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*   Lễ ký kết hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ để phát triển 

sinh kế 
*   Lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép tim giữa Bệnh viện Hữu 
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ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

P
hát biểu khai mạc phiên họp, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cho rằng, chủ trương 
xây dựng Chính phủ điện tử 

ở Việt Nam đã có từ lâu nhưng việc triển 
khai còn nhiều tồn tại, bất cập, còn chậm.

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt 
Nam xếp hạng 88/193 quốc gia, vùng lãnh 
thổ về Chính phủ  điện tử và đứng thứ 6 trong 
khu vực ASEAN, sau Singapore, Malaysia, 
Brunei, Thái Lan và Philippines. Xếp hạng 
này còn thấp so với mong muốn và điều đó 
càng thúc đẩy quyết tâm mạnh mẽ hơn trong 
xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, 

Thủ tướng đề nghị, cần đánh giá mặt được, 
chưa được, nguyên nhân, nhất là nhiệm vụ, giải 
pháp từ nay đến 2025.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị nêu cụ thể 
những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo 
luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện 
tử là gì? “Phải chăng rào cản đầu tiên hiện nay 
chính là từ những người làm việc tại cơ quan 
hành chính, thiếu quyết tâm của người đứng 
đầu, hay do ngại sử dụng công nghệ thông tin, 
sự né tránh của cán bộ, công chức để không 
phải minh bạch, công khai công việc… hay thiếu 
về thể chế, chính sách hay tồn tại những quy 
định bất hợp lý, gây khó khăn trong việc triển 
khai…”.

Thủ tướng cũng đề nghị các ủy viên tập 
trung thảo luận về vấn đề cơ sở dữ liệu dùng 
chung, đề xuất các chỉ tiêu cần đạt được, “xem 

các chỉ tiêu đó đã phù hợp chưa, có cần điều 
chỉnh hay đặt ra thêm các chỉ tiêu cụ thể để xác 
định, đánh giá được thực chất nhiệm vụ, công 
việc về Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, 
địa phương không, các chỉ tiêu này có thể kiểm 
đếm chính xác được không?”. Cần khung kiến 
trúc Chính phủ điện tử như thế nào, cần những 
yếu tố nền tảng nào? Khung mới về Chính phủ 
điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông công 
bố từ năm 2015 còn hợp lý không? Những yếu 
tố nền tảng giao cho các bộ, ngành, địa phương 
xây dựng từ dự thảo Nghị quyết do Văn phòng 
Chính phủ dự thảo đã đầy đủ chưa? Việc chia sẻ 
dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương có phù 
hợp hay không?

Các ủy viên cần tập trung thảo luận về 
cơ chế bảo đảm thực thi, một điểm yếu trong 
nhiều năm qua chưa được khắc phục. Các Bộ 
trưởng, thành viên Chính phủ phải vào cuộc, đổi 
mới cách làm, tạo đột phá trong triển khai xây 
dựng Chính phủ điện tử; học hỏi mô hình hiệu 
quả của các nước tiên tiến, xây dựng bộ chỉ số 
đo lường đánh giá hiệu quả triển khai xây dựng 
Chính phủ điện tử, có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, 
thực thi…

Thủ tướng đề nghị thảo luận về kế hoạch 
hành động của Ủy ban từ nay đến cuối năm 
2018.

Tại phiên họp,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng đã trình bày tóm tắt báo cáo về 
xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số, nền kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2018 
– 2020, định hướng đến năm 2025.

SÁNG 20/9, TẠI PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA ỦY 
BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, THỦ 
TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, CHỦ TỊCH ỦY 
BAN ĐẶT VẤN ĐỀ, PHẢI CHĂNG RÀO CẢN 
ĐẦU TIÊN HIỆN NAY CHÍNH LÀ TỪ NHỮNG 
NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, 
THIẾU QUYẾT TÂM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, 
HAY DO NGẠI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN, SỰ NÉ TRÁNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC ĐỂ KHÔNG PHẢI MINH BẠCH, CÔNG 

KHAI CÔNG VIỆC…

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ra mắt Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

            Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ
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LẦN ĐẦU TRIỂN LÃM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG 
HỒNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HẢI PHÒNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA KHOẢNG 100 
TỔ CHỨC KH&CN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ.

TRIỂN LÃM KH&CN VÙNG ĐỒNG BẰNG 
SÔNG HỒNG TẠI HẢI PHÒNG

Đây là sự kiện nằm trong khuôn 
khổ nhiệm vụ “Xúc tiến phát triển 
thị trường KH&CN” thuộc Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN 

đến năm 2020 do Bộ KH&CN phối hợp với Ủy 
ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức. Sự 
kiện diễn ra trong hai ngày 28-29/9 tại Đại học 
Hàng Hải Việt Nam.

Triển lãm là cơ hội để các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà 
sáng chế không chuyên giới thiệu sản phẩm với 
cộng đồng xã hội, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp 
tác đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
của mình; đồng thời góp phần khích lệ tinh thần 
sáng tạo đổi mới trong cộng đồng.

Tham gia triển lãm có các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp KH&CN, các nhà 
khoa học, các nhà sáng chế không chuyên như 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện nghiên 
cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, Viện 
Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa 
học Nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu 
rau quả, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học 
quốc gia Hà Nội, Công ty CP Bóng đèn Phích 
nước Rạng Đông, Công ty CP Nhựa Thiếu niên 
Tiền phong, Công ty CP Cơ khí và Vật liệu xây 
dựng Thanh Phúc, Công ty CP Tư vấn và Tích 

hợp công nghệ D&L… 
Các sản phẩm tiêu biểu tham gia triển lãm có 

thể kể đến như: Hệ thống giám sát môi trường 
và điều khiển tự động cho vườn cây PAM GAR-
DEN, quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật 
để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước 
thải sau xử lý, công nghệ sản xuất chế phẩm 
vi sinh TBP-Combo phòng trừ vi nấm và tuyến 
trùng gây hại cây trồng, hệ thống sấy nông sản 
dạng tháp, hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác 
thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ...

Ngoài ra, điểm nhấn của triển lãm là khu gian 
hàng trưng bày các kết quả KH&CN của các nhà 
sáng chế không chuyên đến từ các tỉnh, thành 
phố như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Thái Bình…

Trong khuôn khổ triển lãm còn có sự kiện 
Techfest HaiPhong với sự tham gia của hơn 30 
cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận 
Các hoạt động chính tại Techfest HaiPhong bao 
gồm kết nối giữa quỹ đầu tư, nhà đầu tư với các 
dự án khởi nghiệp và hội thảo chia sẻ kinh    
nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi 
nghiệp.

                                                Nguồn : NASATI 
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HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ASEAN (WEF ASEAN) 2018 
DIỄN RA TẠI HÀ NỘI TỪ 11-13/9 VỚI CHỦ ĐỀ “ASEAN 4.0: TINH THẦN 
DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” ĐÃ KHÉP LẠI SAU 
GẦN 60 PHIÊN THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ, NHIỀU ĐỀ XUẤT ĐƯỢC ĐƯA RA 

NHẰM THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

WEF ASEAN 2018 LAN TỎA TINH THẦN 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN

Nội dung của Hội nghị 
được đánh giá phù 
hợp với các nước 
ASEAN và Việt Nam, 

trong bối cảnh các nước đều 
phải vươn lên trong cuộc 
CMCN 4.0, nếu không sẽ bị tụt 
hậu.
ASEAN là khu vực đang trong 
quá trình xây dựng cộng đồng 
đoàn kết, gắn kết, phát triển 
thịnh vượng bền vững, do đó 
việc tổ chức hội nghị này thu 
hút được sự quan tâm rất lớn 
của cộng đồng doanh nghiệp 
và chính phủ các nước. Có 9 
lãnh đạo cao nhất của khu vực 
Đông Nam Á và ngoài khu vực 
và hơn 1.000 doanh nghiệp 
hàng đầu, là thành viên của 
WEF, tham dự hội nghị. Điều 
đó thể hiện sự quan tâm lớn 
của cộng đồng quốc tế tới 
ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Qua Diễn đàn chính thức và 
các phiên thảo luận cho thấy, 
đã có nhiều đề xuất, sáng kiến, 
giải pháp đã được đưa ra tại 
Hội nghị nhằm tận dụng các cơ 
hội lớn từ CMCN 4.0, đồng thời 
vượt qua thách thức mà kỷ 
nguyên số mang lại.

VÌ MỘT ASEAN “PHẲNG”
Phát biểu tại WEF ASEAN 

2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cảnh báo về kỷ nguyên 
ASEAN không còn là công 
xưởng của thế giới nhưng có 
thể trở thành nơi khởi nguồn 
đổi mới.

Thủ tướng nêu sáng kiến 
mới về hòa mạng di động một 
giá cước toàn ASEAN, hợp tác 
an ninh mạng, hợp tác đào tạo 
nhân lực công nghệ thông tin 
chất lượng cao…

Lãnh đạo cao nhất của 
Chính phủ Việt Nam đưa ra 
một số đề xuất cụ thể: Một là, 
kết nối số, chia sẻ dữ liệu, nâng 
cao hiệu quả các hình thức kết 
nối, hỗ trợ thương mại điện tử, 
chính phủ điện tử... Hai là, hài 
hòa môi trường kinh doanh, 
các hạ tầng kết nối về tài chính, 
ngân hàng, thị trường, truyền 
thông, logistics…cần phải hoạt 
động ở quy mô khu vực. Ba là, 
thúc đẩy hình thành và kết nối 
các vườn ươm sáng tạo. Bốn 
là, tìm kiếm phát huy tài năng. 
Năm là, hình thành mạng lưới 
giáo dục ASEAN và hệ thống 
học tập suốt đời. 

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông 
tin & Truyền thông của Việt Nam 
- ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng 
đã đề xuất nhiều sáng kiến và 
chia sẻ ý tưởng về “một ASEAN 
thống nhất”. Ông Nguyễn Mạnh 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam cùng lãnh đạo WEF và các nước ASEAN tham dự Hội nghị.
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Hùng đề cập 3 sáng kiến vì một 
ASEAN thống nhất.

Một là, về “một ASEAN 
phẳng” (flat ASEAN), không 
cần có cước chuyển vùng dữ 
liệu để tất cả mọi người du lịch 
dễ dàng.

Thứ hai, thiết lập một Đại học 
Công nghệ Thông tin – Truyền 
thông (ICT) ASEAN bởi theo 
ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong 
CMCN 4.0, điều quan trọng 
nhất là kỹ năng cho tương lai - 
kỹ năng ICT.

Sáng kiến thứ ba là việc 
thành lập trung tâm chia sẻ 
thông tin về an ninh mạng trong 
ASEAN.

TẬN DỤNG MỌI LỢI THẾ 
CỦA CMCN 4.0

Tại WEF ASEAN 2018, Tổng 
thống Indonesia Joko Widodo 
đã đưa ra góc nhìn tích cực, 
những lợi thế mà cuộc CMCN 
4.0 mang lại. Khác với những 
lo lắng con người bị lệ thuộc 
robot, mất việc làm vì nhiều 
ngành ứng dụng máy móc tự 
động hóa, ông Joko Widodo 
cho rằng sự tiến bộ của công 
nghệ cho phép sử dụng tài 
nguyên tiết kiệm hơn, hiệu suất 
lao động cao hơn. Sản phẩm từ 
nghiên cứu khoa học giúp các 

nền kinh tế trở nên nhẹ nhàng, 
tiên tiến hơn. Đó là sự xuất hiện 
của những chiếc điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, 
những turbine điện gió và tấm 
pin mặt trời...

Con người dần tiến tới kiến 
tạo sự phát triển không phụ 
thuộc vào tài nguyên thiên 
nhiên hữu hạn mà bằng tài 
năng, thứ mà ông Joko Widodo 
gọi đó mới là tài nguyên vô hạn. 
Tài năng của con người đang 
thúc đẩy CMCN 4.0.

Tổng thống Indonesia tin 
rằng, trong dài hạn cuộc cách 
mạng này sẽ tạo ra nhiều việc 
làm hơn chứ không phải là 
cướp đi việc làm của con người, 
đồng thời giúp người thu nhập 
thấp có khả năng tiếp cận sản 
phẩm, dịch vụ do giá rẻ hơn.

Ông Klaus Schwab, Chủ tịch 
điều hành WEF cho biết, WEF 
đã mở trung tâm về cách mạng 
công nghiệp 4.0 tại Trung Quốc, 
Singapore và sẽ xây dựng tại 
Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch điều hành WEF 
đánh giá cao vai trò của Chính 
phủ Việt Nam trong việc thiết 
lập cơ chế chính sách tiếp cận 
CMCN 4.0, thúc đẩy môi trường 
kinh doanh, khuyến khích các 

doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo. Ông Klaus 
Schwab đặc biệt nhấn mạnh 
tới môi trường sẵn sàng cho sự 
thay đổi, làm chủ và phát triển 
các công nghệ mới như trí tuệ 
nhân tạo, robot.

Phát biểu bế mạc, Phó Thủ 
tướng thường trực Trương Hòa 
Bình khẳng định, chỉ có đổi mới 
sáng tạo với nhiều tầm nhìn đa 
chiều mới đưa các quốc gia, 
doanh nghiệp tiến lên trong thế 
giới ngày nay. 

Do đó, Chính phủ và doanh 
nghiệp các nước ASEAN cần 
tiếp tục phát huy nội lực, tạo 
môi trường thuận lợi cho sáng 
tạo, cho cái mới nảy nở và lan 
tỏa, tạo động lực tăng trưởng 
mới cho phát triển thịnh vượng 
trong thế giới đang chuyển 
động nhanh bởi công nghệ mới.

Cùng với đó, thế giới số, siêu 
kết nối thông minh tạo cơ hội 
cho mọi người dân khởi nghiệp 
sáng tạo, tiếp cận các nguồn 
lực, thông tin mới, tri thức mới 
và thị trường mới, Phó Thủ 
tướng Trương Hòa Bình nhấn 
mạnh../.

Nguồn: VOV.VN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Các đại biểu tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018
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50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 
2018

Ngày 17/9/2018 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) đã công bố danh 
sách 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018 
và công bố Ấn phẩm đặc biệt giới thiệu các doanh 
nghiệp này. Đây là lần thứ 5 Chương trình bình chọn 
này được tổ chức kể từ năm 2014, nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào công 
cuộc chuyển đổi số, cũng như có những định hướng 
phát triển phù hợp với xu thế công nghệ trên thế giới, 
đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Cùng với sự kiện vinh danh các doanh nghiệp, Ban 
tổ chức cũng đã ra mắt Ấn phẩm Vietnam’s 50+10 
Leading IT companies 2018” (50+10 Doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2018) và chia sẻ về “hành 
trình” giới thiệu Ấn phẩm qua các năm.

Nguồn: NASATI

Tầm soát bệnh tim bẩm sinh bằng công nghệ 
4.0

Ngày 18/9/2018, tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang đã 
diễn ra Lễ khởi động dự án “Phát hiện sớm bệnh tim 
bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại An Giang”. 

Đây là dự án trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động 
của chương trình “Trái tim cho em” do Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Đài Truyền 
hình Việt Nam đồng sáng lập từ năm 2008.

Việc ứng dụng công nghệ cao trong phát hiện sớm 
bệnh tim sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, công sức 
của đội ngũ y bác sĩ, các nhà tài trợ. Với sự đầu tư của 
Viettel, sự hỗ trợ của Sở Y tế An Giang, Bệnh viện Tim 
mạch An Giang, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội và chương trình “Trái tim cho 
em”, mong rằng dự án “Phát hiện sớm bệnh tim bẩm 
sinh ở trẻ sơ sinh tại An Giang” sẽ được thử nghiệm 
thành công tại An Giang và sớm được nhân rộng mô 
hình ra cả nước, qua đó góp phần sàng lọc và phát 
hiện kịp thời bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và công nghệ

Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội: Kết nối phát triển công 
nghệ số

Ngày 19/8, Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội (ASOCIO 
Smart City Summit 2018 - Hanoi) với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng 
các giải pháp số” đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

 Sự kiện này do UBND thành phố Hà Nội phối hợp 
cùng ASOCIO - liên minh quốc tế lớn nhất, uy tín nhất 
về công nghệ thông tin của khu vực châu Á - châu Đại 
Dương và WITSA – liên minh các hiệp hội CNTT lớn nhất 
thế giới tổ chức. Năm nay, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam 
được lựa chọn là thành phố mở đầu chuỗi hoạt động 
quan trọng của ASOCIO dành cho các nước thành viên, 
với mục đích chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, chính sách và 
kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy xây 
dựng phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam và các 
quốc gia trong khu vực.

                          Nguồn: Báo Tài nguyên môi trường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai 
mạc hội nghị

ĐIỂM TIN KH&CN
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Bộ KH&CN đứng thứ 2/19 Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ 
thông tin, phát triển Chính phủ điện tử

Sàn tri thức Novelind: Xóa vách ngăn giữa nhà khoa học và 
doanh nghiệp

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM) ngày 11/9/2018 đã 
tổ chức Lễ công bố chuỗi sự kiện kết nối cung - cầu qua Sàn tri thức 
Novelind, được kỳ vọng là nền tảng quan trọng cho việc kết nối hợp 
tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), góp phần nâng 
cao giá trị của các sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Chủ đề trình bày tại Hội thảo là các nội dung đang nhận được sự 
quaSự kiện công bố Sàn tri thức Novelind do Đại học Nguyễn Tất 
Thành phối hợp với Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM đồng tổ chức 
với hy vọng mang lại sự kết nối giữa các nhà khoa học và doanh 
nghiệp đang thiếu những phương pháp công nghệ khoa học ứng 
dụng.

Tại đây, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế khoa học kỹ 
thuật (Seekers) muốn đầu tư dự án và lựa chọn giải pháp sẽ kết nối 
tới những nhà khoa học, chuyên gia có kỹ năng, kinh nghiệm, tri thức 
liên quan để tham gia, hiện thực hóa ý tưởng, đồng thời giải quyết 
các thách thức của hoạt động KH&CN.

Hội thảo khoa học quốc tế lĩnh vực công nghệ 
sinh học nông nghiệp năm 2018

Mới đây tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo 
khoa học quốc tế lĩnh vực công nghệ sinh học 
nông nghiệp năm 2018. 

Chủ đề trình bày tại Hội thảo là các nội dung đang 
nhận được sự quan tâm trong lĩnh vực Công nghệ 
Sinh học Nông nghiệp như: Ứng dụng của marker 
phân tử trong chọn tạo giống cây trồng, sử dụng thiên 
địch trong phòng trừ sinh học sâu hại và ứng dụng 
kỹ thuật DNA mã vạch trong hỗ trợ định danh côn 
trùng, phương pháp chuẩn đoán nhanh vi sinh vật gây 
hại… Đặc biệt, trong Hội thảo cũng trình bày về Cơ 
chế chống chịu mặn của cây trồng. Đây là chủ đề khá 
nóng, được nhiều nhà Quản lý và các nhà khoa học 
quan tâm do tình trạng xâm nhập mặn dưới tác động 
của biến đổi khí hậu ngày càng có xu hướng tăng lên.

                                            Nguồn: NASATI

Nga bàn giao phòng thí nghiệm di động 
giám sát dịch bệnh cho Việt Nam

Ngày 11/9, tại gian hàng của Cơ quan 
giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga 
(Rospotrebnadzor) trong Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông ở Vladivostok (Nga), Bác sĩ 
Trưởng phụ trách vấn đề phòng bệnh quốc gia 
Nga Anna Popova đã bàn giao chìa khóa phòng 
thí nghiệm di động cho Tổng Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt 
đới Việt - Nga, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư.

Với phòng thí nghiệm này, các nhà khoa học 
sẽ có khả năng triển khai giám sát các ổ dịch 
bệnh trong điều kiện tự nhiên trên lãnh thổ Việt 
Nam, đáp ứng các yêu cầu an toàn sinh học cần 
thiết và sử dụng các công nghệ giám sát và chẩn 
đoán tiên tiến. Năm 2014, một phòng thí nghiệm 
di động tương tự đã được đưa vào hoạt động ở 
CH Guinea, cho phép các nhà khoa học triển khai 
hàng loạt các cuộc khảo sát trong điều kiện khí hậu 
khắc nghiệt tại các vùng xa xôi ở quốc gia này.

                                     Nguồn: Báo Nhân dân

ĐIỂM TIN KH&CN



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

10 

Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ 
châu Á - Thái Bình Dương (PNN 2018)

Từ ngày 18-20/10/2018 tới tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí 
thức Việt Nam tổ chức Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á-Thái Bình Dương (PNN 

2018), với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu gồm các trí thức, nhà khoa học nữ đến từ 13 
nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam 

đăng cai hội nghị này sau khi tham gia là thành viên từ năm 2013.
Hội nghị sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra một số nội dung nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa 

các nước trong việc nghiên cứu khoa học, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp 
Quốc. Những vấn đề nóng hổi của khu vực và trên thế giới sẽ có sự đóng góp, trao đổi của phụ 

nữ nói chung và các nhà khoa học nữ đến từ 14 nước châu Á-Thái Bình Dương.

Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Nông - Lâm - Ngư 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Thời gian: Từ 21/11 đến 23/11/2018
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E 

Hà Nội (Cung Văn hóa) - 91 Trần Hưng Đạo, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lĩnh vực trưng bày: VIETNAM GROWTECH 
2018 dự kiến trưng bày các sản phẩm thiết bị 
công nghệ phục vụ trồng trọt, trồng rừng, chăn 
nuôi, nuôi trồng thuỷ sản đến từ hơn 20 quốc gia 
có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra triển lãm hàng ngày 
sẽ có hàng ngàn khách chuyên ngành tới giao 
dịch tham quan, các cuộc kết nối B2B, B2C 
giữa khách quốc tế với doanh nghiệp Việt Nam 
theo ngành và lĩnh vực. Các cuộc chuyển giao 
công nghệ, giải pháp, mô hình sản xuất nông 
nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, các chương trình khảo sát thị trường, tham 
quan trang trại nuôi trồng...
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THIẾT BỊ QUANG ĐÔNG CẦM MÁU TRÊN MÔ MỀM SỬ DỤNG KHÍ ARGON PLASMA 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT AN TOÀN, ÍT BIẾN CHỨNG.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm 
công nghệ Laser - Viện Ứng dụng 
công nghệ vừa nghiên cứu, chế tạo 
thành công thiết bị quang đông cầm 

máu Argon Plasma (APC).
Đây là một hệ thống gồm thiết bị phẫu thuật 

cao tần và dòng khí Argon (một nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn hóa học) được điều tiết, tạo ra 
dòng phóng điện dạng Plasma sử dụng trong 
phẫu thuật giúp cầm máu cho mô mềm. Thiết bị 
đã hoàn thiện sau hơn hai năm nghiên cứu, chế 
tạo.

Trong phẫu thuật, việc đáng ngại nhất với 
phẫu thuật viên là quá trình cầm máu cho vết 
mổ. Thiết bị này cho phép sử dụng đơn giản như 
dao mổ điện thông thường nhưng lại hiệu quả, 
giúp bác sĩ thuận lợi hơn trong quá trình phẫu 
thuật. 

KS Lê Huy Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm 
công nghệ Laser, Chủ nhiệm đề tài cho biết, 
hiện các tham số vật lý đã được tính toán tối ưu. 
Các thí nghiệm cho thấy với những tia máu li ti 
ở mô mềm đã được ngăn tối đa, thuận tiện cho 
các ca phẫu thuật, nhất là với dạ dày và sản 
khoa.

Để kiểm tra khả năng vận hành thực tế của 
thiết bị, nhóm nghiên cứu cùng bác sĩ phẫu thuật 
của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thử 
nghiệm trên mô sống của thỏ và đo các thông số 
kỹ thuật.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, thiết bị phẫu 

thuật quang đông cầm máu APC có nhiều ưu 
điểm vượt trội so với các thiết bị phẫu thuật cao 
tần thông thường. Khi thử nghiệm mô không 
dính vào đầu phẫu thuật; hiệu quả cầm máu cao 
và bề mặt phẫu thuật phẳng, mịn.

Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Trung ương 
quân đội 108 đánh giá, thiết bị có thể quang 
đông cầm máu trên vết mổ giúp diện mổ rộng, 
bề mặt mổ sạch nên thuận lợi trong quá trình 
phẫu thuật.

Thiết bị tạo dòng nhiệt như nhiệt độ môi 
trường giúp se các mạch máu nhỏ mà không 
gây tổn thương lên bề mặt vết mổ. Thiết bị 
không cần tiếp xúc trực tiếp vết mổ nên hạn chế 
nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm. 

«Sau khi thử nghiệm thành công trên động vật 
chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm công nghệ 
Laser thử nghiệm lâm sàng trên người và sớm 
đưa vào ứng dụng rộng trong thực tế», bác sĩ 
Tuấn Anh nói.

Giám đốc Trung tâm công nghệ Laser Giang 
Mạnh Khôi cho biết, công nghệ này được nghiên 
cứu và phát triển nhiều năm trên thế giới nhưng 
ở trong nước đây là lần đầu tiên được chế tạo 
thành công. Hiện giá thiết bị tương tự của Đức 
khoảng 750 - 1,1 tỷ đồng nhưng thiết bị này chỉ 
có giá khoảng 320 triệu đồng.

           Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ 

THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG THIẾT BỊ CẦM 
MÁU CỦA NGƯỜI VIỆT

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Micro Dragon là vệ tinh quan sát 
trái đất, có trọng lượng 50kg, kích 
thước 50 x 50 x 50 cm. Sau khi 
phóng lên vũ trụ, Micro Dragon 

có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ nhằm 
đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy 
sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra 
ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi 
trồng thủy sản Việt Nam. Phát hiện độ bao phủ 
của mây, tính chất của sol khí để phục vụ cho 
việc hiệu chỉnh khí quyển. Thu các tín hiệu cảm 
biến trên mặt đất sau đó chuyển các dữ liệu này 
một cách nhanh chóng tới các địa điểm cách xa 
nhau trên Trái Đất.Thử nghiệm công nghệ vật 
liệu mới (Atomic oxygen, Antimony Tin Oxide 
Coating Solar cell).

Micro Dragon được chế tạo bởi 36 kỹ sư 
người Việt, thuộc Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam, 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Đây là đội ngũ kỹ sư theo học ngành công nghệ 
vũ trụ tại Nhật Bản. Bắt tay vào chế tạo năm 
2013, năm 2017, Micro Dragon hoàn thành và 
thử nghiệm thành công. 

“Cơ quan chức năng Nhật Bản đang xem xét 
để cấp giấy phép an toàn cho vệ tinh Micro 
Dragon. Sau khi được cấp phép, tên lửa Epsilon 
(Nhật Bản) do công ty IHI Aerospace chế tạo sẽ 
mang theo vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam 
lên quỹ đạo” PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng 
Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết.

Micro Dragon là bước tiếp theo trong quá 
trình từng bước nắm bắt và làm chủ công nghệ 
thiết kế, chế tạo vệ tinh của Việt Nam. Trước đó, 
các kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chế 
tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ Pico Dragon (có 
kích thước 10 x 10 x 11,35 cm, khối lượng 1 kg). 
Vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo vào tháng 
11/2013 và hoạt động thành công trên vũ trụ. 
Sau Micro Dragon, theo lộ trình, Việt Nam sẽ 
tiến tới chế tạo vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2, 
hai vệ tinh theo công nghệ radar tiên tiến với 
khối lượng khoảng 600kg, gần 12 lần 
MicroDragon, kích thước là 1,5mx1,5mx3m, tồn 
tại trên vũ trụ 5 năm.

Nguồn: Viện Hàn Lâm khoa học và công 
nghệ Việt Nam 

VIỆT NAM PHÓNG VỆ TINH MICRO DRAGON 
VÀO CUỐI NĂM 2018

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VỆ TINH MICRO DRAGON ĐÃ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG, ĐANG CHỜ CƠ QUAN CHỨC NĂNG 
CỦA NHẬT BẢN CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN ĐỂ CHUẨN BỊ PHÓNG LÊN VŨ TRỤ VÀO CUỐI 

NĂM NAY.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

13 

Hệ thống này được tạo ra bằng cách phun 
một lớp perovskite mỏng, hợp chất chì và iốt rẻ 
tiền đã được chứng minh rất hiệu quả trong việc 
thu năng lượng từ ánh nắng mặt trời, lên trên pin 
mặt trời thương mại. Pin mặt trời tạo thành lớp 
dưới của hệ thống được tạo thành từ hợp chất 
đồng, indium, gallium và selenide hoặc CIGS.

Pin mới chuyển đổi 22,4% năng lượng từ ánh 
nắng mặt trời, lập kỷ lục về hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng cho pin mặt trời perovskite-CIGS 
được nối song song. Hiệu suất đã được xác 
nhận trong các thử nghiệm độc lập tại Phòng thí 
nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia thuộc Bộ 
Năng lượng Hoa Kỳ. (Kỷ lục trước đó được thiết 
lập vào năm 2015 bởi một nhóm nghiên cứu tại 
Trung tâm nghiên cứu Thomas J. Watson thuộc 
Tập đoàn máy tính IBM, là 10,9%). Hiệu suất 
của loại pin mới tương tự như các loại pin mặt 

trời poly-silic hiện đang thống trị trên thị trường 
quang điện.

Lớp nền CIGS của pin mặt trời dày khoảng 2 
micron (hoặc hai phần nghìn milimet), hấp thụ 
ánh nắng mặt trời và tạo ra năng lượng với hiệu 
suất đạt 18,7%, nhưng khi thêm một lớp 
perovskite dày 1 micron thì hiệu suất sẽ được 
cải thiện giống như cách gắn thêm bộ tăng áp 
vào động cơ ô tô để tăng hiệu quả hoạt động 
của xe. Hai lớp được nối với nhau bằng một giao 
diện cỡ nano do các nhà nghiên cứu tại UCLA 
thiết kế; giao diện làm tăng điện áp cho thiết bị, 
làm tăng sản lượng điện cung cấp. Và toàn bộ 
khối lắp ráp được đặt trên bề mặt thủy tinh dày 
khoảng 2 mm.

Yang Yang, trưởng nhóm nghiên cứu cho 
rằng công nghệ của nhóm đã tăng gần 20% hiệu 
suất của pin mặt trời CIGS so với hiệu suất ban 
đầu. Điều đó có nghĩa là giảm 20% chi phí năng 
lượng. Các thiết bị sử dụng thiết kế hai lớp cuối 
cùng có thể đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng 
ở mức 30%. Đây sẽ là mục tiêu tiếp theo của 
nhóm nghiên cứu.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/
releases/2018/08/180830180056.htm

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

PIN MẶT TRỜI HAI LỚP LẬP KỶ LỤC 
về hiệu quả sản xuất năng lượng 
CÁC NHÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TẠI TRƯỜNG KỸ THUẬT SAMUELI THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CALIFORNIA, LOS ANGELES (UCLA) ĐÃ CHẾ TẠO ĐƯỢC LOẠI PIN MẶT TRỜI MÀNG MỎNG 
CÓ HIỆU QUẢ CAO VỚI KHẢ NĂNG SẢN SINH NHIỀU NĂNG LƯỢNG TỪ ÁNH NẮNG MẶT 
TRỜI HƠN LÀ CÁC TẤM PIN MẶT TRỜI THÔNG THƯỜNG NHỜ CÓ THIẾT KẾ HAI LỚP. NGHIÊN 

CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ SCIENCE.
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Chuyển giao công nghệ:  
MỐI QUAN HỆ CỘNG SINH GIỮA BA NHÀ 
ĐỂ THÚC ĐẨY MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CẦN CÓ SỰ THAM GIA CỦA 3 BÊN DOANH NGHIỆP, VIỆN 
TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN, TRONG ĐÓ, DOANH NGHIỆP PHẢI LÀ TRỌNG TÂM, VÀ CƠ CHẾ DOANH NGHIỆP 

LÀ YẾU TỐ ĐỂ TẠO NÊN MỐI QUAN HỆ CỘNG SINH BỀN CHẶT GIỮA BA BÊN.

NHIỀU MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO HIỆU 
QUẢ

Để góp phần phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ (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.

Là một trong những đơn vị xây dựng mô hình 
doanh nghiệp trong trường đại học để ươm tạo 
và chuyển giao công nghệ, BK Holding đã đạt 
được một số thành công. Ví dụ như sự ra đời và 
phát triển của BKAV với sản phẩm lõi ban đầu là 
phần mềm diệt virus của anh Nguyễn Tử Quảng. 
Sản phẩm này đã nhận được sự hỗ trợ từ các đề 
tài công nghệ trong trường và ươm tạo trở thành 
sản phẩm thương mại hóa. Giờ đây, BKAV đã trở 
thành một trong những công ty công nghệ hàng 
đầu Việt Nam và có vị trí trên thế giới trong lĩnh 
vực an ninh mạng.

Ông Phạm Tuấn Hiệp – Giám đốc Vươn ươm 
BK Holding cho biết, ngoài thành công của BKAV, 
ĐH Bách khoa cũng đã hợp tác chuyển giao công 
nghệ với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước 
Rạng Đông và thương mại hóa nghiên cứu về 
đèn huỳnh quang.

“Bóng đèn compact ban đầu chỉ có một phổ ánh 
sáng đơn giản. Khi kết hợp với các nghiên cứu 
của trường ĐH Bách khoa, Rạng Đông đã được 
cung cấp thêm một số phổ phản quang, tăng phổ 
phát sáng của đèn lên và ứng dụng nhiều hơn 
trong nông nghiệp” – ông Hiệp cho biết.

Mặc dù mới chỉ là những kết quả ban đầu 
nhưng theo ông Hiệp, việc xây dựng doanh 
nghiệp trong trường đại học là công cụ thuận 
lợi để chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành 
sản phẩm thương mại hóa. Trường Đại học Bách 
khoa không có tư cách pháp nhân để đi bán hay 
đấu thầu, nên nhóm doanh nghiệp này là công cụ 
hữu hiệu.

Ông Hiệp cũng tiết lộ thêm, mỗi năm, trường 
ĐH Bách khoa thực hiện khoảng 400 đề tài 
nghiên cứu về KH&CN, trong đó có khoảng 200 
đề tài nghiên cứu ứng dụng. Những đề tài nhận 
được đặt hàng của doanh nghiệp là đề tài có tỷ lệ 
thương mại hóa cao nhất.

Trong khi đó, trường Đại học Công nghiệp dệt 
may Hà Nội theo định hướng ứng dụng. Doanh 
nghiệp cần gì sẽ đáp ứng yêu cầu, từ vị trí giám 
đốc điều hành đến điều hành dây chuyền sản 
xuất. Một trong những quy trình công nghệ được 
ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội chuyển giao cho 
doanh nghiệp đạt hiệu quả tích cực.

Ông Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng trường 
ĐH công nghiệp dệt may Hà Nội chia sẻ: “Doanh 
nghiệp dệt may có từ 20-30 chuyền. Khi chuyển 
giao, chúng tôi chọn 4 chuyền có năng suất thấp 
nhất để thí điểm trong 3 tháng. Kết quả, chuyền 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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Chuyển giao công nghệ 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

15 

tăng năng suất thấp nhất là 23,6%, cao nhất là 
45%. Khi tiếp nhận 4 dây chuyền này, doanh 
nghiệp tiếp nhận được công nghệ, quy trình triển 
khai, và quy cách đào tạo người lao động rồi tự 
nhân rộng ra các dây chuyền khác. Trong khi đó, 
chi phí chuyển giao được tính bằng 70% năng 
suất tăng thêm của các dây chuyền”.

Hay như với các doanh nghiệp mới thành lập, 
trường ĐH Công nghiệp dệt may cũng thực hiện 
việc chuyển giao trọn gói nhân lực. Nghĩa là, nhà 
trường chịu trách nhiệm tìm kiếm, đào tạo toàn bộ 
nhân sự khung cho một doanh nghiệp và cả phần 
mềm, công cụ quản trị trong ngành rồi bàn giao 
để doanh nghiệp vận hành.

LIÊN KẾT NÀO CHO BỀN CHẶT?

    Tùy theo từng mô hình và hoàn cảnh khác 
nhau, các mô hình sẽ được áp dụng vào thực 
tế để đưa đến kết quả chuyển giao tốt giữa 
doanh nghiệp và viện, trường nghiên cứu. 
Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 
4.0 đang đến gần

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI nhận định và 
phân tích về mối quan hệ cần có giữa các bên: 
“Việt Nam có thể xây dựng nhiều mô hình chuyển 

giao phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, xã hội. Tuy 
nhiên, mô hình này cần có sự tham gia của 3 bên 
là doanh nghiệp, viện trường nghiên cứu và tổ 
chức trung gian. Trong đó, cơ chế doanh nghiệp 
với lợi ích đi kèm phải là yếu tố then chốt liên kết 3 
nhà. Quan hệ 3 nhà phải là quan hệ cộng sinh, đối 
tác bền chặt mới tạo nên sự bứt phá và sáng tạo”.
Khẳng định sự cần thiết của các tổ chức môi giới 
trung gian, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – nguyên 
Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược VNPT 
bày tỏ: “Đây là vị trí cần thiết cho sự thương mại 
hóa của mọi công nghệ toàn cầu. Những người 
môi giới công nghệ này nhìn thấy sự cần thiết của 
thị trường và sự đáp ứng của các đơn vị nghiên 
cứu. Họ dẫn dắt, tư vấn để đưa một sản phẩm 
có thể lên sàn và hưởng lợi ít nhất 10% sau mỗi 
thương vụ thành công”.

Lâu nay, đơn vị trung gian giữa viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp vẫn chưa được chú trọng. 
Vì thế, để liên kết giữa các bên bền vững hơn, 
cần thay đổi góc nhìn về nhân tố này để có những 
quan tâm về mặt chính sách đúng mực.

Nguồn: Báo khoa học phát triển

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giới thiệu về các sản phẩm nghiên cứu tại Hội nghị tổng kết hoạt động 
nghiên cứu khoa học sinh viên.

Chuyển giao công nghệ 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG KHCN CỦA HÀN QUỐC

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CỦA HÀN QUỐC CÓ THỂ CHIA THÀNH BA GIAI ĐOẠN: (1) GIAI 
ĐOẠN CÔNG NGHIỆP HÓA ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU TỪ NHỮNG NĂM 1960 ĐẾN 1970; (2) GIAI ĐOẠN 
CHUYỂN SANG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO: NHỮNG NĂM 1980 VÀ 1990; VÀ (3) 

TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY, HỘI NHẬP VÀO QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ VÀ TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI.

GIAI ĐOẠN I: GIAI ĐOẠN 
CÔNG NGHIỆP HÓA ĐỊNH HƯỚNG 
XUẤT KHẨU TỪ NHỮNG NĂM 1960 
ĐẾN 1970

Trong thời kỳ đầu, nhập 
khẩu công nghệ đóng vai trò 
quan trọng thúc đẩy các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng xuất 
khẩu. Chính sách định hướng 
xuất khẩu áp dụng cho các 
ngành công nghiệp đã bão hòa 
như chế biến thực phẩm, dệt 
(những năm 1960), luyện kim, 
đóng tàu và hóa chất (những 
năm 1970). Đồng thời, Chính 
phủ áp dụng chính sách thay 
thế nhập khẩu cho các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng. 

Những năm 1960, chương 
trình giáo dục đào tạo của 
Chính phủ đã tập trung vào 
phục vụ mục tiêu thích nghi, 
làm chủ công nghệ nhập khẩu 
và phát triển công nghệ trong 

nước. Luật Khuyến khích phát 
triển công nghệ (1972) quy 
định: 

+ Cho phép doanh nghiệp 
trích lập Quỹ phát triển Công 
nghệ nhằm hỗ trợ các hoạt 
động nhập khẩu và cải tiến 
công nghệ nhập;doanh nghiệp 
vay tín dụng dài hạn với lãi suất 
ưu đãi để thực hiện các hoạt 
động nhập và cải tiến công 
nghệ nhập; 

+Các tổ chức nghiên cứu 
trích một phần lợi nhuận thu 
được từ kết quả các dự án 
NC&PT trả cho những người 
tham gia vào dự án NC&PT đó.

+ Đồng thời, quy định Bộ 
Khoa học và Công nghệ xây 
dựng kế hoạch cụ thể hỗ trợ 
các doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ mới mà trong nước 
chưa tạo ra được. 

Các doanh nghiệp muốn 

nhận được hỗ trợ phải đăng ký 
với giám đốc khoa học kỹ thuật 
để tiến hành đánh giá, thẩm 
định công nghệ được hỗ trợ.

GIAI ĐOẠN II:  PHÁT TRIỂN 
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KỸ 
THUẬT CAO: NHỮNG NĂM 1980 
VÀ 1990

Chuyển sang giai đoạn phát 
triển các ngành công nghiệp kỹ 
thuật cao, Hàn Quốc ưu tiên 
phát triển một số ngành như 
điện tử, cơ khí chính xác, và các 
ngành tiết kiệm năng lượng... 

Thời kỳ này Hàn Quốc đã xây 
dựng 13 khu công nghiệp trên 
cả nước.Chính sách công ng-
hiệp trong thời kỳ này là chuyển 
dần từ hỗ trợ phát triển các 
ngành công nghiệp nhẹ sang 
các ngành công nghiệp công 
nghệ cao. Nhu cầu về chính 
sách công nghệ cũng thay đổi 
để phù hợp với chính sách 
công nghiệp: 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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+ Một là, ban hành một số 
chính sách về li-xăng công 
nghệ. 

+ Hai là, thúc đẩy NC&PT 
trong nước. Chính phủ thành 
lập một số trung tâm chuyển 
giao công nghệ nhằm cung 
cấp thông tin công nghệ 
và nhà cung cấp của nước 
ngoài, thương thảo hợp đồng. 

Chính phủ cũng áp dụng 
nhiều biện pháp thúc đẩy 
NC&PT trong nước nhằm 
tăng cường năng lực tiếp thu, 
làm chủ và phát triển công 
nghệ của các doanh nghiệp 
trong nước.

GIAI ĐOẠN III: TỪ NĂM 1990 
ĐẾN NAY

Trong giai đoạn toàn cầu 
hoá và tự do hoá thương mại, 
Hàn Quốc đã ban hành một 

số luật như :

+ Luật Thương mại 1986 
(sửa đổi năm 2003),

+ Luật Thúc đẩy đầu tư nước 
ngoài 1998 (sửa đổi năm 2003), 

+ Luật Khuyến khích công 
nghệ kỹ thuật nhằm mở rộng 
các hoạt động xuất - nhập khẩu 
công nghệ, khuyến khích các 
công ty đầu tư của nước ngoài 
chuyển giao công nghệ tiên tiến 
vào Hàn Quốc và bảo đảm sự 
phát triển cân đối của các ngành 
công nghiệp, thúc đẩy áp dụng 
khoa học và kỹ thuật vào vào 
sản xuất. 

Trong giai đoạn này, Hàn 
Quốc chú trọng vào tăng cường 
tiềm lực KH&CN trong nước. Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã thực 
hiện nhiều biện pháp đổi mới 
KH&CN. 

Đầu năm 2000, Luật Thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ của 
Hàn Quốc được ban hành nhằm 
thúc đẩy thương mại hóa công 
nghệ được tạo ra từ các tổ chức 
nghiên cứu công thông qua các 
biện pháp miễn, giảm thuế, hồ 
trợ tài chính, hỗ trợ thành lập 
các tổ chức dịch vụ chuyển 
giao công nghệ như Trung tâm 
Chuyển giao Công nghệ Quốc 
gia, Văn phòng Chuyển giao 
Công nghệ (TLO) trong các tổ 
chức nghiên cứu công, và các 
cơ quan chuyên trách đánh giá 
công nghệ.

Nguồn:https://www.innova-
tionpolicyplatform.org/content/
markets-technology
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO,   
chuyển giao công nghệ để phát triển sinh kế

HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM 

Đây là sự kiện hợp tác mang tính chiến lược 
giữa CRD là một đơn vị hàng đầu về lĩnh vực 
Phát triển Nông thôn miền Trung, cung cấp 
các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, thông 
tin từ các nhà khoa học và Central Group Việt 
Nam là đơn vị thuộc một trong năm tập đoàn 
kinh doanh bán lẻ lớn nhất của Thái Lan.

Lễ ký kết diễn ra với sự tham gia và chứng 
kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế Nguyễn Văn Phương; đại diện các sở, 
ngành liên quan, đại diện huyện A Lưới, huyện 
Nam Đông, hệ thống siêu thị Big C, đại diện 
Central Group Việt Nam, PGS. TS Lê Đình 
Phùng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông 
Lâm, Đại học Huế, cùng với lãnh đạo và cán bộ 
của Trung Tâm PTNTMT

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này là 
hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình 
“Sinh kế cộng đồng” của Central Group Việt 
Nam. Tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những 
thành tựu mà CRD đã đóng góp về phát triển 
nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và 

miền Trung nói chung. Đồng thời, hi vọng sự 
hợp tác giữa tập đoàn Central Group Việt Nam 
và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung 
sẽ  tạo động lực phát triển sinh kế bền vững 
cho các hộ nông dân nghèo trên địa bàn.

TS. Trương Quang Hoàng, Giám đốc Trung 
tâm Phát triển Nông thôn miền Trung nhìn nhận: 
Biên bản ghi nhớ này sẽ là dấu mốc quan trọng 
cho sự sự tác để phát triển toàn diện chuỗi giá 
trị của các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 
sự chuyển giao công nghệ của nhà khoa học 
cho người dân, có sự hỗ trợ của chính quyền 
và sự vào cuộc của doanh nghiệp… rút ngắn 
khoảng cách từ sản xuất đến thị trường và tạo 
giá trị tăng thêm cho nông dân. TS khẳng định 
đây là cơ hội để CRD và Central Group hiện 
thực hóa tầm nhìn của mình, hướng về cộng 
đồng, đặc biệt là người dân nghèo

Kết thúc lễ ký kết, các đại biểu cũng đã tham 
quan, mua một số mặt hàng nông sản sạch của 
hội phụ nữ huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế  
và mặt hàng của huyện (Sơn Hà), tỉnh Quảng 
Ngãi trưng bày tại đây.

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học 
Huế

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Ngày 10.5.2018, tại 
thành phố Huế đã diễn 
ra lễ ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác về đào 
tạo, chuyển giao công 
nghệ và tiêu thụ sản 
phẩm trong sản xuất 
nông nghiệp cho nông 
dân giữa Trung tâm 
Phát triển Nông thôn 
miền Trung (CRD), 
đại học Nông Lâm, Đại 
Học Huế và Central 

Goup Việt Nam.
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Chiều ngày 22/8/2018, Bệnh viện Nhi Trung       
Ương đón tiếp đoàn công tác của Bệnh viện 
Hữu Nghị Việt Đức do GS.TS Trần Bình Giang 
– Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn cùng 15 
bác sĩ thuộc các lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, 
gây mê hồi sức, hồi sức ngoại khoa...  đến khảo 
sát, đánh giá  cơ sở vật chất, nhân lực  và ký 
kết  biên bản chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho 
bệnh viện.

Bệnh viện Nhi TW đã tiến hành phẫu thuật 
tim hở từ năm 2003, đồng thời bệnh viện cũng 
hợp tác về nội tim mạch, can thiệp tim mạch và 
phẫu thuật tim hở với các trung tâm như : Mont- 
Souris (Pháp), Samsung Medical Center (Hàn 
Quốc), the Bambino Gesù Children’s Hospital 
(Ý) và ICA, Kobe Children Hospital (Nhật Bản). 
Trong 14 năm, bệnh viện đã phẫu thuật tim hở 
cho 4578 bệnh nhân và điều trị tim bẩm sinh cho 
37.352 bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Tuy nhiên, 
Trung tâm tim mạch trẻ em của bệnh viện chưa 
đáp ứng  được yêu cầu của các bệnh nhân cần 
được ghép tim mặc dù nhu cầu ghép tim cho các 
bệnh nhi là khá cao.

Ghép tim là một phẫu thuật thay thế một trái 
tim bệnh tật bằng một trái tim khỏe mạnh. Ghép 
tim diễn ra theo một trình tự nhất định, đòi hỏi sự 

tỉ mỉ, cẩn trọng của bác sĩ theo dõi và thực hiện 
phẫu thuật. Ca ghép tim đầu tiên được thực hiện 
trên Thế Giới năm 1967. Tại Việt Nam, ca ghép 
tim từ người cho đa tạng thực hiện lần đầu tiên 
tại BV Việt Đức năm 2011.

Với mong muốn cứu sống các bệnh nhi mắc 
tim bẩm sinh giai đoạn cuối, BV Nhi TW đã đề 
xuất sự hỗ trợ của BV Hữu Nghị Việt Đức trong 
việc chuyển giao kỹ thuật ghép tim.

Qua khảo sát, bệnh viện Việt Đức đánh giá 
Bệnh viện Nhi TW có đầy đủ tiêu chuẩn về điều 
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân 
lực để đảm bảo các điều kiện tiếp nhận các gói 
kỹ thuật ghép tim. Buổi khảo sát kết thúc bằng lễ 
ký biên bản giữa đại diện hai bệnh viện.

“Với việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ 
phía Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh viện 
Nhi TW hy vọng sẽ sớm thực hiện được kỹ thuật 
ghép tim, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu  khám 
chữa các bệnh lý tim mạch cho các trẻ em, mang 
lại cuộc sống  cho các bệnh nhi không may mắc 
căn bệnh hiểm nghèo này“-GS Lê Thanh Hải, 
Giám đốc Bệnh viện Nhi TW chia sẻ.

                                           Nguồn: Bệnh viện Nhi TW

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

LỄ KÝ KẾT CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT GHÉP TIM    
giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức &

Bệnh viện Nhi Trung Ương 

Buổi lễ ký kết biên bản giữa hai bệnh viện
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THIẾT BỊ QUAN TRẮC TRỰC TUYẾN THÔNG SỐ NHU 
CẦU OXY HÓA HỌC COD

Mô tả quy trình CN/TB: 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:
-   Dải đo: 10-2000 mg/l
-   Giới hạn phát hiện: 2 mg/l với chất chuẩn là KHP.
-   Thời gian phân tích 5-15 phút/mẫu
-  Phương pháp đo: Kiểm soát tỷ lệ pha loãng của mẫu nước với dung dịch ôxi hóa 
bằng ôzôn. Thiết bị được ghép nối với máy tính để thu thập và xử lý tín hiệu tự động.
-   Ôxy tiêu thụ: ~100 l/ngày tùy thuộc số lần đo mẫu trong ngày.
Nguồn điện: 220 V.

Ưu điểm CN/TB: Về mặt kinh tế: Sản phẩm có giá thành chỉ khoảng 2/3 giá của các thiết 
bị ngoại nhâp có chất lượng tương đương, sản phẩm có khả năng giành ưu thế so 
với các hãng nước ngoài để cung cấp thiết bị cho các cơ sở trong nước, thường hạn 
chế về khả năng tài chính. Vào thời điểm hiện tại, một thiết bị đo COD có giá 30000-
35000 USD Về khả năng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm: Sản phẩm được thiết 
kế chế tạo trên cơ sở sử dụng những vật tư, linh kiện, thiết bị chính có chất lượng 
cao, được lựa chọn nhằm

- Do đơn vị tự chế tạo

Mức độ phát triển  - Được hoàn thiện năm: 2016

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Địa 
chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 024.38588579; Email: hus@
vnu.edu.vn 

02 Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ

Mô tả quy trình CN/TB: 
Captain Eye: Là một đồ chơi thông minh, giúp trẻ em ngồi đúng tư thế học nhằm 

hạn chế bệnh về cột sống, cận thị. Giúp cho thế hệ tương lai chúng ta khỏe mạnh và 
phòng chống cận thị. Là một người bạn, giúp trẻ em không cô đơn, nhắc sửa lỗi và 
hình thành những thói quen chủ động tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào đời.

Captain Eye là robot đồ chơi công nghệ cao với những tính năng độc đáo, sẽ là 
người bạn đáng yêu của trẻ nhỏ.

Captain Eye được sản xuất từ nguyên liệu nhựa cao cấp, vượt qua những quy 
định quốc tế nghiêm ngặt nhất về an toàn chất lượng. Captain Eye là sản phẩm đồ 
chơi tuyệt đối an toàn cho trẻ em.

Tính năng sản phẩm :
– Thiết lập vị trí ngồi đúng và đưa ra cảnh báo tư thế ngồi đúng/sai:
– Đo khoảng cách thực tế giữa mặt người ngồi học/làm việc so với mặt bàn làm 

việc, đưa ra các cảnh báo về tư thế ngồi đúng hoặc sai của học sinh/nhân viên văn 
phòng trong quá trình học tập, làm việc.

– Cảnh báo bằng biểu tượng mặt cười, mặt mếu trên màn hình thiết bị, bằng âm 
thanh cảnh báo, bằng lời nhắc nhở, cảnh báo rung hoặc đồ thị trên màn hình điện 
thoại theo dõi.

– Giám sát từ xa qua Internet: Phụ huynh có thể xem trên smart phone/website 
(bluetooth hoặc wifi), qua đó có thể giám sát việc tư thế ngồi học tập đúng hay chưa 
của con cái thông qua việc vẽ lại đồ thị quá trình ngồi học và các tín hiệu cảnh báo .

– Đặt lịch học từ xa.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần VIROBO; Địa chỉ: B4, TT15 khu đô thị Văn 
Quán, Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại: 0243.882.3366; Email: contact@virobo.vn
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CÔNG NGHỆ JOHKASOU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
SINH HOẠT

Với quy mô phát triển của xã hội hiện nay, hầu như tất các các hộ gia đình, khu chung cư, 
khách sạn, doanh nghiệp…đều phải sử dụng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt phát 
sinh từ cuộc sống hằng ngày của người dân. Tuy vậy do hạn chế về mặt kỹ thuật và công 
nghệ nên có rất ít các hệ thống xử lý nước thải được hiệu quả để đạt được tiêu chuẩn xả 
thải ra môi trường.
Chính vì vậy, việc lựa chọn một công nghệ xử lý phù hợp với nhu cầu thực tế là điều rất 
quan trọng, và công nghệ Johkasou là một trong những lựa chọn để xử lý nước thải sinh 
hoạt hàng đầu tốt nhất hiện nay.

Mô tả quy trình CN/TB: 
 - Johkasou, là một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ứng dụng cho hầu hết các hộ gia 
đình, khu chung cư, nhà hàng, khách sạn… nó có khả năng xử lý đồng thời cùng lúc tất cả 
các nguồn nước thải sinh hoạt, từ khu nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, khu vệ sinh…). Hệ thống 
xử lý nước thải này giúp thanh lọc nước thải thông qua quá trình xử lý nhờ các vi sinh vật 
kị khí và hiếu khí nhằm loại bỏ BOD và các chất hữu cơ, vô cơ, vi khuẩn độc hại khác có 
trong nước thải sinh hoạt.
Ưu điểm công nghệ thiết bị : 
Johkasou Sử dụng màng lọc khuẩn theo hướng không gian nhằm tăng bề mặt tiếp xúc 
nước thải với các vi sinh vật đặc hiệu. Do sử dụng phương pháp sinh học để xử lý nước 
thải, dùng các vi sinh vật kị khí và hiếu khí phân huỷ cac chất hữu cơ trong nước thải nên 
Johkasou là loại thiết bị rất thân thiện với môi  trường…
- Hệ thống johkasou rất gọn nhẹ, độ bền  cao, sử dụng an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản. 
- Thể tich của hệ thống Johkasou chỉ bằng 70% thể tích của bể tự hoại cho cùng số người 
sử dụng. 
- Do có thể để bất kì nơi nào để tiết kiệm không gian, được chôn ngầm dưới đất, không tốn 
về diện tích. 
- Thao tác lắp đặt dễ dàng, thời gian lắp đặt ngắn và bùn lắng được thu gom triệt để. 
Đó là những ưu điểm vượt trội của công nghệ Johkasou so với những công nghệ xử lý 
nước thải khác
Mức độ phát triển  : Thương mại hoá, sản xuất theo đơn đặt hàng
Liên hệ: Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường ETM; 
Địa chỉ: Km2+600, Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội; 
Điện thoại: 0904.921518; Email: ckmtcn@gmail.com  

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DƯỢC 
PHẨM

Mô tả quy trình CN/TB: 

Nước thải từ nhà máy theo mương dẫn được chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác 
thô tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý tiếp theo. Nước sau khi được loại bỏ rác 
thô được chảy sang bể điều hòa. Tại bể điều hòa nước thải được sục khí nhằm điều 
hòa lưu lượng và chất lượng, đồng thời tại bể điều hòa nước thải được điều chỉnh 
pH về trung tính.

Nước thải sau bể điều hòa được chảy sang bể lọc sinh học, tại bể lọc sinh học được 
cấp khí nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển. Tại bể lọc sinh học các chất 
hữu cơ dễ phân hủy bị loại bỏ. Nước thải sau quá trình xử lý sinh học được chảy 
sang bể keo tụ, tại đây hóa chất keo tụ được bổ sung và khuấy trộn để keo tụ các 
hạt lơ lửng mà không thể bỏ quá trình lắng, đồng thời khử màu của nước thải.

Nước thải sau quá trình keo tụ được chảy sang bể lắng đứng để loại bỏ cặn lắng.
Nước sạch được thu từ máng của bể lắng đứng rồi được bơm sang bể lọc áp lực 
nhằm loại bỏ hoàn toàn các chất cặn lơ lửng.

Nước tử bể lọc áp lực được chảy sang bể khử trùng. Bể khử trùng có thể dùng hóa 
chất hoặc dùng máy ozone để tiêu diệt các vi khuẩn, virus. Nước thải sau quá trình 
khử trùng đạt QCVN24 - 2009 cột B. 

Phương thức chuyển giao  : Chìa khóa trao tay;  Thỏa thuận với khách hàng
Mức độ phát triển: Thương mại hóa 

Liên hệ:  Công ty CP Phát triển công nghệ Sinh Phú; 
Địa chỉ: Số 6/18 Ngõ 165 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; 
Điện thoại: 024. 35666180; 
Email: info@sinhphu.vn 
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 HỆ THỐNG ĐO LỰC RUNG ĐỘNG CỦA 
KHỐI ĐỠ DẠNG CON LĂN 

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
- Máy cân bằng được chế tạo đạt độ chính xác theo tiêu chuẩn ISO 1940 (1973).

- Phương pháp các hệ số ảnh hưởng ứng dụng trên máy có độ chính xác tin cậy cao.

- Tốc độ cân bằng 4000v/ph.

- Chế tạo đảm bảo và thuận tiện cho việc cân bằng.

Khối lượng: ± 55 Kg

Kích thước bao L×B×H: 500 × 455 × 250 mm

Công suất: 100 W, DC /  3 pha

Truyền động: Đai tiếp tuyến trên

Khối lượng chi tiết tối đa: 1.5  Kg

Đường kính tối đa: 120 mm

Miền ngõng trục tiêu chuẩn: 6-22 mm

Cảm biến đo dao động: Piezo

Độ nhạy trên mỗi mặt: 0.23 g×mm (Rotor 0,5Kg / RPM 50,000 vòng/phút / Dung sai cân bằng 
G2.5)

Dẫn động/Tốc độ cân bằng: Đai tiếp tuyến trên / 4000 vòng/phút kiểm soát vận tốc thay đổi (sử 
dụng biến tần hoặc DC servo)

Phần mềm cân bằng hnb1500: Phân tích, hiển thị đồ họa, lưu trữ dữ liệu, điều khiển tự động với 
nhiều chức năng nhập & xuất kết quả

MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN: Thương mại hoá

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia điều khiển 
số và kỹ thuật hệ thống – Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí 
Minh; Địa chỉ: Nhà C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, thành phố Hồ Chí 
Minh; Điện thoại: (84-8) – 38647256 ext: 6259; 
Website: http://www.dcselab.edu.vn/ 
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Bộ điều khiển nhiệt độ cho khuôn có kênh dẫn nhựa nóng

Hiện nay trên thế giới các nước như: 
Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Hoa Kỳ …
đã áp dụng công nghệ này trong công 
nghiệp ngành nhựa và đã đem lại hiệu 
quả kinh tế và chất lượng sản phẩm. 
Còn ở Việt Nam công nghệ này cũng còn 
mới, hầu hết các doanh nghiệp nghành 
nhựa nếu áp dụng công nghệ này chủ 
yếu là mua của nước ngoài từ phần 
khuôn đến bộ điều khiển với chi phí giá 
thành cao. Vì vậy việc nghiên cứu thiết 
kế và chế tạo mô hình bộ điều khiển cho 
khuôn có kênh dẫn nhựa nóng là bước 
đầu hết sức cần thiết.

Đặc tính kỹ thuật:
- Khoảng nhiệt độ từ 1500- 6000 C
- Điều khiển dạng PID với sai số 20C
- Gia nhiệt cho mô hình bằng vòng 

nhiệt

Đơn vị chào bán: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia điều khiển số và kỹ 
thuật hệ thống – Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa chỉ: Nhà C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, thành phố Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: (84-8) – 38647256 ext: 6259; 
Website: http://www.dcselab.edu.vn/                              
Website: vienthongthientan.com
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03  Công nghệ  tìm mua

1.TÌM KIẾM CHESTERTON 610 – 
DẦU BÔI TRƠN TỔNG HỢP CHỊU 
NHIỆT ĐỘ CAO, TẢI TRỌNG LỚN.

Công ty Viam Vina đang cần mua 
sản phẩm Chesterton 610 – Dầu bôi 
trơn tổng hợp chịu nhiệt độ cao, tải 
trọng lớn với đặc điểm như sau:

- Khoảng nhiệt độ làm việc rộng từ 
-250C tới 2700C

- Không kết cặn và biến tính, bay hơi 
thấp

- Có khả năng tự làm sạch cặn bẩn, 
làm tăng tuổi thọ, tăng tính ổn định cho 
những hệ thống xích, cáp nâng làm 
việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Người tìm mua: Nguyễn Tiến Thành; 
Công ty TNHH Công nghệ Viam Vina; 
Địa chỉ: Tầng 2, số 31, Đường Nguyễn 
Cao, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh; 
Điện thoại: 0222 3895 596/ 0969 095 
867; Email: sales@viamvina.com.vn

3. TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN CẮT THẠCH DỪA
Hiện tại tôi đang muốn 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 tùy chỉnh 
kích thước, công suất cắt khoảng 2 tấn thạch/ngày.

Vui lòng báo giá cho chúng tôi loại dây chuyền này bao gồm băng chuyền, hệ 
thống rửa và cắt thạch dừa thô thành vuông cờ qua email: truongminhsang1989@
gmail.com.

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

2. TÌM KIẾM MÁY ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ 
LỬNG (TSS) CẦM TAY

Chúng tôi đang có nhu cầu đặt hàng bộ 
Máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay, 
với các thông số kỹ thuật như sau:

- Dải đo: 10 - 10000 mg/l
- Độ chính xác: ± 5% giá trị đo hoặc  ± 100 

mg/l, tùy thuộc giá trị lớn hơn
- Độ lặp: ±1% giá trị đo hoặc ±20mg/l, tùy 

thuộc giá trị lớn hơn
- Hiển thị LCD 1/2»
- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ 0-65oC
- Nguồn pin 9V, vỏ bọc chịu nước
- Kích thước máy chính: 7” L x 3.2” W x 

1.5” D; khối lượng: 1.5 pound

Người tìm mua: Tạ Ngọc Phước Toàn,  
Công ty TNHH WESCO; Địa chỉ: 6A Đường 
4, Khu Phố 5, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, 
TP. Hồ chí Minh; Điện thoại: 028.62824632/ 
0901335474;  Fax: (+84.8) 6282 4633; 
Email: tangocphuoctoan@gmail.com
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4. TÌM KIẾM MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC
Hiện nay chúng tôi đang muốn tìm kiếm 

Máy lốc tôn 3 trục với thông số kỹ thuật 
như sau:

- Đường  kính trục lăn trên: 400mm
- Đường kính trục lăn dưới: 400mm
- Khoảng cách từ tâm tới 2 trục lăn 

dưới: 470mm
- Tốc độ lốc: khoảng 2m/phút
- Độ rộng tối thiểu: 6000mm
- Chiều dài vận hành của trục lăn: 

6100mm
- Độ dày lốc tối đa: Đối xứng (lốc hình 

trụ)(25mm); Không đối xứng (20mm)
- Nguồn động cơ thủy lực: 18KW
- Điện áp nguồn: 380V/50Hz

Người tìm mua: Trần Tính, Công ty CP 
thương mại và công nghệ Á Châu, Địa 
chỉ: A2-0903, Tòa nhà Vinaconex1, 289A 
Khuất Duy Tiến, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội; 
Điện thoại: 01638357689; Email: sale.
achau1@machinetools.com.vn

5. 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 

6. Tìm kiếm dây chuyền tinh luyện dầu ăn

Tôi đang tìm hiểu đầu tư dây chuyền tinh luyện dầu ăn loại 4000 lít/ ca với các thông 
số kỹ thuật như sau: 
- 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, Điện thoại: 0903277949; Email: nguyenhuunam.
haui@gmail.com



TÌM KIẾM CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG NGHỆ MỚI  
TÁI CHẾ VẬT LIỆU COMPOSITE NHỰA

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm công nghệ (đã được thương mại hóa) tái chế 
hoặc tái sử dụng vật liệu composite polyurethane và polycarbonate. Các công nghệ 
này cần đạt đến giai đoạn phát triển công nghiệp, và đã được chứng minh khả năng 
xử lý vật liệu polyurethane và / hoặc polycarbonate được gia cường bằng sợi thủy tinh 
hoặc sợi cacbon. 

Mô tả công nghệ tìm mua: 
   + Composite nhựa là vật liệu phổ biến hiện nay, quy mô sản xuất và thị trường của 
vật liệu này phát triển nhanh do nhu cầu sản xuất và tính chất của vật liệu này ( chống 
ăn mòn, chịu va đập). Vật liệu composite được sản xuất có độ bền cơ học và độ ổn 
định để ứng dụng đặc biệt do vậy rất khó để tái chế hoặc tái sử dụng. 
   + Công nghệ tái chế vật liệu composite mới cần có khả năng tách và phục hồi lại sợi 
gia cường và chất polyme. Công nghệ tái chế được dự kiến cần đạt được yêu cầu khắt 
khe về chất lượng, môi trường và tồn dư sau khi sản xuất. 

Giới thiệu về Covestro LLC

Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ

Covestro là nhà sản xuất hàng đầu về vật liệu polyme có giá trị cao và các giải 
pháp sáng tạo cho các ngành khác 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 trên nền tảng áp dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng: chúng tôi muốn tạo nên một thế 
giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho sự đổi mới và tăng trưởng 
thông qua công nghệ và sản phẩm có ích cho xã hội và giảm tác động đối với môi 
trường. Chúng tôi là một công ty toàn cầu với 8 cơ sở sản xuất,với khoảng 16.000 
nhân viên, đã tạo ra 2.000 sản phẩm và đạt 11.7 tỷ euro doanh số bán hàng toàn 
cầu.Chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển với số tiền khoảng 300 triệu 
Euro.
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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

TÌM KIẾM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢM KÍCH 
THƯỚC TẾ BÀO TRONG CÁC BỌT POLYME CỨNG 

ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT
Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Chúng tôi tìm kiếm công nghệ làm giảm tính dẫn nhiệt của các bọt polyurethane 
cứng (PUR) bằng cách giảm đường kính tế bào từ 80-100 micron xuống còn khoảng 
50 micron. Tùy thuộc vào giải pháp, chúng tôi cũng có thể hợp tác bằng nhiều cách 
như li xăng công nghệ, hợp tác nghiên cứu công nghệ, hoặc trở thành đối tác tài trợ 
dự án.
Yêu cầu
Các hệ thống bọt cách nhiệt polyurethane hiện tại (PUR) thổi với HCFO 1233zd (E) 
có hệ số k ~ 0.125 BTU-in / hr-ft2- ° F @ 75 ° F và đường kính tế bào ~ 80 micron. 
Hệ thống xốp Cyclopentane có hệ số k ~ 0.135 BTU-in / hr-ft2- ° F với đường kính 
tế bào ~ 100 micron. 
Với tất cả các tính chất khác đều như nhau (mật độ bọt, độ dẫn polyme, thành phần 
khí của tế bào), hệ số k của bọt cách nhiệt PUR ở 75 ° F sẽ giảm khoảng 0.001 BTU-
in / hr-ft2- ° F cho mỗi 10 micron giảm đường kính tế bào trung bình; Sự cải thiện ở 
35 ° F có thể thấp hơn một chút .
Giải pháp khả thi : 
•Mục tiêu là để giảm đường kính tế bào , giảm 4% k-factor đối với tình trạng thực tế 
• Cả các chất phụ gia và các giải pháp cơ khí đều sẽ được xem xét.
Yêu cầu tìm mua  : Công ty Covestro LLC- Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ
Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
https://www.covestro.com
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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


