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Nghị quyết số 05/NQ-TW 
ngày 01/11/2016 Hội 
nghị Trung ương 4 khóa 
XII về “Một số chủ 

trương, chính sách lớn nhằm 
tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao 
động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế” đã nêu nhiệm vụ ưu 
tiên phát triển một số đô thị 
thông minh.

Trên cơ sở chỉ đạo của 
Đảng và Chính phủ, Bộ TT&TT 
đã khẩn trương triển khai các 
nội dung nghiên cứu và phối 
hợp với Bộ Xây dựng nhằm 
thực hiện “các nhiệm vụ  
xây dựng, ban hành tiêu chí 
đánh giá, công nhận đô thị 
thông minh và hướng dẫn các 
địa phương thực hiện, bảo 
đảm việc đầu tư thiết thực, 
hiệu quả, phù hợp với khả 
năng cân đối vốn và điều kiện 
của từng địa phương, tránh 
đầu tư theo phong trào, lãng 
phí, thất thoát”.

Cho đến nay, ở Việt Nam đã 
có gần 20 tỉnh, thành phố 
đang khởi động các đề án về 
đô thị thông minh, trong đó 

các doanh nghiệp ICT lớn đã 
ký nhiều thỏa thuận hợp tác 
xây dựng đô thị thông minh 
với các tỉnh, thành phố trải 
đều từ Bắc vào Nam.

Tuy nhiên, đây là một vấn 
đề mới, phức tạp, ngay cả 
trên thế giới cũng còn đang 
trong giai đoạn vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, từng bước 
xây dựng các tiêu chuẩn liên 
quan. Vì vậy, như các nước 
khác trên thế giới, Việt Nam 
cũng đang gặp nhiều trở ngại, 
thách thức trên con đường 
phát triển TPTM như các dự 

án triển khai độc lập, manh 
mún do thiếu kế hoạch tổng 
thể và sự phối hợp liên ngành, 
liên vùng, thiếu sự tham gia 
của người dân, cách thức tổ 
chức triển khai và mô hình 
huy động tài chính hiệu quả, 
…Để xây dựng nên được một 
thành phố thông minh hoàn 
thiện, cả người dân và chính 
quyền đều phải bắt đầu từ 
việc ứng dụng các công cụ 
công nghệ thông tin và 
Internet vào hoạt động quản 
lý, điều hành thành phố.

Nguồn: Vietnamnet

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH  
Ở VIỆT NAM – CẦN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 

THEO XU THẾ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA THẾ GIỚI, VIỆT NAM HIỆN CHỦ TRƯƠNG 
THÚC ĐẨY VIỆC XÂY DỰNG  ĐÔ THỊ THÔNG MINH . QUYẾT ĐỊNH SỐ 1819/
QĐ-TTG NGÀY 26/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG 
TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN  
NHÀ NƯỚC ĐÃ ĐƯA RA CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ: “TRIỂN KHAI ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH ÍT NHẤT TẠI 3 ĐỊA ĐIỂM THEO CÁC TIÊU CHÍ DO BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG HƯỚNG DẪN”.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - 
Những thách thức với doanh nghiệp

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐANG DIỄN RA TRÊN 
QUY MÔ TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TỚI NỀN KINH TẾ 
VIỆT NAM. TRONG XU HƯỚNG NÀY, DOANH NGHIỆP NẾU KHÔNG 
BẮT “ĐÚNG NHỊP” SẼ BỊ TỤT HẬU, THẬM CHÍ BỊ ĐÀO THẢI KHỎI 
THỊ TRƯỜNG. ĐÂY LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TẠI HỘI THẢO 
“DOANH NGHIỆP VIỆT VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” DO 
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH 
(ITPC) VỪA TỔ CHỨC.

NHIỀU THÁCH THỨC

Theo ông Lê Hoài Quốc, 
Trưởng ban quản lý Khu công 
nghệ cao TP Hồ Chí Minh, 
trong tương tác với quá trình 
toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 sẽ có tác động 
đáng kể đến Việt Nam. Những 
ngành được hưởng lợi là du 

lịch, thương mại nội địa, công 
nghệ thông tin, giáo dục, y tế, 
xây dựng. Một số ngành có 
thể bị tác động tiêu cực, cần 
có kế hoạch tái cơ cấu phù 
hợp, như: năng lượng, điện, 
điện tử, công nghiệp chế 
tạo, dệt may. Nhóm lao động 
chịu tác động mạnh nhất là 
lao động giản đơn bởi rất 

dễ được thay thế bởi người 
máy, kể cả nhóm lao động có 
kỹ năng nhưng gắn với công 
nghệ cũ cũng dễ bị mất việc.

Trong khi đó, thực trạng 
từ giáo dục, năng lực sáng 
tạo, năng lực các nhà máy 
sản xuất trong nước… chưa 
sẵn sàng cho sự thay đổi này. 

Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải đã 
tự động hóa nhiều công đoạn sản xuất.
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Kết quả khảo sát mới đây của 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
thấy, có tới 75% doanh nghiệp 
sản xuất trong nước đang sử 
dụng máy móc hết khấu hao. 
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
vẫn đang sử dụng các thiết bị, 
máy móc có công nghệ đã lạc 
hậu từ 2 đến 3 thế hệ. Ngoài 
ra, có tới 24% doanh nghiệp 
đang sử dụng công nghệ ở 
mức trung bình và chỉ có 1% 
doanh nghiệp sử dụng công 
nghệ tiên tiến.

Ông Lê Đình Phong, Tiến 
sĩ Robotics và tự động hóa - 
Nghiên cứu viên Trung tâm 
triển khai (thuộc Khu công 
nghệ cao TP Hồ Chí Minh) 
dẫn chứng sự thay đổi về sản 
xuất trong thời đại công nghệ. 
Theo đó, nhiều thương hiệu 
giày nổi tiếng trên thế giới đã 
cho phép khách hàng tự thiết 
kế mẫu giày riêng cho mình, 
sau đó đặt hàng với số lượng 
tùy thích với giá cả không khác 
biệt nhiều so với giày sản xuất 
theo dây chuyền.

Đây là điều các nhà máy 
truyền thống không thể thực 
hiện được vì chỉ có thể cho 
ra đời từng lô hàng theo kế 
hoạch đã định sẵn. Các sản 
phẩm cá biệt này chỉ có thể 
được sản xuất từ các nhà máy 
thông minh có hệ thống linh 
hoạt tự phân tích, tự thích nghi 
và tự động chạy toàn bộ quá 
trình sản xuất. Trong khi đó, 
nền công nghiệp sản xuất Việt 
Nam vẫn đang trong giai đoạn 
tự động hóa từng phần đến tự 
động hóa toàn bộ.

Không chỉ trong sản xuất, 
với lĩnh vực bán hàng, theo 
ông Liêu Hưng Tiến, Giám đốc 
kinh doanh Công ty Haravan, 

công nghệ đang làm thay đổi 
hành vi và thói quen của người 
dùng. Cách đây khoảng 10 
năm sẽ khó hình dung câu 
chuyện người tiêu dùng có thể 
đặt hàng từ nước ngoài về Việt 
Nam, nhưng những năm gần 
đây có thể nhập hàng từ nước 
ngoài về dễ dàng thông qua 
công cụ như Amazon, Alibaba, 
Lazada… và đó là thách thức 
của các doanh nghiệp tại Việt 
Nam.

BẮT ĐÚNG NHỊP, ĐI 
ĐÚNG HƯỚNG

Ông Nguyễn Lâm Viên, 
Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Vinamit phân tích, trong 
thời đại 4.0, doanh nghiệp Việt 
Nam bắt buộc phải hướng tới, 
không chỉ là công nghệ số, 
kỹ thuật dữ liệu hay kỹ thuật 
vật lý, mà ngay cả công nghệ 
sinh học cũng phải được quan 
tâm, nhất là với lĩnh vực nông 
nghiệp, chế biến thực phẩm. 
Khi kết hợp nhiều công nghệ 
mới, sản phẩm mang tính độc 
đáo đột phá sẽ tạo sức hấp 
dẫn người tiêu dùng.

Ông Trịnh Thành Nhơn, 
Tổng Giám đốc Công ty Hóa 
mỹ phẩm quốc tế ICC cho biết, 
công ty đang dần đổi mới máy 
móc thiết bị tự động hóa. Nhờ 
ứng dụng công nghệ mới, nếu 
trước đây nhà máy sản xuất 
phải cần hơn 150 công nhân 
thì hiện chỉ cần 50 người vận 
hành là có thể đạt sản lượng 
gấp 3 lần so với trước.

Ông Huỳnh Dũng Sáng, 
Phó Tổng Giám đốc kinh 
doanh Công ty cổ phần Công 
nghiệp và Thiết bị chiếu sáng 
Duhal cũng cho rằng, công 
nghệ được xác định là giá trị 
cốt lõi để tăng trưởng. Trong 

3 năm qua, Duhal đã đầu tư 
30 triệu USD cho 2 nhà máy 
ở Tiền Giang và Bến Tre. Đây 
là nền móng cho mục tiêu đến 
năm 2020 đạt doanh số 250 
triệu USD/năm và đầu tư cho 
sản xuất đến năm 2020 tăng 
gấp 5 lần hiện nay.

Theo ông Lê Hoài Quốc, 
các doanh nghiệp nếu bắt 
đúng nhịp, đi đúng hướng, 
phát triển theo chiều sâu sẽ 
tận dụng được những cơ hội 
mà cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 mang lại. Về phía 
TP Hồ Chí Minh, cần chuyển 
đổi cơ cấu lao động trong khu 
công nghiệp, khu chế xuất 
theo hướng giảm thâm dụng 
lao động phổ thông, tăng lao 
động công nghệ và có kỹ năng 
chuyên môn cao bằng chính 
sách, cơ chế ưu đãi áp dụng 
cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phải có cơ chế 
ràng buộc các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài 
tham gia phát triển chuỗi cung 
ứng nội địa, có cơ chế đặc biệt 
khuyến khích doanh nghiệp 
trong nước đầu tư tham gia 
chuỗi cung ứng nội địa. Hiện, 
tỷ lệ chuỗi cung ứng nội địa 
trong Khu công nghệ cao TP 
Hồ Chí Minh là khoảng 10%, 
mục tiêu đến năm 2020 nội địa 
hóa tối thiểu 35% tổng giá trị 
xuất khẩu.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh 
cũng cần hỗ trợ các hoạt động 
nâng cao năng lực hấp thụ 
công nghệ, khuyến khích đổi 
mới sáng tạo. Hiện, hệ sinh 
thái khởi nghiệp của thành phố 
rất thiếu các quỹ đầu tư mạo 
hiểm để phát triển các công 
nghệ mới.

Nguồn: Báo Hà Nội mới
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ĐIỂM TIN KH&CN

Sau khi tỉnh Đồng Nai triển khai 
chính quyền điện tử ứng dụng 
trên Zalo, nhiều địa phương khác 
cũng bày tỏ muốn triển khai.

Cụ thể trong Hội thảo hợp tác, 
phát triển CNTT-Truyền thông 

Việt Nam 2017 vào đầu tháng 10, có 
đến 15 tỉnh, thành bày tỏ mong 
muốn xây dựng mô hình tương tự 
Đồng Nai tại địa phương mình.

Người dân có thể phản hồi ý kiến.
Sau 3 tháng chính thức triển khai 

(từ tháng 7.2017), mô hình chính 
quyền điện tử trên Zalo của tỉnh 
Đồng Nai vận hành khá trơn tru. Với 
những người bận rộn như dân văn 
phòng thì còn có thể tiết kiệm thời 
gian đi lại, có thể ngồi tại Cty tra cứu 
những thông tin cần thiết.

Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp 
tục mở rộng sang các chức năng 
mới như Giấy phép điện tử, Xử phạt 
an toàn giao thông, Hóa đơn tiền 
điện, tiền nước… trên Zalo, đồng 
thời nhân rộng mô hình này về tuyến 
huyện, xã.

Sau khi Đồng Nai chia sẻ kinh 
nghiệm, những địa phương khác 
như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Đồng Tháp, Lào Cai, Hà Giang, 
Thái Bình, Quảng Ninh, Vũng Phúc, 
Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh 
Long, Quảng Nam, Quảng Trị cũng 
mong muốn triển khai.

(Theo báo Lao Động)

15 Địa phương muốn triển khai  
chính quyền điện tử trên Zalo 

TPHCM tổ chức Hội nghị quốc tế về Thành phố Thông 
minh 2017

Hội nghị nhằm tìm kiếm những chiến lược, giải pháp quản 
lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh dựa trên nền 
tảng công nghệ mới: IoT, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.

TPHCM là một trong những điển hình trên thế giới về tốc độ đô 
thị hóa nhanh và mạnh mẽ. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng 

và phát triển Thành phố trở thành đô thị thông minh đang được 
lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm.

Việc tổ chức Hội nghị quốc tế về thành phố thông minh sẽ là 
cơ hội tốt để Thành phố học hỏi các kinh nghiệm quốc tế, trao đổi 
về các chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển các thành phố 
thông minh tại Việt Nam đồng thời thảo luận về những giải pháp 
giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí 
Minh và các thành phố trên cả nước, giúp giải quyết các vấn đề 
cấp bách đang được các thành phố quan tâm như: quản lý giao 
thông, đô thị, môi trường, bảo mật, an ninh thông tin … đem lại 
sự thuận tiện cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội, 
góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Ngoài 3 chuyên đề chính liên quan đến Tầm nhìn của lãnh đạo 
thành phố; Nền tảng internet vạn vật cho thành phố thông minh; 
Dịch vụ số của thành phố thông minh,... Hội nghị cũng sẽ được 
nghe chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển thành phố thông 
minh của Singapore.

Với mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đơn vị đi đầu cả 
nước về triển khai xây dựng thành phố thông minh hơn, góp phần 
đưa Việt Nam tiến cùng thời đại trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Ban Tổ chức kỳ vọng Hội nghị sẽ đưa ra được 
định hướng, tầm nhìn, những giải pháp, dịch vụ cụ thể và những 
tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá tổng thể góp phần xây dựng và phát 
triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, VINASA cũng tổ chức Ngày CNTT Nhật 
Bản 2017 và trao danh hiệu 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu 
Việt Nam 2017.

Theo VTV

Hình minh họa.
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Chuẩn bị diễn tập chống mã độc đào tiền ảo
Ngày 12-4, Tập đoàn Công 

nghệ Bkav cho biết, chương 
trình diễn tập an toàn thông 
tin mạng WhiteHat Drill 05 
với chủ đề “Điều tra, xử lý và 
phòng chống mã độc đào tiền 
ảo qua lỗ hổng phần mềm” 
sẽ diễn ra trực tuyến tại Cộng 
đồng An ninh mạng Việt Nam 
WhiteHat.vn vào ngày 9-5 tới.

Đây là chương trình miễn phí 
do Cục An toàn Thông tin 

(Bộ Thông tin và Truyền thông) 
và Tập đoàn Công nghệ Bkav 
phối hợp tổ chức. Từ ngày 12-4 
đến 5-5, các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp có thể đăng ký 
tham gia tại địa chỉ WhiteHat.vn/
DangKy.

Diễn tập an toàn thông tin 
mạng WhiteHat Drill 05 gồm các 

tình huống hệ thống bị cài mã 
độc đào tiền ảo qua lỗ hổng 
phần mềm. Các đội diễn tập 
phải cô lập hiện trường, tránh 
mã độc lây lan rộng hơn, phân 
tích mã độc để xác định nguồn 

gốc cuộc tấn công; xác định 
chính xác lỗ hổng bị khai thác, 
vá lỗ hổng để tránh hacker tấn 
công trở lại.

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Cần cơ chế mạnh hơn để nâng cao tự chủ trong nghiên cứu khoa học
Ngày 11-4, Ủy viên Trung ương Đảng, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã 
dự buổi “Đối thoại với các nhà khoa học 
để tháo gỡ những vướng mắc trong quá 
trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các 
đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu 
khoa học” - do Viện Hàn lâm khoa học xã 
hội Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm 
khoa học và công nghệ (KH-CN) Việt Nam 
tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam nhấn mạnh: Trong công tác 

nghiên cứu khoa học, điều cốt lõi là quyền tự 
chủ về chuyên môn, cùng với đó là tự chủ về 
tài chính, bộ máy và nhân sự. Phó Thủ tướng 
đề nghị các bộ, ngành cần rà soát cơ chế liên 
quan đến quyền tự chủ để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà khoa học; yêu cầu quy trình 
đăng ký nghiệm thu đề tài khoa học phải công 
khai, minh bạch, tránh chồng chéo, đặc biệt là 
phải làm rõ tính thực tiễn của đề tài khoa học 

sau khi được nghiệm thu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH-CN 
cùng Bộ Tài chính nghiên cứu để có cơ chế 
mạnh hơn cho các chủ nhiệm đề tài được 
ký hợp đồng với những người làm khoa học 
ngoài biên chế.

Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ
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Xây dựng thành phố thông minh  - 
Chủ đề cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ TPHCM 2017

 

Trung tâm Phát triển 
khoa học và công nghệ 
trẻ - Thành Đoàn 

TPHCM phối hợp với Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam 
TPHCM tổ chức cuộc thi Ý 
tưởng sáng tạo trẻ TPHCM 
lần IX với chủ đề “Xây dựng 
thành phố thông minh”.

Đối tượng dự thi là thanh 
thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 
40 tuổi, đang sinh sống, học 

tập và công tác ở trong nước 
hoặc nước ngoài. Tác giả của 
mỗi ý tưởng dự thi có thể là 
cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5 
người/nhóm), mỗi tác giả/
nhóm có thể tham gia dự thi 
nhiều ý tưởng.

Ý tưởng sáng tạo tham gia 
phải đảm bảo có tính mới, 
sáng tạo và có khả năng ứng 
dụng cao, được trình bày rõ 
ràng, đầy đủ các phần (đặt 

vấn đề, nội dung ý tưởng, giải 
pháp, đề xuất…).

Ban tổ chức khuyến khích các ý 
tưởng tập trung vào chủ đề: “Xây 
dựng thành phố thông minh”. Cụ 
thể: Ý tưởng xây dựng các giải 
pháp ứng dụng công nghệ; phát 
triển những mô hình và nền tảng 
giáo dục thông minh trên nền tảng 
ứng dụng công nghệ thông tin; ứng 
dụng các thiết bị cảm biến, điều 
khiển điện tử, tin học và viễn thông 

trong lĩnh vực giao thông; 
các giải pháp phát triển 
hệ thống y tế, an sinh xã 
hội thông minh; đề xuất 
các giải pháp giám sát 
môi trường thông minh, 
đảm bảo an ninh bằng 
công nghệ cao; các sản 
phẩm góp phần bảo vệ 
môi trường và tái chế từ 
các vật dụng trong cuộc 
sống hàng ngày.

Bên cạnh các giải 
pháp, sáng kiến giúp xây 
dựng và phát triển chính 
quyền điện tử tại 
TPHCM, các giải pháp 
ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý Nhà 
nước để đưa chính 
quyền đến gần người 
dân.

Ban tổ chức bắt đầu 
nhận đăng ký đến ngày 
23/10/2017 tại Trung tâm 
Phát triển khoa học và 
công nghệ trẻ, số 01 
Phạm Ngọc Thạch, Q.1, 
TP.HCM, ĐT: (028) 
38.233363 –38.230780, 
email: ytuong@
khoahoc t re . com.vn , 
websi te:  www.
khoahoctre.com.vn
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Vạn vật kết nối Internet 
(IoT) hiện đang là một 
xu hướng công nghệ 

quan trọng hiện nay với kỳ 
vọng sẽ mang đến vô số cơ 
hội lớn cho Việt Nam hội 
nhập với nền kinh tế thế giới. 
Tuy nhiên, số lượng người 
dùng và thiết bị kết nối 
Internet lên đến con số hàng 
tỷ và vẫn không ngừng tăng 
lên cũng đặt ra những thách 
thức không nhỏ cho vấn đề 
an ninh mạng trong kỷ 
nguyên IoT.Trong bối cảnh 
đó, Cục An Ninh Mạng - Bộ 
Công An, Cục An Toàn Thông 
Tin - Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Cục Quản lý Mật mã 
Dân sự và Kiểm định Sản 
phẩm mật mã - Ban Cơ yếu 
chính phủ cùng Tập đoàn Dữ 
liệu Quốc tế (IDG ASEAN) 
phối hợp tổ chức Hội nghị 
Quốc gia An ninh mạng 2017 
(gọi tắt là Hội nghị).

Hội nghị là nơi để các tổ 
chức chính phủ, tài chính 
ngân hàng, viễn thông và 
các doanh nghiệp, chuyên 
gia công nghệ tham gia thảo 

luận và đề xuất các giải pháp 
xây dựng hệ thống bảo mật 
và an toàn thông tin hiệu 
quả. Đồng thời, đây cũng là 
cơ hội để các chuyên gia, tổ 
chức trong lĩnh vực an ninh 
mạng giao lưu, chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm thực tiễn 
và cập nhập những xu hướng 
bảo mật mới nhất.  
4 bài báo cáo chính, 11 bài 
trình bày với sự tham gia của 
250 chuyên gia hàng đầu 
trong các lĩnh vực tại Hội 
nghị sẽ mang đến bức tranh 
toàn cảnh về thực trạng tình 
hình an ninh mạng hiện 
nay. Nhờ đó, các tổ chức, 
doanh nghiệp có thể chủ 
động trước các nguy cơ mất 
an toàn, an ninh thông tin 
đang diễn ra ngày một phức 
tạp tại thị trường Việt Nam. 
Đặc biệt, phiên tọa đàm lãnh 
đạo cấp cao “Tích hợp an 
ninh mạng thành một quy 
trình kinh doanh quan trọng 
– những cái nhìn sâu sắc từ 
thực tiễn triển khai” hứa hẹn 
sẽ mang đến những nhận 
định, đánh giá và dự báo xu 
thế về giải pháp công nghệ 

an ninh mạng tiên tiến nhất, 
là cơ sở để các tổ chức, 
doanh nghiệp nâng cao an 
toàn thông tin và bảo mật dữ 
liệu trong bối cảnh an ninh 
thông tin phức tạp hiện nay. 
Bên cạnh Hội nghị, Triển lãm 
Công nghệ Bảo mật Mạng sẽ 
mang lại cho người tham 
quan cơ hội tiếp cận và trải 
nghiệm các sản phẩm, giải 
pháp bảo mật hiện đại, độc 
đáo từ các tập đoàn công 
nghệ hàng đầu trong và 
ngoài nước.

Thông tin hội nghị: 
Hội nghị Quốc gia An ninh 
mạng 2017 

Thời gian: Thứ 5, ngày 
09/11/2017 
Địa điểm: Khách sạn New 
World, 76 Lê Lai, Q.1, Tp .
Hồ Chí Minh

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hội nghị Quốc gia An ninh mạng 2017
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L
ogic mờ (Fuzzy logic) : Logic tự nhiên 
chỉ dựa trên 2 biến là đúng (1) hoặc sai (0) 
với 2 tác động đóng (ON) và mở (OFF). 
Các hệ thống kỹ thuật dựa trên logic kinh 

điển này đáp ứng với những thay đổi bất định, 
do đó điều khiển thiếu linh hoạt. Logic mờ do 
Lofti Zadeh (1921-2004) nhà khoa học gốc 
Azecbaidan làm việc tại đại học Beckeley, 
California phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực 
hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận 
chính xác. Logic mờ xử lý các giá trị trong thế 
giới thực cho các bài toán phức tạp, cho phép 
chúng ta có thể lượng hóa giá trị các mệnh đề 
mờ, nhờ đó truyền đạt một số thông tin cho máy 
móc qua ngôn ngữ tự nhiên, và chúng ta có thể 
“hiểu” khá chính xác nội dung của những thông 
tin đó. Đây là một bước tiến có tính đột phá 
trong việc phiên dịch hay lượng hóa những 
mệnh đề của ngôn ngữ tự nhiên (có giá trị nội 
dung “không rõ ràng”) sang ngôn ngữ nhân tạo. 
Về triết học logic mờ theo quy luật “Nếu ..Thì” 
cho phép suy diễn giống đầu óc con người. 
Logic mờ cho phép làm việc với dữ liệu xấp xỉ, 
không đầy đủ và nhập nhằng. 

Mạng noron nhân tạo (Artifical Neuron 
Network-ANN) : Hình (a) là sơ đồ nguyên lý còn 
hình (b) mô tả các thuật toán xử lý trong một nơ 
ron nhân tạo: 

Mạng noron nhân tạo

Lớp đầu vào gồm n dữ liệu vào liên kết với lớp 
ẩn phía sau. Các lớp ẩn cũng liên kết với lớp 
đầu ra. Sự liên kết giữa các lớp được thể hiện 
qua các hàm trọng số và xác định hàm truyền 
của một noron. Mô hình xử lý thông tin được mô 
phỏng dựa trên hoạt động của hệ thống thần 
kinh của sinh vật, bao gồm số lượng các nơ ron 
được gắn kết để xử lý thông tin. ANN giống như 
bộ não con người, có các đặc trưng cơ bản sau: 

Có khả năng học kinh nghiệm ( thông qua 
huấn luyện mạng) 

Có khả năng lưu giữ những kinh nghiệm hiểu 
biết ( tri thức)

Sử dụng những tri thức có thể dự đoán các 
dữ liệu chưa biết. 

Robot: Là thiết bị cơ điện tử phức tạp có 
nhiều bậc tự do, hoạt động theo các chương 

Công nghệ thông minh được xây dựng 
dựa trên nền tảng công nghệ nào?

CHÚNG TA VẪN NGHE NHIỀU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, VẬY THỰC CHẤT CÔNG NGHỆ 
THÔNG MINH LÀ GÌ? THIẾT BỊ THỰC TẾ LÀ VÔ TRI, VÔ GIÁC, NHƯNG CON NGƯỜI ĐÃ THỔI 
HỒN VÀO THIẾT BỊ GIÚP CHÚNG CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG THEO TƯ DUY CỦA MÌNH. ĐỂ LÀM CHO 
MỘT HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRỞ NÊN THÔNG MINH, CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG NHƯ CÁC TÁC 
ĐỘNG CỦA BỘ ÓC CON NGƯỜI, NGHĨA LÀ CÓ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THÌ TẤT CẢ CÁC CÔNG 
NGHỆ HIỆN CÓ ĐỀU DỰA TRÊN 4 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ NHƯ HÌNH DƯỚI ĐÂY:

Robot lắp ráp ô tô
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trình cài đặt sẵn giúp thay thế lao động cơ bắp 
của con người, hình dưới đây là cac robot lắp 
ráp trong phân xưởng chế tạo ô tô 

Hệ chuyên gia Expert System Hệ chuyên 
gia còn gọi là hệ thống dựa tri thức, là một 
chương trình máy tính chứa một số tri thức đặc 
thù của một hoặc nhiều chuyên gia con người 
về một chủ đề cụ thể nào đó, hình dưới mô tả 
hoạt động của một hệ chuyên gia 

Hệ chuyên gia

Dạng phổ biến nhất của một hệ chuyên gia là 
một chương trình gồm một tập phân tích thông 
tin về 1 lớp vấn đề cụ thể, cũng như đưa ra các 
phân tích và giải pháp về vấn đề đó, tùy theo 
thiết kế chương trình mà đưa ra các lời khuyên 
về trình tự hoạt động cần thiết để giải quyết vấn 
đề. Đây là một hệ thống sử dụng các khả năng 

lập luận để đạt tới các kết luận. Nhiều hệ chuyên 
gia đã được thiết kế và xây dựng để phục vụ các 
lĩnh vực khoa học và xã hội. 

Công nghệ thông minh đang có mặt trên mọi 
lĩnh vực của đời sống, những công nghệ mới 
chuẩn bị ra đời vốn được hy vọng sẽ hứa hẹn 
một thế giới hoàn toàn không dây, dưới đây là 
những thống kê ước tính đến năm 2020 

4 tỷ người kết nối với nhau thông qua IoT;
4 ngàn tỷ USD doanh thu từ IoT; Hơn 25 triệu 

ứng dụng; 
Hơn 25 tỷ hệ thống thông minh và hệ thống 

nhúng; 
50 ngàn tỷ Gigabytes dữ liệu; 
Theo ước tính của CISCO, đến năm 2020 

toàn thế giới sẽ có 50 tỷ thiết bị được kết nối 
không dây vào mạng lưới IoT. Con số này sẽ 
tăng lên 500 tỷ đến năm 2030. Với những thành 
công cho đến thời điểm hiện tại, công nghệ 
không dây nói riêng và IoT nói chung được kỳ 
vọng trở thành thị trường thiết bị lớn nhất thế 
giới và tạo ra sự bùng nổ kinh tế mới. Một công 
nghệ không dây hoàn toàn mới với những tính 
năng nổi trội là kết nối bằng tín hiệu ánh sáng sẽ 
trở thành công nghệ của tương lai. 

 Nguồn: Tạp chí Thông tin Khoa học  
và Công nghệ
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CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI 
ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? 

TẠI SAO LẠI LÀ CÁC THÀNH PHỐ?
Các thành phố hiện nay là động lực của xã 

hội hiện đại.
Thành phố thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu, 

tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên, chứa đựng 
phần lớn dân số thế giới. Thành phố cũng là 
nơi tạo ra nhiều ô nhiễm và khí thải khiến các 
nhà khoa học lo ngại về tương lai.

Và trong khi các thành phố lớn hiện tiêu thụ 
rất nhiều tài nguyên - thì mức độ đó cũng 
chưa thể nào so sánh được với các siêu đô thị 
trong tương lai gần. Thực tế, chúng ta có thể 
sẽ thấy các khu đô thị khổng lồ tại châu Phi và 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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châu Á với số lượng có thể tới 50 triệu người 
hoặc hơn nữa.

ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Triển vọng tối ưu hóa đối với các vấn đề của 

đô thị đang phát triển dường như là khó khăn 
nhưng thời điểm này thực sự hoàn hảo. Nhờ 
vào những đổi mới trong công nghệ cảm biến 
giá rẻ với dữ liệu lớn và đoán ý phân tích, sự 
xuất hiện của mạng lưới thiết bị kết nối Internet 
(IOT) đang giúp giải quyết những khó khăn của 
vấn đề đô thị.

Kết hợp mạng lưới này cùng với những tiến 
bộ khác trong công nghệ truyền thông thông tin 

(ICT) vào quy hoạch đô thị chính là sự định 
hướng cho các thành phố thông minh. 

LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN, CHỨ KHÔNG 
PHẢI CHĂM CHỈ HƠN

Dưới đây là một số công nghệ được cho là 
chủ lực của một thành phố thông minh, giúp cho 
quá trình đô thị hóa diễn ra thuận lợi: 

Đường thông minh
Giám sát xe cộ và mức người đi bộ để tối ưu 

hóa hoặc chuyển hướng giao thông tùy theo các 
điều kiện, ví như có thể làm chậm làn xe dành 
cho đi bộ và đi xe đạp.

Tòa nhà thông minh
Vườn trên mái hoặc bên cạnh các tòa nhà sẽ 

giúp cách nhiệt. Tối ưu hóa việc sưởi ấm, sử 
dụng năng lượng, chiếu sáng và thông gió. Lồng 
ghép quang điện và tuabin gió vào thiết kế xây 
dựng.

Ánh sáng thông minh
Sử dụng ánh sáng đường phố thông minh 

và thích nghi với thời tiết để tăng hiệu quả sử 
dụng năng lượng.

Quản lý rác thông minh
Giám sát mức độ rác trong các thùng chứa 

theo thời gian thực để tối ưu hóa các tuyến thu 
gom.

Lưới thông minh
Giám sát và quản lý năng lượng. Sử dụng 

công nghệ để phát hiện và phản ứng  
với những thay đổi địa phương trong cách  
sử dụng.

Nguồn: Báo khoa học và Phát triển
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KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TCVN 
CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
TCVN/TC 268”ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG”

Tiêu chuẩn Ban kỹ thuật Kế hoạch

1. Thuật ngữ, định nghĩa và nguyên tắc chung (Terms and vocabularies, 
principles)

ISO 37100:2016, Đô thị và cộng đồng bền vững - Từ vựng ISO/TC 268

BSI PAS 180, Đô thị thông minh - Từ vững ISO/TC 268 2017

ISO/NP 37105, Phát triển cộng đồng bền vững - Khung mô tả về đô thị và cộng đồng ISO/TC 268 2018 - 2019

2.  Hệ thống điều hành và quản lý (Governance and Management System)

ISO 37101:2016, Phát triển cộng đồng bền vững - Hệ thống quản lý cho phát triển 
bền vững - Yêu cầu có hướng dẫn cho khả năng phục hồi và tính thông minh

ISO/TC 268 2017

ISO/AWI 37104, Phát triển cộng đồng bền vững - Hướng dẫn triển khai tại đô thị ISO/TC 268 2018 - 2019

BSI PD 8100, Tổng quan về đô thị thông minh - Hướng dẫn cho nhà quản lý đô thị ISO/TC 268 2017

BSI PD 8101, Đô thị thông minh - Hướng dẫn đối với vai trò trong quá trình hoạch 
định và phát triển

ISO/TC 268 2017

BS 8904, Hướng dẫn phát triển bền vững của cộng đồng cung cấp một khuôn khổ 
ra quyết định nhằm thiết lập các mục tiêu đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các 
bên liên quan trong đô thị

ISO/TC 268 2017

BS 11000, Quản lý mối quan hệ hợp tác ISO/TC 268 2017

3.  Chỉ số (Indicators)

ISO 37120, Phát triển cộng đồng bền vững - Chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống 
đô thị

ISO/TC 268 2017

ISO/TR 37121:2017, Phát triển cộng đồng bền vững - Kiểm kê các hướng dẫn và 
cách tiếp cận hiện có về phát triển bền vững và khả năng phục hồi tại các đô thị

ISO/TC 268 2018

ISO/NP 37122, Phát triển cộng đồng bền vững - Chỉ số về đô thị thông minh ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/NP 37123, Phát triển cộng đồng bền vững - Chỉ số về đô thị có khả năng phục 
hồi

ISO/TC 268 2018 - 2019

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

15 

Tiêu chuẩn Ban kỹ thuật Kế hoạch

4. Hạ tâng cộng đồng thông minh (Smart Community Infrastructures)

ISO/TR 37150:2014, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Xem xét, đánh giá hoạt 
động hiệu tại liên quan đến chuẩn đo

ISO/TC 268 2017

ISO/TS 37151:2015, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Nguyên tắc và yêu cầu 
đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

ISO/TC 268 2017

ISO/TR 37152:2016, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Khuôn khổ chung về 
phát triển và vận hành

ISO/TC 268 2017

ISO/DIS 37153, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Mô hình đánh giá và cải tiến ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/FDIS 37154, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Hướng dẫn thực hành tốt 
cho giao thông

ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/AWI 37155, Khuôn khổ cho việc tích hợp và vận hành cơ sở hạ tầng cộng đồng 
thông minh - Phần 1: Cơ hội và thách thức từ sự tương tác giữa các cơ sở hạ tầng 
cộng đồng thông minh liên quan đến tất cả chu kỳ sống của các lĩnh vực 

ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/AWI 37156, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Hướng dẫn trao đổi và chia 
sẻ dữ liệu về cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh 

ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/DIS 37157, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Giao thông thông minh cho 
các đô thị nhỏ

ISO/TC 268 2018 - 2019

ISO/CD 37158, Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh - Hệ thống giao thông xe buýt 
chạy pin để xử lý vẫn đề môi trường và an toàn trong các đô thị 

ISO/TC 268 2018 - 2019

BSI PAS 182, Mô hình khái niệm dữ liệu về đô thị thông minh ISO/TC 268 2017

4. Số hóa cộng đồng (Community Digitalization)

ISO/DIS 37106, Phát triển bền vững và cộng đồng - Hướng dẫn thiết lập chiến lược 
cho các đô thị và cộng đồng thông minh

ISO/TC 268 2018 - 2019

BSI PAS 181, Khuôn khổ về đô thị thông minh - Hướng dẫn thiết lập chiến lược cho 
đô thị và cộng đồng thông minh

ISO/TC 268 2017
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Cách thức mới này cũng có 
thể giúp giảm số lượng 
nội tạng hiến tặng bị hỏng 
trong quá trình bảo quản.

Theo nghiên cứu đăng tải 
trên tạp chí Tự nhiên số ra ngày 
19/4, người đứng đầu nghiên 
cứu Constantin Coussios thuộc 
Đại học Oxford cho biết tại Anh, 
chỉ riêng năm ngoái, tỷ lệ lên 
tới 1/5 bệnh nhân tử vong khi 
chờ đợi tìm được gan cấy ghép  
phù hợp.

Trong khi đó, có một nghịch 
lý rằng gần 500 lá gan từ những 
người hiến tạng đã qua đời lại 
không thể được sử dụng cho 
việc cấy ghép này.

Nguyên nhân vì nhiều lá gan 
nói riêng và các cơ quan nội 
tạng nói chung gần như không 
còn hoạt động sau khi được 
bảo quản cấp đông.

Dù nhiều công nghệ tiên 
tiến được áp dụng trong hoạt 
động cấy ghép gan, nhưng 
phương pháp bảo quản nội 
tạng hiến tặng gần như không 
thay đổi trong suốt 30 năm qua.  

PHÁT HIỆN PHƯƠNG PHÁP MỚI  
GIÚP BẢO QUẢN TỐT GAN CẤY GHÉP

VIỆC BẢO QUẢN BỘ PHẬN 
GAN CẤY GHÉP Ở MỨC NHIỆT 
BẰNG THÂN NHIỆT SẼ TỐT HƠN 
PHƯƠNG PHÁP PHỔ BIẾN  
HIỆN NAY ĐÓ LÀ TRỮ ĐÔNG.

Nhu cầu ghép gan ngày càng gia 
tăng và trở nên cấp thiết, song 
số lượng gan hiến tặng vẫn luôn 
trong tình trạng thiết hụt.

Trước thực tế đó, nhóm nhà 
khoa học đã nghiên cứu một 
phương pháp mới hơn mang 
tên thiết bị truyền dịch duy trì 
nhiệt độ cơ thể (NMP).

Phương pháp này sử dụng 
một thiết bị truyền máu, thuốc 
và dưỡng chất vào gan ở nhiệt 
độ 37 độ C, bằng thân nhiệt 
của người khỏe mạnh, giúp lá 
gan tiếp tục vận hành theo cách 
nhân tạo.

Để so sánh tính hiệu quả, 
nhóm nghiên cứu đã đưa 100 
lá gan được hiến tặng vào bảo 
quản lạnh và 120 lá gan khác 
bảo quản bằng NMP.

Kết quả cho thấy với phương 
pháp NMP, mô gan cấy ghép 
tổn thương ít hơn 50% so với 
mô gan được bảo quản theo 
phương pháp thông thường và 
tỷ lệ gan bị hỏng sau các ca cấy 
ghép cũng giảm khoảng 50%.

Ngoài ra, bằng cách duy 
trì lá gan hoạt động nhân tạo, 
NMP còn giúp các nhà khoa 
học đánh giá chất lượng gan 
cấy ghép dễ dàng hơn so với 
gan bảo quản lạnh được giảm 
dần nhiệt độ trong quá trình thử 
phản ứng trước khi đưa vào 
phẫu thuật cấy ghép.

Nhóm nghiên cứu nhận định 
việc sử dụng rộng rãi NMP có 
thể làm giảm số ca tử vong 
trong thời gian chờ ghép nội 
tạng phù hợp.

Tuy vậy, các chuyên gia dự 
kiến sẽ tiến hành nghiên cứu 
sâu hơn trước khi đưa ra kết 
luận chính thức về tính hiệu quả 
dài hạn và giá cả của phương 
pháp này so với phương pháp 
trữ đông thông thường.

Thiết bị NMP đầu tiên mang 
tên OrganOx đã được đăng ký 
thương hiệu vào năm 2016 và 
hiện bắt đầu được đưa vào sử 
dụng thí điểm tại châu Âu, Ấn 
Độ và Canada.

Nguồn: Vietnamplus
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Theo Nghị định 76/2018/
NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 

của Luật Chuyển giao công 
nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có 
dự án thuộc ngành, nghề ưu 
đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi  
đầu tư nhận chuyển giao công 
nghệ từ tổ chức khoa học và 
công nghệ.

Cụ thể, để được hỗ trợ doanh 
nghiệp phải đáp ứng 3 điều 
kiện: 1- Có dự án thuộc ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 
đãi đầu tư theo quy định của luật 
đầu tư; 2- Có hợp đồng chuyển 
giao công nghệ hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký chuyển 
giao công nghệ (nếu thuộc đối 
tượng phải đăng ký chuyển giao 
công nghệ); 3- Công nghệ được 
chuyển giao thuộc dự án quy 
định tại (1) nêu trên.

Hình thức hỗ trợ là cho vay 
vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi 
suất vay để thực hiện chuyển 
giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí 
thông qua thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ hoặc hỗ 
trợ trực tiếp.

Nội dung hỗ trợ đối với hỗ 
trợ kinh phí thông qua thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp để 
phục vụ hoạt động cải tiến, đổi 
mới công nghệ, sử dụng tối đa 
hiệu suất; nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm trong quá 
trình thực hiện chuyển giao 
công nghệ bao gồm: Được ưu 

tiên đưa vào danh mục nhiệm 
vụ tuyển chọn, giao trực tiếp 
và được hỗ trợ theo quy định 
của chương trình, quỹ thông 
qua nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; được hỗ trợ thuê chuyên 
gia tư vấn phục vụ đánh giá 
hiệu chỉnh thiết bị, quy trình 
công nghệ, dây chuyền sản 
xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực hấp thụ, làm chủ 
công nghệ cho doanh nghiệp 
đối với hỗ trợ trực tiếp.

Về mức hỗ trợ, ngoài hưởng 
các ưu đãi đối với ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu 
tư theo quy định của pháp luật 
về đầu tư, doanh nghiệp được 
hưởng mức hỗ trợ áp dụng 
theo quy định hiện hành đối với 
nguồn kinh phí hỗ trợ được bố 
trí từ các chương trình khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia; 
quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp, bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; nguồn ngân 
sách nhà nước dành cho khoa 
học và công nghệ và kinh phí 
huy động từ các nguồn hợp 
pháp khác.

Được hỗ trợ tối đa 2%/năm 
lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới 
công nghệ quốc gia, quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ 
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương đối với khoản vay thực 
hiện chuyển giao công nghệ 
trong dự án.

Ngoài ra, được vay vốn với 
lãi suất ưu đãi theo quy định 
của các quỹ, tổ chức tín dụng 
cho vay ưu đãi đối với khoản 
vay thực hiện chuyển giao công 
nghệ trong dự án.

Nguồn: Báo chính phủ

01
Chuyển giao công nghệ 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MITSUBISHI-FUSO KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM FUSO CHO THACO

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ và phân phối xe tải, xe bus thương hiệu Fuso đã diễn ra giữa 
Thaco và Mitsubishi Fuso, trực thuộc Xe thương mại Daimler Trucks châu Á.

NGÀY 1/12/2017, DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, 
NGÀNH, LỄ KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI XE TẢI, 
XE BUS THƯƠNG HIỆU FUSO ĐÃ DIỄN RA GIỮA TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT  
XE THƯƠNG MẠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 
TRƯỜNG HẢI (THACO) VÀ CÔNG TY XE TẢI VÀ XE KHÁCH MITSUBISHI 
FUSO (MFTBC), TRỰC THUỘC XE THƯƠNG MẠI DAIMLER TRUCKS  
CHÂU Á. SỰ KIỆN ĐÁNH DẤU MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG TRONG 
LĨNH VỰC KINH DOANH XE TẢI, XE BUS CỦA THACO.

Như vậy từ 1/1/2018, 
Thaco sẽ thay thế 
Mercedes-Benz Việt Nam 
(MBV) để là nhà Tổng 

phân phối và lắp ráp các sản 
phẩm của Fuso tại Việt Nam. 
Theo đó, Thaco nhận chuyển 
giao toàn bộ mảng kinh doanh 
xe tải, bus Fuso tại Việt Nam từ 
Công ty Mercedes Việt Nam 
bao gồm: thiết bị, sản phẩm xe, 
linh kiện phụ tùng, nhân sự, hệ 

thống đại lý và có trách nhiệm 
kế thừa dịch vụ sau bán hàng 
như: bảo hành, sửa chữa, cung 
cấp phụ tùng thay thế đối với 
khách hàng đang sở hữu xe 
tải, bus Fuso tại Việt Nam và tổ 
chức bán hàng.

Đồng thời, Thaco cũng ký 
trực tiếp với tập đoàn Mitsubishi 
Fuso 2 hợp đồng gồm chuyển 
giao công nghệ và phân phối. 
Qua đó, Thaco sẽ tổ chức sản 

xuất, lắp ráp tất cả các chủng 
loại xe tải Fuso, mẫu xe bus 
Rosa và sử dụng động cơ, 
cụm linh kiện chính yếu để sản 
xuất, lắp ráp các loại xe bus 
khác, đồng thời sản xuất linh 
kiện phụ tùng nội địa hóa theo  
tiêu chuẩn của Tập đoàn 
Mitsubishi Fuso Nhật Bản và 
Daimler - Đức.

Nguồn: Báo Hải quan
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KÝ KẾT 12 HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRỊ GIÁ 200 TỶ ĐỒNG

 

ĐÃ CÓ 12 HỢP ĐỒNG CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ, GIÁ TRỊ GẦN 
200 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC KÝ KẾT TẠI 
ĐÀ NẴNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt 
động, chiều 24/11, sự kiện 
Trình diễn và kết nối cung - 
cầu công nghệ năm 2017 

do Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với UBND thành phố Đà 
Nẵng tổ chức vừa bế mạc. Đã có 
12 hợp đồng chuyển giao công 
nghệ, giá trị gần 200 tỷ đồng 
được ký kết giữa các đơn vị trong 
nước và nước ngoài.

Với chủ đề “Đổi mới công 
nghệ - Nâng tầm cuộc sống,” 
sự kiện trình diễn công nghệ 
năm 2017 do Bộ khoa học và 
Công nghệ và UBND thành phố 

Đà Nẵng tổ chức từ ngày 22 
-24/11. 

Trong 3 ngày trình diễn và 
kết nối cung cầu công nghệ 
diễn ra 10 hoạt động chuyên 
ngành gồm các cuộc hội thảo, 
diễn đàn, tập huấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 
đổi mới công nghệ, ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ 
vào sản xuất để nâng cao năng 
suất lao động cũng như chất 
lượng sản phẩm, giải quyết bài 
toán về công nghệ.

Qua đó, cung cấp 500 thông 
tin chuyên gia tư vấn về công 
nghệ; giới thiệu trên 500 sản 
phẩm, quy trình, công nghệ, 
thiết bị nghiên cứu của gần 200 
doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 
trường đại học, tổ chức khoa 
học công nghệ trong nước và 
nước ngoài.

Tại lễ bế mạc, 12 hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, trị giá 

gần 200 tỷ đồng giữa các đơn 
vị trong nước và nước ngoài 
được ký kết. Ban Tổ chức cũng 
đã tổng hợp được 1900 công 
nghệ mới, trong đó 300 công 
nghệ nước ngoài sẵn sàng 
chuyển giao.

Ông Hà Giang, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty Hà 
Giang Phước Tường Đà Nẵng, 
một trong những doanh nghiệp 
được tuyên dương cho biết: 
Đây là cơ hội để các doanh 
nghiệp công nghệ có điều kiện 
quảng bá sản phẩm về công 
nghệ do công trình nghiên cứu 
khoa học của công ty mình. 
Các doanh nghiệp giao lưu, 
làm quen, học hỏi kinh nghiệm 
lẫn nhau, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để cho doanh nghiệp 
mang được  thiết bị công nghệ 
đến với triển lãm./.

Nguồn: vov.vn
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02 Công nghệ chào bán 02

THIẾT BỊ BAY SIÊU NHẸ 
ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Nhận thấy tầm quan trọng của các thiết bị bay không người lái, các kỹ sư thuộc Trung tâm  
Cung ứng nguồn nhân lực (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết 
bị bay siêu nhẹ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ưu điểm nổi bật của thiết bị này là có khả năng phun thuốc bảo vệ thực vật cho nhiều loại 
cây trồng ở nhiều địa hình khác nhau, gieo hạt, bón phân, theo dõi dịch hại, khảo sát địa hình…,  
giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp nhờ giảm chi phí nhân công, tiết kiệm 
thuốc bảo vệ thực vật 30-40%; đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nông dân khi phun thuốc bảo 
vệ thực vật, giảm thiểu ô nhiễm đất và nước. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thiết bị dễ điều khiển,  
bảo trì, thay thế, sửa chữa. 

Đơn vị chào bán: Ngô Đăng Giáp - Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam; Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Tel: 0912188182; Email: cungungnguonnhanluc@
vnua.edu.vn
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MÁY DẬP MẪU VI SINH 
SEWARD STOMACHER 400 CIRCULATOR

Ứng dụng:
- Sử dụng để dập mẫu trước khi đưa vào phân tích, được sử 

dụng nhiều trong phòng phân tích hóa chất và vi sinh, phân tích 
thực phẩm, phân tích mỹ phẩm, phân tích y tế, phân tích dược 
phẩm, phân tích môi trường…
Tính năng kỹ thuật:
-  Thể tích mẫu: 80 đến 400 ml
-  Cài đặt thời gian và tốc độ dập mẫu bằng chương trình
-  Thời gian từ 1 giây đến 99 phút 59 giây (±5%)
-  Hiển thị thời gian tốc độ dập mẫu.
-  Kích thước: 350mm x 335mm x 280mm
-  Trọng lượng: 23kg
-  Nguồn điện sử dụng: 230V, 50/60Hz
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyên Anh; Địa chỉ: 8/6-8/8 Thích Minh Nguyệt, P.2, Quận tân 

Bình, Tp HCM ; Điện thoại: 028.38421850 (5 line); Email: havi19732002@yahoo.com

THIẾT BỊ ĐẾM BỤI ĐỂ BÀN 
MET ONE INSTRUMENT, BT-620

Đặc điểm thiết bị:
- Thiết bị đo bụi thiết kế với 6 kênh đo chọn lựa, kết 

hợp chức năng in  nhỏ gọn, tốc độ dòng 1,0 cfm ( 2,8,3 
lpm) và được duy trì với việc kiểm soát khả năng duy 
trì thể tích dòng khí vào;

-  Hoạt động đơn giản, màn hình quan sát rộng, báo 
tín hiệu, tích hợp chức năng bên trong máy;

-  Chức năng báo tín hiệu khi vượt giới hạn cài đặt 
trước trên máy, 2 giới hạn tín hiệu được thiết lập cho 
chức năng đo bụi

-  Cho phép người dùng chọn lựa kích cỡ bụi kiểm 
sóat: 6 chưong trình cho chức năng đếm kích cở bụi, 
cho phép cài từ 0,3 microns đến 10 microns, không 
cần thiết cho thủ tục hiệu chuẩn

-   Bộ nhớ máy: Lưu giữ đến 8.000 mẫu đo. Lịch sử 
mẫu đo có thể xem lại hoặc in và chuyển sang máy 
tính qua cổng kết nối RS 232/485 và USB

-   Chức năng in kết hợp: Với 2 chế độ in kết quả 
mẫu đo hoặc in giá trị gọi lại.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyên Anh; 
Địa chỉ: 8/6-8/8 Thích Minh Nguyệt, P.2, Quận tân Bình, Tp HCM ; Điện thoại: 028.38421850 (5 

line); Email: havi19732002@yahoo.com
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Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải  
chế biến sữa.

Nước thải từ khu vực sản xuất và chế biến 
sữa cùng với nước thải sinh hoạt của cán bộ 
công nhân viên được dẫn qua song chắn rác để 
loại bỏ các loại tạp chất, rác thải có kích thước 
lớn để không làm ảnh hưởng đến hệ thống bơm, 
van và đường ống của toàn hệ thống. Lượng rác 
này sẽ được tiến hành thu gom và loại bỏ định 
kì. Sau đó nước thải được cho chảy hố thu gom 
trước khi chuyển sang bể tách mỡ và lắng cặn.

Tại bể này, nước thải sẽ được phân tách ra 
làm 3 lớp riêng biệt. Lớp trên cùng bao gồm 
váng sữa, dầu mỡ, các loại rác mà SCR không 
giữ lại được sẽ nổi lên trên cùng, tiếp đến là lớp 
nước thải cần xử lý ở giữa và dưới cùng là lớp 
đất cát lắng dưới đáy bể. Lớp dầu mỡ trên cùng 
và lớp cặn lắng sẽ được thu gom bằng thiết bị 
chuyên dụng. Nước thải sau đó tiếp tục được 
bơm lên bể điều hòa nhờ 2 bơm hoạt động luân 
phiên nhau.

Tại bể điều hòa sẽ có một hệ thống máy sục 
khí bố trí dưới đáy nhằm cung cấp oxy cho nước 
đồng thời có tác dụng khuấy trộn và làm đồng 
đều các thành phần của nước thải. Bể điều hòa 

còn có tác dụng ổn định lưu lượng của dòng 
nước thải để đảm bảo hệ thống xử lý vi sinh 
phía sau hoạt động đúng công suất và không bị 
quá tải. Nước thải từ nhà máy chế biến sữa và 
các chế phẩm từ sữa có nồng độ các chất gây 
ô nhiễm khác nhau tùy vào từng thời điểm sản 
xuất, chính vì vậy bể còn có nhiệm vụ điều hòa 
nồng độ các chất độc hại, tránh không để nước 
có chứa nồng độ các chất độc hại quá cao đi vào 
hệ thống xử lý vi sinh, sẽ gây nguy hại cho hệ vi 
sinh vật.

Bể xử lý sinh học phía sau là dạng bể vi sinh/
lắng kết hợp và chia làm 2 pha hoạt động riêng 
biệt.

-  Pha sục khí: Nước thải được trộn đều với 
không khí được cấp từ hệ thống đĩa thổi khí bố trí 
dưới đáy bể nhờ máy khuấy chìm. Tốc độ khuấy 
của máy được giữ ổn định để đảm bảo cho bùn 
hoạt tính, oxy và nước thải được trộn lẫn với 
nhau để đẩy nhanh quá trình xử lý. Tại đây, quá 
trình xử lý N,P, BOD sẽ diễn ra mạnh mẽ và sau 
một thời gian, nước thải sẽ được chuyển sang 
pha lắng.

- Tại pha lắng: Nước thải được để yên và 
ngừng cung cấp không khí để tạo môi trường 
yên tĩnh cho quá trình lắng bùn được diễn ra. 
Bùn vi sinh sau khi xử lý sẽ lắng xuống nhanh 
chóng nhờ trọng lực, để lại lớp nước trong ở trên 
cùng.

Lớp nước này sẽ được xả sang bể khử trùng 
để châm Clorin, mục đích là để loại bỏ hoàn toàn 
lượng vi khuẩn còn sót lại sau quá trình xử lý sinh 
học. Chủ yếu là vi khuẩn đường ruột Coliform. 
Nồng độ Clorin châm vào ở mức 6-9ppm và 
thời gian khử trùng được kéo dài trong vòng 30 
phút. Khi vi khuẩn tiếp xúc với Clorin, chất này 
sẽ khuếch tán qua vỏ tế bào, làm gián đoạn quá 
trình trao đổi chất của vi khuẩn và tiêu diệt chúng.

Nước thải chế biến sữa và các chế phẩm từ 
sữa sau khi khử trùng có thể được dẫn xả ra hệ 
thống mương thoát nước của khu vực, hoặc sử 
dụng với một số mục đích khác. Lượng bùn dư 
sau khi xử lý sẽ được bơm sang bể chứa bùn và 
xử lý bằng máy ép bùn trước khi được thu gom. 
Nước thải từ quá trình ép bùn được dẫn về hố 
thu để xử lý tiếp.

Đơn vị chào bán: 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

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN SỮA 
VÀ CÁC CHẾ PHẨM TỪ SỮA

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ ĐIỀU KHIỂN 
TÀU HỎA TẠI NÚT GIAO THÔNG VỚI ĐƯỜNG BỘ

Bộ điều khiển báo tàu hoả tại nút giao với đường bộ điều khiển các thiết bị báo hiệu như: chuông, 
đèn, rào chắn… báo hiệu cho các phương tiện tham gia giao thông khi tàu sắp đến nút giao.

Ưu điểm CN/TB: Tự động báo hiệu khi tàu chuẩn bị đến nút giao với đường bộ. Tự động tắt các 
thiết bị báo hiệu khi tàu đi qua nút giao. Thời gian báo trước có thể tuỳ chỉnh theo các tuyến đường 
sắt. Báo hiệu bằng tin nhắn đến người quản lý khi có sự cố về cảm biến. Tự động xác định vị trí cảm 
biến nếu xảy ra sự cố.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; Địa chỉ: Đường 
3/2, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 84.2803847145; Website: 
http://www.tnut.edu.vn 

PILOT XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP 
HIẾU KHÍ (AEROTEN) KT11

Thông số kỹ thuật:
-   Thiết bị đo DO
-   Thiết bị đo và điều khiển pH
-   Bơm nhu động nước thải đầu vào
-   Thiết bị đo lưu lượng nước vào.
-   Bơm hóa chất
-   Bể pha hóa chất có khuấy
-   Bể phản ứng chính
-   Máy sục khí cùng hệ thống phân phối khí
-   Bể lắng 
-   Bơm bùn tuần hoàn
-   Bể chứa nước sau xử lý
-   Bể chứa bùn sau xử lý
-   Bảng điện điều khiển
-   Hệ thống đường ống phù hợp
-   Khung, giá đỡ 
-   Bể chứa nước thải 
-   Bộ khuấy trộn nước thải.
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa Trí; Địa chỉ: Nhà 29T2 Tầng 6 Đường Hoàng Đạo Thúy 

Cầu Giấy Hà Nội; Điện thoại: 01655231289; Email: huyenkhoatri@gmail.com 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ TỪ TRƯỜNG ĐIỀU TRỊ 
MAGNOMED M310

Chỉnh lý hoạt động hệ thần kinh trung ương, ngoại vi và thực vật, chỉnh lý chức phận nội tiết 
của cơ thể thông qua tuyến tùng, tuyến nội tiết thần kinh có nhiều chức năng quan trọng mới được 
khám phá: 

- Kháng viêm, kể cả viêm đắc hiệu và không  
đặc hiệu

- Giảm phù nề sau chấn thương, viêm nhiễm...
- Giảm đau theo cả cơ chế trung ương và ngoại vi
- Điều hòa sự co bóp cơ tim, sự hình thành và dẫn 

truyền thần kinh tim, dẫn tới tác dụng chống loạn nhịp
- Điều chỉnh huyết áp
- Tăng độ đàn hồi và điều hòa tính thấm thành 

mạch, giãn mạch, kích thích sự tái tạo mạch sau phẫu 
thuật, tổn thương...

- Giảm ngưng kết hồng cầu và kết dính tiểu cầu, 
giảm độ nhớt máu. Cùng với ba tác dụng trên, dẫn tới 
tăng vi tuần hoàn địa phương

- Kích thích miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu
- Tăng cường khả năng tái tạo, điều hòa sự hình thành collagene
Ưu điểm CN/TB: Có trọng lượng nhẹ, kết cấu gọn, thiết kế đẹp và thuận tiện được dùng riêng lẻ 

hoặc kết hợp với những tác nhân vật lý khác trong điều trị và là một trong những thiết bị không thể 
thiếu trong các phòng vật lý trị liệu và y học phục hồi.

Đơn vị chào bán: Phân viện Vật lý Y Sinh học; Địa chỉ: 109A Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh;  Điện 
thoại: 028.38299322 ; Email: info@biomedvn.com 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY SIÊU ÂM DOPPLER 
XUYÊN SỌ VAS DOP - V1

Máy đo siêu âm Doppler xuyên sọ VASDOP-V1 dùng để trợ giúp các bác sĩ trong chuẩn đoán các 
bệnh về mạch máu não. VASDOP-V1 ứng dụng những công nghệ hiện đại, cho phép các bác sỹ 
hoặc các nhân viên y tế sử dụng dễ dàng và linh hoạt. Người sử dụng có thể điều chỉnh tần số phát 
xung, độ rộng xung, độ sâu lấy mẫu để 
khảo sát mạch máu ở các độ sâu khác 
nhau. 

Ưu điểm CN/TB: Các thông số kỹ 
thuật của máy cho phép chuẩn đoán 
chính xác các bệnh về mạch máu não 
và bảo đảm được các tiêu chuẩn về an 
toàn trong y tế.

Đơn vị chào bán: Trung tâm công 
nghệ cao (HTC); Địa chỉ: 156a,Quán 
Thánh, Ba Đình, Hà Nội; Điện 
thoại:0 917856968; 024.37164841;  
Email: ngocthang200@gmail.com; tue.
vielina@hn.vnn.vn 
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 CÔNG NGHỆ MÁY TÁCH RÁC DẠNG TĨNH
- Đặc tính: Máy tách rác dạng tĩnh là đường cong màn hình thủy tĩnh dây nêm không gỉ được sử 

dụng để tách chất rắn lỏng. Các thiết kế đặc biệt màn hình thủy tĩnh không làm tắc nghẽn, với diện 
tích mở tuyệt vời, cung cấp một separationprocess kinh tế với công suất thủy lực nhiều hơn, hiệu 
quả cao hơn và nhu cầu bảo trì thấp.

- Nguyên lý hoạt động: Máy tách rác dạng tĩnh làm giảm sự nhiễu loạn ofwatewater hoặc bùn xử 
lý và cung cấp dòng chảy theo dây. Một vách ngăn đu phân phối dòng chảy theo chiều rộng của bề 
mặt màn hình và các chất lỏng sau đó được tách ra khỏi bùn khi nó đi ngang qua phần trên của bảng 
điều khiển màn hình. Hầu hết các chất rắn được bắt giữ trên mặt cong của của màn hình trong khi 
chất lỏng được xả để phía dưới phần thông qua mặt sau của màn hình.

Màn hình này cung cấp tuyệt vời chất lỏng/tách rắn với chi phí vốn thấp và bảo trì thấp.
- Ứng dụng: 
+ Xử lý nước thải
+ Công nghiệp thực phẩm biển
+ Ngành đường
+ Tinh bột khoai mì
+ Ngành công nghiệp gia cầm
+ Dược phẩm
+ Breweries
+ Công nghiệp Paint & Giấy
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Mega; Điện thoại: 133/11, KP.5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai; Điện thoại: 0618 823253; Email: info@megamachinery.com.vn 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÀNG BẢO VỆ KÍNH,  
THỦY TINH HỮU CƠ, GƯƠNG

Ứng dụng:
Giúp cho vật liệu khỏi bị ăn mòn, trầy sước trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu kho, bảo 

vệ bề mặt vật liệu khỏi ánh sáng mặt trời, không ố mốc trong quá trình vận chuyển, lưu thông giữ 
cho chất lượng sản phẩm được ổn định. Dễ dàng trong việc dán phủ bề mặt, không dính lại keo khi 
bóc màng bảo vệ ra, không bụi bẩn trong quá trình lưu kho.

Nguyên liệu cơ bản PE

Hệ keo Keo nước Acrylic

Độ dầy (mm) 0.02~0.2

Độ rộng (mm) 1-2500 (độ rộng cụ thể có thể căn cứ theo yêu cầu của khách hàng đặt làm)

Độ dài (m) 200~3000 (độ dài cụ thể có thể căn cứ theo yêu cầu của khách hàng đặt làm)

Chiều dày 30-150   35/45/50/70/80/100 microns

Chiều rộng 100-2000 mm   1000/1100/1220/1250 mm

Chiều dài 100-2000 m   200m, 500m, 100m

Độ dính 180o 20-500 g/25mm   150/200/250/350 g/25mm

Cường độ chống căng
Ngang>8N/25mm

Đứng> 15N/25mm

Tỉ lệ kéo căng (%)
Ngang>300%

Đứng> 180%

Màu 5 màu
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
CHẾ BIẾN THỊT GIA CẦM

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải:

 Trong nước thải của nhà máy chế biến thịt gia cầm bao gồm cả nước thải sinh hoạt từ quá trình 
sinh hoạt của cán bộ công nhân viên (Tắm rửa, giặt giũ, ăn uống, vệ sinh…) và nước thải sản xuất 
từ quá trình chế biến. Cả 2 loại nước thải này được thu gom và dẫn chảy qua song chắn rác (SCR) 
thô, tại đây các loại rác thải có kích thước lớn như lông, các loại thịt và da thừa, túi nilon… được 
giữ lại để tránh gây hư hại cho hệ thống van, bơm và đường ống của hệ thống. Lượng rác thải này 
được thu gom định kì, còn nước thải sau khi loại bỏ được các thành phần nêu trên sẽ chảy vào bể 
thu gom.
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Tiếp theo, nước thải được bơm qua SCR tinh để loại bỏ nốt các loại rác có kích thước bé, các 
loại huyền phù… trước khi chảy sang bể tách mỡ/lắng cặn. Bể này có cấu tạo đặc thù sẽ tách nước 
ra làm 3 lớp riêng biệt bao gồm:

-  Lớp trên cùng: dầu mỡ…

-  Lớp giữa: Nước thải cần xử lý

-  Lớp dưới cùng: các loại đất cát, bùn, vụn xương…

Lớp dầu mỡ và lớp cuối cùng lắng ở đáy bể sẽ được thu gom định kì để xử lý riêng, còn lớp nước 
thải sẽ được dẫn qua bể điều hòa.

Tại bể điều hòa, một hệ thống sục khí được bố trí dưới đáy bể sẽ cung cấp oxy cho nước để tạo 
điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh sau này, đồng thời nước thải được trộn đều các thành phần BOD, 
COD, N, P… để ổn định nồng độ. Bể điều hòa cũng có tác dụng điều hòa lượng nước để không gây 
quá tải cho toàn bộ hệ thống, động thời làm giảm sự giao động hàm lượng các chất bẩn và nồng độ 
các chất độc hại khi đi vào bể xử lý vi sinh.

Nước thải sau khi được điều hòa lưu lượng sẽ được bơm sang bể xử lý SBR. Công nghệ xử lý 
nước thải SBR (Sequencing Batch Reactor) thực chất là một dạng bể Aerotank, nhưng nó hoạt động 
trên nguyên lý phản ứng theo mẻ, 2 giai đoạn sục khí và lắng diễn ra trong cùng một kết cấu. Trong 
bể SBR sẽ diễn ra các quá trình sau:

-   Quá trình thổi khí: Cung cấp oxy cho hệ vi sinh hoạt động

-  Quá trình lắng bùn: Lắng các bông bùn sau khi xử lý vi sinh và lượng nước thải trong thu được 
ở phía trên.

-  Quá trình gạn nước thải: Sử dụng thiết bị chuyên dụng để gạn nước thải đã xử lý vi sinh.

Do hoạt động gián đoạn nên bể SBR có cấu tạo tối thiểu là 2 ngăn. Khi nước thải chế biến thịt gia 
cầm được bơm vào đây, hệ thống sẽ hoạt động theo trình tự sau:

-  Làm đầy nước thải

-  Phản ứng (còn gọi là quá trình tạo hạt (bùn hạt hiếu khí)

-  Lắng bùn

-  Gạn nước

-  Xả bùn vi sinh

(Lưu ý: Quá tình phản ứng tạo hạt phụ thuộc nhiều vào khả năng cấp khí và đặc điểm của chất 
nền có trong nước thải đầu vào)

Nước thải thu được sau quá trình xử lý được bơm qua bể khử trùng. Tại đây, hóa chất Clorin 
được châm vào để tiêu diệt các vi khuẩn coliform trong vòng 30 phút trước khi xả ra hệ thống thoát 
nước của nhà máy.

Lượng bùn dư thu được sau phản ứng, được bơm sang bể chứa bùn, sau đó được chuyển sang 
bể keo tụ, hóa chất Polimer được châm vào trước khi chuyển sang máy ép bùn và xử lý riêng. Nước 
ép bùn được xử lý theo chu trình, còn xác bùn thu được được chuyển đi chôn lấp hoặc sử dụng làm 
phân bón, trồng cây.

 Đơn vị chào bán: 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 
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03  Công nghệ  tìm mua

1. TÌM KIẾM THIẾT BỊ ĐO 
CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN/PHÙ SA (SDI)

 Công ty ThangLong waste Engineering Co.Ltd đang cần báo giá máy đo mật độ bùn/phù sa loại 
thủ công của Applied Membranes với các thông số kỹ thuật như sau:

- Kích thước: 273 x 248 x 127mm, khối lượng 3.2 kg
Nguồn điện: 
- Pin: 6V 1.3AH SLA type
- Nguồn ngoài: 220VAC-9VDC 500ma
Gửi báo giá và đính kèm catalogue để bên mình tham khảo nhé.
 Người tìm mua: Kim Thoa, Thang Long waste Engineering Co., Ltd; Địa chỉ: 6th Floor LTA Building, 

15 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam; Tel: (+84).28.35472326  
-  Fax: (+84).28.35472327; Email: thoa.tran @wasen.vn - Website: www.wasen.com.vn
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2. TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT 
GIÀY DÉP NHỰA EVA

Tôi đang muốn tìm kiếm Dây chuyền thiết bị sản xuất giày dép nhựa eva, với các thông số kỹ 
thuật như sau: 

- Dây chuyền sản xuất với mức độ tự động hóa cao ở một số công đoạn nên mang lại năng suất 
cao; 

- Năng suất: 2.000 đôi/ngày;
- Vận hành đơn giản, hệ thống thiết bị đồng bộ, công nhân không cần tay nghề cao.
Người tìm mua: Nguyễn Nam, Email: nam78999@gmail.com

3.TÌM KIẾM MÁY CẠO MỦ CAO SU (THẾ HỆ 2)

Tôi muốn tím kiếm Máy cạo mủ cao su với các thông số kỹ thuật: Cao 40cm, rộng 40cm, dài 
400cm, nặng 0,7kg.

Người tìm mua: Bùi Thế Hùng, Email: hung.buithe@icloud.com

4. TÌM KIẾM MÁY SẤY KHOAI MÌ KIỂU THÙNG QUAY
Tôi đang tìm kiếm máy sấy khoai mì kiểu thùng quay với các thông số kỹ thuật: 
- Độ ẩm nguyên liệu vào: 45- 48%
- Độ ẩm sản phẩm: nhỏ hơn 14%
- Năng suất sản phẩm: 900-1000T/h
- Tiêu thụ dầu DO: 80 lít
- Kích thước máy: 25 x 7 x 4m
- Tiêu thụ điện: 45kwh
Người tìm mua: Mr Võ, Điện thoại: 0918 246 138

5. TÌM KIẾM QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHUÔN BỘT GIẤY
Tôi đang tìm kiếm Quy trình sản xuất khuôn bột giấy với các thông số kỹ thuật: chiều rộng trống 

bắt chặt vào khuôn là 54 in/1,372 mm; số khay trứng chiều rộng khuôn là 4; số khay trứng/giờ là 
1,200, sản xuất khay trứng hàng năm là 9,9 triệu khay.

Người tìm mua: Bùi Long; Điện thoại: 01667629663; Email: longseobn1993@gmail.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

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


