Anh đã có buổi 

tiếp kiến Giáo sư Klaus Schwab, 
Chủ tịch điều hành Diễn đàn 
kinh tế thế giới (WEF). Tại đây 
Giáo sư Klaus cho biết, WEF 
đã mở trung tâm về cách mạng 
công nghiệp 4.0 tại Bắc Kinh 
(Trung Quốc), Singapore và sẽ 
xây dựng tại Việt Nam trong 
thời gian tới.

Ông đánh giá cao vai trò của 
Chính phủ Việt Nam, trong đó 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
tham gia thiết lập cơ chế chính 
sách tiếp cận cuộc cách mạng 
4.0, thúc đẩy môi trường kinh 
doanh, khuyến khích các doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. 

Trong đó ông đặc biệt nhấn 
mạnh tới môi trường sẵn sàng 
cho sự thay đổi, làm chủ và 

WEF SẼ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÁCH 
MẠNG 4.0 Ở VIỆT NAM

DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI ĐÃ MỞ TRUNG TÂM VỀ CÁCH MẠNG 4.0 TẠI 
TRUNG QUỐC, SINGAPORE VÀ THỜI GIAN TỚI SẼ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM.

phát triển các công nghệ mới 
như trí tuệ nhân tạo, robot.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
đánh giá cao sáng kiến của 
WEF và cá nhân  Chủ tịch điều 
hành WEF đã tổ chức Diễn đàn 
mở về khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong khuôn khổ WEF 
ASEAN 2018. Đây là cơ hội tốt 
để Việt Nam tiếp thu thông tin 
giá trị từ cộng đồng, chuyên gia 
của WEF để phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo của 
Việt Nam.

Ông Chu Ngọc Anh thông tin, 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
đang phối hợp với các bộ, 
ngành nghiên cứu xây dựng 
Chiến lược khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo tầm 
nhìn đến năm 2035 và kịch bản 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư cho Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và phát triển Truyền thông 
KH&CN- Bộ KH&CN

ĐIỂM TIN KH&CN

Giáo sư Klaus Schwab (bên phải) tặng Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 diễn ra tại Hà Nội từ 11/9 đến 13/9 với 
chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018, sáng 11/9 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Diễn đàn 
kinh tế thế giới tổ chức Diễn đàn mở về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Chu Ngọc Anh và Chủ tịch điều hành WEF - Giáo sư Klaus Schwab đồng chủ trì Diễn 
đàn.

Năm nay, 8 nước ASEAN sẽ có lãnh đạo tham dự, gồm Philippines, Malaysia, Indonesia, Myan-
mar, Campuchia, Singapore, Lào và Việt Nam.

Sự kiện thu hút 1.000 đại biểu tham dự và thảo luận về các vấn đề trong khu vực, từ chính trị, 
khởi nghiệp đến việc làm trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lãnh đạo 100 startup đại diện 
cho tinh thần khởi nghiệp của ASEAN cùng tham dự.
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DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ASEAN (WEF ASEAN) KHAI MẠC SÁNG 12/9 VỚI PHẦN 
CHIA SẺ VỀ LỰA CHỌN TRONG THỜI KỲ 4.0 CỦA LÃNH ĐẠO 7 QUỐC GIA ASEAN, PHÓ 
THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC HỒ XUÂN HOA VÀ CHỦ TỊCH WEF KLAUS SCHWAB. TỔNG 
BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CŨNG THAM DỰ. 

4 sáng kiến của Việt Nam 
cho ASEAN thời kỳ 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc mang tới 4 sáng kiến của 
Việt Nam nhằm đẩy nhanh quá 
trình phát triển cách mạng công 
nghiệp 4.0 và đẩy lùi những 
thách thức từ cuộc cách mạng 
này.
- Thứ nhất là việc kết nối số, chia 
sẻ dữ liệu; cùng với chú trọng 
thương mại điện tử, thanh toán 
điện tử. 
- Thứ hai, xây dựng cơ chế hài 
hoà môi trường kinh doanh, hệ 
thống luật pháp giữa các thành 
viên khu vực giúp nâng cao 
năng lực nội khối. 
- Thứ ba, ASEAN cần kết nối, 
vận hành các vườn ươm sáng 
tạo, và xây dựng khuôn khổ kết 
nối các vườn ươm này
- Cuối cùng, ông Phúc cho rằng, 
ASEAN cần hình thành mạng 
lưới giáo dục, xây dựng hệ thống 
học tập suốt đời. 

Thủ tướng Singapore Lý 
Hiển Long: Xây dựng khu vực 
tư nhân, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ

Thủ tướng Singapore Lý Hiển 
Long nhấn mạnh kết nối giữa 
các quốc gia trong khu vực. Ông 
nhận định các nước ASEAN có 
vị thế tốt để tận dụng cơ hội cuộc 
cách mạng này nhờ nền tảng 
quy mô GDP của cả khối đạt 
2.700 tỷ USD, lực lượng lao 
động trẻ có trình độ tốt và đã có 
những nền kinh tế phát triển dựa 

LÃNH ĐẠO 7 QUỐC GIA ASEAN CHIA SẺ 
VỀ LỰA CHỌN TRONG THỜI KỲ 4.0

trên công nghệ số. Tuy nhiên, 
để không bỏ lỡ cơ hội từ 4.0, 
việc xây dựng mạng lưới, tạo sự 
đồng bộ kết nối giữa các quốc 
gia là một trong những yêu cầu 
quan trọng.

Ông Lý Hiển Long đề cao vai 
trò của thương mại điện tử và 
giao thương không biên giới. 
Đây cũng là một trong những trụ 
cột để đưa ASEAN tiến tới một 
thể thống nhất. Nhắc tới Việt 
Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long 
cho rằng Singapore và Việt Nam 
đã có những thành tựu trong kết 
nối. Singapore đã đầu tư 11 tỷ 
USD với 800 doanh nghiệp, tạo 
ra công ăn việc làm cho 200.000 
lao động. Tại Việt Nam hiện 
cũng có 7 khu công nghiệp có 
sự hiện diện của doanh nghiệp 
Singapore. Sự kết nối này được 
Thủ tướng Singapore đánh giá 
là một trong những trụ cột quan 
trọng, và sẽ tiếp tục được thúc 
đẩy nhờ cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Tổng thống Indonesia 
Widodo: Chưa bao giờ chiến 
tranh thương mại bùng nổ 
như hiện nay

Tổng thống Joko Widodo 
thông tin, hồi tháng 4 đã công 
bố chương trình hướng tới 
Indonesia 4.0 để khẳng định 
quan điểm cuộc cách mạng này 
sẽ tạo ra nhiều công việc hơn là 
phá hủy, không chỉ trong dài hạn 
mà ngắn hạn.Ông cũng khẳng 
định tài nguyên là vô hạn. Công 
nghệ phát triển đã giúp con 
người sử dụng tài nguyên hiệu 
quả hơn, tạo ra những công cụ 
hữu ích, nhẹ nhàng hơn, đồng 
thời giảm tác động đến môi 
trường và thậm chí giảm bất 
bình đẳng giàu nghèo.

Thủ tướng Campuchia Hun 
Sen nhấn mạnh tinh thần 
doanh nhân và 4.0 là nhân tố 
chủ chốt để xác định hướng 
đi tiếp theo cho các nền kinh 
tế; định hình lại các nhân tố sản 
xuất, hành vi tiêu dùng... "Sự 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
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tiến bộ về công nghệ dựa trên 
trí tuệ thông minh, sử dụng 
người máy; công nghệ sinh 
học... đã đem lại sự thay đổi 
nhanh chưa từng thấy trong lịch 
sử", ông nói.

Riêng với Campuchia, ông 
cho biết, trong cuộc cách mạng 
4.0, quốc gia này đang trong lộ 
trình thúc đẩy phát triển tinh 
thần kinh doanh, văn hoá doanh 
nghiệp dựa trên cơ sở số hoá.

Thủ tướng Lào cũng đồng 
tình với quan điểm rằng thế 
giới sẽ tăng trưởng nhanh 
chóng trong thập kỷ tới và 
riêng với ASEAN, Cách mạng 
4.0 là cơ hội chưa từng có để 
phát triển về khoa học – công 
nghệ. Nó sẽ giúp các quốc gia, 
doanh nghiệp tăng năng suất 
lao động, khả năng cạnh tranh 
và hội nhập vào chuỗi giá trị 
trong khu vực cũng như trên thế 
giới.

Tuy vậy, sự tiến bộ của khoa 
học công nghệ cũng sẽ tạo ra 
nhiều thách thức, như khoảng 
cách phát triển hay an ninh 
mạng. Vì vậy, ông cho rằng 
ASEAN cần tiếp tục duy trì tính 
trung tâm, thống nhất, tăng 
nghiên cứu về 4.0 và đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng để đưa ASEAN đi 
lên.

Myanmar 'đi tắt' vào 4.0 với 
tâm thế 'nước đi sau'

Vì là nước đi sau, nên cách 
tiếp cận của Myanmar cũng 
khác biệt, khi chọn và đặt niềm 
tin vào yếu tố con người, phát 
triển hệ thống giáo dục và đưa 
những ý tưởng công nghệ, sáng 
tạo của người trẻ. Vì vậy, chỉ 
sau 5 năm, Myanmar đã bước 
đầu đạt được một số thành 
công, mà như so sánh của bà 
San Suu Kyi là "nhảy vọt", như 
truy cập băng thông rộng tăng 
từ 1% lên 105%; từ chỗ người 
dân cho rằng "giữ tiền an toàn 
nhất là nhét dưới đệm" thì nay 

30% đã gửi tiền vào ngân hàng 
và thực hiện các thao tác thông 
qua điện thoại di động kết nối 
mạng... Điều này giúp Myanmar 
không còn là người đi sau trong 
cách mạng 4.0.

Phó thủ tướng Thái Lan 
nhấn mạnh tầm quan trọng 
của sự kết nối với ASEAN, 
không chỉ về kết nối số, mà còn 
là kết nối thực thể, để nâng cao 
vai trò của ASEAN. Ông cũng 
cho biết với Thái Lan, Cách 
mạng 4.0 là “một bước ngoặt 
lớn trong cách sống, làm việc và 
kinh doanh” tại đây. Vì vậy, họ 
đã xây dựng một chính sách 
4.0, hướng tới chuyển đổi sang 
nền kinh tế được dẫn dắt bởi 
đổi mới – sáng tạo, tập trung 
phát triển nhân lực và các ngành 
công nghiệp mục tiêu.

Phó thủ tướng Trung Quốc: 
Chủ nghĩa bảo hộ là nguy cơ 
với kinh tế thế giới

Phó thủ tướng Trung Quốc 
Hồ Xuân Hoa cho rằng, vẫn còn 
những bất ổn tiềm ẩn trong kinh 
tế thế giới, nhất là tại các quốc 
gia vẫn ủng hộ tinh thần bảo hộ. 
"Đây có thể là nguy cơ với nền 
kinh tế thế giới", ông nêu. Tuy 
vậy, Phó thủ tướng Trung Quốc 
khẳng định, Trung Quốc sẵn 
sàng hợp tác với các quốc gia 
để nắm bắt cuộc cách mạng 
4.0, ứng phó với thách thức, 
xây dựng liên kết kinh tế toàn 
cầu. 

Trước đó, phát biểu đầu diễn 
đàn, Chủ tịch WEF - Klaus 
Schwab nhấn mạnh đây là "hội 
nghị thượng đỉnh cao cấp nhất 
được tổ chức", cho thấy tiềm 
năng khu vực ASEAN có sức 
mạnh như thế nào trong thế giới 
đang phân mảnh hiện nay. 

Theo chủ tịch WEF hiện có 
hai thách thức lớn. Một là, thế 
giới đang dịch chuyển từ hệ 
thống đơn cực sang đa cực, từ 
đơn phương sang đa phương.
Hai là, cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0 sẽ thay đổi kinh doanh, 
nền kinh tế, năng lực cạnh tranh 
toàn cầu. "20 năm tới sẽ hoàn 
toàn khác biệt so với hiện nay. 
Các quốc gia thành công từ 
cuộc cách mạng 4.0 sẽ được 
"định nghĩa" lại bởi hệ thống 
doanh nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp", ông nói.

Để thành công đòi hỏi các 
chính phủ ASEAN tạo ra các 
điều kiện phù hợp cho các công 
ty khởi nghiệp. "Cuộc cách 
mạng này sẽ xoá bỏ một số 
công việc nhưng cũng tạo ra cơ 
hội để các chính phủ làm việc 
với nhau, tạo mối tương tác 
nhiều hơn giữa Chính phủ và 
doanh nghiệp. Tôi tin tưởng 
rằng các quốc gia ASEAN với 
dân số trẻ tuổi, tinh thần kinh 
doanh cao sẽ là những người đi 
đầu, chứ không phải đi sau 
trong cuộc cách mạng này", ông 
tin tưởng.
                

                 Nguồn : VNExpress 
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Đây là nội dung được 
các đại biểu quan 
tâm tại diễn đàn “Mô 
hình liên kết thúc đẩy 

và phát triển thị trường KH&CN” 
được tổ chức tại Hà Nội vào 
sáng 30/8/2018, dưới sự chủ trì 
của Bộ KH&CN và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, sự phối hợp tổ chức 
giữa Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ (NATEC), Viện Phát 
triển doanh nghiệp (Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
Việt nam- VCCI), iBosses Việt 
nam, VAG, Tập đoàn Kangaroo.

Để góp phần phát triển thị 
trường KH&CN, tạo môi trường 
thuận lợi cho các thành phần 
tham gia thị trường, các hoạt 
động liên kết và xúc tiến phát 
triển thị trường KH&CN nhằm 
thúc đẩy các hoạt động thương 
mại hóa công nghệ, tài sản trí 
tuệ là rất quan trọng. Hiện nay, 
những mô hình về tổ chức 

trung gian đang tạo nên những 
cơ hội để các nhà đầu tư tìm 
kiếm được các sáng chế, kết 
quả nghiên cứu có tiềm năng 
thương mại hóa trong mọi lĩnh 
vực để ứng dụng phục vụ cho 
mục đích phát triển kinh tế, xã 
hội của Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát đổi 
mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp thuộc dự án FIRST-
NASATI thực hiện mới đây, có 
tới gần 85% các doanh nghiệp 
tự thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu phát triển để có 
được các sản phẩm mới, chỉ có 
gần 14% các doanh nghiệp đã 
phối hợp với các đơn vị bên 
ngoài để triển khai nghiên cứu 
đổi mới sản phẩm. Còn để đổi 
mới quy trình, chủ yếu các 
doanh nghiệp thực hiện thông 
qua phương thức đầu tư vào 
công nghệ mới hay nâng cấp/
chỉnh sửa công nghệ hiện tại, 
trong khi các hoạt động chuyển 
giao từ các tổ chức KH&CN 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT HIỆU QUẢ ĐỂ 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN

VẤN ĐỀ LIÊN KẾT CHUYỂN GIAO TRI THỨC, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIỮA 
CÁC NHÀ KHOA HỌC, VIỆN/TRƯỜNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP LÀ 
YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (KH&CN).

đến doanh nghiệp lại rất thấp 
(dưới 1%).

Điều này cho thấy sự liên kết 
giữa doanh nghiệp (bên cầu 
trong thị trường KH&CN) với 
các viện trường, các nhà khoa 
học (bên cung) vẫn còn rất hạn 
chế. Mặc dù câu chuyện “gắn 
kết giữa các nhà khoa học với 
doanh nghiệp” đã được đề cập 
nhiều trong các diễn đàn, hội 
thảo khác nhau, tuy nhiên vẫn 
còn một khoảng cách không 
nhỏ giữa nhu cầu đổi mới công 
nghệ phục vụ sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp với 
các kết quả nghiên cứu khoa 
học của các viện/trường.

Vì vậy, vấn đề liên kết chuyển 
giao tri thức, kết quả nghiên 
cứu giữa các nhà khoa học, 
viện/trường cho các doanh 
nghiệp là yếu tố quyết định giúp 
phát triển thị trường KH&CN, 
nhằm nâng cao trình độ KH&CN 
ở Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng, Diễn đàn là nơi chia sẻ 
cởi mở và thảo luận sâu sắc về 
những vấn đề thực tế đang 
vướng mắc để có được những 
tư vấn từ các nhà khoa học, các 
chuyên gia trong nước và quốc 
tế để có những giải pháp cụ thể 
cho từng mô hình của các 
chuyên gia nước ngoài. Qua 
đó, sẽ có sự cam kết cộng tác 
và thực hiện của các bên tham 
gia phát triển thị trường KH&CN. 

Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký 
kết hợp tác giữa Cục phát triển 
thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN và Tập đoàn EON 
reality Inc về mảng Công nghệ 
VR &AR (công nghệ thực tế ảo 
và thực tế ảo tăng cường).

ĐIỂM TIN KH&CN

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và 
phát triển Truyền thông KH&CN- Bộ 

KH&CN

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: các hoạt động liên kết và xúc tiến 
phát triển thị trường KH&CN nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa 
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ĐIỂM TIN KH&CN

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) và Ngân hàng Thế giới (WB), 
ngày 20/8/2018, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh 
Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH&CN 
(FIRST) đã ký thỏa thuận tài trợ cho các đơn vị 
thụ hưởng thuộc Hợp phần 1A – Chuyên gia 
giỏi nước ngoài về KH, CN và Đổi mới sáng tạo 
để thực hiện 13 tiểu dự án

Một trong những hợp phần quan trọng của dự 
án FIRST là khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi 
nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. Khoản tài trợ này được cấp cho các tổ 
chức công lập hoặc tư nhân nhằm khuyến khích 
các nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm người 
Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam và hợp tác với 
các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nhân 
ở Việt Nam

                                  Nguồn: www.first-most.vn

DỰ ÁN FIRST TÀI TRỢ CHO CÁC CHUYÊN GIA GIỎI NƯỚC 
NGOÀI TRONG 13 TIỂU DỰ ÁN

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN 
THÔNG 2018: “VÌ THÀNH PHỐ THÔNG MINH, ĐỔI MỚI, 
SÁNG TẠO”

Nhân kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Công nghệ 
thông tin - Truyền thông (CNTT-TT), Sở TT-TT 
TPHCM đã họp báo phát động Giải thưởng 
CNTT-TT TPHCM lần X, năm 2018 (ICT 
AWARDS) với chủ đề “Vì thành phố thông 
minh, đổi mới, sáng tạo” vào chiều 23/8.

Đây là giải thưởng do UBND TPHCM khởi động 
từ năm 2008. Giải thưởng năm 2018 đặc biệt 
chào đón sự kiện kỷ niệm 10 năm giải thưởng 
CNTT-TT. Trải qua một thập niên, giải thưởng đã 
mở rộng từ 4 lên 6 nhóm giải thưởng xét chọn 
cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực CNTT-TT, triển khai ứng 
dụng CNTT-TT và các sinh viên ngành CNTT-TT 
có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.
                          Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng 

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ I

Ngày 29/8/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn 
đàn Công nghiệp lần thứ I với chủ đề 
“Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản 

xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Việt Nam." Diễn đàn Công nghiệp lần 
thứ I là sự kiện đầu tiên của Viện KHCN Việt 
Nam - Hàn Quốc (VKIST) và các Hiệp hội Việt 
Nam trong ngành công nghiệp điện tử, tự động 
hóa và hỗ trợ phối hợp tổ chức nhằm tập trung 
tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp Việt 
Nam vừa và nhỏ.

  Do đó, đây là cơ hội để các doanh nghiệp nêu 
lên những khó khăn trong hiện tại và thảo luận 
về nhu cầu của mình trong quá trình sản xuất 
tự động hóa. Đồng thời, diễn đàn cũng là dịp 
để kết nối các doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp liên quan với những nhà nghiên cứu, 
khoa học của trường đại học, viện nghiên cứu.

  

 VKIST là tổ chức KH&CN công lập thuộc Bộ 
KH&CN Việt Nam thành lập thông qua dự án 
hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 
Hàn Quốc với sứ mệnh: “Trở thành một tổ chức 
hàng đầu trong nghiên cứu khoa học ứng dụng 
và phát triển các công nghệ tiên tiến liên quan 
đến ngành công nghiệp và tiến bộ kinh tế bền 
vững”. 
                                           Nguồn: Bộ KH&CN 
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ĐƯA SÂM NGỌC LINH TRỞ THÀNH SẢN PHẨM CHỦ LỰC QUỐC GIA

GIÁO SƯ ĐÀM THANH SƠN ĐƯỢC TRAO 
GIẢI DIRAC 2018

Ngày 5/9/2018, Bộ KH&CN 
đã tổ chức khánh thành 
Trung tâm Quốc gia nghiên 
cứu và phát triển sâm Ngọc 
Linh.

Đây là hạng mục đầu tiên 
thuộc dự án đầu tư “Nghiên 
cứu hoàn thiện quy trình công 
nghệ nhân giống, canh tác, 
mở rộng sản xuất, xây dựng 
và phát triển thương hiệu 
quốc gia cho sâm Ngọc Linh” 
được Bộ KH&CN đầu tư trên 
cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa 

Bộ KH&CN và UBND tỉnh Kon 
Tum. 
Sâm Ngọc Linh còn gọi là sâm 
K5, củ ngãi rọm con... là cây 
thuốc giấu của đồng bào dân 
tộc Xê-đăng, được sử dụng 

Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế 
Abdus Salam (ICTP) mới thông báo, 
giáo sư Đàm Thanh Sơn đã trở thành 
một trong ba nhà nghiên cứu xuất sắc 
đoạt giải thưởng Dirac 2018.

Đàm Thanh Sơn, sinh ra tại Hà Nội, 
Việt Nam, là người đầu tiên hiểu đối ngẫu 
gauge/hấp dẫn có thể được dùng để giải 
quyết những câu hỏi cơ bản trong hệ các 
hạt tương tác mạnh, từ các nguyên tử bị 
bẫy lạnh đến trạng thái plasma của các 
quark-gluon. Ông đã chứng mình rằng ta 
có thể tính toán được các hằng số truyền 
tải như độ nhớt và độ dẫn, một cách giải 
tích trong các hệ này, và rằng các liên kết 
mạnh có thể dẫn đến các giới hạn của các 
hằng số này một cách tiêu biểu. Gần đây, 
ông đã lập luận cho sự xuất hiện của một 
hạt fermion Diract tại mức Landau bán lấp 
đầy (half-filled Landau level), một nghiên 
cứu góp phần thúc đẩy sự tăng cường 
hiểu biết của chúng ta về các lý thuyết 
gauge ba chiều.

                       Nguồn: https://www.ictp.it

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG TRẦN ĐẠI NGHĨA LẦN THỨ HAI

như một cây thuốc trị bách 
bệnh, tăng lực. Kết quả 
nghiên cứu hóa học cho thấy, 
từ phần dưới mặt đất bao 
gồm rễ, thân rễ sâm Ngọc 
Linh thiên nhiên, hơn 50 hợp 
chất saponin được chiết suất 
và xác định, trong đó có 24 
chất đã được xác định là các 
saponin có cấu trúc mới lần 
đầu tiên được công bố.

Nguồn: Bộ KH&CN 

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai dự kiến 
được trao vào ngày 18/5/2019 nhân kỉ niệm Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 44 năm ngày 
thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Đây là giải thưởng tôn vinh những công 
trình mang tính ứng dụng và thực tiễn, có giá trị 
đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi lễ công bố 
sáng 13/9 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Theo đó, từ nay đến 31/12/2018, 

cơ quan thường trực giải thưởng sẽ tiếp nhận hồ sơ 
trong và ngoài nước, hồ sơ giới thiệu ứng cử các ứng 
viên có công trình được ứng dụng trong thực tiễn đem 
lại những kết quả thiết thực cho Việt Nam. Sau đó hội 
đồng khoa học chuyên ngành sẽ thẩm định và lựa chọn 
những hồ sơ xuất sắc nhất của từng chuyên ngành đệ 
trình lên Hội đồng giải thưởng. Dự kiến ngày 18/5/2019 
sẽ diễn ra lễ trao giải.

Nguồn:  "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam"

Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu - Ủy viên thường trực hội đồng 
giải thưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại lễ công bố.

ĐIỂM TIN KH&CN

Ba nhà khoa học nhận giải Paul Dirac 
2018. Nguồn: ictp.it
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Hội chợ Quốc tế Thực phẩm  
và Công nghệ chế biến Đồng Bằng Sông Cửu Long

Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học & công nghệ vùng 
Đồng bằng sông Hồng năm 2018

Thời gian: Từ 28 - 29/9/2018
Địa điểm: Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam - 484 Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, T.P Hải 
Phòng

Triễn lãm kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ 
đồng bằng sông Hồng được tổ 

Thời gian: Từ 17/10 đến 21/10/2018
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, 108A Lê Lợi, 

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Lĩnh vực trưng bày: Thực phẩm chế biến; Đồ uống; Máy móc thiết bị chế biến, đóng gói, bảo 

quản..; Thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản; Nguyên liệu thực phẩm..; Dịch vụ nhà hàng..
Tham dự vào Triển lãm MEKONG FOODEX 2018, doanh nghiệp sẽ có cơ hội trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm, hợp tác kinh doanh, kết nối giao thương với những doanh nghiệp và người tiêu 
dùng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Hội chợ lần này với mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng, trên 
cơ sở phát triển hàng hoá chất lượng cao, trọng tâm là ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và 
đồ uống, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: tradepro.vn

chức nhằm giới thiệu, quảng 
bá , trình diễn các kết quả 
nghiên cứu KH&CN của các 
viện , trường, tổ chức KH&CN 
, doanh nghiệp KH&CN , các 
nhà khoa học ; đồng thời góp 
phần đưa kết quả nghiên cứu 
KH&CN vào thực tiễn phục 
vụ sản xuất, kinh doanh, phát 
triển kinh tế - xã hội . Để tạo 

điều kiện cho các đơn vị có cơ 
hội tham gia sự kiện này, Ban 
Tổ chức sẽ hỗ trợ miễn phí 01 
gian hàng tiêu chuẩn. Thay mặt 
Ban tổ chức  Cục Thông tin 
khoa học và Công nghệ quốc 
gia xin trân trọng kính mời Quý 
đơn vị tham gia sự kiện trên

N g u ồ n : N A S A T I 
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Đề tài tập trung nghiên 
cứu phương pháp 
tách chiết loại bỏ các 
alcaloit thường có độc 

tính cao từ lá sen, làm giàu phân 
đoạn chứa flavonoit; kết hợp với 
phân đoạn giàu flavovoit từ vỏ 
hạt đậu xanh, một phụ phẩm của 
ngành công nghiệp thực phẩm, 
để tạo ra chế phẩm hỗ trợ điều 
trị bệnh tăng cholesterol máu.

Đề tài nghiên cứu đã triển khai 
phương pháp đánh giá hoạt tính 
ức chế enzym khử HMG- 
CoenzymA trên mô hình in-vitro. 
Việc triển khai thành công 
phương pháp này sẽ góp phần 
phục vụ nhu cầu sàng lọc và 
nghiên cứu theo định hướng 
sinh học dẫn đường, theo kịp với 
hướng nghiên cứu trên thế giới 
và làm tiền đề cho việc phát hiện 
và chủ động khai thác nguồn 
dược liệu trong nước. Sau 2 
năm thực hiện, đề tài đã thu 
được các kết quả nghiên cứu 
như sau:

• Từ lá Sen hồng (Nelumbo 
nucifera), đề tài đã xây dựng quy 
trình chiết tách, loại bỏ alcaloit 
và tạo chế phẩm giầu flavonoit 
với hàm lượng > 80%. Đã xác 
định được một số hợp chất 
flavonoit chính như: catechin; 
hyperoside, quercetin, 
kaempferol, isorhamnetin-3-O-β-
glucuronide và quercetin-3-O-β-
glucuronide.

ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT, TẠO CHẾ PHẨM CÓ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ 
ENZYM KHỬ HMG-COENZYM A TỪ LÁ SEN HỒNG (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) VÀ 
VỎ HẠT ĐẬU XANH (VIGNA RADIATA) ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”, MÃ 
SỐ VAST 04/16-17, DO TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ LÀM CHỦ NHIỆM, ĐƯỢC THỰC HIỆN 
TẠI VIỆN HÓA HỌC TỪ THÁNG 01/2016 ĐẾN THÁNG 12/2017. 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT, TẠO 
CHẾ PHẨM CÓ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYM 
KHỬ HMG-COENZYM A TỪ LÁ SEN HỒNG 

• Từ vỏ hạt Đậu xanh (Vigna 
radiata), đề tài đã xây dựng 
quy trình tạo cặn chiết giàu 
flavonoit với hàm lượng > 
80%. Đã xác định được một số 
hợp chất flavonoit như: vitexin, 
isovitexin, luteolin, taxifolin và 
catechin. 

• Đã khảo sát và triển khai 
phép thử đánh giá hoạt tính ức 
chế enzym khử HMG-
CoenzymA trên đĩa 96 giếng 
bằng phương pháp đo quang 
ở bước sóng 340 nm. 

• Dựa vào kết quả của phép 
thử đánh giá hoạt tính ức chế 
enzym khử HMG-CoA, đề tài 
đã lựa chọn tỉ lệ phối trộn giữa 
cặn chiết giàu flavonoit của lá 
Sen và vỏ Đậu xanh để tạo 
chế phẩm VN-CHOLES. 

• Đã thử nghiệm độc tính cấp 
của chế phẩm VN-CHOLES và 
không xác định được giá trị 
LD50. Chế phẩm VN-CHOLES 

được đánh giá là không độc.

• Tạo được mô hình gây tăng 
lipit máu nội sinh bằng 
Poloxamer 407 và đánh giá 
tác dụng giảm cholesterol của 
chế phẩm VN-CHOLES trên 
chuột nhắt trắng. Kết quả cho 
thấy, mức liều 400 mg/kg P 
của chế phẩm VN-CHOLES có 
tác dụng làm giảm chỉ số 
LDL-c xuống mức 21,09% so 
với lô đối chứng, gần bằng với 
chất tham chiếu Atorvastatin ở 
liều 50 mg/kg P làm giảm chỉ 
số LDL-c với mức 28,52%.

• Xây dựng được tiêu chuẩn 
cơ sở cho chế phẩm 
VN-CHOLES.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa 
học và công nghệ Việt Nam



THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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C
ùng với sự phát triển 
của nuôi trồng thuỷ 
sản, ngành sản xuất 
thức ăn chăn nuôi và 

nuôi trồng thuỷ sản có bước 
phát triển nhảy vọt. Trong 15 
năm gần đây tốc độ tăng trưởng 
đạt bình quân 13-15%/năm. Tuy 
nhiên, ngành sản xuất thức ăn 
trong nước có đến 60% nguyên 
liệu phải nhập ngoại như: ngô, 
đậu tương, mỳ, mạch, bột cá... 
Trong nước chưa sản xuất 
được các loại thức ăn bổ sung 
như: lyzin, methionin, vitamin, 
khoáng vô cơ, hữu cơ, chất 
chống oxy hoá, men tiêu hoá, 
kháng sinh, chế phẩm sinh 
học... Vì vậy giá thức ăn sản 
xuất ra còn cao, cao hơn các 
nước trong khu vực và thế giới 
từ 15-20%.

Ở Việt Nam, mặc dù có nguồn 
nguyên liệu phong phú nhưng 
công nghệ sản xuất không đạt 
yêu cầu, sản phầm này chỉ 
được chiết và bán thô cho nước 
ngoài và một phần nhỏ làm thức 
ăn. Trong các nghiên cứu tạo 
chế phẩm giàu hoạt chất ω-3, 
ω-6 ở Việt Nam hiện nay đa 
phần sử dụng các phương pháp 
hóa học thông thường hay 
phương pháp ép nhiệt. Các 
phương pháp này có ưu điểm là 
đơn giản, thuận tiện, tuy nhiên 
chúng đòi hỏi phải sử dụng một 
lượng lớn các loại dung môi, 
hóa chất, đồng thời tốn nhiều 

thời gian cho mỗi chu trình sản 
xuất, chất lượng sản phẩm 
không tốt do các axit béo đa nối 
đôi bị 2 biến đổi trong quá trình 
sản xuất. Hiện nay, cùng với sự 
tiến bộ của ngành công nghệ 
sinh học, việc sử dụng kết hợp 
giữa phương pháp hóa học 
hiện đại và công nghệ enzyme 
sẽ giải quyết tốt vấn đề này. 
Đây là hướng triển khai mới và 
đầy triển vọng, góp phần nâng 
cao hiệu quả kinh tế cũng như 
tác động tích cực về mặt xã hội, 
môi trường.

Với những quan điểm đã 
nêu trên, Viện Hóa học các hợp 
chất thiên nhiên thực hiện đề 
tài: “Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sinh học tạo chế phẩm 
axit béo đa nối đôi (n3-PUFA) 
từ nguyên liệu tự nhiên bổ sung 
vào thức ăn ương nuôi một số 
đối tượng cá biển” Sau thời 
gian nghiên cứu, đề tài đã thu 
được những kết quả như sau: 

+ Đã hoàn thành 01 bộ cơ 
sở dữ liệu nguồn nguyên liệu 
cung cấp cho quá trình nghiên 
cứu và sản xuất của đề tài. 
Trong đó, xác định được nguồn 
nguyên liệu là đầu 3 loài cá ngừ 
lớn (cá ngừ Vây vàng, Mắt to, 
Bò) với hàm lượng lipit 11,7 - 
14,8% và hệ số đánh giá lựa 
chọn cho việc sản xuất lần lượt 
là 341,87 (cá ngừ Bò); 523,18 
(cá ngừ Mắt to) và 558,34 (cá 
ngừ Vây vàng).

+ Đã sản xuất được 221,5kg 
chế phẩm PUFA giàu omega 3 
bằng công nghệ enzyme phục 
vụ nuôi thử nghiệm các đối 
tượng cá chẽm, cá song, cá giò 
ở giai đoạn cá bột lên hương và 
cá hương lên giống.

+ Đã hoàn thiện 02 quy trình 
có ý nghĩa khoa học, phù hợp 
với thiết bị và điều kiện sản xuất 
thực tế ở Việt Nam gồm:

- Quy trình công nghệ sản 
xuất PUFA giàu omega 3 từ 
nguồn nguyên liệu tự nhiên quy 
mô 80kg nguyên liệu/mẻ. 

- Quy trình phối trộn bổ sung 
PUFA vào thức ăn giai đoạn 
nuôi cá chẽm, cá song, cá giò.

+ Đã hoàn thiện 01 bộ tiêu 
chuẩn cơ sở cho sản phẩm 
PUFA-VN theo công thức tỉ 
lệ ω-3/ ω6 là 2/1 và đánh giá 
hiệu quả sản xuất sản phẩm. 
Kết quả tính toán sơ bộ cho 
thấy sản phẩm có chất lượng 
tương đương và giá thành rẻ 
hơn khoảng 30-50% so với sản 
phẩm ngoại nhập thông dụng 
hiện nay là DHA Selco.

+ Đã tiến hành nghiên cứu 
phối trộn các dầu ω-3 và ω-6 
theo các tỉ lệ khác nhau và khảo 
nghiệm trên đối tượng là các 
loài cá biển nuôi chủ lực có giá 
trị kinh tế cao ở giai đoạn ương 
nuôi: cá chẽm, cá song, cá giò.

                   Nguồn: NASATI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠO CHẾ PHẨM AXIT BÉO ĐA 
NỐI ĐÔI (N3- PUFA) TỪ NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN BỔ SUNG VÀO 

THỨC ĂN ƯƠM NUÔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÁ BIỂN CHỦ LỰC
VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC TẠO CHẾ PHẨM AXIT BÉO ĐA NỐI ĐÔI (N3-PUFA) TỪ NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN BỔ SUNG VÀO 
THỨC ĂN ƯƠM NUÔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÁ BIỂN” VỚI MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ 
TẠO ĐƯỢC CHẾ PHẨM GIÀU AXIT BÉO ĐA NỐI ĐÔI (PUFA) TỪ NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN VÀ THỬ NGHIỆM BỔ 
SUNG CHẾ PHẨM PUFA VÀO THỨC ĂN NUÔI GIỐNG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÁ BIỂN CHỦ LỰC (CÁ CHẼM, 
CÁ SONG, CÁ GIÒ). 
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Theo CNet, các nhà nghiên 
cứu từ Đại học Shizuoka Nhật 
Bản và một số tổ chức lần 
đầu thử nghiệm dự án thang 
máy lên vũ trụ vào tháng 9. 
Hệ thống này có nhiệm vụ vận 
chuyển người và hàng hóa qua 
một cáp nối giữa trái đất và 
trạm không gian tương tự các 
hoạt động của thang máy.

Ngày 11/9, hai khối vệ tinh 
siêu nhỏ có kích thước 10 cm 
mỗi cạnh được vận chuyển từ 
Trung tâm Vũ trụ Tanegashima 
đến Trạm vũ trụ Quốc tế. Một 
camera được gắn kèm vệ tinh 
này để ghi lại toàn bộ quá trình 
trên.

Nghiên cứu đã gặp phải 
không ít trở ngại bao gồm việc 
phát triển một loại cáp nối đặc 
biệt có khả năng chống chịu 

NHẬT BẢN THỬ NGHIỆM THANG MÁY ĐI TỪ
 MẶT ĐẤT RA VŨ TRỤ, 

SẼ CÓ MỘT CHIẾC LỚN HƠN NHIỀU TRONG TƯƠNG LAI
NGÀY 11/9, NHẬT BẢN LẦN ĐẦU THỬ NGHIỆM DỰ ÁN THANG MÁY LÊN VŨ TRỤ 
VỚI KỲ VỌNG THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HÓA 

VÀO KHÔNG GIAN BẰNG TÀU VŨ TRỤ NHƯ HIỆN NAY.

các tia năng lượng cao ngoài 
vũ trụ để truyền tải điện từ Trái 
Đất đến không gian và giữ thang 
máy vũ trụ an toàn khỏi các va 
chạm từ những mảnh vỡ không 
gian hoặc thiên thạch.

Dự án kỳ vọng sẽ giúp giảm 
thiểu chi phí và rủi ro từ phương 
pháp vận chuyển bằng tàu vũ trụ 
như hiện nay.

Hiện tại, chi phí vận chuyển 
hàng hóa bằng tàu vũ trụ khoảng 
20.000 USD/kg. Trong khi đó 
thang máy vũ trụ hứa hẹn sẽ rút 
con số này chỉ còn 200 USD. Các 
nhà nghiên cứu cũng kỳ vọng 
thang máy sẽ đạt được tốc độ di 
chuyển khoảng 200 km/h và đến 
trạm vũ trụ ISS sau 8 ngày.

Nguồn: CNET
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

NẾU BẠN BỊ CHỨNG MẤT NGỦ KINH NIÊN, DREAMPAD GỐI NGỦ 
THÔNG MINH CÓ THỂ LÀ THỨ GIÚP ÍCH CHO BẠN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

NHỮNG CÔNG NGHỆ GIÚP NHẬT BẢN 
TỔ CHỨC OLYMPIC 2020

GỐI THÔNG MINH DREAMPAD GIÚP 
CHỐNG CHỨNG MẤT NGỦ

Dreampad là một chiếc 
gối phát ra âm nhạc, nhưng 
âm thanh không truyền qua 
không khí mà truyền qua 
xương của bạn. Điều này có 
nghĩa là bạn chỉ nghe thấy 
âm thanh từ Dreampad khi 
kê đầu nằm lên chiếc gối. 
Chiếc gối thông minh này 
phát các bài hát trên ứng 
dụng Dreampad được cài 
trên điện thoại thông minh 
của bạn.

Hiện Dreampad có 10 
giai điệu âm nhạc khác 
nhau và chúng được lựa 
chọn cẩn thận để cho loại 
âm thanh nhẹ nhàng giúp 
người dùng thư giãn, dễ 
ngủ sâu giấc hơn.Cách 
tiếp cận của Dreampad là 

khá tốt khi người dùng không 
phải tiếp tục sử dụng thuốc an 
thần để chống chứng mất ngủ, 
điều khiến họ có thể bị hàng 
loạt tác dụng phụ bởi thuốc. 
Dreampad hoạt động khá hiệu 
quả, dù có hơi thái quá khi đưa 
người dùng vào giấc ngủ khá 
sâu, sinh ra nhiều giấc mơ.

Dù vậy, sản phẩm công 
nghệ này có giá lên tới 179 
USD, một cái giá không rẻ 
nhưng lại khá nhỏ nếu so với 
chi phí mua thuốc an thần để 
chống mất ngủ.

Nguồn: Báo Điện tử Một thế 
giới 

Dưới đây là những cách Tokyo sử dụng công 
nghệ để làm thay đổi Olympic 2020: 

Sử dụng 100% năng lượng tái tạo: Năng lượng 
gió, năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng cho các 
sân vận động và nơi ở của vận động viên.
Biến điện thoại cũ thành huy chương: Điện 
thoại di động chứa một lượng nhỏ vàng, bạc và 
đồng. Lọc lấy số kim loại này giúp chế tạo 5000 

huy chương. Đã có khoảng 80.000 điện thoại 
và thiết bị khác được quyên góp. 99% vật 
dụng khác phục vụ cho Olymic cũng sẽ được 
tái sử dụng hoặc tái chế.
Taxi không người lái: Hành khách có thể 
dùng điện thoại thông minh để mở khóa cửa 
xe và thanh toán tiền. Ý tưởng này được 
hưởng ứng mạnh và hơn 1500 người đăng ký 
tham gia thử nghiệm.
Đường năng lượng mặt trời: Nhật Bản đang 
thử nghiệm một số đoạn đường dạng này ở 
Tokyo. Các tấm năng lượng mặt trời được đặt 
dưới đất rồi phủ nhựa lên để xe cộ có thể qua 
lại bình thường.
Robot dịch tiếng Nhật cho người nước 
ngoài: Ban tổ chức Olympic dự định dùng ro-
bot tại các điểm thi đấu để hỗ trợ người nước 
ngoài, giúp mang hành lý giúp người khuyết 
tật hoặc người già.
                                        Nguồn: VNexpress 
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG 
QUỐC: XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH MỚI

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi sản phẩm nghiên cứu 
và phát triển (NC&PT) giữa người tạo sản phẩm (tổ chức nghiên cứu 
và phát triển) và người sử dụng sản phẩm (doanh nghiệp), gần đây 
Trung Quốc đã có những đổi mới trong chuyển giao công nghệ; tư 
vấn công nghệ; và dịch vụ công nghệ (thiết kế, chế tạo...).

Gần đây Trung Quốc tiếp tục 
đẩy mạnh việc chuyển các viện 
nghiên cứu ứng dụng thành các 
doanh nghiệp KH&CN. Các tổ 
chức nghiên cứu cơ bản hoặc 
cung cấp dịch vụ công cộng 
phi lợi nhuận vẫn có sự hỗ trợ 
của Nhà nước, vẫn là đơn vị sự 
nghiệp hoặc nghiên cứu phi lợi 
nhuận.

Thực hiện cơ chế mới, hầu 
hết các viện đã xây dựng bộ 
phận thị trường, các nhà khoa 
học đã tìm đến các doanh 
nghiệp tìm hiểu nhu cầu đổi 
mới công nghệ và xúc tiến hợp 
đồng. Các viện đều có các đơn 
vị phát triển công nghệ để phục 
vụ giải quyết các yêu cầu của 

sản xuất. Khuyến khích phát 
triển các tổ chức trung gian

Trung Quốc rất quan tâm 
việc phát triển hệ thống các tổ 
chức trung gian, môi giới nhằm 
tạo quan hệ, kết nối cung - cầu. 
Hệ thống các cơ quan trung 
gian này bao gồm các đơn vị 
sự nghiệp của nhà nước; các 
đơn vị thuộc các tổ chức nghề 
nghiệp, các hiệp hội; các tổ 
chức tư nhân.

Các tổ chức tư nhân hoặc 
trực thuộc các tổ chức nghề 
nghiệp, hiệp hội hoạt động theo 
phương thức tự hạch toán, 
được nhà nước tạo điều kiện 
hoạt động, ưu đãi về thuế.

Các đơn vị sự nghiệp của 
nhà nước trong lĩnh vực trung 
gian, môi giới chuyển giao công 
nghệ bao gồm các trung tâm 
thông tin, tư vấn, đào tạo, môi 
giới chuyển giao công nghệ, 
các sàn giao dịch công nghệ, 
các trung tâm phát triển sức 
sản xuất,... Các cơ quan này 
có những mô hình tổ chức với 
mức độ thâm nhập thị trường 
khác nhau, hoạt động theo 
phương thức sự nghiệp có thu, 
hạch toán một phần, được nhà 
nước cấp kinh phí hoạt động 
thường xuyên và các hoạt 
động nhà nước yêu cầu hoặc 
đặt hàng theo kế hoạch được 
duyệt hằng năm. Phần thu từ 
các dịch vụ được chi cho đầu 
tư phát triển, chi trả thêm lương 
cán bộ... Các đơn vị này được 
nhà nước đầu tư rất lớn về cơ 
sở hạ tầng.

Hiện nay, Trung Quốc có 
khoảng 60.000 trung tâm thông 
tin, tư vấn, môi giới chuyển giao 
công nghệ với khoảng trên 1,2 
triệu cán bộ, thực hiện nhiệm 
vụ gắn kết giữa các tổ chức 
KH&CN với các doanh nghiệp. 
Cán bộ làm công tác trung gian, 
môi giới được Nhà nước Trung 
Quốc chú ý đào tạo.

01
Chuyển giao công nghệ

Một sàn giao dịch công nghệ ở Thượng Hải, Trung Quốc.
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Ban hành chính sách hỗ 
trợ phát triển KH&CN

Trung Quốc đã thành lập 
Quỹ phát triển công nghệ cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Quỹ có 2 nguồn vốn chính: Từ 
Bộ Tài chính và từ Ngân hàng 
Nhà nước. Quỹ chỉ hỗ trợ các 
doanh nghiệp ở giai đoạn sản 
xuất thử nghiệm. Trung Quốc 
khuyến khích thành lập các 
Quỹ đầu tư mạo hiểm (chủ 
yếu của các nhà đầu tư nước 
ngoài) để đầu tư vào các dự án 
công nghệ có triển vọng. Trung 
Quốc đã thành lập Quỹ phát 
triển sáng chế để đầu tư nghiên 
cửu, hoàn thiện sáng chế.

Trung Quốc xác định chủ 
thể của sáng tạo, đổi mới công 
nghệ là các doanh nghiệp. Do 
vậy đã có rất nhiều giải pháp 
khuyến khích doanh nghiệp 
nghiên cứu, phát triển và đổi 
mới công nghệ. Doanh nghiệp 
nào nếu dành lợi nhuận trước 
thuế để mua công nghệ thì sẽ 
được nhà nước miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp cho phần 
kinh phí đó. Hằng năm, doanh 
nghiệp được trích 5% doanh 
thu (không tính thuế) để nghiên 
cứu khoa học và phát triển 
công nghệ.

Xây dựng mô hình thúc 
đẩy phát triển thị trường 
KH&CN

Trung tâm dịch vụ KH&CN 
thuộc Hiệp hội Thị trường công 
nghệ: Trung tâm làm dịch vụ môi 
giới, tư vấn chuyển giao công 
nghệ, hoạt động trên nguyên 
tắc tự hạch toán. Một số hoạt 

động chủ yếu của Trung tâm 
là: xây dựng hệ thống thông 
tin về các viện NC&PT; kết nối 
cung cầu, lựa chọn công nghệ, 
ký kết hợp đồng công nghệ; tổ 
chức các hội thảo, tọa đàm, 
triển lãm công nghệ. Đây là mô 
hình một trung tâm nhỏ, giống 
như các trung tâm thông tin 
KH&CN, trung tâm dịch vụ tư 
vấn KH&CN ở Việt Nam.

Sàn giao dịch công nghệ 
Thượng Hải: Sàn giao dịch 
được Bộ KH&CN Trung Quốc 
và UBND thành phố Thượng 
Hải thành lập năm 1993. Đây 
là một đon vị công ích, phi lợi 
nhuận của nhà nước, hoạt động 
theo mô hình tương tự như một 
đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt 
Nam. Tôn chỉ hoạt động là: thúc 
đẩy trao đổi công nghệ cao và 
mới đủ các ngành nghề cho 
tất cả các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Phương châm 
hoạt động là: tìm vốn cho kỹ 
thuật; tìm kỹ thuật cho người 
có vốn; tìm thị trường cho sản 
phẩm và tìm sản phẩm cho thị 
trường.

Sàn giao dịch phục vụ theo 
chế độ hội viên. Hội viên là các 
đơn vị có tư cách pháp nhân, 
phải đăng ký tham gia, nộp hội 
phí và phải có khả năng và nhu 
cầu về thông tin. Các hoạt động 
chủ yếu của Sàn giao dịch này 
bao gồm: tổ chức các triển lãm, 
hội chợ, hội nghị, hội thảo; dịch 
vụ nhân lực KHCN; tư vấn quản 
lý; tập huấn, đào tạo: cung cấp 
thông tin KH&CN; giải quyết 
vấn đề của các doanh nghiệp.

Trung tâm Sức sản xuất 
Quảng Đông: Trung tâm thuộc 
Sở KH&CN tỉnh Quảng Đông 
được thành lập năm 1994. Đây 
cũng là một đơn vị công ích, phi 
lợi nhuận của Nhà nước (hoạt 
động theo mô hình tương tự 
như một đơn vị sự nghiệp có 
thu ở Việt Nam) nhằm cung cấp 
các dịch vụ cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Trung tâm có nhiệm vụ 
thúc đẩy tiến bộ công nghệ 
và năng lực đổi mới của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải 
thiện sự phát triển của chúng. 
Đồng thời cung cấp các dịch vụ 
đa dạng và tổng thể trong các 
lĩnh vực thông tin công nghệ, 
nuôi dưỡng (ươm tạo) công 
nghệ cao, giao dịch sản phẩm, 
phát triển sản phẩm mới, tư 
vấn quản lý, công nghiệp công 
nghệ thông tin, trao đổi và hợp 
tác quốc tế,...

Trung tâm tập trung vào việc 
đưa kỹ thuật tiến bộ vào các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây 
dựng hệ thống đổi mới (sáng 
tạo) của tỉnh; phát triển công 
nghệ cao và mới; cải tạo các 
ngành nghề truyền thống.

Phương thức và kinh phí 
hoạt động của Trung tâm này là 
một mô hình thúc đẩy phát triển 
công nghệ toàn diện, có thể 
nói là mô hình ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN.

Nguồn : Báo Khoa học & 
Phát triển 
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NGÀY 1/7/2018, LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (CGCN) SỐ 
07/2017/QH14 CÓ HIỆU LỰC, THAY THẾ LUẬT CGCN SỐ 80/2006/
QH11. LUẬT CGCN (SỬA ĐỔI) BỔ SUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI NHƯ: 
THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ; CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
TRONG NÔNG NGHIỆP, NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ TRONG NƯỚC…, ĐƯỢC KỲ VỌNG SẼ THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HOẠT 
ĐỘNG CGCN, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH VÀ CN).

HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ VỀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chính sách bồi dưỡng, tập 
huấn, đào tạo

Một trong những điểm mới 
của Luật CGCN (sửa đổi) là bổ 
sung một chương (Chương II, 
gồm có 9 điều) quy định công 
tác thẩm định công nghệ dự 
án đầu tư nhằm ngăn chặn, 
loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc 
hậu chuyển giao vào Việt Nam, 
trong đó quy định cụ thể loại dự 
án phải thẩm định, lấy ý kiến 
về công nghệ; quy trình, thủ 
tục thẩm định, lấy ý kiến đối 
với từng loại dự án. Đồng thời, 
quy định việc kiểm tra, giám sát 
công nghệ trong các dự án đầu 
tư, CGCN, trách nhiệm của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền trong kiểm tra, giám sát 
việc ứng dụng và CGCN trong 
dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, Luật CGCN 
(sửa đổi) bổ sung quy định về 
CGCN trong nông nghiệp nhằm 
thúc đẩy CGCN, tạo điều kiện 

cho người nông dân tiếp cận, 
thụ hưởng công nghệ, kỹ thuật 
canh tác tiên tiến, hiện đại với 
hình thức, phương thức CGCN 
đặc thù trong nông nghiệp. Luật 
khuyến khích chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, 
quy trình sản xuất, giải pháp kỹ 
thuật, giải pháp quản lý trong 
nông nghiệp.

Để nâng cao năng lực phát 
triển công nghệ trong nước, 
Luật CGCN (sửa đổi) bổ sung 
chính sách ưu tiên CGCN để 
tạo ra các sản phẩm quốc gia, 
trọng điểm, chủ lực từ kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong nước, 
Nhà nước khuyến khích phát 
triển các công nghệ tạo ra và 
hoàn thiện sản phẩm quốc gia, 
trọng điểm, chủ lực có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và ngoài nước, đồng thời 
có chính sách và biện pháp đẩy 
mạnh việc hoàn thiện thiết kế, 
chế tạo máy móc, thiết bị do 
Việt Nam tạo ra đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp, tổ chức 
chuyển giao, ứng dụng và 
hoàn thiện công nghệ tạo ra 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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sản phẩm quốc gia, trọng 
điểm, chủ lực được hưởng ưu 
đãi theo quy định của pháp 
luật. Quy định này thể hiện sự 
thay đổi về tư duy đối với hoạt 
động CGCN, đó là không quá 
lệ thuộc vào công nghệ nước 
ngoài, Việt Nam cần ứng dụng 
những kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 
trong nước, từng bước tự chủ 
về công nghệ.

Ngoài ra, nhằm giải quyết 
những vướng mắc từ thực 
tiễn trong việc thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, Luật 
CGCN (sửa đổi) quy định cơ 
chế giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng kết quả nghiên cứu 
trong trường hợp Nhà nước hỗ 
trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. Việc phân chia 
lợi nhuận thu được từ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công 
nghệ được tạo ra bằng ngân 
sách nhà nước phải bảo đảm 
lợi ích của chủ sở hữu, tác giả, 

tổ chức chủ trì, tổ chức trung 
gian, tổ chức, cá nhân tham gia 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ theo quy định của pháp 
luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ được hỗ trợ 
kinh phí từ ngân sách nhà nước 
sau khi có kết quả được chuyển 
giao, ứng dụng hiệu quả trong 
thực tiễn, được cơ quan quản 
lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ công nhận. Nếu kết 
quả có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự phát triển kinh tế - xã 
hội và quốc phòng, an ninh thì 
Nhà nước sẽ xem xét mua kết 
quả đó. Bên cạnh đó, quy định 
cho phép nhà khoa học từ các 
cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo 
dục đại học tham gia hoạt động 
nghiên cứu chuyển giao, ứng 
dụng, đổi mới công nghệ tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thời gian các nhà khoa học 
làm việc tại doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuộc danh mục 
công nghệ cao, được hưởng 

ưu đãi dành cho nhân lực công 
nghệ cao theo quy định của 
Luật Công nghệ cao. Thời gian 
nhà khoa học làm việc tại doanh 
nghiệp được tính vào quỹ thời 
gian dành cho nghiên cứu khoa 
học. Nhà khoa học nghiên cứu 
chuyển giao, ứng dụng, đổi mới 
công nghệ tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh cũng được 
hưởng các ưu đãi và hỗ trợ của 
Nhà nước nếu đạt các yêu cầu 
về tiêu chuẩn trình độ, năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ …

Để triển khai Luật CGCN 
(sửa đổi), sau khi được Chính 
phủ giao, Bộ KH&CN đã tiến 
hành nghiên cứu xây dựng 
các văn bản dưới luật. Ngày 
15/5/2018, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 76/2018/NĐ-
CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật CGCN; Bộ KH và CN cũng 
đã ban hành một số Thông tư 
nhằm đồng bộ hệ thống pháp 
luật về CGCN.

Nguồn: Vụ Đánh giá, Thẩm 
định và Giám định công nghệ (Bộ 
KH và CN)
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VIỆT NAM KÝ 11 HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SANG LÀO  

D iễn đàn xúc tiến 
chuyển giao công 
nghệ Việt Nam - Lào 
2018 khai mạc ngày 

9/8 tại Viêng Chăn (Lào). 
Trong 142 công nghệ, giải 
pháp thiết bị trình diễn, có 11 
thỏa thuận chuyển giao công 
nghệ được ký kết.

Trong số này Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam sẽ hỗ trợ dự án nghiên 
cứu và phát triển thí điểm lồng 
nhựa HDPE trong nuôi cá ở 
Lào. 

Các giải pháp công nghệ 
thông tin và truyền thông phục 
vụ phát triển đô thị thông 
minh; công nghệ tách chiết 
chế phẩm dược liệu từ tam 
thất và nghệ; ứng dụng vi sinh 
trong sản xuất phân bón hữu 
cơ; công nghệ khí canh trong 

sản xuất rau củ... cũng được 
chuyển giao cho các viện 
nghiên cứu, trường đại học và 
doanh nghiệp Lào.

PGS Vũ Văn Tích, Trưởng 
ban Khoa học công nghệ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội cho biết, 
theo nhu cầu của doanh nghiệp 
và cơ sở nghiên cứu của Lào, 
trường sẽ chuyển giao các 
công nghệ sản xuất Diesel sinh 
học; sản phẩm công nghệ vi 
sinh vật trong xử lý môi trường 
và ứng dụng phát triển nông 
nghiệp xanh (phân vi sinh, thức 
ăn chăn nuôi gia súc, thuốc bảo 
vệ nông nghiệp), và công nghệ 
thông tin - truyền thông phục vụ 
quản lý đô thị thông minh và 
dịch vụ vận tải thông minh 
EMMDI.

Ông Kheuankham Samounty, 
Giám đốc Công ty Kinh doanh 
xuất - nhập khẩu Lao Scitec, 

CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ THÔNG MINH... 
ĐƯỢC CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, DOANH NGHIỆP LÀO QUAN TÂM, ĐỀ 
NGHỊ CHUYỂN GIAO.

cho biết công ty sẽ phát triển hệ 
thống công nghệ điều vận xe 
trực tuyến EMDDI trên loại hình 
dịch vụ xe taxi, xe buýt mini và 
có thể tiến tới là xe tuk tuk... 
giúp người dân, khách du lịch 
dễ dàng gọi xe tại bất kỳ địa 
điểm nào ở Lào. 

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn 
xúc tiến và chuyển giao công 
nghệ Việt Nam - Lào được tổ 
chức. Bộ trưởng Khoa học và 
Công nghệ Lào Boviengkham 
Vongdara kỳ vọng khoa học, 
công nghệ tham gia vào phát 
triển kinh tế xã hội, đưa Lào trở 
thành nước công nghiệp hiện 
đại.

                  Nguồn: Bộ KH&CN 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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NGÀY 20/4/2018, CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 
CÂY TRỒNG NHA HỐ PHỐI HỢP VỚI VIỆN LÚA 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL)  
TỔ CHỨC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG 
LÚA THUẦN OM429 VÀ GIỐNG LÚA NẾP THUẦN 
MO 368.

Với mong muốn có được những giống lúa 
tốt, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi 
khí hậu cung cấp cho nông dân trong khu 
vực, sau một thời gian làm việc và thỏa 

thuận, Viện lúa ĐBSCL đã đồng ý ký kết, 
chuyển giao cho Công ty Cổ phần Giống cây 
trồng Nha Hố khai thác độc quyền 2 giống lúa 
trên. Đây là những giống lúa có thời gian sinh 
trưởng ngắn, năng suất cao, bình quân đạt 6 - 8 
tấn/ha; khả năng thích nghi rộng, canh tác 
được các vụ trong năm, phù hợp với vùng đất 
phèn, đáp ứng yêu cầu thực tế trong sản xuất 
lúa hiện nay.

Trước đó, Viện lúa ĐBSCL cũng đã chuyển 
nhượng cho Công ty nhiều giống lúa thuần chất 
lượng cao, như: OM4 900, OM 6162, OM 375… 
cung cấp cho nông dân sản xuất có hiệu quả. 
Hoạt động chuyển nhượng giống chất lượng 
cao của công ty góp phần vào thực hiện chương 
trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng  
với điều kiện khí hậu khô hạn của tỉnh.

Nguồn: Báo Ninh Thuận

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO
KỸ THUẬT IVF

C hiều ngày 16/3/2018 bệnh viện Từ Dũ 
– bệnh viện đầu ngành về sản phụ 
khoa đã ký kết hợp đồng chuyển giao 
kỹ thuật IVF (kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm) cho bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Định. Thay mặt cho Ban giám đốc bệnh 
viện Từ Dũ, Bs CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cam 
kết sẽ thông qua hợp đồng ký kết giữa hai 
bên bệnh viện Từ Dũ sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất để bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Định tiếp nhận thành công kỹ thuật IVF 
góp phần mang tiếng cười đến cho các cặp 
vợ chồng kém may mắn.

Đồng thời Ban giám đốc bệnh viện Từ Dũ 
cũng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
từ phía lãnh đạo, UBND, Sở Y Tế tỉnh Bình Định 
trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực … hy 
vọng trong một tương lai không xa Trung tâm 
hỗ trợ sinh sản của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Định được hình thành và là Trung tâm hỗ trợ 
sinh sản thứ 14 của cả nước.

Nguồn: Bệnh viện Từ Dũ
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KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO QUYỀN 

SỬ DỤNG GIỐNG LÚA MỚI



HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ BIOPACT

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

02 Công nghệ chào bán

Mới đây, Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Petech đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành 
công hệ thống xử lý nước thải y tế BioPact công suất từ 1 đến 6 m3/ngày.

BioPact phù hợp với các trạm y tế xã/phường, phòng khám đa khoa, phòng khám và điều trị nha 
khoa, cơ sở giải phẫu thẩm mỹ, nhà hộ sinh, nhà dưỡng lão… Nhờ cấu trúc modules tích hợp và 
gọn nhẹ, sản phẩm cũng có thể sử dụng cho các trạm y tế lưu động, trạm cấp cứu thiên tai dã chiến, 
hoặc trạm chống dịch bệnh khẩn cấp. Về bản chất, hệ thống là sự kết hợp giữa công nghệ Modulair 
của Norweco (Mỹ) và BioFast-AAO (Anaerobic ammonium oxidation) giúp quá trình xử lý đạt hiệu 
quả cao, chi phí vận hành thấp. Đặc biệt, BioPact được tích hợp công nghệ “Smart Digital” của Nhật 
Bản nên không yêu cầu nhân công vận hành. Sản phẩm có 3 phiên bản, với các thông số kỹ thuật 
như sau:

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Petech, Địa chỉ: 146 Thành Thái, 
phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh; Tel: 028.3862 3668; Email: info@petechcorp.com
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Máy sấy phun phục vụ tách chiết tinh chất trong 
lá chè xanh, vối, chùm ngây

Trong lá chè, vối và chùm ngây có nhiều tinh chất quý có lợi cho sức khỏe, vì vậy người dân vẫn 
thường dùng các loại lá cây này để đun nước uống hoặc làm thực phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng 
theo cách truyền thống như trên thường không tận dụng hết các tinh chất quý trong các loại lá đó. 
Xuất phát từ thực tế trên, các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu 
chế tạo thành công máy sấy phun ứng dụng trong việc tách chiết các tinh chất có trong lá chè xanh, 
vối và chùm ngây để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, thuận tiện khi sử dụng như tinh bột 
chè xanh, tinh chất vối, tinh chất chùm ngây...

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: Ưu điểm của máy sấy phun là làm việc ổn định trong suốt quá trình sấy, vận 

hành dễ dàng và điều khiển tự động, thời gian sấy ngắn (chỉ khoảng vài giây đến vài chục giây). Nhờ 
sử dụng phương pháp trích ly nên sản phẩm sản xuất ra từ máy vẫn giữ nguyên được các tính chất 
(hương vị, tinh chất...) của nguyên liệu trước khi sấy. Do được sản xuất trong nước nên giá thành 
giảm 30-40% so với các sản phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài. Hiện tại, sản phẩm máy sấy phun 
này đang được Học viện Nông nghiệp Việt Nam hợp tác với Công ty Cổ phần thiết bị và công nghệ 
RUSE ứng dụng trong việc sản xuất một số sản phẩm thương mại như tinh chất vối, chất chùm ngây 
và nghệ.

Đơn vị chào bán: Nguyễn Thanh Hải, Khoa Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Địa chỉ: 
Trâu Quỳ, Gia  Lâm, Hà Nội; Tel: 024.62617699/0978938874; Email: nthai@vnua.edu.vn



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

22 

Đặc điểm thiết bị:
-   Thiết bị đếm bụi cầm tay thiết kế 4 kênh đo, cho phép đo được các loại hạt từ 0.3 – 10.0 

microns, thích hợp cho các ứng dụng đơn giản và nhanh chóng;
-  Lựa chọn kích cỡ hạt bụi đo: Tích hợp bơm hút mẫu và cài trước chương trình cho phép người 

dùng chọn kích thuớc hạt cần xác định: 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 microns;
-  Thu mẫu  nhanh: Thời gian thu mẫu trong vòng 1 phút và hiển thị giá trị đếm tối thiểu 3s;
-   Sử dụng Pin sạc;
-  Lưu giữ lên tới 2500 giá trị, cho phép xuất dữ liệu ra ngoài qua cổng USB dưới định dạng Excel.
Tính năng kỹ thuật:
Khoảng kích thước hạt:0. >0.3, >0.5, >0.7, >1.0, >2.5, >5.0, and >10.0 μm . 4 kênh đo.
Khoảng nổng độ: 0 - 3,000,000 particles /m3 (105.900 particle/L);
Độ chính xác: ± 10%  đến chuẩn aerosol;
Độ nhạy: 0.3 μm;
Tốc độ dòng: 0.1 cfm (2,83 lpm);
Thời gian đo mẫu: 3 to 60 seconds;
Nguồn quang học: Lazer diod, 30mW, 780nm;
Nguồn: Pin Lithium 7,2V;
Kết nối ngoài: USB;
Hiển thị: Màn hình LCD rộng 2 x 16 kí tự;
Bàn phím thao tác: Phím màng đơn giản;
Trọng lượng: 0,6  kg;
Môi trường hoạt động: 0 – 50oC.
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyên Anh; Địa chỉ: 8/6-8/8 Thích Minh Nguyệt, P.2, Quận tân 

Bình, Tp HCM; Tel:08.38421850 (5 line); Email: havi19732002@yahoo.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ ĐẾM BỤI CẦM TAY 
MET ONE INSTRUMENT, 804, 04 KÊNH ĐO
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MÁY HÚT CHÂN KHÔNG CHÈ LD-660 2S (TMĐG-C05)
Máy hút chân không chè LD-660 2s (TMĐG-C05) là loại thiết bị mang tính quyết định cho giá 

trị sản phẩm, Máy hút chân không rất quan trọng bởi nó cách ly thực phẩm tươi sống hoặc thực 
phẩm đã qua chế biến với môi trường không khí, vì vậy mà thực phẩm tránh được hư hỏng do vi 
khuẩn trong không khí phá hủy.

Thông số kỹ thuật:
Model: TMĐG-C05
Điện áp: 220 – 380V
Công suất motor: 500W
Tốc độ bơm: 30mm/s
Lượng khí cung cấp: 40m 3/h
Chất liệu: Khung máy bằng inox
Kích thước máy: 720 x 410 x 760mm
Kích thước buồng hút: 650 x 260 x 380mm
Khoảng rộng buồng chân không: 170mm
Kích thước đường hàn: (650 x 10)mm x 2 thanh 

hàn
Tốc độ đóng gói: 1-4 lần/ 1 phút/  12 gói/1 lần hút 

(tùy loại SP)
Trọng lượng máy: 50 kg
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Tân Minh; Địa chỉ: Số 169 đường Ngọc Hồi, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Tel: (024) 62.929.575/ 09.67.68.69.11; Email: phongdieuhanh@
cokhitanminh.com vnu.edu.vn 

CÔNG NGHỆ LASER BÁN DẪN CHÂM CỨU
 ACULASER PLUS +

Dựa trên công nghệ laser bán dẫn và sử 
dụng hệ thống điều khiển chức năng kỹ thuật 
số. Với dải tần số được điều chỉnh liên tục từa 
A đến H, bao gồm các tần số kích thích sinh 
học tối ưu, nên được sử dụng rộng rãi trong 
kỹ thuật châm cứu hiện đại. Thiết bị có bước 
sóng laser 780nm (hồng ngoại), có độ xuyên 
sâu cao nên thích hợp cho các huyệt nằm sâu 
trong cơ thể. Thiết bị được chế tạo với 10 kênh 
độc lập, có thể điều chỉnh tần số trên mỗi đầu 
phát laser riêng biệt nên rất dễ dàng cho người 
sử dụng điều trị cùng lúc nhiều huyệt khác 
nhau. Các đầu phát laser được bọc vỏ nhôm 
mỏng và có kết cấu thuận tiện cho việc cố định 
đầu phát trên huyệt. Hệ thống đếm thời gian 
điều trị tự động ngắt nguồn phát laser khi hết 

thời gian đặt trước.
Ưu điểm CN/TB: Với trọng lượng nhẹ kết cấu gọn, thiết kế đẹp và thuận tiện. ACULASER PLUS 

+ rất thích hợp cho các điều trị chuyên khoa vật lý trị liệu, phục hổi chức năng và y học dân tộc.
Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học; Địa chỉ: 109A Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh; Tel: 

028.38299322; Email: info@biomedvn.com 
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CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TỦ HÚT KHÍ ĐỘC
 CÓ BỘ LỌC FUME BOX AP600J

- Tủ hút khí độc có bộ lọc fume box của Air Science là tủ hút khí độc loại nhỏ, rất tiện lợi trong các 
phòng thí nghiệm nhỏ và phù hợp với các thao tác thí nghiệm với dung môi, hóa chất.

- Nguyên lý: Không khí trong phòng đi vào từ cửa trước qua bộ lọc trước sau đó không khí kéo 
qua bộ lịc chính nơi than hoạt tính hấp thụ các hơi hóa học hoặc các hạt bụi dùng HEPA/ULPA 
không khí được lọc sạch trở lại phòng.

Ưu điểm CN/TB: 
- Được thiết kế bảo vệ người dùng từ hơi hoặc bột hóa chất không độc hại trong quá trình thao 

tác hóa học thể tích thấp bởi có hiệu quả chứa nồng độ thấp của khói độc hại, hơi, hoặc bột. 
- Hình dạng ngoài thấp, dễ di động, không đường ống. Dễ dàng đặt trên bàn, quầy hàng, tủ treo 

tường. 
- Rõ ràng quan sát ngăn chặn bắn tóe hóa chất, thiết kế modul nhiều cấu hình 
- Sản phẩm đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt, thân thiện với môi trường. 
- Sử dung quạt hút hãng Ebmpapst, hiệu quả, chất lượng       
Phương thức chuyển giao: Chìa khóa trao tay; Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị và đầu tư công nghệ môi trường VinaXanh; Địa chỉ: Số 4 

ngách 7 ngõ 100 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội; Tel:  024.37481247; Email: info@vinaxanh.
vn phongdieuhanh@cokhitanminh.com 
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CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA SẢN XUẤT 
CHITIN TỪ VỎ TÔM

 
Với công nghệ điện hoá sản xuất chitin, trong quá trình điện phân 
vỏ tôm sẽ tạo ra dung dịch catholit có tính kiềm mạnh và dung 
dịch anolit có tính acid, nhờ vậy các chất khoáng và protein sẽ bị 
tách chiết / loại bỏ khỏi vỏ tôm trong khoang anode và khoang cathode, tương ứng, hơn nữa sản 
phẩm chitin tạo màu còn được tẩy màu trong khoang anode ngay trong quá trình điện phân. Sau 
2 chu trình điện phân sẽ nhận được chế phẩm chitin chất lượng cao từ nguyên liệu điện phân ban 
đầu. Công nghệ điện hoá sản xuất chitin từ vỏ tôm hoàn toàn không sử dụng các hoá chất ăn mòn 
mạnh và gây ô nhiễm môi trường là kiềm và acid, chỉ sử dụng muối ăn làm chất điện ly. Đây là 1 
công nghệ mới thân thiện với môi trường để sản xuất chitin từ vỏ tôm nói riêng, vỏ giáp xác nói 
chung lần đầu tiên được Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu áp dụng thành công ở Việt Nam.

Đơn vị chào bán: Viện Công nghệ Sinh học- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Địa 
chỉ: Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 04.8362599/7564691/37562902; Email:  
binh@ibt.ac.vn 
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03  Công nghệ  tìm mua

TÌM MUA MÁY CẮT THẠCH DỪA
Hiện tại tôi đang có ý định đầu tư 1 dây chuyền cắt thạch dừa cho xưởng sản xuất tại Bến Tre (chúng 

tôi chuyên sản xuất thạch dừa thô với kích thước 35x28x2cm). Máy cắt có thể cắt thành từng viên nhỏ 
kích thước khoảng 1x1x1cm, có thể tủy chỉnh kích thước, công suất cắt 1 ngày khoảng 2 tấn thạch/ngày.

Nếu quý công ty có thể báo giá cho loại dây chuyền này bao gồm băng chuyền, hệ thống rửa và cắt 
thạch dừa thô thành vuông cờ, xin vui lòng trả lời qua email (kèm hình ảnh/video).

NNgười tìm mua: Trương Minh Sang, Email:  truongminhsang1989@gmail.com

TÌM MUA HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN TINH LUYỆN DẦU ĂN
Tôi đang tìm hiểu đầu tư dây chuyền tinh luyện dầu ăn với các đặc tính như sau:

Công suất từ: 500 lít - 4.000 lít/ca

Tinh luyện từng đợt gián đoạn

Dầu tinh luyện đạt tiêu chuẩn cho thực phẩm

Quy trình vận hành đơn giản, dễ sử dụng

Các vật liệu chế tạo thiết bị đều bằng inox hợp vệ sinh thực phẩm

Thông số kỹ thuật:

Kích thước thiết bị: tuỳ công suất

Lò hơi: Áp lực 15kg/cm2

Tiêu hao hơi: 01kg hơi/01kg dầu thành phẩm

Tiêu hao nhiên liệu FO: 01kg FO/10kg dầu ăn

Tiêu hao điện: 1KWh/20kg dầu ăn

Người tìm mua: Nguyễn Hữu Nam, Email: nguyenhuunam.haui@gmail.com

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ LÀM DA CÁ CHIÊN GIÒN
        Tôi đang có nhu cầu tìm kiếm công nghệ làm da cá chiên giòn quy mô công nghiệp
Công nghệ đáp ứng các điều kiện sản phẩm sau:
 Cấu trúc: Giòn xốp, tan vụn ra trong miệng khi nhai
 Mùi vị: Mùi vị tùy chỉnh
 Màu sắc: Màu đặc trưng của da cá chiên giòn

    Người tìm mua: Mai Lan, Email: mailan231086@gmail.com
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TÌM MUA THIẾT BỊ KÝ SỐ 
HSM UTIMACO
Tôi đang cần tìm kiếm thiết bị ký kỹ thuật số cao 
cấp với các tính năng như sau:
Có khả năng thực hiện 1200 tác vụ/giây 
Hỗ trợ khả năng load balancing, tối đa lên tới 
16 thiết bị
Đã được thử nghiệm thành công trong thực tiễn
Thiết bị được phân quyền rõ ràng và dễ dàng 
quản lý
Ký số tốc độ cao và ký đồng thời đảm bảo 
nguyên tắc số hóa đơn liền dãy liên tục và theo 
trình tự thời gian, tốc độ ký lên tới 1500 hóa 
đơn/giây
Người tìm mua: Nguyễn Linh, linhhoangphat@
gmail.com

TÌM KIẾM MÁY 
ĐO LỰC CĂNG DÂY ĐAI

Chúng tôi đang tìm kiếm Máy đo lực căng dây 
đai với các thông số kỹ thuật như sau: Máy đo lực 
căng dây đai hãng TRUMMETER: 10 up to 800 
Hz; 2-line LCD, 16 char./line; 9V.
Xin báo giá về địa chỉ sau: 
Người tìm mua: Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Tâm Phát; 
Địa chỉ: Số 12 - Đường Nguyễn Đăng Đạo - P. 
Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh; 
Điện thoại: 0976.304.416; Email: tamphat12@
gmail.com

TÌM KIẾM MÁY 
BIẾN ĐIỆN ÁP 38,5KV 
NGOÀI TRỜI NGÂM DẦU

Chúng tôi là Công ty thiết bị & dịch vụ Ngôi 
Sao. Chúng tôi chuyên cung cấp máy móc, công 
cụ, thiết bị, phụ tùng và các dịch vụ liên quan 
trong, ngành dầu khí, thép tại Việt Nam. Chúng 
tôi muốn mua Máy biến điện áp 38,5kV ngoài 
trời ngâm dầu với các thông số như sau:
 Máy biến điện áp 38,5kV ngoài trời ngâm 
dầu. Kiểu: PT35-1ZHOD1P, Tỷ số 35: √3/0,1: 
√3/0,1:3kV; Dung lượng: 75VA; CCX:0.5
Trong báo giá của bạn, xin vui lòng cung cấp 
cho chúng tôi điều kiện (thời gian giao hàng, bảo 
hành, xuất xứ, tên của nhà sản xuất ...). 
Người tìm mua: Bùi Thị Liễu, Công ty thiết bị và 
dịch vụ Ngôi Sao; 
Địa chỉ: Lô D9, Khu Sao Mai Bến Đình,  
Phường 9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu; 
Điện thoại: 0 84 - 643 584 638; 
Fax: 84 - 643 584 639; 
Email: lieu@starco.com.vn.

TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN 
THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ
SẢN XUẤT COLOPHAN

Công ty chúng tôi hiện nay đang có nhu cầu xây 
dựng nhà máy về sản xuất colophan vì vậy chúng tôi 
muốn tìm kiếm Dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất 
Colophan với thông số kỹ thuật như sau:
- Năng suất: 20 tấn sản phẩm/ngày.
- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm: >85%.
- Chi phí sản xuất tính cho 1 tấn nguyên liệu 
đưa vào chế biến: Than cám < 60kg; Điện < 
18kw; Nước 1,2m3
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Nguyễn Viết 
Thành, GVLINK CO., LTD; 
Địa chỉ: Tòa nhà Xuyên Á, Tầng 4, Số 171 – 173 
đường Trần Phú, Tp. Đà Nẵng; 
Điện thoại :+0236.3849956 
Mobile: (+84) 938.174.142; 
Email : thanh.le@gvlink.com.vn

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH KHỬ NƯỚC 
Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ
Kết quả mong muốn
PepsiCo đang tìm kiếm các công nghệ khử nước mới trong công nghiệp thực phẩm và các 

ngành liên quan. Các công nghệ lý tưởng sẽ được thiết lập tính khả thi trong năm năm qua. Vui lòng 
xem lại tìm mua công nghệ hoàn chỉnh cho các lĩnh vực cụ thể mà PepsiCo quan tâm.

Chi tiết tìm mua Công nghệ
Khử nước là quy trình rất quan trọng đối với công ty PepsiCo. Phương pháp khử nước có ảnh 

hưởng lớn đến hương vị, kết cấu và màu sắc cuối cùng của sản phẩm, công ty hiện quan tâm đến 
các phương pháp mới để khử nước thực phẩm để tạo ra các sản phẩm hoàn thiện mới và khác 
biệt. Phương pháp khử nước thay thế có thể được tận dụng từ các ngành khác không phải là ngành 
công nghiệp thực phẩm.

PepsiCo hiện đang khử nước cho một lượng lớn thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Các công nghệ khử 
nước thông thường bao gồm chiên, nướng, ép đùn và sấy lò. Chiên sấy là tiêu chuẩn về tốc độ, 
chất lượng của thành phẩm và năng lượng đầu vào. Sấy khô bằng đông, sấy chân không và khô 
bằng các nguồn bức xạ và điện từ như IR, MW hoặc RF.

Các công nghệ thành công sẽ:
• Sản xuất các sản phẩm tương tự như các sản phẩm snack hiện nay (các loại khoai tây chiên 

hoặc khoai tây nướng, chip tortilla, bánh Pretzels, vv), nhưng khử nước nhanh hơn và / hoặc hiệu 
quả hơn các công nghệ hiện tại

HOẶC LÀ
• Tạo ra các thị hiếu và kết cấu khác biệt mà hiện tại không có trên thị trường hoặc có sẵn từ các 

công nghệ khử nước hiện có.
• Ưu tiên loại bỏ nước trên các thành phần khác trong thực phẩm.
• Rau và trái cây bị mất nước mà không bị hư hại do mất nhiệt nghiêm trọng (tương tự như làm  

đông khô).
• Thích ứng với một tỷ lệ lớn các diện tích bề mặt trên thể tích.

Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Công ty đang tích cực tìm kiếm, 
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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 TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ CẢN KHÍ  
CHO BAO BÌ NHỰA

Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ
KẾT QUẢ MONG MUỐN
PepsiCo tìm kiếm công nghệ cản khí hiệu quả với chi phí thấp có thể được áp dụng cho chai 

nhựa, túi nhựa flex, và lon nhôm. Cải thiện các đặc tính cản khí để, nâng cao chất lượng sản phẩm 
và thời hạn sử dụng. 

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Bao bì thực phẩm và đồ uống bằng nhựa rất tiện lợi và nhẹ. Tuy nhiên, chất nhựa nói chung 

không có hiệu quả trong việc ngăn cho oxy và các khí khác xâm nhập vào. Oxy có ảnh hưởng làm 
suy giảm hương vị, màu sắc và hàm lượng vitamin trong nhiều sản phẩm thực phẩm và nước giải 
khát, do đó giảm thời hạn sử dụng sản phẩm.

Là nhà sản xuất đồ uống có ga, PepsiCo được thử thách với việc duy trì lượng carbon dioxide 
(CO2) trong polyethylene terephthalate (PET) với chi phí hợp lý. PepsiCo đã tiến hành nghiên cứu 
sâu rộng về các công nghệ cản khí thay thế; Tuy nhiên, cách tiếp cận thế hệ tiếp theo là cần thiết để 
đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phát triển. Danh sách dưới đây liệt kê một số công nghệ mà PepsiCo 
đã khám phá trong quá khứ.

1. Kết tủa hóa học bằng plasma tăng cường (PECVD)
2. Kết tủa lớp nguyên tử (ALD)
3. Lớp phủ cản nhiệt (TBC)
CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG SẼ:
• Sử dụng các vật liệu / nguyên liệu có đặc tính ăn được và / hoặc an toàn bởi cơ quan quản 

lý có thẩm quyền. Ví dụ: vật liệu GRAS ở Hoa Kỳ; Tài liệu được liệt kê là an toàn để tiêu dùng bởi 
EFSA hoặc bởi Codex Alimentarius

• Tối thiểu phải không độc hại 
• Độ giãn nở của chai phải đảm bảo dưới áp suất
• Phải chống được va đập và chống mài mòn để ngăn ngừa các vết nứt và trầy xước
• Lý tưởng nhất là tính đồng nhất và đầy đủ của lớp phủ có thể được kiểm soát nhanh chóng 

trong dây chuyền sản xuất 
• Nếu chai hoặc túi được sơn phủ, quá trình bảo dưỡng phải cực kỳ nhanh để không làm gián 

đoạn dây chuyền sản xuất hoặc rò rỉ / dính vào sản phẩm.
• Phù hợp với độ dày của sản phẩm mà không có khuyết tật 
• Ưu tiên cho sản xuất túi flex
• Không ảnh hưởng xấu đến khả năng tái chế của bao bì
• Quá trình phủ không làm ảnh hưởng đáng kể tới chi phí của gói
• Đối với các ứng dụng cho sản xuất nước giải khát, rào cản cần phải rõ ràng nhất có thể
Chú ý: Nên tránh các công nghệ riêng biệt chỉ sử dụng một loại rào cản từ danh sách ở trên (ví 

dụ: PECVD, ALD, TBC) trừ khi nhà sáng chế có thể đưa ra một sự thay đổi từng bước trong công 
nghệ hiện tại để thay đổi đáng kể chi phí hoặc hiệu suất của nó.
Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Công ty đang tích cực tìm kiếm, 
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN CHỮ KÝ 
TRONG CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA

Mô tả
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm công nghệ trong lĩnh vực nhận diện tự động chữ ký viết tay trong 
các tài liệu kỹ thuật số. Chữ ký xuất hiện trong các tài liệu có thể nằm trên 1 dòng, trong 1 ô, hoặc 
thậm chí là ký trực tiếp trên văn bản gốc.
Các đặc điểm kỹ thuật
Mong muốn xác định chữ ký với độ chính xác 80% hoặc hơn trong các văn bản kỹ thuật số. Yêu cầu 
khả năng và chuyên môn kỹ thuật trong cả lĩnh vực thị giác máy tính và phân tích dữ liệu.
Các hình thức tài liệu cần được nhận biết chữ ký như sau:

•	 Tài liệu định dạng PDF
•	 Microsoft word
•	 Các văn bản hoặc hình ảnh được quét (scan) (ví dụ JPEG, PNG)

Các công nghệ liên quan khác bao gồm thị giác máy tính, đặc biệt là phân tích hình ảnh trong tài liệu.
Phương thức chuyển giao công nghệ

•	 Hợp tác R&D
•	 Hợp đồng Li xăng
•	 Hợp đồng nhượng quyền
•	 Hợp tác kinh doanh

Liên hệ : https://www.ipi-singapore.org/enquiry-contact

CHÀO BÁN - TÌM MUA CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ VÀTHIẾT 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



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

30 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     http://www.vista.gov.vn


