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Ngày 28/9/2018 tại Trường 
Đại học Hàng hải Việt 
Nam (Hải Phòng), Triển 
lãm Kết quả nghiên cứu 

KH&CN vùng Đồng bằng sông 
Hồng và sự kiện Techfest Hải 
Phòng 2018 đã chính thức khai 
mạc. Đây là Triển lãm đa ngành 
có quy mô lớn của vùng Đồng 
bằng sông Hồng do Bộ KH&CN 
và UBND thành phố Hải Phòng 
chỉ đạo; Cục Thông tin KH&CN 
quốc gia, Sở KH&CN Hải 
Phòng phối hợp với Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam tổ 
chức.

 Tham dự Triển lãm về phía 
Bộ KH&CN có ông Trần Văn 
Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN, 
ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng 
Cục Thông tin KH&CN Quốc 
gia và đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Về phía Hải Phòng có ông 
Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ 
tịch UBND thành phố; ông 
Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Tuyên giáo Thành ủy; ông Bùi 
Đức Quang - Trưởng ban Dân 
vận Thành ủy; ông Dương Ngọc 
Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN 
Hải Phòng; Nhà giáo Nhân 

dân, GS.TS. Lương Công Nhớ 
- Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hàng Hải Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng khẳng định: Phát triển 
và ứng dụng khoa học, công 
nghệ và ĐMST được Đảng và 
Nhà nước xác định là động lực 
quan trọng và giải pháp có tính 
đột phá để phát triển đất nước 
nhanh và bền vững. Trong giai 
đoạn hiện nay, đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng, đưa nhanh kết 
quả nghiên cứu KH&CN vào thị 
trường, sản xuất, kinh doanh, 

góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ của doanh nghiệp là 
một định hướng chiến lược của 
Chính phủ và Bộ KH&CN.

Ông Nguyễn Văn Thành - 
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải 
Phòng nhấn mạnh: “Trong 
thời gian gần đây, chúng ta đã 
chứng kiến những sự kiện quan 
trọng cấp quốc gia và quốc tế 
được tổ chức tại Việt Nam về 
lĩnh vực KH&CN như: Diễn 
đàn cấp cao và Triển lãm quốc 
tế về Công nghiệp thông minh 
2018 với chủ đề “ Tầm nhìn 

CƠ HỘI QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU VÀ  
KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ 

NHIỀU ĐẠI BIỂU THAM DỰ TRIỂN LÃM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (KH&CN) VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỀU CHO RẰNG, TRIỄN 
LÃM THỰC SỰ TẠO CƠ HỘI ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP QUẢNG BÁ SẢN PHẨM, 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ. ĐÂY CÒN LÀ DỊP 
THẢO LUẬN TRAO ĐỔI THÔNG TIN, TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP 
ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG 
SÔNG HỒNG, GÓP PHẦN KẾT NỐI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA 
VÙNG VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA QUỐC GIA VÀ 
QUỐC TẾ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN vùng 
Đồng bằng sông Hồng và Techfest Hải Phòng 2018.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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và chiến lược phát triển đột 
phá trong bối cảnh cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 
4.0)”, Hội nghị Diễn đàn kinh tế 
thế giới về ASEAN với chủ đề 
“ASEAN 4.0: tinh thần doanh 
nghiệp và CMCN 4.0”. Các sự 
kiện này thu hút hàng nghìn đại 
biểu quốc tế tham dự, trong đó 
có nhiều lãnh đạo cấp cao các 
nước ASEAN và một số nước 
trong khu vực, các tổ chức 
quốc tế lớn và đông đảo lãnh 
đạo các doanh nghiệp hàng 
đầu thế giới và khu vực. Điều 
đó thể hiện sự quan tâm rất lớn 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
và Chính phủ trước những 
đề xuất của các chuyên gia, 
cộng đồng doanh nghiệp để 
hoạch định các chính sách 
phát triển đất nước, phù hợp 
với xu hướng tất yếu của Cuộc 
CMCN 4.0”.

 Tại Triển lãm đã thu hút 
được 100 đơn vị tham gia 
trưng bày và giới thiệu hơn 
500 kết quả KH&CN với 85 
gian hàng của các tổ chức 
KH&CN, trường đại học, doanh 
nghiệp có hoạt động nghiên 
cứu ứng dụng và đổi mới công 
nghệ tiêu biểu 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…

Đặc biệt, Triển lãm năm 
nay còn có Khu trưng bày các 

kết quả nghiên cứu 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…

Cùng với Triển lãm kết quả 
nghiên cứu KH&CN vùng Đồng 
bằng sông Hồng là sự kiện 
Techfest Hải Phòng với sự 
tham gia trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm của nhiều cá nhân, 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn thành 
phố và các tỉnh lân cận. Bên 
cạnh hoạt động Triển lãm là các 
hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
thành công, thất bại trong quá 
trình khởi nghiệp, cuộc thi lựa 
chọn các dự án khởi nghiệp 
tiêu biểu trong vùng.

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 và chia sẻ các sản 
phẩm KH&CN với cộng đồng 
xã hội, đồng thời tìm kiếm các 
cơ hội hợp tác đầu tư, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu 
của mình. Triển lãm cũng góp 
phần tôn vinh các nhà khoa 
học, nhà sáng chế và khích lệ 
tinh thần sáng tạo đổi mới trong 
cộng đồng, góp phần tích cực 
vào phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội vùng Đồng bằng sông 
Hồng.

Nguồn: NASATI

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: “Triển lãm kết quả nghiên cứu 
KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 là cơ hội để các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà sáng chế không chuyên giới thiệu 
các kết quả nghiên cứu nổi bật”.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng nhấn 
mạnh: “Để phát triển nền kinh tế của đất nước cần phải dựa vào KH&CN”.
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TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI (WIPO) SẼ CUNG CẤP MIỄN 
PHÍ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI PHẦN 
MỀM QUẢN TRỊ ĐƠN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP (WIPO IPAS) TẠI 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CỤC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM CŨNG SẼ 
CUNG CẤP MỘT SỐ THÔNG TIN 
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC 
TRÍCH XUẤT TỪ HỆ THỐNG CHO 
WIPO KHI HỆ THỐNG ĐÃ ĐI VÀO 
VẬN HÀNH.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hợp tác với WIPO về triển khai  
Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp

Ngày 24/9/2018, nhân dịp 
tham dự Kỳ họp lần thứ 
58 Đại hội đồng Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới 

(WIPO), Đoàn công tác của 
Việt Nam đã có buổi chào xã 
giao Tổng giám đốc WIPO và 
ký Thỏa thuận hợp tác về việc 
triển khai Hệ thống quản trị đơn 
sở hữu công nghiệp với WIPO.

Tổng giám đốc WIPO đánh 
giá cao những thành tựu kinh 
tế của Việt Nam trong những 
năm gần đây. Trong bối cảnh 
đó, khoa học công nghệ nói 
chung và sở hữu trí tuệ nói 
riêng ngày càng đóng vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam. 
Tổng giám đốc WIPO cũng hài 
lòng ghi nhận mối quan hệ tốt 
đẹp của WIPO với Cục Sở hữu 
trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả 
trong thời gian vừa qua. Tổng 
giám đốc cho rằng vị thế của 
Việt Nam tại WIPO ngày càng 
được nâng cao, biểu hiện qua 
việc Việt Nam đang giữ chức vụ 
Chủ tịch Đại hội đồng WIPO và 
nhiều khía cạnh khác.

Trong khuôn khổ buổi làm 
việc, Cục trưởng Cục Sở hữu 

trí tuệ Đinh Hữu Phí và Tổng 
giám đốc WIPO Francis Gurry 
đã ký Thỏa thuận hợp tác về 
việc triển khai Hệ thống quản 
trị đơn sở hữu công nghiệp tại 
Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo Thỏa thuận hợp tác 
này, WIPO sẽ cung cấp miễn 
phí và hỗ trợ triển khai phần 
mềm quản trị đơn sở hữu công 
nghiệp (WIPO IPAS) tại Cục 
Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí 
tuệ có trách nhiệm nâng cấp hạ 
tầng công nghệ thông tin và dữ 
liệu để có thể vận hành phần 
mềm này. Ngoài ra, Cục Sở 
hữu trí tuệ cũng sẽ cung cấp 
một số thông tin sở hữu công 
nghiệp được trích xuất từ hệ 
thống cho WIPO khi Hệ thống 
đã đi vào vận hành. Dự án này 
dự kiến được triển khai từ năm 
2018 và kết thúc vào năm 2020. 
Hệ thống WIPO IPAS được cho 

là có nhiều ưu điểm nổi trội so 
với hệ thống quản trị hiện đang 
vận hành tại Cục Sở hữu trí tuệ 
ví dụ như khả năng điều chỉnh 
linh hoạt hơn, giao diện thân 
thiện hơn, phù hợp với các 
chuẩn quốc tế và dễ dàng kết 
nối với các công cụ sẵn có khác 
của WIPO,…Việc triển khai 
Hệ thống WIPO IPAS tại Cục 
Sở hữu trí tuệ hy vọng sẽ cải 
thiện cơ bản tốc độ xử lý đơn 
đăng ký sở hữu công nghiệp 
tại Cục Sở hữu trí tuệ; kết nối 
hệ thống quản trị đơn của Cục 
Sở hữu trí tuệ với WIPO cũng 
như tạo thuận lợi cho việc chia 
sẻ dữ liệu với các cơ quan sở 
hữu trí tuệ khác cũng như việc 
cung cấp thông tin sở hữu công 
nghiệp cho công chúng.

 Nguồn: most.gov.vn

Thứ trưởng Phạm Công Tạc chào  
xã giao Tổng giám đốc WIPO Francis 
Gurry

Cục trưởng Đinh Hữu Phí và Tổng giám 
đốc WIPO Francis Gurry ký Thỏa thuận 
hợp tác
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Lần đầu tiên Đồng Bằng Sông Cửu Long 
có điểm kết nối cung cầu công nghệ

ĐIỂM KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ CẦN THƠ SẼ GÓP 
PHẦN ĐƯA NHANH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN MỚI VÀO 
THỰC TIỄN CUỘC SỐNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, 
KHẮC PHỤC NHỮNG HẬU QUẢ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ 
THIÊN TAI GÂY RA.

Chính thức khai trương tối 
3/10, điểm kết nối cung 
cầu công nghệ Cần Thơ 
là điểm đầu tiên trong 

vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) và là Điểm kết 
nối cung cầu công nghệ thứ 7 
trên cả nước.

Việc hình thành và đưa vào 
hoạt động các Điểm kết nối 
cung - cầu công nghệ là một 
trong những giải pháp để phát 
triển các loại hình tổ chức trung 
gian của thị trường KH&CN, 
thúc đẩy hoạt động ứng dụng, 

xúc tiến chuyển giao và đổi mới 
công nghệ cho các tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân trong 
và ngoài nước. Đồng thời, góp 
phần nâng cao năng lực công 
nghệ của doanh nghiệp, chất 
lượng và hiệu quả của hoạt 
động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho biết, Điểm kết nối 
cung cầu công nghệ Cần Thơ 
đi vào hoạt động sẽ bao gồm 
các hoạt động: Điều tra, khảo 
sát, thu thập, tổng hợp, đánh 

giá về nhu cầu và nguồn cung 
công nghệ; Tư vấn về công 
nghệ, kết nối đầu tư tài chính, 
tư vấn cải tiến kỹ thuật với sự 
tham gia của các chuyên gia 
tư vấn trực tuyến; Tổ chức các 
khóa đào tạo về kỹ năng đàm 
phán chuyển giao, mua bán 
công nghệ; Kỹ năng quản lý 
công nghệ trong doanh nghiệp; 
hình thành mạng lưới các điều 
phối viên về chuyển giao công 
nghệ; Xây dựng dữ liệu công 
nghệ, chuyên gia công nghệ; 
Tổ chức các buổi giới thiệu, 
trình diễn công nghệ/hội thảo 

Điểm kết nối công nghệ tại Cần Thơ  
chính thức đi vào hoạt động 
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theo chuyên đề và theo nhu 
cầu của doanh nghiệp.

Trước đó, cả nước đã có 6 
Điểm kết nối cung cầu công 
nghệ tại: TPHCM, TP Hà Nội (2 
điểm), tỉnh Phú Yên, Nghệ An, 
Đăk Lăk. Mặc dù các điểm này 
mới thành lập và đi vào hoạt 
động từ năm 2017 và đầu năm 
2018 nhưng đã thực hiện hiệu 
quả trong việc xúc tiến chuyển 
giao công nghệ.

Các Điểm kết nối cung cầu 
công nghệ đã tổ chức gần 80 
lượt tư vấn, tọa đàm, kết nối 
cung cầu, thu hút 2.500 lượt 
khách tham quan; giới thiệu và 
trình diễn gần 200 sản phẩm 
KH&CN, ký kết thành công hơn 
10 hợp đồng chuyển giao công 
nghệ với tổng giá trị gần 5 tỷ 
đồng. Ngoài ra, hiện nay còn có 

40 nhu cầu công nghệ của 30 
doanh nghiệp, hợp tác xã với 
giá trị dự kiến đầu tư khoảng 
trên 170 tỷ đồng. Một số kết 
quả bước đầu của các điểm 
kết nối cung cầu công nghệ đã 
cho thấy hiệu quả của các điểm 
kết nối trong việc góp phần 
thúc đẩy phát triển thị trường 
KH&CN tại các địa phương.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
nhấn mạnh, điểm kết nối cung 
cầu công nghệ đầu tiên trong 
vùng ĐBSCL tại Cần Thơ sẽ 
tạo sự lan tỏa và kết nối của 
hệ thống hạ tầng phục vụ cho 
hoạt ứng dụng, chuyển giao và 
đổi mới công nghệ. Đồng thời, 
đưa nhanh ứng dụng tiến bộ 
KH&CN mới vào thực tiễn, góp 
phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp, đời 

sống của người dân, đặc biệt là 
phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục những hậu quả do biến 
đổi khí hậu và thiên tai gây ra.

Để hoạt động tại các Điểm 
kết nối cung cầu công nghệ 
mang lại hiệu quả thiết thực 
hơn nữa, Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng đề nghị các cơ quan, 
doanh nghiệp tăng cường phối 
hợp chặt chẽ với Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ, 
các nhà khoa học, viện nghiên 
cứu để tiếp tục hỗ trợ triển khai 
hợp đồng chuyển giao công 
nghệ thành công; thúc đẩy hoạt 
động ứng dụng, đổi mới công 
nghệ, chuyển giao các tiến bộ 
kỹ thuật.

Nguồn:  
Báo điện tử Chính phủ

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì buổi làm việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế  
về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân

 Đoàn Việt Nam làm việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về hỗ trợ phát triển  
cơ sở hạ tầng hạt nhân tại trụ sở IAEA, ngày 20/9/2018.

Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ Lê Hùng Lânlàm việc với Lãnh 
đạo Công ty Sevensix. 

ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 20/9/2018, tại Vienna, Cộng 
hòa  Áo,  Cục  Năng  lượng  nguyên 
tử đã chủ trì buổi làm việc với đại 
diện các đơn vị của Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về 
hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng hạt 
nhân. Đây là một trong những hoạt 
động bên lề của Đoàn Việt Nam tại 
Khóa  họp  Đại  hội  đồng  IAEA  lần 
thứ 62.

T
ham dự cuộc họp có TS. Hoàng 
Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng 

lượng nguyên tử và đại diện Lãnh 
đạo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, 
cùng các cán bộ của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Đại sứ quán Việt Nam 
tại Cộng hòa Áo. Về phía IAEA có sự 
tham dự của Ông Milko Kovachev 
- Trưởng Phòng phát triển cơ sở hạ 
tầng hạt nhân, Ban Điện hạt nhân; 
Ông Oscar Acuna - Trưởng Ban Châu 
Á - Thái Bình Dương thuộc Vụ Hợp 
tác kỹ thuật và các chuyên gia của các 
Vụ liên quan của IAEA.

Theo Kế hoạch, Cục Năng lượng 

nguyên tử sẽ phối hợp với IAEA tổ 
chức Hội thảo đánh giá tích hợp cơ 
sở hạ tầng hạt nhân cho lò phản ứng 
nghiên cứu (INIR-RR Mission) dự 
kiến từ ngày 03-07/12/2018 tại Hà 
Nội. Hiện nay, theo yêu cầu của IAEA, 
Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì 
phối hợp với Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên 
tử Việt Nam và các cơ quan liên quan 

đang tích cực chuẩn bị các báo cáo 
phục vụ cho Đoàn công tác, bao gồm: 
Báo cáo tự đánh giá cơ sở hạ tầng hạt 
nhân quốc gia hỗ trợ dự án lò phản 
ứng hạt nhân nghiên cứu mới, Báo 
cáo khả thi cho lò phản ứng nghiên 
cứu mới, Kế hoạch chiến lược cho lò 
phản ứng nghiên cứu mới./.

Nguồn: Cục Năng lượng  
nguyên tử

Hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ laser giữa Viện Ứng dụng 
Công nghệ và các doanh nghiệp tại Nhật Bản

Được  sự  đồng  ý  của  Lãnh  đạo  Bộ  Khoa  học  và 
Công nghệ, theo lời mời của công ty Sevensix, Nhật 
Bản, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, GS.TS. Lê 
Hùng Lân đã đi thăm và làm việc với một số đối tác tại 
Nhật bản từ ngày 24-28/9/2018 về lĩnh vực nông nghiệp 
công nghệ cao và công nghệ laser.

ác đối tác làm việc bao gồm: Sevensix Inc., Copal 
Nidec, ID laser, Kobayashi Create và NTT-AT. Đây 

là những công ty, tập đoàn công nghệ đã thiết lập quan 
hệ hợp tác với Viện Ứng dụng Công nghệ và sở hữu 
nhiều công nghệ, sản phẩm tiềm năng ứng dụng tại 
 Việt Nam.

Trong chuyến công tác lần này, Viện trưởng đã trao 
đổi và thỏa thuận các vấn đề hợp tác giữa Viện và các 
đối tác nói trên về: Thúc đẩy hợp tác chế tạo nguồn 
fiber laser công suất cao cho máy cắt công nghiệp (giai 
đoạn 2019-2020) theo đặt hàng của Công ty Cổ phần 
máy công cụ TAT; Hợp tác sản xuất vật liệu nanoquan 
xenlulo từ nước dừa; Hợp tác nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản bằng phương 
pháp đồng vị.

 Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ
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Thi thuyết trình ý tưởng nghiên cứu và đổi mới 
sáng tạo năm 2018

Đề tài nghiên cứu xuất sắc có thể thu hút được nguồn vốn 
đầu tư hoặc tài trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và 
đặt hàng từ các doanh nghiệp công nghệ.

N
gày 29/9/2018 tại Sydney, Văn phòng đại diện Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Sydney phối hợp cùng Câu lạc bộ Tri 

thức kiều bào bang New South Wales (NSSW) tổ chức cuộc thi 
“Thuyết trình ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 2018”.

Đây là mô hình giao lưu tri thức phổ biến trong giới nghiên cứu 
tại Australia trong đó mỗi thí sinh sẽ có 3-5 phút trình bày ngắn 
gọn ý tưởng, định hướng, cơ sở và phương pháp nghiên cứu của 
mình để nhận được những góp ý, bình luận của chuyên gia. Đề tài 
nghiên cứu xuất sắc có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư hoặc 
tài trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và đặt hàng từ các 
doanh nghiệp công nghệ.Sang năm 2019, căn cứ vào kết quả khả 
quan của cuộc thi lần này, Ban tổ chức dự kiến mô hình sẽ được 
mở rộng quy mô sang một số bang khác trong địa bàn phụ trách 
của văn phòng KHCN Sydney.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và  
Phát triển truyền thông KH&CN

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngày  25-9, 
Viện  Vắc-xin  và 
Sinh  phẩm  y  tế 
(IVAC),  Bộ  Y  tế 
công bố sản xuất 
thành  công  hai 
loại  vắc-xin  cúm 
dạng  tiêm.  Đó 
là  vắc-xin  cúm 
mùa bất hoạt phòng ba chủng vi-rút cúm thông 
thường (A/H1N1, A/H3N2, B) và vắc-xin bất hoạt 
A/H5N1 phòng bệnh trên người khi xảy ra đại 
dịch. Cả hai loại vắc-xin được đánh giá an toàn, 
có  khả năng  tạo đáp ứng miễn dịch ở người 
trưởng thành khỏe mạnh, dự kiến sẽ được cấp 
phép lưu hành vào năm 2019...

Việc sản xuất thành công hai loại vắc-xin nêu 
trên nâng tổng số vắc-xin sản xuất trong nước 

lên 14 loại; đồng thời, dần hiện thực hóa giấc mơ 
xuất khẩu vắc-xin của ngành sản xuất vắc-xin 
 trong nước. 

Việc sản xuất thành công hai loại vắc-xin cúm 
nêu trên đã góp phần thiết lập vị trí của Việt Nam 
trở thành nước tiên phong phát triển và sản xuất 
vắc-xin trong số các nước có thu nhập thấp và 
trung bình. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, 
Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế còn có nhiệm vụ 
sản xuất vắc-xin cúm dự phòng cho toàn cầu. Hiện 
nay, Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế đã được WHO 
mời tham gia trung tâm cung cấp vắc-xin cúm của 
WHO.Được biết, Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế đã 
có nhiều cuộc làm việc với WHO để sớm cung cấp 
vắc-xin cúm cho thế giới. Đó là nỗ lực nhằm thực 
hiện mục tiêu xuất khẩu vắc-xin của ngành sản xuất 
vắc-xin trong nước.

Nguồn : Báo điện tử Nhân dân 

ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 20-9, Ủy ban Dân  tộc và Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết 5 năm 
thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động và triển 
khai hoạt động giai đoạn năm 2018-2020.

N
ăm 2012, Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ KH&CN) đã ký Chương trình phối hợp 

(CTPH) hoạt động giai đoạn 2012-2020, nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tuyên 
truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) cả nước, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần thực hiện công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị một số nhiệm 
vụ trọng tâm triển khai CTPH trong ba năm tới (2018-
2020); Ban Dân tộc và Sở KH&CN các tỉnh, thành phố 
thực hiện toàn diện, có hiệu quả bốn nội dung đã ký 
trong CTPH và Kế hoạch số 2586/KH-BKHCN-UBDT.

Nguồn: Báo Nhân dân 

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số

Bước tiến của ngành sản xuất vắc-xin 
trong nước
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Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về Máy công cụ  
và Giải pháp gia công kim loại tại Việt Nam - METALEX Vietnam 2018

T
riển lãm Quốc tế chuyên ngành về Máy công cụ và Giải pháp gia công kim loại tại Việt Nam - METALEX Vietnam 
2018 là nơi hội tụ hàng năm của ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ nhằm khám phá các giải pháp 
gia công kim loại hiệu quả, ra mắt sản phẩm, cập nhật công nghệ kinh doanh thông minh, và thúc đẩy hợp tác cùng 

phát triển tại thị trường mới nổi của Việt Nam.
Với 10.000 khách mua hàng và 500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia, triển lãm bao hàm tất cả các khía cạnh của 

ngành công nghiệp gia công kim loại, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất nhanh như vũ bão.
Thông tin triển lãm: 

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về Máy công cụ và Giải pháp gia công kim loại tại Việt Nam - METALEX Vietnam 2018 
Thời gian: ngày 11 – 13 tháng 10 năm 2018 

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) -799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

H
ội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 
27 là sự kiện có quy mô lớn và uy tín tại Việt Nam, 
được tổ chức thường niên từ năm 1991 với mục 

đích thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại 
trong lĩnh vực công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong 
nước; giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh 
nghiệp quốc tế. 

Triển lãm năm nay dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 
300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với quy mô 
gần 400 gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm thuộc 
các lĩnh vực: Công nghiệp chế tạo; Công nghiệp phụ trợ; 
Công nghiệp chế biến; Công nghiệp xây dựng; Công 
nghiệp khai thác, năng lượng; Điện, điện tử, điện lạnh, âm 
thanh ánh sáng; Công nghệ thông tin, viễn thông; Giao 

thông vận tải; Từ đầu năm nay, Ban tổ chức tiếp tục đẩy 
mạnh việc tăng cường công tác truyền thông, quảng bá 
cho sự kiện, hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách tham 
quan chuyên ngành chất lượng, duy trì và nâng cao hiệu 
quả xúc tiến thương mại trong mỗi kỳ diễn ra triển lãm.  
Hội chợ luôn nhận được sự đánh giá tích cực từ các đơn 
vị tham gia về công tác tổ chức và tính hiệu quả, cam kết 
tham gia lâu dài trong nhiều năm tiếp theo. 

Thông tin triển lãm: 
Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 27 

Thời gian: Từ 23/10 đến 26/10/2018 

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

Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 27 - VIIF 2018
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VỚI MỤC TIÊU TẠO RA LOẠI VẬT LIỆU POLYMER CHẤT LƯỢNG, CÓ ĐỘ BỀN CAO 
VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ, NHÓM TÁC GIẢ PHAN MINH TRÍ, CHẾ ĐÔNG BIÊN, 
NGUYỄN THỊ LỆ THU (TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ) 
ĐÃ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYMER NỐI MẠNG CÓ  
KHẢ NĂNG PHỤC HỒI DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỆT TRÊN CƠ SỞ CÁC TIỀN CHẤT 
POLYMER LÀ BIS-MALEIMIDE VÀ TRIS-FURAN.

Vật liệu polymer truyền thống hiện nay rất dễ bị rạn 
nứt dưới ảnh hưởng của các tác động biến dạng, 
đồng thời khó khăn trong việc tự sửa chữa và phục 
hồi, dẫn đến tình trạng suy giảm tính chất và hư hại 

vật liệu. Một trong những phương hướng nghiên cứu mới 
nhất trên thế giới hiện nay là về loại vật liệu tạo thành từ 
các monome và tiền chất polymer đa chức maleimide và 
furan, có khả năng tự chữa lành và phục hồi vết nứt khi có 
các tác động (nhiệt độ, ánh sáng, pH,…) từ bên ngoài. Vì 
vậy, đề tài có thể coi như một bước tiến giúp nâng tầm 
nghiên cứu khoa học và phát triển những định hướng 
nghiên cứu mới về vật liệu polymer tại Việt Nam.

Để hoàn thiện đề tài, các nhà nghiên cứu đã thực hiện 
những nội dung gồm: tổng hợp và khảo sát bis-maleimide 
từ Hexamethylene diisocyanate, Maleic anhydride, 
3-maleimide-1-propanol và Polytetrahydrofuran; tổng hợp 
tris-furan từ tri-isocyanate và furfuryl mercaptan; tổng hợp 

và khảo sát các polymer nối mạng dựa trên các hợp chất 
đã tổng hợp; khảo sát đánh giá tính chất polymer đã chế 
tạo, đặc biệt là tính tự phục hồi vết nứt dưới tác động nhiệt.

Kết quả cho thấy, polymer nối mạng từ Polycaprolactone-
maleimide mang đến hiệu quả cao nhất khi có khả năng 
tự phục hồi vết nứt tốt ở nhiệt độ 600C trong 24 giờ. 
Sau thời gian gia nhiệt, polymer nối mạng hoàn toàn hồi 
phục và không thấy được bất kỳ vết nứt nào khi quan sát 
bằng mắt thường lẫn kính hiển vi quang học. Ngoài ra, 
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tính chất nhớ hình 
(shape memory) của hợp chất đi từ Polycaprolacton và 
Hexamethylene diamine có tác dụng hỗ trợ quá trình phục 
hồi của vật liệu.

Nguồn: Trung tâm Thông tin & Thống Kê KHCN thành 
phố HCM 

CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME  
NỐI MẠNG CÓ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC 

VẾT NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỆT

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Vện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam đã có những nghiên cứu 
về công nghệ xử lý bảo quản 
gỗ nguyên liệu đóng tàu thuyền, 

mở rộng cho cả đối tượng gỗ rừng 
trồng, bằng các chế phẩm bảo quản 
có hiệu lực chống Hà tốt, thân thiện 
với môi trường và bước đầu tạo sơn 
chống Hà cho tàu thuyền gỗ. Sản 
phẩm sơn chống Hà CHG đã được 
đăng ký trong Danh mục các loại 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng ở Việt Nam. Hiện nay, nhựa 
alkyd từ dầu vỏ hạt điều biến tính 
cũng đã bước đầu sử dụng để tạo 
sơn chống Hà bám cho tàu vỏ sắt. 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã 
đạt được, nhóm nghiên cứu tại Viện 
Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
do TS. Bùi Văn Ái làm chủ nhiệm, đã 
thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công 

nghệ xử lý bảo quản gỗ làm nguyên 
liệu đóng tàu thuyền đi biển” trong thời 
gian từ năm 2015-2016.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu hoàn 
thiện được công nghệ sản xuất sơn 
chống hà và kỹ thuật bảo quản phòng 
chống hà biển và các sinh vật hại cho 
gỗ nguyên liệu đóng tàu thuyền đi 
biển.

Đề tài đã hoàn thiện và ứng dụng 
công nghệ bảo quản gỗ rừng trồng 
nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển 
tại các làng nghề.

+ Quy trình công nghệ bảo quản 
gỗ theo phương pháp ngâm thường 
có yêu cầu kỹ thuật đơn giản, phù 
hợp áp dụng với các cơ sở đóng  
tàu thuyền quy mô nhỏ, cần vốn  
đầu tư ít.

+ Quy trình công nghệ bảo quản gỗ 
theo phương pháp chân không - áp 

lực phù hợp áp dụng với các cơ sở 
đóng tàu thuyền quy mô lớn, vốn đầu 
tư cao, đòi hỏi công nhân vận hành 
thiết bị được đào tạo bài bản.

Đề tài đã triển khai chuyển giao 
công nghệ, sản xuất thử nghiệm các 
sản phẩm: Đã sản xuất được 2.500 kg 
sơn và 4000 kg chế phẩm bảo quản 
gỗ XM5, đã xử lý bảo quản được 200 
m3 gỗ rừng trồng (Keo và Bạch đàn) 
bằng chế phẩm XM5 và đưa vào sử 
dụng để đóng tàu thuyền.

Các sản phẩm của nghiên 
cứu đã được đánh giá đảm bảo 
chất lượng, giá cả cạnh tranh 
và thân thiện với môi trường.  
Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết 
quả nghiên cứu (Mã số 13719) tại 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia.

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ 
xử lý bảo quản gỗ làm nguyên liệu  

đóng tàu thuyền đi biển
TÀU THUYỀN VÀ CÁC KẾT CẤU BẰNG GỖ DÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN, NƯỚC LỢ 
THƯỜNG BỊ CÁC LOÀI HÀ HẠI GỖ TẤN CÔNG PHÁ HOẠI MỘT CÁCH ÂM THẦM VÀ MÃNH 
LIỆT. TÀU THUYỀN DÙ CÓ ĐÓNG BẰNG CÁC LOẠI GỖ CÓ ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN TỐT THUỘC 
NHÓM 1, NHÓM 2 NẾU KHÔNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO QUẢN THÌ CŨNG NHANH 
CHÓNG BỊ HÀ GÂY HẠI. LOÀI HÀ PHÁ HUỶ GỖ MẠNH NHẤT Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM CÓ TÊN 
KHOA HỌC LÀ TERDINIDAE MAMI VÀ BANKIA SAULII.
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Công nghệ mới không chỉ hỗ trợ 
người khiếm thính và khiếm 
ngôn, mà còn có nhiều ứng 
dụng tiềm năng như cảm biến 

Internet kết nối vạn vật (IoT) mang 
theo người và các thiết bị chăm sóc 
sức khỏe.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa 
học đã tạo ra lớp màng nano hybrid 
siêu mỏng, trong suốt và dẫn điện với 
độ dày cỡ nano, bao gồm một dãy 
dây nano bạc trực giao được đưa vào 
trong chất nền polyme.

Sau đó, họ đã chứng minh màng 
nano này bằng cách biến nó thành 
một chiếc loa có thể gắn vào hầu hết 
mọi thứ để phát ra âm thanh. Các nhà 
nghiên cứu cũng giới thiệu một thiết bị 
tương tự, hoạt động như một micro, 
có thể kết nối với điện thoại thông 
minh và máy tính để mở khóa các hệ 
thống bảo mật được kích hoạt bằng 
giọng nói.

Các nhà khoa học đã tạo ra lớp 
màng nano hybrid siêu mỏng, trong 
suốt và dẫn điện với độ dày cỡ nano.

Màng nano là lớp phân tách mỏng 
có độ dày nano. Màng nano polyme 
đã được chú ý đến nhiều do những 
ưu điểm vượt trội của nó như tính chất 
siêu dẻo, trọng lượng siêu nhẹ và khả 
năng kết dính tuyệt vời nên nó có thể 
dính trực tiếp vào hầu hết mọi bề mặt. 
Tuy nhiên, loại màng này dễ bị xước 
và không dẫn điện.

Nhóm nghiên cứu đã khắc những 
hạn chế trên bằng cách gắn mạng 
lưới dây nano bạc vào trong màng 
nano chế từ polyme. Điều này đã cho 

LOA VÀ MICRO TRONG SUỐT 
CHO PHÉP DA BẠN PHÁT NHẠC

MỘT NHÓM CÁC NHÀ NGHIÊN 
CỨU QUỐC TẾ ĐÃ LIÊN KẾT VỚI 
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
ULSAN (UNIST) ĐỂ TRÌNH DIỄN 
CÔNG NGHỆ MỚI MANG THEO 
NGƯỜI, SẼ BIẾN LÀN DA CỦA 
BẠN THÀNH MỘT CHIẾC LOA.

phép tạo ra loa và micro có thể gắn 
vào da nhưng không dễ phát hiện.

“Màng nano hybrid siêu mỏng, 
trong suốt và dẫn điện của chúng 
tôi tạo thuận lợi cho sự tiếp xúc bảo 
giác với các bề mặt cong và động 
mà không gây bất cứ vết nứt hoặc 
vỡ nào”, Kang Saewon, đồng tác giả 
nghiên cứu nói. “Các lớp nano này 
có khả năng phát hiện âm thanh và 
những rung động thanh âm được tạo 
ra bởi các tín hiệu điện áp điện ma sát 
tương ứng với âm thanh, với nhiều 
ứng dụng tiềm năng như các thiết bị 
đầu vào/đầu ra âm thanh”.

Sử dụng màng nano hybrid, nhóm 
nghiên cứu đã chế tạo được loa và 
micro dán lên da, nhưng trông không 
lộ liễu vì độ trong suốt và khả năng 
tiếp xúc bảo giác tuyệt vời. Loa và 
micro mang theo người mới mỏng 
như tờ giấy, nhưng vẫn chưa có khả 
năng truyền tín hiệu âm thanh.

Theo Giáo sư Hyunhyub Ko, 
trưởng nhóm nghiên cứu, đột phá lớn 
nhất của nghiên cứu là sự phát triển 
của màng nano hybrid siêu mỏng, 
trong suốt và dẫn điện với độ dày 
chưa đến 100nm.

Loa màng nano gắn trên da hoạt 
động bằng cách phát ra âm thanh 
nhiệt âm do dao động của không khí 
xung quanh sinh ra bởi tác động của 
nhiệt độ. Sự gia tăng nhiệt xuất hiện 
khi dòng điện truyền qua dây dẫn và 
sản sinh nhiệt gây ra các dao động 
nhiệt độ này.

Micro mang theo người là cảm 
biến, được gắn vào cổ của người nói 
để thậm chí có thể cảm nhận được 
rung động của dây thanh quản. Cảm 
biến này hoạt động bằng cách chuyển 
đổi lực ma sát được tạo ra bởi sự dao 
động của sợi nano dẫn điện trong suốt 
thành điện năng.

Đối với hoạt động của micro, màng 
nano hybrid được chèn vào giữa màng 
dẻo với các mô hình nhỏ để phát hiện 
chính xác âm thanh và rung động của 
dây thanh quản dựa vào điện áp ma 
sát do tiếp xúc với màng co giãn.

GS. Ko cho rằng: “Đối với các ứng 
dụng thương mại, độ bền cơ học của 
màng nano và hiệu suất của loa và 
micro cần được cải thiện”.

Nguồn  Dân Trí
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NGHĨ ĐẾN ROBOT, CHÚNG TA THƯỜNG MƯỜNG TƯỢNG RA HÌNH ẢNH NHỮNG VẬT THỂ TO 
LỚN, CỒNG KỀNH CHỈ PHỤC VỤ MỘT SỐ CHỨC NĂNG NHẤT ĐỊNH. TUY NHIÊN, CÔNG NGHỆ 
“BỌC DA ROBOT” DO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU THUỘC ĐẠI HỌC YALE (MỸ) PHÁT TRIỂN SẼ 
KHÔNG CHỈ THÁCH THỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON NGƯỜI MÀ CÒN BIẾN MỌI VẬT DỤNG 
HÀNG NGÀY CỦA CHÚNG TA THÀNH ROBOT.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Sản phẩm được giáo sư kĩ thuật 
cơ khí và vật liệu Rebecca 
Kramer-Bottiglio phát triển 
trong phòng thí nghiệm, cho 

phép người dùng tự thiết kế hệ thống 
robot của riêng mình. Mặc dù “lớp da 
robot” không sinh ra để phục vụ một 
mục đích cụ thể nào nhưng chúng có 
thể dùng được trong mọi trường hợp, 
từ làm robot cứu nạn đến phụ kiện 
công nghệ.

Công nghệ “bọc da robot” do các 
nhà khoa học tại ĐH Yale phát triển 
có thể biến mọi vật dụng hàng ngày 
thành robot. Ảnh: Đại học Yale

“Lớp da” thực chất là một lớp cao 
su dẻo tích hợp các cảm biến và bộ 
truyền động phát triển trong phòng thí 
nghiệm. Khi đặt chúng trên các vật thể 
có mềm, khả năng biến dạng, ví dụ 
như một con gấu bông hay miếng xốp, 
lớp da sẽ mô phỏng lại các chuyển 
động trên bề mặt vật thể. Bằng cách 
này, chúng ta đã tạo ra một con robot 

tạm thời có khả năng thực hiện nhiều 
động tác, tùy thuộc vào tính chất của 
vật thể và cách đặt lớp da.

Giáo sư Kramer-Bottiglio cho biết, 
có thể đặt lớp da trên các vật thể khác 
nhau và yêu cầu chúng thực hiện các 
hoạt động khách nhau. Hơn nữa, 
chúng ta còn có thể đặt nó vào trong 
áo phông của mình và tạo ra một “thiết 
bị” robot mặc được.

Vì không được nhắm đến một chức 
năng cụ thể nào, nên tùy thuộc vào 
người sử dụng, lớp da robot còn có 
thể được sử dụng theo những cách 
mà chính nhà phát triển cũng chưa 
tính đến. Ngoài ra, có thể sử dụng 
nhiều hơn một lớp da trên cùng vật 
thể bằng cách chồng chúng lên nhau 
nếu muốn tạo ra các tổ hợp cử chỉ 
phức tạp hơn.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra hàng 
loạt nguyên mẫu khác nhau để chứng 
minh hoạt động của lớp da, bao gồm 
một xy-lanh bằng xốp có thể di chuyển 
như sâu bướm, một chiếc áo phông 

chỉnh dáng cho người mặc hay một 
thiết bị nhặt và di chuyển đồ vật.

Kramer-Bottiglio chia sẻ cảm hứng 
thiết kế đến với bà khi NASA bắt đầu 
kêu giọi thiết kế hệ thống robot mềm. 
Do đó, công nghệ được bà phát triển 
trên nền tảng hợp tác với NASA. Tính 
đa năng và khả năng tái sử dụng của 
lớp da robot có thể giúp các phi hành 
gia hoàn thành hàng loạt các nhiệm 
vụ khác nhau. Đặc biệt, lớp da dùng 
để làm cánh tay robot từ miếng xốp có 
thể được ứng dụng để thiết kế robot 
thám hiểm sao Hoa vượt qua các địa 
hình gồ ghề, kém bằng phẳng.

Nhờ nghiên cứu này, giáo sư 
Kramer-Bottiglio đã nhận được khoản 
tài trợ 2 triệu USD từ chương trình 
sáng kiến và nghiên cứu của Hiệp hội 
Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Bước tiếp 
theo, các nhà phát triển sẽ nghiên cứu 
để tăng hiệu suất tối đa của các thiết 
bị và thử nghiệm khả năng in-3D các 
lớp da.

Nguồn: Techxplore

“LỚP DA” BIẾN MỌI ĐỒ VẬT HÀNG NGÀY 
THÀNH ROBOT



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

15 

NGÀY 17/9, HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (KHCNVN) PHỐI HỢP VỚI VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH 
NGHIỆM TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ. 

01
Chuyển giao công nghệ 

CHUYÊN GIA GỢI Ý KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RA THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Mô hình hợp tác thương mại hóa công nghệ ở Việt Nam do 
Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia xây dựng.
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Theo GS Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn 
lâm KHCNVN, Giám đốc Học viện khoa học công 
nghệ, hiện có nhiều kết quả nghiên cứu ý nghĩa 
nhưng gặp khó khăn khi tìm kiếm mô hình thương 

mại hóa phù hợp với điều kiện trong nước. Vì thế sự tham 
gia của các nhà khoa học có kinh nghiệm trong chuyển 
giao kết quả nghiên cứu ra thị trường có ý nghĩa lớn đối 
với các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh trong lĩnh 
vực công nghệ.

Với kinh nghiệm của người sở hữu 30 bằng sáng chế 
và nhiều sản phẩm đã được thương mại, GS Nguyễn Sơn 
Bình, một trong năm nhà khoa học Mỹ gốc Việt có tầm ảnh 
hưởng trên thế giới cho rằng các nhà khoa học cần phải 
biết thị trường đang cần gì. Khi đã có kết quả nghiên cứu, 
họ cũng cần kết nối với các doanh nghiệp và các nhà khoa 
học ở lĩnh vực khác cùng hoàn thiện để có sản phẩm hữu 
ích nhất cho người dùng.

Lý do phải làm động tác này được GS Bình cho rằng khi 
nhà khoa học có nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm sẽ 
không dễ để biết thị trường đang vận hành ra sao, nhu cầu 
như thế nào. Ở một lĩnh vực cũng không đủ sức giải quyết 
bài toán thị trường đang cần.

Ông cũng khuyên trong điều kiện hiện tại khoa học trong 
nước không nên theo đuổi những mục tiêu xa vời, những 
công nghệ cao giống như nước Mỹ từng làm mà nên chú 
trọng vào những vấn đề Việt Nam cần giải quyết trong 
tương lai.

Chung quan điểm này TS Hà Phương Thư, Trưởng 
phòng vật liệu Nano y sinh, Viện Khoa học vật liệu cho 
rằng, đích của khoa học là phục vụ cuộc sống, cộng đồng 
và người dân.

Theo TS Thư, với nhà khoa học cần xác định vấn đề 
ngay từ giai đoạn nghiên cứu, sau đó xây dựng nguồn 
nhân lực có chuyên môn để thực hiện. Đến giai đoạn hoàn 
thiện công nghệ cần đánh giá tính khả thi của các kết quả 
nghiên cứu và hiện thực hóa bằng các quy trình công 
nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp.

Với doanh nghiệp, sau khi đầu tư cho việc xây dựng 
cơ sở, trang thiết bị sản xuất, nguồn nguyên liệu... thì việc 
xây dựng chiến lược kinh doanh, hệ thống phân phối và tổ 
chức thực hiện rất quan trọng. 

TS Hà Phương Thư cũng chỉ ra nhiều khó khăn, trong 
đó thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để định giá kết quả nghiên 
cứu khi chuyển giao. Kinh phí đầu tư hiện chỉ chú trọng đến 
R&D mà chưa quan tâm đúng mức để thử nghiệm, hoàn 
thiện công nghệ. Thông tin và nhu cầu của doanh nghiệp 
cũng thiếu do nhà khoa học ngồi ở viện, trường không biết 
người dân và doanh nghiệp đang cần gì. 

Từ khó khăn này, TS Thư cho rằng có cầu nối giữa nhà 

khoa học, doanh nghiệp và truyền thông có vai trò rất quan 
trọng. Hiện nhà khoa học đang chưa hiểu vai trò của truyền 
thông trong khi nếu không truyền thông, quảng bá thì ngay 
cả doanh nghiệp cũng không biết đến khoa học đã nghiên 
cứu được gì để hợp tác. 

LỘ TRÌNH CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
HÓA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU:

1.Phát sinh ý tưởng sáng tạo

2. Phát triển ý tưởng thành công nghệ có khả năng  
thương mại hóa

3.Tìm kiếm tài trợ để thực hiện nghiên cứu

4.Tạo ra kết quả nghiên cứu công nghệ lõi

5. Đánh giá kết quả nghiên cứu để chọn hướng phát triển  
công nghệ

6.Lựa chọn xu hướng nghiên cứu phát triển công nghệ

7.Hoàn thiện công nghệ lõi

8.Đầu tư vốn nghiên cứu phát triển

9.Sản xuất thử nghiệm

10.Ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh

11.Thử nghiệm thị trường

12.Thương mại hóa và đánh giá thị trường

13.Xác định thị trường ngách liên quan trực tiếp đến sản phẩm

14.Xác định sản phẩm khoa học và công nghệ có thể thương 
mại hóa

15.Thực hiện giao dịch, bán sản phẩm và dịch vụ công nghệ 
thành công

16. Đầu tư đổi mới và hoàn thiện dây chuyền sản xuất

17. Nhân rộng mô hình và quy mô sản xuất

18. Hủy bỏ công nghệ, nghiên cứu và kết thúc chu kì công nghệ

Nguồn:, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia
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Trình diễn 500 sản phẩm công nghệ  
ứng dụng cao trong thực tế

 DIỄN RA TỪ 3-5/10 TẠI CẦN THƠ, SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN KẾT NỐI  
CUNG CẦU CÔNG NGHỆ (TECHDEMO 2018) VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN” GIỚI THIỆU 500 
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CÓ TÍNH ỨNG DỤNG CAO TRONG THỰC TẾ.

Để phục vụ hoạt động kết nối, từ 
đầu năm Bộ Khoa học và Công 
nghệ cùng với địa phương đã 
điều tra, khảo sát xác định nhu 

cầu thực tế. Tính đến thời điểm này 
đã có 100 nhu cầu tiếp nhận công 
nghệ của các doanh nghiệp tại các 
tỉnh, thành khu vực phía Nam, 50 tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn, hỗ 
trợ kỹ thuật.

Tại TechDemo 2018 sẽ trình diễn 
500 sản phẩm/ quy trình/ công nghệ/ 
thiết bị thuộc các lĩnh vực: Nông, lâm, 
thủy, hải sản của 120 doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học, tổ 
chức khoa học và công nghệ trong 
nước, quốc tế. Trong số này có gần 
100 công nghệ đến từ Hàn Quốc, Đan 
Mạch, Đức, Mỹ, Israel, Nhật Bản.

Chuỗi các hội thảo quốc tế, diễn 
đàn, tọa đàm chuyên đề chuyên sâu 
giải quyết bài toán về công nghệ cho 
doanh nghiệp, cho vùng cũng sẽ được 
tổ chức như: Hội thảo quốc tế Công 
nghệ và giải pháp nâng cao giá trị 
ngành phụ phẩm tôm Việt Nam - nhằm 
đề xuất giải pháp công nghệ và chính 
sách thúc đẩy trong vấn đề xử lý phụ 
phẩm tôm cho Việt Nam; Diễn đàn 
Ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
mới trong nông nghiệp - nhằm đề 
xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc và thúc đẩy phát triển 
ứng dụng công nghệ trong sản xuất  
nông nghiệp…

Một điểm khác biệt của TechDemo 
năm nay là sẽ kết nối cung cầu trên 
Sàn tri thức Novelind. Đây là mô hình 
liên kết mới có sự ứng dụng công 
nghệ hiện đại đặc trưng cho mô hình 
phát triển trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, là sự kết nối chặt chẽ giữa 
cơ quan quản lý, viện trường, doanh 
nghiệp và các tổ chức cá nhân trong 
và ngoài nước, đặc biệt là các nhà 
khoa học Việt Nam trong việc đưa sản 
phẩm KH&CN vào thực tiễn sản xuất 

và đời sống góp phần nâng cao vị thế, 
giá trị của các sản phẩm KH&CN.

Tại TechDemo cũng sẽ khai 
trương Điểm kết nối cung - cầu công 
nghệ tại Cần Thơ. Đây là điểm đầu 
tiên trong vùng ĐBSCL (và là điểm 
thứ 7 trên cả nước) chuẩn bị đi vào 
hoạt động nhằm thực hiện các hoạt 
động nhằm thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao đổi mới công 
nghệ trong các ngành, lĩnh vực sản 
xuất và kinh doanh, tạo điều kiện cho 
các nhà khoa học, các tổ chức khoa 
học và công nghệ giới thiệu, chuyển 
giao, thương mại hóa kết quả, sản 
phẩm khoa học và công nghệ.

Ngoài hoạt động trình diễn công 
nghệ, các chuyên gia sẽ tư vấn trực 

tiếp tại sự kiện. Đặc biệt năm nay Ban 
tổ chức dự kiến sẽ lựa chọn 30 doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu 
trong lĩnh vực như nông nghiệp, thủy 
sản, y tế - dược phẩm, chế biến thực 
phẩm và cơ khí chế tạo tại các vùng 
Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu 
Long, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên để 
tôn vinh.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 
công nghệ trực tuyến trong đó có 
2.500 nguồn cung công nghệ, 200 
thông tin chuyên gia tư vấn hỗ trợ trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
kết nối chuyển giao công nghệ./.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cung cấp thông tin về 
TechDemo 2018. Ảnh: VGP

Những công nghệ ứng dụng cao trên thực tế  
sẽ được trình diễn tại TechDemo 2018



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

18 

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TÔM

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Đây là hoạt động thuộc khuôn 
khổ dự án “Hỗ trợ thương mại 
hóa hệ thống giám sát, cảnh 
báo tự động một số chỉ tiêu 

môi trường nước phục vụ nuôi tôm 
thâm canh nước mặn, lợ trong ao đất 
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long” do Trung tâm Ứng dụng và dịch 
vụ Khoa học và Công nghệ (STAS) 
chủ trì, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

thủy sản II và Trung tâm Phát triển 
công nghệ và Thiết bị công nghiệp Sài 
Gòn (CENINTEC) phối hợp thực hiện.

Hệ thống giám sát, cảnh báo 
tự động một số chỉ tiêu chất lượng 
nước trong nuôi tôm (e-AQUA) do 
CENINTEC nghiên cứu phát triển, 
bao gồm hệ thống điều khiển đo (bộ 
điều khiển – PLC; thiết bị lưu điện – 
UPS; nút khẩn cấp, đèn báo, còi; các 

cảm biến; máy bơm, các val điện từ), 
giao diện giám sát và điều khiển, phần 
mềm thu thập, thống kê số liệu. Hệ 
thống e-QUA sẽ lấy mẫu nước từ các 
điểm đo trong các ao nuôi tôm đưa về 
bộ phận trung tâm để phân tích. Kết 
quả sau đó được chuyển vào máy 
chủ và lưu trữ trên dữ liệu đám mây 
để người dùng có thể theo dõi qua 
các thiết bị di động.

CHIỀU 20/9, TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
(CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ KH&CN) PHỐI HỢP VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.HCM TỔ CHỨC HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ 
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT 
LƯỢNG NƯỚC TRONG NUÔI TÔM”. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT, CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG NUÔI 
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU, CÀ MAU, BẾN TRE,… VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NÀY ĐÃ 
ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI HỘI THẢO.

TS. Nguyễn Minh Hà giới thiệu về hệ thống 
e-AQUA. Ảnh: LV.
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 Theo TS. Nguyễn Minh Hà (Giám 
đốc CENINTEC), hệ thống e-AQUA 
có các chức năng như giám sát tự 
động các chỉ tiêu chất lượng nước 
cho nhiều điểm đo trên nhiều ao; giám 
sát được nồng độ oxy hòa tan, nhiệt 
độ, pH và độ mặn, có cổng để tích 
hợp các cảm biến đo NH3, NO2, H2S; 
cảnh báo tự động khi các chỉ tiêu giám 
sát nằm ngoài ngưỡng cho phép; lưu 
trữ và phân tích dữ liệu lịch sử của 
mỗi vụ nuôi; cảnh báo cúp điện tại ao 
nuôi. Phần mềm giám sát e-AQUA có 
chức năng hiển thị kết quả giám sát 
chất lượng nước trong ao nuôi theo 
thời gian thực, hiển thị báo cáo kết 
quả giám sát chất lượng nước theo 
ngày, cài đặt ngưỡng giới hạn của các 
chỉ tiêu chất lượng nước,… Ưu điểm 
vượt trội của e-AQUA là giảm chi phí 
đầu tư và tăng hiệu quả kinh tế khi ứng 
dụng vào sản xuất. Cụ thể, một hệ 
thống e-QUA (với 1 bộ cảm biến) có 
thể giám sát tối đa 8 điểm đo, trong khi 
đó với phương pháp đo thông thường 
1 cảm biến chỉ giám sát 1 điểm đo. 
Hệ thống này hoạt động tự động, liên 
tục suốt ngày đêm, cảnh báo kịp thời 
cho người nuôi về các thông số môi 
trường nuôi vào bất kỳ thời điểm nào 
trong ngày, mà không cần phải có mặt 
tại khu vực nuôi trồng. Hiện e-AQUA 
đã được các doanh nghiệp, cơ sở 
tôm giống, tôm thịt tại tỉnh Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, An Giang, TP.HCM áp dụng 
thành công. Việc áp dụng thành công 
e-AQUA mang lại nhiều lợi ích như 
tôm phát triển nhanh, hệ số sử dụng 
thức ăn (FCR) thấp; chi phí sử dụng 
thuốc trong vụ nuôi thấp; giảm rủi ro 
và bệnh dịch trong nuôi trồng, tăng 
tỷ lệ nuôi thành công; giảm tỷ lệ sử 

dụng kháng sinh nên tăng độ an toàn 
và hạ giá thành sản phẩm; giảm chi 
phí điện năng từ 5-7,5 triệu đồng/vụ/
ao 4.000 m2; sản lượng tôm tăng từ 
8,8-10,3%;…

Ông Huỳnh Quốc Khởi (Trung tâm 
Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Bạc Liêu) cho rằng, việc 
ứng dụng công nghệ e-AQUA trong 
nuôi trồng thủy sản có những ưu điểm 
như giúp quản lý tốt môi trường ao 
nuôi; kiểm soát, giám sát dịch bệnh; 
hạn chế tối đa khả năng gây ô nhiễm 
môi trường; thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Tuy nhiên vẫn còn những hạn 
chế bởi chỉ thực hiện được ở quy mô 
trang trại hoặc công ty, khó phổ biến ở 
quy mô nông hộ, chi phí đầu tư lắp đặt 
còn khá cao trong khi khả năng tiếp 
nhận và sử dụng máy móc thiết bị mới 
của nông dân còn hạn chế. Do vậy, 

cần có sự “vào cuộc” thật sự của các 
bên (doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ 
quan nhà nước) để hỗ trợ nông dân 
tăng khả năng tiếp cận và ứng dụng 
KH&CN mới vào sản xuất; triển khai 
nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên 
đề giới thiệu các công nghệ mới phù 
hợp với trình độ và khả năng sản xuất 
ở quy mô nông hộ; cần có các chính 
sách hỗ trợ nông dân trong việc ứng 
dụng công nghệ cao vào nuôi trồng 
thủy sản (đặc biệt là hỗ trợ đầu tư về 
vốn để lắp đặt hệ thống e-AQUA); các 
nhà khoa học, nhà sản xuất thiết bị 
công nghệ trong nuôi trồng thủy sản 
cần quan tâm cải tiến sản phẩm cho 
phù hợp với tất cả các loại mô hình 
nuôi, phù hợp khả năng tài chính của 
các nông hộ.

Nguồn Bộ KH&CN

Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ e-AQUA giữa các đơn vị. Ảnh: LV.
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02 Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ SÀN HỘP SPAN

H
ộp nhựa SPAN làm bằng nhựa polypropylen tái chế sử dụng trong kết cấu sàn và móng bè. Sử dụng sàn 
hộp SPAN để tạo nên sàn phẳng không dầm giảm tải trọng công trình, vượt nhịp lớn, tiết kiệm vật liệu và tăng 
tính thẩm mỹ cho công trình.

 Sàn hộp SPAN có cấu tạo đặc biệt với 4 chân hình côn và phụ kiện liên kết giúp tạo ra một hệ thống dầm vuông góc 
nằm giữa lớp sàn bê tông trên và dưới. Việc đặt hộp nhựaSPAN vào vùng bê tông không làm việc làm giảm trọng lượng 
của sàn, cho phép sàn vượt nhịp lớn, giảm lượng bê tông và thép sử dụng.

Sử dụng sàn hộp SPAN trong kết cấu sàn rất phù hợp với những công trình có yêu cầu kết cấu sàn nhẹ , tiết kiệm 
vật liệu. Công nghệ sàn hộp là giải pháp lý tưởng để tạo sàn với nhịp lớn và khả năng chịu tải cao: đặc biệt phù hợp 
với những kết cấu có yêu cầu về không gian mở , như trung tâm thương mại, nhà công nghiệp, các công trình công 
cộng và nhà ở.

 ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 
n    Giảm giá thành công trình đến 10% 
n    Giảm lực truyền xuống móng,                     
n    Giảm tải trọng động đất,  
n    Nhịp lớn và kiến trúc thông thoáng
n    Thi công đơn giản, không mất nhiều chi phí lắp ghép.
n    Gọn nhẹ, dễ bảo quản lưu kho bãi:
n    Tăng độ cứng của sàn, chống, chịu các tải trọng ngang tốt.
n    Chống rung, cách âm và nhiệt tốt.
n    Yêu cầu trình độ kỹ thuật không cao.
n   Chủ động trong việc thi công triển khai tại công trường.
n    Chất lượng bê tông mặt dưới của sàn được đảm bảo hơn do cấu tạo hai bên thành dầm đảm bảo đầm dùi  

vào dễ dàng, cũng như chiều dày sàn lớp dưới 5cm đảm bảo sự đồng đều của các hạt cốt liệu trong bề dày sàn 
lớp dưới.

n    Hộp cấu tạo chắc chắn không nổ trong quá trình 
thi công.

n    Khi hỏa hoạn xảy ra, 4 đỉnh chân của hộp tạo 
thành 4 van giảm áp do chiều dày của lớp xi 
măng chỉ là 5-8mm nên dưới áp suất lớp sẽ 
bung ra, do đó không gây nổ cục bộ, phá vỡ 
kết cấu của sàn.

    LIÊN HỆ : 
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ XÂY DỰNG SPAN Trụ Sở Chính: Tổ 3 Khu 10 
Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long – Quảng 
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Sau khi Cơ quan quản lý thực 
phẩm và thuốc Hoa Kỳ (FDA) 
thông qua liệu pháp miễn dịch 

với tên gọi “tế bào lympho T chứa 
thụ thể kháng nguyên dạng khảm 
(CAR-T)”, liệu pháp gen đầu tiên 
được chấp nhận tại thị trường Mỹ, 
ngay lập tức liệu pháp này được cho 
là đã “mở ra một kỷ nguyên mới cho 
y học”.

NHU CẦU SỬ DỤNG
Bệnh ung thư ngày nay đã trở 

thành một vấn đề nhức nhối của 
toàn xã hội khi mà tỉ lệ người mắc 
bệnh ngày một gia tăng. Hiện nay 
mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 
ca mắc mới và khoảng 94.000 người 
tử vong vì ung thư. Thực tế này đòi 
hỏi những phương pháp điều trị mới, 
hiệu quả nhưng ít tác dụng phụ hơn 
so với các phương thức điều trị 
truyền thống như phẫu thuật, hóa trị, 
xạ trị...

Từ ý tưởng sử dụng chính các cơ 
chế tự bảo vệ của cơ thể để chống 
lại tế bào ung thư, liệu pháp miễn 
dịch ngày nay được xem như một 
bước đột phá trong điều trị bệnh 
nhân ung thư, bằng việc nâng cao 
vai trò hệ thống miễn dịch để chống 
lại tế bào ung thư một cách tự nhiên. 
Tuy chỉ mới phát triển trong vài chục 
năm gần đây nhưng liệu pháp miễn 

dịch đã nhanh chóng chứng minh 
được ưu điểm và tiềm năng của nó 
để trở thành một trụ cột mới trong 
điều trị ung thư.

Trước đây, việc sản xuất tế bào 
CAR-T rất phức tạp và bị hạn chế do 
yêu cầu chuyên viên giàu kinh 
nghiệm và phòng sạch GMP đắt 
tiền. Để giải quyết thách thức này 
đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu 
được những yêu cầu khắt khe nhất 
trong việc nuôi cấy tế bào trị liệu, 
công nghệ sản xuất tế bào CAR-T tự 
động bằng hệ thống CliniMACS 
Prodigy là lựa chọn tối ưu cho bất cứ 
phòng thí nghiệm, bệnh viện nào 
muốn nghiên cứu ứng dụng liệu 
pháp CAR-T.

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH
Hệ thống CliniMACS Prodigy với 

phần mềm xử lý TCT CliniMACS 
Prodigy và bộ ống TS520 cho phép 
tạo tự động tế bào T biến đổi (CAR-
T).

Phần mềm xử lý TCT CliniMACS 
Prodigy: bao gồm chương trình rửa, 
ly tâm phân lớp, chọn lựa các tế bào 
T, chuyển gen, tăng sinh và hình 
thành sản phẩm cuối cùng.

Với phần mềm này người sử 
dụng cũng có thể điều chỉnh từng 
bước riêng lẻ để phù hợp với quy 
trình của mình. Các thông số nuôi 

cấy có thể dễ dàng được thiết lập và 
tích hợp vào các chương trình đã được 
cài đặt sẵn.

Bộ ống TS520: có tính tương hợp 
sinh học dùng một lần. Thành phần 
bao gồm túi; đường dẫn chất lỏng; đầu 
nối vô trùng cho việc thêm môi trường, 
hóa chất, mẫu; buồng ly tâm/nuôi cấy 
CentriCult (CCU); cột tách tế bào và 
đơn vị catridge điều khiển nhiệt độ và 
các túi lấy mẫu IPC/ QC tích hợp cùng 
bộ ống

Kiểm soát quy trình trong và sau 
quá trình nuôi cấy (IPC và QC) được 
yêu cầu cho quy trình sản xuất tế bào 
một cách đáng tin cậy. Sử dụng hệ 
thống phân tích dòng chảy MACSQuant 
cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh với 
đầy đủ kháng thể phục vụ cho kiểm 
soát quy trình CAR-T.

Điều kiện sản xuất ( Vốn đầu tư, mặt 
bằng, nhân lực)

Vốn đầu tư: khoảng 30 tỷ (1 máy 
Prodigy, 1 máy Flow, các máy phụ trợ, 
hóa chất chạy, …)

Mặt bằng: 1 phòng sạch
Nhân lực: trung bình 1-2 người để 

vận hành 1 máy
Ưu điểm của công nghệ. Hiệu quả 

kinh tế
Thiết bị đã được tiêu chuẩn hóa và 

có tính ổn định cao

HỆ THỐNG KHÉP KÍN, TỰ ĐỘNG HÓA.
Có thể mở rộng quy trình ngay lập 

tức.
Dễ dàng vận hành thao tác, không 

yêu cầu người vận hành có trình độ 
chuyên môn cao

Yêu cầu rất ít nhân sự so với 
phương pháp thủ công

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN GIA, HỖ TRỢ
Công ty BCE Việt Nam
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu 

Trang
Điện thoại: 0942847442
E-mail: sales19@bcevietnam.com.

vn

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẾ BÀO CAR-T 
TỰ ĐỘNG CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
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LÒ ĐỐT SINH HỌC CUNG CẤP NHIỆT SẠCH 
TRONG SẤY NÔNG SẢN

L
ò đốt sinh học (biomass hóa khí) là công nghệ đốt khí sinh học (CO, CH2, CH4…) được tạo ra bởi quá trình phản 
ứng nhiệt phân trong môi trường yếm khí của các nguyên liệu sinh khối như gỗ, trấu, phụ phẩm nông nghiệp…để 
cấp nhật cho sấy nông sản.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
Sản lượng nông sản của nước ta hiện nay rất lớn 

nhưng hơn 95% các nhà máy chế biến nông sản sử 
dụng nhiệt trực tiếp từ lò đốt vỏ trấu, củi…cho công đoạn 
sấy. Tác nhân sấy của lò đốt trực tiếp là hỗn hợp khói, 
bụi và không khí nóng, nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng sản phẩm sấy. Vận hành lò đốt trực tiếp khá phức 
tạp, môi trường làm việc khắc nghiệt, giảm tuổi thọ lò 
đốt, nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh đó, việc đốt trực tiếp 
để tạo nhiệt rất tốn kém và lãng phí nguyên liệu đốt, do 
chỉ lấy được một phần nhỏ nguồn nhiệt trong lò đốt qua 
ống truyền khí nóng vào quạt hút. Ngoài ra, một phần 
nhiệt của vỏ trấu đang cháy cũng bị cào cùng tro ra 
ngoài.

Lò đốt sinh học cung cấp nhiệt sạch cho sấy nông 
sản, giải quyết khá tốt những tồn tại trên.

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Lò đốt sinh học hoạt động độc lập, nên có thể kết nối 

với tất cả các hệ thống sấy nông sản, kể cả những hệ 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

23 

thống hiện hữu đang sử dụng lò đốt công nghệ cũ.
Diện tích lắp đặt từ 4-30m2 (tùy theo công suất), cần 01 nhân viên vận hành, không cần trình độ cao.
Cấu trúc lò bao gồm:
1. Lò phản ứng dạng lò kép, công suất cao, phản ứng tối ưu.
2. Bộ lọc gọn nhẹ tích hợp, cho phép giải quyết 5 vấn đề chính trong sấy:
Lọc bụi, làm nguội tăng chất lượng khí
Thu hồi hơi nước đa tầng ổn định tính cháy, bù trừ nguyên liệu ẩm, cấp nhiệt khô
Khử chất độc hại, mùi (H2S) bằng bộ lọc sẵn có, rẻ tiền
Sử dụng được đa dạng nguồn nguyên liệu đốt
3. Béc đốt:
Cháy cạn kiệt, không tắc
Chi phí thấp, độ bền cao, dễ thay thế
Kết cấu gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt, hướng tới tính linh động
Hệ thống cung cấp nguyên liệu và điều khiển quá trình cung cấp ôxy tự động nên hiệu suất nhiệt cao, hoạt động đơn 

giản, nhân công vận hành thiết bị chỉ cần 1 người.
Nhiệt độ cung cấp có thể điều chỉnh từ 800-1.300°C, điều chỉnh công suất cung cấp nhiệt từ 30-125%, chức năng 

cung cấp và chuyển đổi nhiệt nhanh chóng. Không cháy nổ, áp suất âm, hoạt động an toàn, thu hồi tro bằng hệ thống 
hoàn toàn tự động.

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ. HIỆU QUẢ KINH TẾ
Kết cấu đơn giản, chi phí thấp đầu tư thấp, dễ vận hành.

Tính đồng bộ cao: lò đốt sinh khối cung cấp nhiệt an toàn, độc lập, kết nối trực tiếp với giao diện của các thiết bị mà 
không cần bất kỳ sự thay đổi nào. Tính năng này giúp linh hoạt và duy trì sự hoạt động ổn định khi cung cấp nhiệt của 
hệ thống, tiết kiệm chi phí đầu tư của doanh nghiệp.

Đạt các tiêu chuẩn về môi trường; không gây ô nhiễm môi trường; không phát thải khói, bụi, không bị ăn mòn, kéo 
dài tuổi thọ của các thiết bị sử dụng nhiệt.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.
Khả năng thu hồi vốn nhanh: khi thay thế các thiết bị sử dụng điện năng, có thể tiết kiệm 60–70% chi phí nhiên liệu; 

50–60% chi phí khí gas; 40–50% chi phí dầu FO; 20-30 % chi phí than.

STT Nguyên liệu/
Nhiên liệu

Nhiệt trị 
(Kcal)

Kg nhiên liệu/1 
tấn hơi

Giá thành 
(đồng/kg)

Thành tiền 
(đồng)

1 Điện (kW) 860 697 2.500 1.697.500
2 Ga  (kg) 12.000 50 23.000 1.150.000
3 Dầu FO (kg) 10.000 60 12.750 765.000
4 Dầu DO (kg) 10.000 60 14.300 858.000
5 Than cục 4 (kg) 7.000 85 3.620 307.700
6 Than cám (kg) 5.000 120 2.500 300.000
7 Trấu (kg) 3.500 175 800 140.000
8 Mùn cưa (kg) 4.500 130 1.200 156.000
9 Viên nén gỗ (kg) 4.500 130 1.800 234.000

Bảng: so sánh chi phí nhiên liệu đốt để tạo ra 1 tấn hơi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN GIA, HỖ TRỢ
Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp STECH

Địa chỉ liên hệ: 401/26 Lê Văn Thọ, Phường 9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.

Người liên hệ: ThS. Mai Văn Tịnh

Điện thoại: (028) 2240 3579 / Email: tinh.stech@gmail.com
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Hệ thống giám sát và điều khiển 
đèn tín hiệu đường thủy

 
Mã số: VN332

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

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

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Kỹ thuật tự động và điều khiển từ xa. Kỹ thuật tính toán
•  Giao thông vận tải đường sông
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
•  Thỏa thuận với khách hàng
TỪ KHÓA:
Hệ thống giám sát; Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu; Đèn tín hiệu đường thủy; Hệ thống giám sát và 
điều khiển đèn tín hiệu đường thủy
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  
VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN CÂY PAM GARDEN
 

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

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam  

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

 

Techmart đã tham dự: IT Techmart 2018

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

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

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

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

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

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
•  Nông nghiệp và lâm nghiệp

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

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

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

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
•  Thỏa thuận với khách hàng

Từ khóa: Hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn cây; Pam Garden; Hệ 
thống giám sát môi trường cho vườn cây; Hệ thống điều khiển tự động cho vườn cây



TÌM KIẾM THIẾT BỊ LẬT DẦM THUỶ LỰC 1800

Hiện Thaco đang có nhu cầu đặt mua thiết bị lật dầm thuỷ lực 180° với thông số kỹ thuật yêu cầu sau:

-  Chiều cao dầm: 300~550mm

-  Chiều rộng cánh dầm: 150~200mm

-   Chiều dài dầm: 6000~12500mm

-    Tải trọng phôi: Max 1,2 tấn

Quý công ty vui lòng gửi bảng báo giá về địa chỉ sau nếu có cung cấp.

Người tìm mua: Bùi Trọng Hiển; Địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco); Địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0938.905.180/ 05103.567.161; Skype:  Thientrongpkd; Email: buitrongthien@thaco.com.
vn; Website: thacogroup.vn

TÌM KIẾM MÁY ĐÚC TRỘN ĐỂ TRỘN BỘT THUỐC 
CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT QUE HÀN

 Bên Công ty tôi đang tìm máy đúc trộn SM-1500 và SM-1800 để trộn bột thuốc cho dây chuyền sản xuất  
que hàn với thông số kỹ thuật như sau:

Kích thước thùng chứa (mm):  1300 x 550;  1500 x 650;  1800  x 760;  2000 x 860

Công suất (kg) : 200;  350;  700;  1000

Thời gian trộn (phút):   3~5

Tốc độ trộn:  21~23 (rpm) 

Bộ giảm tốc:  Nhật Bản   

Động cơ (HP):   5 x 4 P;  10 x 4 P;  20 x 4 P;  30 x 4 P

Mở cửa:  Xi-lanh khí   

Trọng lượng (kg): 1450 kg; 1750 kg; 3850 kg; 4150 kg

Đóng gói (mm): D:1350/R:1750

Quý công ty có thể cung cấp vui lòng báo giá và gửi thiết kế về địa chỉ sau:

 Người tìm mua: Đào Quang Vinh; Công ty TNHH Acrowel Việt Nam; Địa chỉ: Lô đất số A2II, KCN Long Thành -  
Huyện Long Thành - Đồng Nai; Điện thoại: 0933 503 790
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03  Công nghệ  tìm mua
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TÌM KIẾM ĐẦU ĐỌC VÀ GHI THẺ RFID  
TẦN SỐ UHF ĐA NĂNG

Tôi tên là Lê Ngọc Lâm, tôi đang tìm kiếm Đầu đọc và ghi thẻ RFID tần số UHF đa năng với các thông số kỹ thuật 
như sau:

– Làm việc ở giải tần UHF;

– Tương thích chuẩn quốc tế EPC Gen 2, Class 1;

– Khoảng cách ghi đọc thẻ đạt đến 8m;

– Tốc độ đọc thẻ đạt trên 500 tag/s;

– Hoạt động liên tục 24/24h;

– Công suất tiêu thụ dưới 5W;

– Có các giao diện USB, RS232 kết nối máy tính;

– Cho phép triển khai các ứng dụng trong bán hàng, quản lý kho, thu phí giao thông không dừng xe, thu phí bãi đỗ 
xe tự động, v.v.

Người tìm mua: Công ty Cổ phần Intechco Việt Nam, Tầng 15, B Block-Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến ,Thanh 
Xuân, Hà Nội; Điện thoại: (+84-24)6 282 45 66; Fax :(+84-24)6 282 45 99; Email:: intechcovietnam@gmail.com .

Chúng tôi là Công ty Thiết bị & Dịch vụ Ngôi Sao.

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, Thành Phố 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 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
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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 

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 trong thực phẩm và các ngành lân cận. 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 khu 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 cuối cùng, kết cấu và màu sắc của sản phẩm đã hoàn thành của PepsiCo, công ty hiện quan tâm đến các phương 
pháp mới để khử nước thực phẩm tạo ra các sản phẩm hoàn thiện mới và khác biệt. Phương pháp khử nước thay thế 
có thể được tận dụng từ nguồn không phải là ngành công nghiệp thực phẩm.

PepsiCo hiện đang khử nước (đôi khi đồng thời với nấu ăn) 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. Rán là tiêu chuẩn về tốc độ, chất lượng của thành 
phẩm và năng lượng đầu vào. Phun khô, làm khô bằng đông, sấy chân không và làm khô bằng các nguồn bức xạ và 
điện từ như IR, MW hoặc RF cũng được biết đến với PepsiCo.

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 suy thoái nhiệt nghiêm trọng (tương tự như làm đông khô).

• Thích ứng với một phạm vi rộng các diện tích bề mặt đến tỷ lệ thể tích.

• Ví dụ: Lát phẳng, hình đùn / đùn ép 3D, vv

 • Mức độ phát triển:

• Giai đoạn ban đầu là chấp nhận được

• Các sản phẩm đã được kiểm chứng được ưu tiên

1
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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 rào chắn, nâng cao chất lượng sản phẩm và thời hạn sử dụng. Vui lòng xem lại yêu 
cầu công nghệ dưới đây để biết thêm chi tiết.

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 giữ 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 tuổi thọ 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 hàng 
rào 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. Sự lắng đọng hóa học bằng plasma tăng cường (PECVD)
2. Sự lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)
3. Lớp phủ rào 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 
• Tuân theo nhựa cơ bản
• Phải linh hoạt để xử lý việc mở rộng chai dưới áp suất
• Phải chống va đập và chống va đập 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 giám sát nhanh chóng trong đường dây
•  Nếu gói sơn phủ (chai hoặc túi), quá trình bảo dưỡng phải cực kỳ nhanh để không làm gián đoạn luồng dây chuyền 

sản xuất hoặc rò rỉ / dính vào sản phẩm.
• Nếu được áp dụng trước khi hình thành, phải đủ mạnh để tồn tại trong quá trình hình thành
• Phù hợp với độ dày và không có sự không hoàn hảo
• Ưu tiên cho sản xuất túi flex
• Rào cản không thể 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 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 phát minh 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.

CHÀO BÁN TÌM MUA CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ
 TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ÐT: 024.39342945/38249874 *  Fax: 024.38249874

Email: techmart@vista.gov.vn
http://www.techmartvietnam.vn
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

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


