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  v  Công nghệ phục vụ thông minh cho các nhà hàng, bệnh viện 

lớn và đông khách

v  Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông màu phục vụ  
chăn nuôi công nghiệp

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
16-17
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v  Lễ ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền 

giống lúa thuần OM5954
v Micorsoft ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, thúc đẩy Chuyển 
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Cơ hội lớn thách thức không 
hề nhỏ

Trong khuôn khổ Diễn đàn 
cấp cao và Triển lãm quốc tế về 
công nghiệp 4.0 diễn ra mới đây 
tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo 
“Phát triển nền sản xuất thông 
minh: tầm nhìn và giải pháp  
công nghệ”.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ 
Công thương Đỗ Thắng Hải cho 
biết, hiện nay chúng ta nói về 
CMCN 4.0 như một phong trào. 
Theo ông có 3 nội dung quan 
trọng với CMCN 4.0. Thứ nhất 
là những kiến thức về cuộc cách 
mạng này như thế nào? Mỗi một 
chúng ta với một vị trí, với một 
chức năng, một nhiệm vụ thì xác 
định nó là như thế nào, nó có tác 
động như thế nào đến bản thân 
mình và công việc của mình, lớn 
hơn là đến ngành của mình. Thứ 

hai là việc chúng ta định vị được 
ta đang ở đâu tại cuộc CMCN 
4.0. Điểm thứ ba mang tính chất 
quyết định đó là cần phải làm thế 
nào trong thời gian tới, sao cho 
phù hợp với hoàn cảnh.
Mức độ sẵn sàng của các 
doanh nghiệp công nghiệp 
Việt Nam 

Được biết, từ cuối năm 2017, 
Bộ Công thương đã tiến hành 
khảo sát đánh giá toàn diện 
tác động và tính sẵn sàng của 
các doanh nghiệp ngành công 
thương trong tiếp cận CMCN 
4.0. Ngành Công thương đã sử 
dụng cách tiếp cận và phương 
pháp đánh giá của Hiệp hội kỹ 
thuật cơ khí CHLB Đức với sự 
tham gia tích cực của các đơn 
vị nghiên cứu trong Bộ Công 
thương và các bộ, ngành liên 
quan dưới sự hỗ trợ kỹ thuật 

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CẦN 
XÁC ĐỊNH CHỖ ĐỨNG TRƯỚC CMCN 4.0

TIN TỨC & SỰ KIỆN

SỰ THÀNH CÔNG CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC TIẾP CẬN CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ (CMCN 4.0) NHẤT ĐỊNH PHẢI DỰA TRÊN SỰ 
THỐNG NHẤT TRONG TIẾP CẬN, TRIỂN KHAI CỦA MỖI NGÀNH, MỖI 
LĨNH VỰC, MỖI ĐỊA PHƯƠNG, MỖI DOANH NGHIỆP. VỚI NGÀNH 
CÔNG THƯƠNG LIỆU ĐÃ TẬN DỤNG ĐƯỢC NHỮNG CƠ HỘI TỐT NHẤT 
TỪ CUỘC CÁCH MẠNG NÀY ĐỂ ĐỔI MỚI NỀN SẢN XUẤT TẠO ĐÀ CHO 
NỀN SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG TƯƠNG LAI?

của Chương trình phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP). Đến 
cuối tháng 5/2018 nhiệm vụ này 
hoàn thành. Những kết quả có 
được có giá trị thiết thực không 
chỉ cho ngành công thương mà 
còn mang lại giá trị hữu ích đối 
với các ngành.

Ông Đỗ Thắng Hải đã chia 
sẻ một số nội dung, kết quả mà 
Bộ Công thương đã đạt được. 
Theo đó, thứ nhất là phần lớn 
các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp Việt Nam đang mới đứng 
ở điểm xuất phát. Có tới 82% 
các doanh nghiệp của ngành 
công thương đang ở vị trí mới 
nhập cuộc, trong đó có tới 61% 
còn đứng ngoài cuộc, có một số 
doanh nghiệp muốn tham gia 
nhưng chưa biết tham gia như 
thế nào?

Điểm thứ hai là trong 6 trụ cột 
đánh giá tính sẵn sàng tiếp cận 
với CMCN 4.0 (chiến lược và tổ 
chức; nhà máy thông minh; vận 
hành thông minh; dịch vụ dựa 
trên nền tảng dữ liệu; sản phẩm 
thông minh; người lao động) thì 
hiện nay, các doanh nghiệp Việt 
Nam tiếp cận ở mức thấp đối 
với tất cả các trụ cột, trong đó 
trụ cột có vai trò quan trọng nhất 
như chiến lược và tổ chức, sản 
phẩm thông minh cũng là trụ cột 
có mức tiếp cận thấp nhất trong 
các trụ cột. 

Khảo sát 2000 doanh nghiệp 
của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Hà Nội cho thấy 79% 
doanh nghiệp trả lời chưa chuẩn 
bị cho CMCN 4.0. Đây thực sự 
là con số đáng lo ngại và cũng 
là điểm nghẽn cần đòi hỏi nâng 
cao tính sẵn sàng của doanh 
nghiệp ngành công thương 
trong thời gian tới. 

Thứ ba là về ứng dụng đổi 
mới thiết bị công nghệ theo  

Các doanh nghiệp cần đầu tư đổi mới công nghệ
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xu hướng của CMCN 4.0, kết 
quả khảo sát cho thấy doanh 
nghiệp ngành công thương mặc 
dù đã quan tâm tới đầu tư đổi 
mới công nghệ, tuy nhiên mức 
đầu tư rất hạn chế. Phần lớn 
đầu tư trong hai năm qua cũng 
như dự kiến trong 5 năm tới của 
doanh nghiệp chỉ ở mức khoảng 
1 tỷ đồng Việt Nam, như vậy 
tương đương chưa tới 50000 
USD. Trong khi cũng theo số liệu 
khảo sát này, có tới 52% doanh 
nghiệp bắt buộc phải thực hiện 
đầu tư để đổi mới thiết bị công 
nghệ, để xây dựng các nhà máy 
thông minh hoặc đầu tư để sản 
xuất trong thời gian tới. Hiện 
nay, mức độ ứng dụng các công 
nghệ chủ yếu từ CMCN 4.0 của 
các doanh nghiệp ngành công 
thương còn rất hạn chế. Với 
mức đầu tư 50000 USD rất khó 
để các doanh nghiệp ứng dụng 
đổi mới công nghệ theo xu thế 
của cuộc cách mạng này. 

Thứ tư là về phát triển các sản 
phẩm thông minh và dịch vụ dựa 
vào dữ liệu. Phát triển sản phẩm 
thông minh là trụ cột quan trọng 
thứ hai trong tính sẵn sàng tiếp cận 
với nền sản xuất thông minh, là cơ 
sở để giúp nhà cung cấp nắm bắt 
tốt hơn nhu cầu của người dùng 
từ đó để tạo ra những sản phẩm 
tốt nhất với mong muốn của người 
dùng. Đồng thời cũng là cơ sở để 
phát triển các dịch vụ dựa vào dữ 
liệu hay các mô hình kinh doanh 
số. Tuy nhiên, đây đang là điểm 
nghẽn mà các doanh nghiêp Việt 
Nam cần nhanh chóng giải quyết, 
khắc phục trong thời gian tới.

Thứ 5, về người lao động 
mặc dù có mức độ sẵn sàng 
cao hơn so với các trụ cột khác. 
Tuy nhiên, phần lớn các doanh 
nghiệp đều cho rằng các kỹ năng 
hiện nay là chưa đủ đáp ứng yêu 
cầu của nhà máy trong tương lai. 

Cùng chia sẻ về vấn đề 
này, ông Elvin Ng, Tổng Giám 
đốc phụ trách nhóm giải pháp 
Internet Công nghiệp, Tập đoàn 
Adavantech khu vực Đông Nam 
Á cho biết, thời đại của công 

nghiệp 4.0 đang phụ thuộc vào 
chúng ta. Các công ty sản xuất 
công nghiệp đang phải đối mặt 
với nhu cầu mạnh mẽ để tăng 
năng suất bằng cách phát triển 
các nhà máy thông minh và sản 
xuất thông minh. “Với những thế 
mạnh về thiết bị và giải pháp của 
Advantech – IPC, công nghệ tự 
động hóa công nghiệp và công 
nghệ tự động hóa máy móc, tích 
hợp phần cứng – phần mềm và 
các giải pháp khác, đây là thời 
điểm để doanh nghiệp có thể 
thúc đẩy sự phát triển của ngành 
công nghiệp 4.0”, ông Elvin Ng 
cho hay.

Tại Hội thảo, bà Nirupa 
Chander cho rằng, trong khu vực 
của chúng ta CMCN 4.0 đem 
tới cho ngành sản xuất 637 tỷ 
USD mỗi năm và sẽ mang lại lợi 
nhuận, năng suất và độ tin cậy. 
Sự chuyển đổi này trong lĩnh vực 
sản xuất đang bắt đầu cho thấy 
kết quả và động lực với những 
tiến bộ trong lưu trữ, máy tính và 
giao tiếp. 
Chủ động triển khai CMCN 4.0

Thời gian qua Bộ Công 
Thương đã chủ động và tích cực 
trong việc triển khai các nhiệm 
vụ theo chỉ đạo của Chính phủ 
tại Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4. Đến nay, ngành công 
thương đã xây dựng và báo cáo 
Ban Kinh tế Trung ương về một 
số định hướng, chính sách cũng 
như giải pháp trọng tâm của 
ngành chủ động tham gia vào 
CMCN 4.0, tiếp cận của ngành 
trong cuộc Cách mạng chính 
là tập trung vào đổi mới nâng 
cấp nền sản xuất hiện đại. Đẩy 
nhanh quá trình này bằng việc 
tận dụng những cơ hội và hấp 
thụ nhanh chóng các công nghệ 
theo xu hướng phát triển mới.

Định hướng trên đã được Bộ 
Công thương cụ thể hóa thành 
nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
tập trung vào bốn nhóm vấn đề 
lớn: Nhanh chóng xây dựng 
chiến lược phát triển ngành giai 

đoạn đến 2030 tầm nhìn 2035 
trên quan điểm và cách thức tiếp 
cận với CMCN 4.0. Định hình lại 
các ưu tiên trong phát triển các 
ngành lĩnh vực và hướng ưu tiên 
phát triển doanh nghiệp trong bối 
cảnh mới có nhiều thay đổi mang 
tính chiến lược; Tập trung hoàn 
thiện thể chế, khuôn khổ pháp 
lý, tạo môi trường bình đẳng, 
thuận lợi chính là động lực quan 
trọng nhất để thúc đẩy doanh 
nghiệp phát triển, thực hiện đổi 
mới sáng tạo cũng như nhanh 
chóng khắc phục thành tựu từ 
I4.0; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng thành tựu KH&CN trong 
các doanh nghiệp của ngành 
công thương nhằm đổi mới nền 
sản xuất hiện tại chính là giải 
pháp có tính cốt lõi; Phát triển 
nguồn nhân lực có trình độ và kỹ 
năng đáp ứng yêu cầu của nền 
sản xuất, sản xuất thông minh và 
hiện đại trong tương lai.

Hiện tại, Bộ Công thương 
đang gấp rút triển khai các nhóm 
giải pháp trên, thực hiện để đưa 
ra những nhóm nhiệm vụ cụ thể 
hơn, chi tiết hơn thực hiện các 
nhóm giải pháp đó. Sự thành 
công của Việt Nam trong việc tiếp 
cận CMCN 4.0 nhất định phải 
dựa trên sự thống nhất trong tiếp 
cận, triển khai của mỗi ngành, 
mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương, 
mỗi doanh nghiệp. 

Hi vọng rằng, với sự quyết liệt 
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, sự quyết liệt của Bộ 
Công thương và sự vào cuộc 
khẩn trương của các đơn vị, 
cơ quan tham mưu nhất là sự 
quan tâm của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam thì ngành công 
thương sẽ tận dụng những cơ 
hội tốt nhất từ cuộc cách mạng 
này để đổi mới nền sản xuất hiện 
tại, nâng cao vị thế của ngành, 
doanh nghiệp. Qua đó tạo bước 
đà quan trọng giúp cho ngành 
công thương phát triển nền sản 
xuất thông minh, hiện đại trong 
tương lai.

Nguồn: Truyền thông  
Khoa học và công nghệ-Bộ KH&CN
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến hai bên trao thỏa thuận 
hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM CANADA VÀ DỰ HỘI NGHỊ G7 MỞ RỘNG CỦA 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TỪ NGÀY 7-10/6/2018,  
CHIỀU NGÀY 08/6/2018 (THEO GIỜ ĐỊA PHƯƠNG), BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) 
VIỆT NAM VÀ QUỸ NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC QUEBEC, CANADA  
(GỒM: QUỸ CÔNG NGHỆ VÀ TỰ NHIÊN, QUỸ NGHIÊN CỨU VỀ SỨC KHỎE, QUỸ NGHIÊN CỨU 
VỀ VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI) ĐÃ KÝ Ý ĐỊNH THƯ HỢP TÁC VỀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC  
TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.

Việc ký kết này thể hiện sự 
cam kết của hai bên trong 
thúc đẩy hợp tác khoa 
học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo góp phần phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội 
của hai nước và đóng góp vào 
phát triển mối quan hệ đối tác 
toàn diện Việt Nam – Canada.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 
Việt Nam – Canada diễn ra 
cùng ngày, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy và Nhà 
khoa học trưởng Québec 
Rémi Quirion đã trao Ý định 

thư dưới sự chứng kiến của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh và 
các Bộ trưởng phía Việt Nam 
cùng Ngài Regis Labeaume - 
Thị trưởng thành phố Québec, 
ông Vicent Joli-Coeur – Phó 
Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia 
Canada, ông Carl Viel – Giám 
đốc cơ quan các vấn đề quốc 
tế, Bang Québec.

Cùng ngày, Bộ KH&CN Việt 
Nam cũng đã có buổi làm việc 
với Quỹ nghiên cứu khoa học 

Bang Québec, Canada để cụ 
thể hóa các nội dung hợp tác 
sau khi Ý định thư được ký kết. 
Quỹ nghiên cứu khoa học Bang 
Québec và Bộ KH&CN đều là 
đơn vị trực tiếp tài trợ cho các 
hoạt động nghiên cứu chung 
trong lĩnh vực trên sau khi hai 
bên thống nhất các nội dung 
hợp tác tại các văn bản thỏa 
thuận khác trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 
KH&CN, Vụ Hợp tác Quốc tế, 
Bộ Khoa học công nghệ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

VIỆT NAM - CANADA
 ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
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Công nghệ giúp các doanh nghiệp làm việc 
thông minh hơn và phát triển nhanh hơn

Sáng ngày 07/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp công nghệ 
thống trị 2018”. Đây là sự kiện nằm trong 
chuỗi sự kiện của Vietnam ICT Comm 2018 
- một trong những sự kiện CNTT lớn nhất 
năm 2018.

Hội thảo “Giải pháp công nghệ thống trị 
2018” do Hiệp hội Internet Việt Nam 
(VIA) phối hợp cùng công ty Công ty Cổ 

phần ADPEX tổ chức. Hội thảo đã giới thiệu 
giải pháp công nghệ tốt nhất và hiệu quả nhất 
cho các doanh nghiệp (DN), cung cấp cái nhìn 
toàn cảnh về tình hình phát triển của ICT 2018, 
về các xu hướng công nghệ nổi trội hiện nay 
như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), 
dữ liệu lớn (big data), Giải pháp Biz30, tối ưu 
hóa doanh số với các công cụ gia tăng doanh 
số giúp các DN nắm được các phương pháp 
kinh doanh hiệu quả từ đó xây dựng, điều chỉnh 
định hướng kinh doanh trong năm 2018 và  
giai đoạn tiếp theo.

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

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn chuyên 
đề nông nghiệp “Giải pháp phát triển thương mại 
cho nông sản Việt”. Đây là sự kiện mở màn chuỗi 
diễn đàn chuyên đề nằm trong khuôn khổ Diễn 
đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) 2018. Diễn đàn được 
kỳ vọng là nơi đưa ra lời giải cho nhiều bài toán 
trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta.

Tại Diễn đàn các nhà quản lý, chuyên gia và 
doanh nghiệp đã cùng thảo luận tìm giải pháp 
mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản, 

phân loại và xác định thị trường ưu tiên, liên kết 
chuỗi giá trị để chinh phục thị trường. Bên cạnh đó, 
các diễn giả, đại biểu đã thảo luận về mô hình truy 
xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi giá trị nông sản; các 
mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 
trong và ngoài nước... Đặc biệt, các công nghệ đang 
thu hút được sự quan tâm của thế giới hiện nay là 
công nghệ chuỗi khối (Blockchain), internet vạn vật 
(IoT), Big Data... cũng được đề cập trong diễn đàn 
này với vai trò như những giải pháp nâng cao chuỗi 
giá trị nông sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư.

 Nguồn: Tạp chí Khoa học  
và công nghệ Việt Nam.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
CHO NÔNG SẢN VIỆT

NHỮNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THỐNG TRỊ 2018

KHAI MẠC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ PHIM VÀ  
CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM - 
TELEFILM 2018
Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền 
hình Việt Nam - Telefilm 2018 chính thức khai 
mạc vào 9h00 hôm nay (07/6) tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.
 

Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền 
hình Việt Nam - Telefilm là sự kiện quan 
trọng thường niên dành cho các tổ chức, 

công ty hoạt động trong lĩnh vực phim và truyền 
hình. Trải qua 5 năm phát triển và đồng hành 
cùng ngành công nghiệp phim và truyền hình 
Việt Nam, với định hướng là sàn giao dịch hiệu 
quả cho các nhà sản xuất, phân phối nội dung, 
chương trình, bản quyền, các đơn vị cung cấp 
dịch vụ, thiết bị và công nghệ, đáp ứng nhu cầu 

nâng cao chất lượng, dịch vụ văn hóa, giải trí tại  
Việt Nam và châu Á, Telefilm dưới sự chủ trì của Đài 
Truyền hình Việt Nam, phối hợp tổ chức giữa Trung 
tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) và 
Công ty Cổ phần Adpex đã ngày càng lớn mạnh và 
khẳng định uy tín đối với giới chuyên môn và các đơn 
vị chuyên ngành Việt Nam và quốc tế.

Nguồn: vtv.vn
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Sáng ngày 07/6, Triển lãm 
Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ 
Viễn thông, Công nghệ thông 
tin và Truyền thông – Vietnam 
ICTCOMM 2018 - Triển lãm 
Quốc tế về Phát thanh Truyền 
hình – Broadcast Vietnam 2018 
và Triển lãm Quốc tế về Sản 
phẩm Điện tử - Electronics 
Vietnam 2018 đã chính thức 
được tổ chức tại Trung tâm 
Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 
(SECC) Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Dưới sự chủ trì của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Công Thương, sự phối 

hợp tổ chức giữa Công ty Cổ 
phần Adpex (ADPEX JSC) và 
Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), 
Hội Tin học Việt Nam (VAIP), 

Cục phát triển Thị trường và 
Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ (NATEC) cùng với Trung 
tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó 
với Biến đổi Khí hậu Việt Nam 
(VCIC); Triển lãm Quốc tế 
ICTComm là một trong những 
triển lãm quốc tế thương mại 
chuyên ngành Công nghệ thông 
tin, viễn thông, phát thanh truyền 
hình và truyền thông lớn nhất 
khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: NASATI

TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG NĂM 2018

Ngày 08/6/2018, Viện Nghiên cứu sáng chế và 
Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã tổ chức 
Hội thảo: “Giới thiệu một số kết quả nghiên 
cứu, sáng chế, công nghệ từ viện nghiên cứu, 
trường đại học đến doanh nghiệp” tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút sự 
tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, 
các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trong và ngoài 
nước.

Nội dung của hội thảo tập trung trao đổi về 
các kết quả nghiên cứu khoa học và công 
nghệ mới như: nhà lưới Aquaponics sử 

dụng công nghệ IOT cho nuôi trồng rau – cá  
thu hoạch sản phẩm sạch với giá thành thấp;  
quy trình ươm cá giống bống tượng; công nghệ 
và thiết bị sấy rong nho; ứng dụng máy rửa thanh 
long… 

Nguồn: Viện Nghiên cứu sáng chế  
và Khai thác công nghệ, Bộ Khoa học 

 và công nghệ

GIỚI THIỆU MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU,  
SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ TỪ VIỆN NGHIÊN CỨU, 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN DOANH NGHIỆP

NGÀY HỘI STEM 2018: 
“CHẠM” VÀO CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

 
Ngày hội STEM 2018 dành cho học sinh từ 8 
đến 18 tuổi ở khu vực phía Bắc sẽ diễn ra 
ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại trường Đại học 
Khoa học tự nhiên. Tham gia tổ chức các hoạt 
động của Ngày hội STEM năm nay có Đại học 
khoa học tự nhiên, Học viện Sáng tạo S3, Học 
viện STEM, Kidscode, PoMath và Long Minh.

Tham dự ngày hội, các em học sinh sẽ được 
thăm các phòng thí nghiệm hiện đại của 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và thực 

hiện một số thí nghiệm nhỏ (Labtour): Phòng Thí 
nghiệm của Trung tâm Nano và Năng lượng – là 
phòng thí nghiệm hiện đại nhất Việt Nam hiện 
nay; Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia 
Enzyme và protein; Phòng thí nghiệm trọng điểm 
phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an 
toàn thực phẩm….Bên cạnh đó, các em học sinh 
sẽ được trải nghiệm một tiết học định hướng 
theo mô hình STEM (Lớp học STEM): lập trình, 
robot, Hóa học vui, Toán học ứng dụng…Song 
song với các hoạt động dành cho học sinh là 
hoạt động dành cho phụ huynh và giáo viên.

Nguồn: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
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Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp 
 Manufacturing World Japan 2018 (M-Tech, DMS)

Thời gian: từ ngày 20-22 tháng 6 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo Bigsight, Nhật Bản 
Quy mô: dự kiến có 2.580 công ty trưng bày đến từ 20 quốc gia
Lĩnh vực trưng bày: công cụ máy móc và dây chuyền Công nghiệp Tự động hóa, gia công Cơ khí 
chính xác, công nghệ hàn, máy gia công trung tâm, cắt thủy lực, thiết bị định hình kim loại, máy ép, 
thiết bị đúc khuôn, máy công cụ CNC, EDM, cán ren, máy tiện, phay, bào, rèn ép, dụng cụ cắt gọt 
gá kẹp, thiết bị gia công ống thép, dây thép, máy gia công Laser, máy dập, máy khoan, thủy lực, khí 
nén, dụng cụ cầm tay…..

Nguồn: hoinghitrienlam.com

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược 2018
Thời gian: Từ ngày 02 - 04/08/2018
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 
7, Tp. Hồ Chí Minh.
Quy mô: 400 gian hàng
Lĩnh vực trưng bày: Máy móc, thiết bị y tế & vật tư tiêu hao; Dược phẩm & Máy móc chế biến và 
đóng gói dược phẩm; Thiết bị bệnh viện; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Thiết bị thí nghiệm, phân tích, 
môi trường; Thiết bị và dược phẩm chuyên ngành nha khoa và nhãn khoa…

Nguồn: tradepro.vn
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH ĐÓNG GÓI BAO BÌ, IN ẤN 
VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 2018

  

Thời gian: Từ 29/08 đến 01/09/2018
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh,  
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Quy mô: trên 400 gian hàng của các công ty trong nước và quốc tế.
Các sản phẩm được giới thiệu tại Triển lãm bao gồm: Máy đóng gói bao bì, thiết bị phụ trợ và 
hệ thống dành cho sản xuất bao bì, sản phẩm đóng gói bao bì, nguyên vật liệu bao bì, nguyên liệu thô 
và hợp chất trung gian cho sản phẩm đóng gói bao bì, dịch vụ cho ngành công nghiệp đóng gói bao bì,  
hệ thống và phần mềm trước in, nguyên liệu và hệ thống in, nguyên vật liệu và hệ thống sau in, công 
nghệ thực phẩm và thức uống, sữa và công nghệ chế biến sữa, thực phẩm và phụ gia...

Nguồn: Công ty Xúc tiến Thương mại Quốc tế Việt Nam - Trang Hội chợ và Triển lãm
 
 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA VÀ CAO SU 2018

 
 
Thời gian: Từ 04/10 đến 07/10/2018
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh,  
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Quy mô: khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.
Sản phẩn trưng bày tại Triển lãm bao gồm: Máy ép nhựa, máy ép phun nhựa, máy tạo hạt nhựa, 
máy thổi chai PET, máy thổi màng PE, thiết bị thử độ bền màu, thiết bị kiểm nghiệm...; máy móc và 
thiết bị tạo cao su, máy sản xuất băng tải, máy sản xuất lốp, máy ép lưu hóa cao su, máy thổi cao 
su, máy ép tim cao su...

Nguồn: Công ty Xúc tiến Thương mại Quốc tế Việt Nam - Trang Hội chợ và Triển lãm



AUSTRALIA TÌM RA CÔNG NGHỆ MỚI
LỌC NƯỚC Ô NHIỄM TRONG VÀI PHÚT

PHÓ GIÁO SƯ LAICHANG ZHANG, MỘT NHÀ 
KHOA HỌC NGƯỜI AUSTRALIA GỐC HOA TẠI 
KHOA CƠ KHÍ THUỘC ĐẠI HỌC EDITH COWAN, 
MIỀN TÂY AUSTRALIA ĐÃ TÌM RA PHƯƠNG 
PHÁP LỌC NƯỚC Ô NHIỄM CHỈ TRONG  
VÀI PHÚT.

Phương pháp này không tạo ra cặn sắt trong nước và giá 
thành sản xuất rất rẻ, chỉ mất vài USD/kg.

Theo ông Zhang, các nhà khoa học đã sử 
dụng công nghệ nano thay đổi cấu trúc 
nguyên tử của sắt để tạo ra dải “thủy tinh 
kim loại”.

Công nghệ này đã liên kết các nguyên tử 
của kim loại nặng vào dải “thủy tinh kim loại,” sẽ 
được dùng để lọc nước.

Biện pháp lọc nước thải công nghiệp hiện 
nay sử dụng bột sắt thì lại tốn kém và để lại 
nhiều cặn trong quá trình lọc. Một nhược điểm 
của biện pháp này là bột sắt chỉ được dùng một 
lần trong quá trình lọc.

Trong khi đó, ông Zhang cho biết “thủy tinh 
kim loại” được hình thành từ các nguyên tử sắt 

mà các nhà khoa học phát triển có thể tái sử 
dụng tới 20 lần, không tạo ra cặn sắt trong nước 
và giá thành sản xuất rất rẻ, chỉ mất vài USD/kg.

Nhiều công ty khai khoáng quốc tế đã bày tỏ 
sự quan tâm đặc biệt tới phát triển công nghệ 
lọc nước thải.

Theo ông Zhang, phát hiện này cũng mang 
lại lợi ích rất lớn cho ngành công nghiệp dệt của 
Trung Quốc, giúp họ có thể sản xuất nhanh hơn 
và thân thiện với môi trường hơn, đồng thời cho 
ra những sản phẩm chất lượng với giá thành  
rẻ hơn. 

Nguồn: Vietnamplus

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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TRUNG QUỐC TÌM RA CÔNG NGHỆ “SẠCH HƠN” 
ĐỂ SẢN XUẤT PIN LITHIUM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Khai thác quặng lithium thủ công tại Trung Quốc

NGÀY 11-6, MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ CHIẾT XUẤT LITHIUM HIỆU QUẢ HƠN 
VÀ “SẠCH HƠN” ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG THẨM ĐỊNH CẤP NHÀ NƯỚC CỦA 
TRUNG QUỐC, ĐẶT NỀN TẢNG CHO VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA NHẰM THÚC ĐẨY 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NĂNG LƯỢNG MỚI CỦA NƯỚC NÀY.

Giáo sư Qiu Zumin thuộc 
Viện nghiên cứu khoa 
học môi trường và kỹ 
thuật, Đại học Nanchang 

tuyên bố công nghệ chiết xuất 
lithium mới đã vượt qua vòng 
thẩm định cấp quốc gia về 
khoa học và công nghệ của 
Trung Quốc. Phương pháp 
mới này được kỳ vọng sẽ thay 
thế cho phương pháp chiết 
xuất lithium hiện đang được 
sử dụng tại Trung Quốc. 
Phương pháp hiện đang được 
sử dụng được cho là tạo ra 
quá nhiều chất thải và mang 
lại lợi nhuận thấp.

Pin lithium hiện được sử 
dụng rộng rãi cho các thiết bị 
điện tử như điện thoại, máy 
tính bảng và xe ô-tô điện. 
Ngoài ra, lithium cũng được 
sử dụng trong một số ngành 
sản xuất như dược phẩm, 
gốm, thuỷ tinh và nhiều ngành 
công nghiệp khác.

Nguyên liệu thô để sản 
xuất ra những viên pin lithium 
là hợp chất lithium carbonate. 
Mặc dù Trung Quốc sở hữu 
một lượng lớn tài nguyên 
lithium, nhưng do công nghệ 
khai khoáng lỗi thời nên 80% 
nhu cầu lithium carbonate của 

nước này hiện vẫn phải nhập 
khẩu.

Với phương pháp chiết xuất 
truyền thống, mỗi tấn lithium 
carbonate được sản xuất sẽ 
tạo ra khoảng 30 đến 40 tấn 
chất thải, và chi phí để xử lý số 
chất thải này rất tốn kém.

Phương pháp chiết xuất 
mới được hợp tác phát triển 
bởi Công ty Giang Tây Haohai 
Lithium Energy phối hợp với 
Trường đại học Nanchang và 
một số tổ chức khác, có khả 
năng tách tất cả các nguyên tố 
thành phần từ quặng lithium.

Nguồn: Báo Nhân dân
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NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO 
MỘT SỐ DÒNG GÀ LÔNG MÀU 

PHỤC VỤ CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP

NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU SẢN XUẤT VỀ GIỐNG GÀ LÔNG MÀU NĂNG 
SUẤT CAO, TRONG NHỮNG NĂM QUA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM 
THỤY PHƯƠNG ĐÃ NHẬP NỘI GIỐNG GÀ HUBBARD REDBRO VÀ GIỐNG 
GÀ SASSO CỘNG HÒA PHÁP. ĐÂY LÀ CÁC GIỐNG GÀ LÔNG MÀU CÓ 
TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG NHANH, KHẢ NĂNG CHO THỊT CAO. TUY NHIÊN, 
GIÁ THÀNH GÀ GIỐNG NHẬP KHẨU KHÁ CAO. VÌ THẾ, TỪ NGUỒN 
NGUYÊN LIỆU BAN ĐẦU LÀ GIỐNG GÀ HUBBARD REDBRO VÀ SASSO SA31L 
NHẬP NỘI, VIỆC NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO DÒNG TRỐNG TN1 TỪ TỔ HỢP 
LAI REDBRO AB, DÒNG MÁI 1 (TN2) TỪ TỔ HỢP LAI REDBRO CD VÀ DÒNG 
MÁI 2 (TN3) TỪ TỔ HỢP LAI GIỮA CON TRỐNG REDBRO CD VÀ MÁI SASSO 
SA31L CÓ Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN.

Song song với việc nghiên 
cứu chọn tạo các dòng 
gà, cần phải xác định mức 
độ thuần nhất của các 

dòng, nghiên cứu đánh giá ưu 
thế lai để tạo ra gà bố mẹ và 
con thương phẩm. Sau khi đã 
chọn tạo được các dòng gà 
mới, muốn phát huy được tiềm 
năng di truyền của giống, cần 
phải nghiên cứu một số yếu tố 
ảnh hưởng đến năng suất như: 
dinh dưỡng và thú y phòng 
bệnh cho gà lông màu hướng 
thịt trong điều kiện chăn nuôi ở 
nước ta. Từ đó xây dựng quy 
trình chăm sóc nuôi dưỡng, thú 
y phòng bệnh cho phù hợp. 
Xuất phát từ thực tế trên, nhóm 
nghiên cứu tại Viện Chăn nuôi 
do TS. Nguyễn Quý Khiêm làm 
chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu chọn tạo một số 
dòng gà lông màu phục vụ 
chăn nuôi công nghiệp” trong 
thời gian từ năm 2013 đến năm 
2016.

Đề tài đã thu được những 
kết quả sau:

- Đã chọn tạo được 3 dòng 
gà lông màu (TN1, TN2, TN3) 
phục vụ chăn nuôi công nghiệp.

+ Dòng trống TN1: Đặc điểm 
ngoại hình gà trống lông màu 
nâu cánh gián đậm, Gà mái 
TN1 lông màu nâu đậm; mào cờ 
màu đỏ tươi, chân và mỏ màu 
vàng. Khối lượng cơ thể lúc 8 
tuần tuổi, gà trống là 2616,47g/
con, gà mái là 2207,02g/con. 

Năng suất trứng đến 64 tuần 
tuổi năng suất trứng/mái đạt 
150,86 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 
trứng là 2,93 kg. Tỷ lệ phôi và 
tỷ lệ gà loại 1/tổng trứng ấp đạt 
96,59% và 81,37%.

+ Dòng mái TN2: Đặc điểm 
ngoại hình gà trống lông màu 
cánh gián nhạt, gà mái màu 
lông nâu nhạt; chân màu vàng 

mỏ màu vàng nâu, mào cờ đỏ 
tươi. Năng suất trứng/mái/64 
tuần tuổi là 178,05 quả. Tiêu 
tốn thức ăn/10 trứng là 2,52 kg. 
Tỷ lệ phôi và tỷ lệ gà loại 1/tổng 
trứng ấp là 96,35% và 82,16%.

+ Dòng mái TN3: Đặc điểm 
ngoại hình gà trống lông màu 
nâu cánh gián. Gà mái lông màu 
nâu, chân mỏ màu vàng, mào 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ



Với phần cứng, tùy mỗi mô hình kinh doanh sẽ có giải pháp 
và sử dụng thiết bị khác nhau, như hệ thống phát tín hiệu 
đa kênh, hệ thống nhận tín hiệu đa kênh cố định, hệ thống 
nhận tín hiệu đa kênh di động. Trong đó, hệ thống phát tín 

hiệu đa kênh được thiết kế dưới dạng nút bấm, có thể đơn chức 
năng hoặc đa chức năng. Hệ thống nhận tín hiệu đa kênh di 
động dành cho nhân viên phục vụ được thiết kế dưới dạng đồng 
hồ đeo tay, tiện lợi mang theo bên mình. 

Tại những nhà hàng, bệnh viện,… có diện tích rộng, phần 
mềm này có thể hỗ trợ nhân viên chuyển yêu cầu của khách 
hàng, bệnh nhân đến nhà bếp và thu ngân, y tá và bác sĩ, nhờ 
đó giảm thiểu nhân lực phục vụ, tiết kiệm thời gian và tăng tính 
chuyên nghiệp.

Công nghệ phục vụ thông minh của ANZ đã thu hút khá nhiều 
khách đến tham quan và trải nghiệm khi được giới thiệu tại triển 
lãm kỷ niệm 15 năm thành lập ITP mới đây tại TPHCM.

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ THÔNG MINH 

CHO CÁC NHÀ HÀNG, 
BỆNH VIỆN LỚN VÀ ĐÔNG KHÁCH

 

ĐỂ GIÚP CÁC NHÀ HÀNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐÔNG KHÁCH VÀ 
NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI GIÀ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, NHÀ DƯỠNG LÃO 
DỄ DÀNG GỌI ĐƯỢC TRỢ GIÚP KHI CẦN THIẾT,  CÔNG TY  
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ANZ (TPHCM) 
THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ THÔNG MINH ĐƯỢC TÍCH HỢP 
CẢ VÀO PHẦN CỨNG LẪN PHẦN MỀM.
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cờ đỏ tươi.Năng suất trứng/
mái/64 tuần tuổi là 183,15 quả. 
Tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 
2,44 kg. Tỷ lệ phôi và tỷ lệ gà 
loại 1/tổng trứng ấp là 96,27% 
và 82,20%.

- Tổ hợp lai gà bố mẹ TN23 
và TN32: Năng suất trứng/
mái/64 tuần tuổi đạt 183,47 và 
184,02 quả, tiêu tốn thức ăn/10 
trứng là 2,34 và 2,33 kg. Ưu thế 
lai về năng suất trứng là 3,03 
và 3,34%, về tiêu tốn thức ăn là 
- 8,70 và - 9,09%. Tỷ lệ phôi và 
tỷ lệ gà loại 1/trứng có phôi của 
gà TN23 là 96,44 và 81,82%, 
gà TN32 là 96,29 và 82,01%.

- Gà thương phẩm TN123 
và TN132: Thời gian nuôi thịt 
đến 8 tuần tuổi, khối 

lượng cơ thể đạt 2274,64 
và 2344,93g/con. Tiêu tốn thức 
ăn/kg khối lượng 2,29 và 2,24 
kg. Ưu thế lai về khối lượng cơ 
thể là 1,23 và 2,54%, tiêu tốn 
thức ăn là -4,68 và -5,59%.

- Sử dụng mức protein 17,5% 
trong khẩu phần nuôi gà sinh 
sản TN32 giai đoạn đẻ trứng 24 
- 64 tuần tuổi là phù hợp cho 
năng suất trứng/mái đạt 184,55 
quả. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 
là 2,47 kg. Tỷ lệ phôi và tỷ lệ gà 
loại 1/tổng trứng ấp đạt 96,46% 
và 82,09%.

- Sử dụng mức protein 22 - 
20 - 18% trong khẩu phần nuôi 
gà TN132 thương phẩm ứng 
với các giai đoạn 1 - 3 tuần tuổi, 
4 - 6 tuần tuổi và 7 - 8 tuần tuổi 
là phù hợp cho khối lượng cơ 
thể lúc 8 tuần tuổi là 2365,07g/
con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng 
khối lượng là 2,22 kg.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo 
cáo kết quả nghiên cứu của 
Đề tài (Mã số 13552) tại Cục 
Thông tin Khoa học và Công 
nghệ Quốc

Nguồn: NASATI
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Hoàn thiện công nghệ, chế tạo tời các loại 
phục vụ khai thác than hầm lò

Trong khai thác than hầm lò, 
tời là loại thiết bị được sử 
dụng khá phổ biến với các 
chức năng khác nhau, khá 

đa dạng. Trong vận tải than, đất 
đá từ hầm lò lên mặt bằng, hay 
trong vận chuyển vật tư, thiết bị 
từ mặt bằng xuống lò chợ, lò 
chuẩn bị, đó là tời trục tại giếng 
đứng, giếng nghiêng, tại các lò 
thượng, lò hạ trong lòng đất. 
Trong vận chuyển người ra vào 
mỏ, với những thiết bị an toàn 
đặc biệt, chuyên dùng, đó là tời 
trục giếng đứng với các thùng 
cũi chở người; tời trục giếng 
nghiêng với các xe song loan 
(toa xe) chuyên dùng cho chở 
người; tời cáp treo chở người 
với ghế đơn; tời hỗ trợ người đi 
bộ. Ngoài chức năng vận 
chuyển, tời còn được sử dụng 
vào một số nhiệm vụ khác như: 
cào xúc than, đá trong máy tời 
cào; di chuyển thiết bị trong các 
khai trường mỏ; thu hồi cột 
chống trong lò chợ, lò chuẩn bị; 
căng băng trong băng tải; neo 
giữ thiết bị khai thác, vận tải 
trong lò chợ dốc, dồn dịch toa 
xe trong nhà ga mỏ,… 

Cũng do vậy, số lượng tời 
được sử dụng trong mỏ hầm lò 
và số lượng cần được bổ sung 
thay thế hàng năm là khá lớn. 
Trước đây số tời này được nhập 
khẩu từ nhiều nước khác nhau, 
gần đây chủ yếu được nhập từ 
Trung Quốc.

Thực hiện chủ trương của 
nhà nước và Tập đoàn TKV, 
Viện Cơ khí năng lượng và mỏ 
- Vinacomin đã đẩy mạnh công 
tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
các sản phẩm mới thay thế các 
sản phẩm nhập khẩu, phục vụ 

chương trình cơ giới hóa khai 
thác than - khoáng sản của 
Tập đoàn, trong đó có các đề 
tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
một số loại tời nêu trên.

Để nhanh chóng đưa các kết 
quả nghiên cứu vào phục vụ 
sản xuất, nhóm nghiên cứu tại 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ 
- Vinacomin do ThS. Nguyễn 
Chân Phương dẫn đầu, đã thực 
hiện đề tài: “Hoàn thiện công 
nghệ, chế tạo tời các loại phục 
vụ khai thác than hầm lò” trong 
thời gian từ 2014-2016.

Một số kết quả nổi bật của 
đề tài:

- Đối với sản phẩm tời căng 
băng: Đã hoàn thiện tính toán 
thiết kế, lập bản vẽ chế tạo, lập 
quy trình công nghệ chế tạo 
một số chi tiết điển hình của tời; 
chế tạo và cung cấp cho mỏ 
sử dụng 17/16 thiết bị bảo đảm 
chất lượng. Trong đó có 15 tời 
TĐM-5 (sản phẩm KH) và 2 tời 
TĐM-8.

- Đối với sản phẩm tời hỗ trợ 

người đi bộ: Đã hoàn thiện tính 
toán thiết kế, lập bản vẽ chế 
tạo, lập quy trình công nghệ 
chế tạo một số chi tiết điển hình 
của tời; chế tạo, lắp đặt, chạy 
thử nghiệm và chuyển giao cho 
mỏ đưa vào sử dụng 02/02 bộ 
thiết bị bảo đảm chất lượng 
như thiết kế. Giá trị sản phẩm 
cao hơn KH gần 300 triệu đồng 
(1.291 triệu đồng/1.000 triệu 
đồng).

- Đối với sản phẩm tời dồn 
dịch toa xe 30 tấn: Hoàn thiện 
việc thiết kế bản vẽ chế tạo, tổ 
chức chế tạo, lắp đặt chạy thử 
và chuyển giao cho mỏ sử dụng 
03/02 bộ thiết bị, bảo đảm chất 
lượng như thiết kế.

Kết quả nghiên cứu đã 
khẳng định khả năng tự thiết 
kế, chế tạo tại Việt Nam các loại 
tời mỏ thông dụng nêu trên với 
mức độ nội địa hóa đến 90%. 
Trong tương lai, các loại tời của 
mỏ phức tạp, hiện đại hơn có 
công suất lến đến 1000kW sẽ 

Nguồn: NASATI
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NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG GỐC ĐỂ SẢN XUẤT VẮC-XIN 
PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN 

CHO LỢN (PRRS) Ở VIỆT NAM

Hướng đến mục tiêu tạo ra 
được giống virus vắc-xin 
hội chứng rối loạn hô hấp 
và sinh sản cho lợn 

(PRRS) ổn định về đặc tính 
kháng nguyên để sản xuất vắc-
xin. Cụ thể, lựa chọn được 
chủng virus cường độc có tính 
kháng nguyên cao và ổn định 
để sản xuất vắc-xin PRRS; tạo 
được chủng virus nhược độc 
có tính kháng nguyên cao và 
ổn định để sản xuất vắc-xin 
PRRS; tạo ngân hàng các 
chủng virus PRRS đang lưu 
hành ở Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu do TS. Trịnh Đình Thâu, 
Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam đứng đầu đã kiến nghị và 
được chấp thuận thực hiện đề 
tài: “Nghiên cứu tạo giống gốc 
để sản xuất vắc-xin phòng hội 
chứng rối loạn hô hấp và sinh 
sản cho lợn (PRRS) ở Việt 
Nam”. Nhiệm vụ này thuộc 
Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020 
và Dự án khoa học và công 
nghệ (KH&CN). 

Các nội dung triển khai trong 
nghiên cứu bao gồm: Nghiên 
cứu thu thập mẫu và phân lập 
virus PRRS; Nghiên cứu đặc 
điểm sinh học và sinh học phân 
tử của các chủng virus PRRS 
đã phân lập được; nghiên cứu 
sự tương đồng kháng nguyên 
giữa các chủng virus PRRS đã 
lựa chọn ở 2 miền Bắc - Nam; 
Nghiên cứu lựa chọn chủng 
virus PRRS cường độc phân 
lập từ thực địa; nghiên cứu 
tạo chủng virus PRRS nhược 
độc từ chủng virus cường 
độc và nghiên cứu lựa chọn 
chủng virus PRRS nhược độc 

tự nhiên phân lập từ thực địa; 
Nghiên cứu xây dựng quy trình 
bảo quản, sử dụng giống virus 
PRRS đã tuyển chọn; Nghiên 
cứu xây dựng quy trình kiểm 
định giống gốc PRRS cường 
độc và nhược độc. 

Bằng các phương pháp 
nghiên cứu như phương pháp 
thường quy phòng thí nghiệm 
bệnh lý, vi sinh vật; hóa mô 
miễn dịch; RT-PCR; nuôi cấy 
tế bào Marc145; phân lập virus; 
giải trình tự gen; gây bệnh 
thực nghiệm… Sau 2 năm triển 
khai (tháng 12/1014 đến tháng 
11/2016), nhóm nghiên cứu đã 
thu được các kết quả như sau: 
Tạo được 3 giống virus PRRS 
cường độc ổn định về các chỉ 
số độc lực, di truyền, khả năng 
gây bệnh tích tế bào; 3 giống 
giống virus nhược độc ổn định 
về hiệu giá virus TCID50, tính 
kháng nguyên và đặc tính di 
truyền. Đồng thời, xây dựng 
thành công các quy trình công 
nghệ chính xác, khoa học, dễ 
thực hiện và nhân rộng. Quy 
trình tạo giống cường độc; 
tạo giống nhược độc trên môi 
trường tế bào; nhân giống sản 
xuất vắc-xin; quy trình bảo 

quản giống virus PRRS đã 
tuyển chọn; quy trình đánh giá, 
kiểm nghiệm giống gốc PRRS 
cường độc; quy trình đánh giá, 
kiểm nghiệm giống gốc PRRS 
nhược độc. 

Các kết quả nghiên cứu đã 
được công bố trên Tạp chí khoa 
học chuyên ngành Thú Y và đã 
được trình bày, giới thiệu tại hội 
thảo quốc tế. Nhóm nghiên cứu 
cũng tiến hành đăng ký trên 
ngân hàng gen thế giới 9 trình 
tự gen virus PRRS.

Các kết quả nghiên cứu 
là cơ sở khoa học quan trọng 
cho các nghiên cứu sâu hơn 
về PRRS, là nguyên liệu quý 
để ứng dụng những công nghệ 
tiên tiến trong sản xuất vắc-xin. 
Việc tạo ra được các chủng 
virus gốc từ những chủng virus 
đang lưu hành tại Việt Nam 
mang lại ý nghĩa to lớn trong 
chương trình phòng bệnh bằng 
vắc-xin. Sản phẩm của đề tài 
cũng là bước quan trọng để 
những nhà quản lý sớm khống 
chế được dịch bệnh cũng như 
giảm sức ép về kinh tế khi phải 
nhập ngoại vắc-xin.

Nguồn: NASATI

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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 Chuyển giao công nghệ

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THU HÚT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG KHU VỰC 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

NGÀY 25/6/2018, TẠI HÀ NỘI,  
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHỐI 
HỢP VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN 
ĐỀ “THU HÚT VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHIỆ TRONG KHU VỰC 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Nguyễn Thế Phương 
cho biết, sau 30 năm thực 

hiện chính sách mở cửa, thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài đã trở thành một bộ 
phận quan trọng của nền kinh tế 
đất nước, là khu vực phát triển 
năng động, ngày càng có những 
đóng góp đáng kể trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam.

Tính đến nay, Việt Nam đã thu 
hút được 25.949 dự án với tổng 
vốn đăng ký đầu tư đạt 326,3 tỷ 
USD, trong đó 84% số dự án là 
đầu tư theo hình thức 100% vốn 
nước ngoài. Vốn thực hiện luỹ kế 
ước đạt 180,7 tỷ USD, bằng 56% 
tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. 
Riêng trong 6 tháng năm 2018, 
Việt Nam đã thu hút được 1.362 
dự án cấp mới và 507 dự án điều 
chỉnh vốn và 2.749 dự án góp 
vốn mua cổ phần với tổng vốn 
đăng ký là hơn 20 tỷ USD.

Đầu tư nước ngoài hiện là 
nguồn vốn bổ sung quan trọng, 
chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu 
tư cả nước, đóng góp khoảng 
20% GDP. Đầu tư nước ngoài 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế. Hiện nay, 58% vốn FDI tập 

trung vào lĩnh vực công nghiệp 
chế biến, chế tạo, tạo ra 50% giá 
trị sản xuất công nghiệp, góp 
phần hình thành một số ngành 
công nghiệp chủ chốt của nền 
kinh tế như dầu khí, điện tử, viễn 
thông… FDI đóng góp quan 
trọng vào xuất khẩu, tạo nên giá 
trị xuất khẩu lớn. Ngoài ra, FDI 
góp phần tạo việc làm, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và 
thay đổi cơ cấu lao động. Tính 
đến nay, khu vực doanh nghiệp 
có vốn FDI đang tạo việc làm 
cho hơn 3,6 triệu lao động trực 
tiếp và 5-6 triệu lao động gián 
tiếp. Đồng thời, góp phần nâng 
cao trình độ công nghệ, tạo sức 
ép cạnh tranh. Cùng với bổ sung 
nguồn vốn cho đầu tư phát triển, 
mở rộng thị trường, các doanh 
nghiệp FDI sẽ góp phần chuyển 
giao kỹ năng quản lý cho người 
Việt Nam, tạo sức ép cạnh tranh, 
đổi mới công nghệ đối với các 
doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh những thành công 
lớn rất đáng trân trọng, Việt Nam 

cũng đang đối mặt với một số 
bất cập, thách thức, đặc biệt 
trong bối cảnh giai đoạn phát 
triển mới đang đặt ra yêu cầu 
phải tái cấu trúc nền kinh tế và 
phát triển bền vững như: Các dự 
án FDI chủ yếu tập trung vào lắp 
ráp, gia công, tỷ lệ nội địa hóa 
thấp, giá trị tạo ra tại Việt Nam 
chưa cao. FDI cũng chưa tạo 
được mối liên kết chặt chẽ với 
doanh nghiệp Việt Nam để cùng 
tham gia chuỗi giá trị, chưa thúc 
đẩy được ngành công nghiệp hỗ 
trợ Việt Nam phát triển. Hoạt 
động chuyển giao công nghệ, 
kinh nghiệm quản lý chưa được 
như kỳ vọng, đóng góp vào ngân 
sách nhà nước chưa tương 
xứng, một số doanh nghiệp còn 
có hiện tượng chuyển giá, trốn 
thuế, vi phạm quy định về môi 
trường…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thế 
Phương, việc chuyển giao công 
nghệ là rất cần thiết, quan trọng 
đối với các quốc gia đang phát 
triển, đặc biệt là nước đi lên từ 
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một nền nông nghiệp lạc hậu 
như Việt Nam, góp phần nâng 
cao công suất, chất lượng sản 
phẩm, giảm giá thành… từ đó 
tác động mạnh mẽ đến phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, có 02 khía 
cạnh tích cực lớn trong việc thu 
hút và chuyển giao công nghệ 
trong hoạt động FDI tại Việt 
Nam:

Thứ nhất, thông qua các dự 
án FDI, trình độ công nghệ sản 
xuất trong nước đã được nâng 
cao một cách rõ rệt so với thời kỳ 
trước đây. Thu hút được một số 
công nghệ tiên tiến, hiện đại sản 
xuất ra các sản phẩm mới, mà 
trước đây Việt Nam chưa có. 
Các doanh nghiệp FDI đã tạo ra 
nhiều sản phẩm chất lượng cao 
với hình thức, mẫu mã đẹp, giá 
thành hợp lý. Đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu thị trường trong nước, 
góp phần thúc đẩy xuất khẩu 
sản phẩm ra thị trường nước 
ngoài, như: cơ khí, chế tạo…

Thứ hai, do sự cạnh tranh 
ngày càng cao với các sản phẩm 
của doanh nghiệp FDI, nhiều 
doanh nghiệp trong nước cũng 
đã cố gắng đổi mới công nghệ 
bằng việc nhập các thiết bị và 
dây chuyền công nghệ mới để 
sản xuất ra các sản phẩm có tính 
cạnh tranh, không thua kém 
hàng nhập khẩu với giá cả hợp 
lý, được người tiêu dùng ưa 
chuộng như: sản phẩm may 
mặc, giày da, thực phẩm. Đây có 
thể coi là chuyển giao công nghệ 
một cách gián tiếp. Thực tế có 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam 
lớn mạnh lên nhờ cách tiếp  
cận này.

Tuy nhiên, mục tiêu về chuyển 
giao công nghệ trong thời gian 
qua chưa đạt được như mong 
đợi, chưa tạo được tác động lan 
tỏa từ FDI sang doanh nghiệp 
trong nước, chưa đáp ứng được 
sự phát triển đất nước trong giai 
đoạn tới.

Phân tích về thực trạng 

chuyển giao công nghệ, TS. 
Trần Toàn Thắng, Ban Kinh tế 
thế giới, Trung tâm Thông tin và 
Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 
nhìn chung, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã có sự thay đổi 
nhanh về năng suất nhưng cải 
thiện về công nghệ chưa nhiều. 
Điều này đúng cho cả doanh 
nghiệp trong nước và FDI. 
Những năm trở lại đây doanh 
nghiệp đã tích cực cải tiến công 
nghệ, tuy nhiên, doanh nghiệp 
FDI không quá vượt trội so với 
doanh nghiệp trong nước. Bên 
cạnh đó, đổi mới công nghệ ở 
Việt Nam chưa bền vững so với 
các nước xung quanh, tập trung 
vào giảm giá thành hơn là đưa 
ra sản phẩm mới để chiếm lĩnh 
thị trường. Việt Nam có nhiều 
doanh nghiệp có hoạt động 
R&D, tuy nhiên chi tiêu thực tế 
cho R&D không cao…Chuyển 
giao công nghệ chủ yếu dưới 
dạng mua thiết bị máy móc có 
kèm công nghệ và doanh nghiệp 
FDI mua nhiều hơn, không có sự 
khác biệt giữa quy mô doanh 
nghiệp, kênh chuyển giao chủ 
yếu qua các doanh nghiệp nội 
địa khác ngành.

Đánh giá tác động lan tỏa của 
FDI tại Việt Nam, TS. Nguyễn 
Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương nhấn mạnh, FDI có 
tác động lan tỏa đến nền kinh tế, 
thể hiện qua tác động tích cực 
đến năng suất của khu vực 
doanh nghiệp trong nước. Tuy 
nhiên, tác động này chủ yếu đến 
từ liên kết xuôi và chuyển giao 
công nghệ nhờ liên kết xuôi. Qua 
3 thập kỷ, lan tỏa từ chuyển giao 
công nghệ nhờ liên kết ngược 
vẫn còn yếu tức là chỉ có rất ít 
doanh nghiệp trong nước tham 
gia được vào chuỗi cung ứng 
của doanh nghiệp FDI. Nguyên 
nhân, do nhiều doanh nghiệp 
trong nước chưa liên kết sản 
xuất được với doanh nghiệp 
FDI, mặc dù khu vực FDI mở 
rộng quy mô, hạn chế khả năng 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 
(GVC) của Việt Nam và chất 
lượng FDI.

Liên quan đến chính sách đối 
với hoạt động chuyển giao công 
nghệ của Việt Nam, ông Đỗ Hoài 
Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và Giám định công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho rằng, cần đẩy mạnh 
chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
công nghệ cao từ nước ngoài 
vào Việt Nam. Đồng thời, khuyến 
khích chuyển giao công nghệ từ 
Việt Nam ra nước ngoài, thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ 
trong nước, chú trọng lan tỏa 
công nghệ tiên tiến, công nghệ 
cao từ doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài sang doanh 
nghiệp trong nước, thúc đẩy 
phong trào đổi mới sáng tạo 
của tổ chức, cá nhân. Ngăn 
chặn, loại bỏ công nghệ lạc 
hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu 
đến kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, môi trường, 
sức khỏe con người…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
thảo luận, chia sẻ đánh giá về 
tình hình thu hút và thực trạng 
cũng như tác động lan tỏa của 
chuyển giao công nghệ trong 
khu vực doanh nghiệp có vốn 
FDI trong thời gian qua, từ đó 
đưa ra những kết quả đạt được, 
hạn chế, nguyên nhân và những 
giải pháp phù hợp trong thời 
gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, cạnh 
tranh ngày càng gay gắt, Việt 
Nam xác định thu hút các dự án 
công nghệ cao, hiện đại, thân 
thiện với môi trường, sử dụng 
tiết kiệm năng lượng và nguyên 
vật liệu là một trong nhưng ưu 
tiên hàng đầu, như vậy Việt Nam 
mới bắt kịp với các nước trong 
khu vực.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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Vừa qua, Viện Hóa học các 
hợp chất thiên nhiên (Viện 
Hàn lâm KH và CN Việt 
Nam) chuyển giao kết 

quả nghiên cứu về chiết xuất 
hoạt chất KG1 từ cây địa liền 
cho một doanh nghiệp để sản 
xuất sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe. Ðại diện doanh nghiệp 
cho biết, khi công trình nghiên 
cứu KG1 của các nhà khoa học 
đầu ngành đáp ứng được tiêu 

chí của doanh nghiệp về sử 
dụng nguyên liệu dược liệu 
trong nước, đơn vị quyết định 
hợp tác, nhằm phát triển các 
bài thuốc cổ truyền thành dạng 
bào chế hiện đại, có minh 
chứng khoa học. Việc chuyển 
giao quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học của đề tài 
cho doanh nghiệp là một trong 
rất nhiều công trình nghiên cứu 
của Viện Hàn lâm KH và CN 

Việt Nam có khả năng phát 
triển và ứng dụng.

TS Hà Quý Quỳnh, Trưởng 
ban Ứng dụng và Triển khai 
công nghệ (Viện Hàn lâm KH 
và CN Việt Nam) cho biết, gần 
đây, nhiều đề tài, dự án KH và 
CN của các đơn vị nghiên cứu 
đã được ứng dụng trong thực 
tế, góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất, phát triển thị trường 

ÐẨY MẠNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ KHOA HỌC

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chuyển giao 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp.

SỰ HỢP TÁC NÀY THÚC ĐẨY RA ĐỜI CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA 
THƯƠNG HIỆU VIỆT CÓ TÍNH CẠNH TRANH CAO, DẦN HÌNH THÀNH 
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH VÀ CN). TUY NHIÊN, 
ĐỂ VIỆC HỢP TÁC ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN NỮA, CẦN NHỮNG  
CHÍNH SÁCH, MÔ HÌNH PHÙ HỢP.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

19 

 KH và CN. Ngày càng nhiều 
doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp sản xuất thuốc, thực 
phẩm chức năng hợp tác với 
nhà khoa học. Hình thức hợp 
tác thường là doanh nghiệp đặt 
hàng, tài trợ chi phí nghiên 
cứu, bao tiêu đầu ra hoặc 
doanh nghiệp nhận chuyển 
giao công nghệ để phát triển 
sản phẩm. Một số công nghệ 
điển hình đã được chuyển giao 
thời gian qua như: Viện Hóa 
học chuyển giao công nghệ 
bảo quản quả vải bằng màng 
bao gói khí quyển Map cho 
doanh nghiệp kinh doanh, xuất 
khẩu quả vải tại tỉnh Bắc Giang. 
Công nghệ này cũng được ứng 
dụng trong bảo quản măng tây 
tại tỉnh Ninh Thuận; quy trình 
sản xuất dòng sản phẩm bảo 
vệ sức khỏe Metaherb cho 
Công ty Hoàng Châu và Công 
ty Phương Ðông; Viện Nghiên 
cứu và Ứng dụng công nghệ 
Nha Trang chuyển giao công 
nghệ chế tạo phức hệ NANO 
EXTRA XFGC dùng trong 
phòng và hỗ trợ điều trị ung 
bướu cho Công ty cổ phần 
Dược phẩm GoldHealth Việt 
Nam; Viện Hải dương học 
chuyển giao kết quả nghiên 
cứu ứng dụng đèn Led cho 
nghề lưới vây kết hợp ánh 
sáng khai thác thủy sản xa bờ 
cho doanh nghiệp và ngư dân 
khu vực ven biển miền trung và 
Công ty Rạng Ðông; Viện Công 
nghệ sinh học chuyển giao 
nhiều công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học, nổi bật 
như chuyển giao kết quả nghiên 
cứu Natuzen cho Công ty cổ 
phần Dược Hậu Giang sản 
xuất thuốc hạ men gan...

Xu hướng doanh nghiệp 
thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu khoa học để có các sản 
phẩm cạnh tranh đang bắt đầu 
phát triển. Là đơn vị đã có một 
số sản phẩm ra đời từ sự hợp 
tác này, được thị trường đón 
nhận; Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần liên kết Trí 
Việt (CVI) Phan Văn Hiệu cho 
biết, đơn vị thường “săn” các 
kết quả nghiên cứu khoa học 
từ thông tin đăng trên trang 
web hoặc qua đầu mối chuyển 
giao công nghệ của các viện 
nghiên cứu, trường đại học. 
Ðơn đặt hàng lâu nhất là 
khoảng hai năm, kể từ khi ký 
hợp tác đến khi nghiệm thu, ra 
sản phẩm. Doanh nghiệp có 
vốn, có khả năng kinh doanh 
nhưng không có công nghệ, khi 
kết hợp với nhà khoa học, nhận 
chuyển giao, doanh nghiệp 
không phải bỏ thời gian, kinh 
phí, nhân lực để nghiên cứu, 
còn các nhà khoa học có thêm 
nguồn lực tài chính để tái đầu 
tư nghiên cứu sâu hơn, công 
nghệ mới hơn, phục vụ nhu 
cầu xã hội. PGS,TS Phí Quyết 
Tiến, Phó Viện trưởng Công 
nghệ sinh học (Viện Hàn lâm 
KH và CN Việt Nam) thừa nhận, 
kinh nghiệm về khảo sát và 
phát triển thị trường của doanh 
nghiệp giúp các nhà khoa học 
định hướng tạo ra sản phẩm tốt 
hơn, đáp ứng yêu cầu thực tế 
và phù hợp với người sử dụng. 
Việc ngày càng nhiều doanh 
nghiệp tiếp nhận kết quả nghiên 
cứu để triển khai sản xuất sẽ là 
động lực để các nhà khoa học 
có trách nhiệm hơn với kết quả 
nghiên cứu của mình, cùng 
doanh nghiệp tạo ra sản phẩm 
có tính cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa 
học cho rằng, cần có hành lang 
pháp lý đầy đủ và cơ chế phù 

hợp để hoạt động chuyển giao 
công nghệ thuận lợi hơn. Thực 
tế, có trường hợp doanh nghiệp 
ký hợp đồng nhận chuyển giao 
nguyên liệu sản xuất thực 
phẩm chức năng từ các nhà 
khoa học, nhưng một thời gian 
sau đó không sử dụng nguyên 
liệu được chuyển giao mà đi 
mua từ nguồn khác rẻ tiền, kém 
chất lượng. Trong khi đó, nhà 
khoa học không thể kiểm soát 
được chất lượng sản phẩm 
theo các tiêu chí nghiên cứu. 
Khắc phục bất cập này, cần xây 
dựng cơ chế để các cơ sở 
nghiên cứu khoa học đẩy mạnh 
hình thành doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực KH và CN, 
trong đó gắn kết chặt chẽ giữa 
nhà khoa học, phòng thí nghiệm 
và doanh nghiệp. PGS,TS Phí 
Quyết Tiến kiến nghị, nếu sản 
phẩm để cho nhà khoa học 
phát triển thì sản phẩm tạo ra bị 
hạn chế về quy mô sản xuất, 
thiếu cạnh tranh về giá, khó có 
tính lan tỏa tốt; để cho doanh 
nghiệp phát triển thì hạn chế về 
nghiên cứu phát triển (R&D) và 
cải thiện chất lượng sản phẩm. 
Do đó, cần có mô hình doanh 
nghiệp về KH và CN, được 
hình thành từ các nhà khoa học 
kết hợp chặt chẽ với doanh 
nghiệp để liên tục phát triển, cải 
thiện sản phẩm. Mô hình này 
cho phép cơ sở nghiên cứu và 
nhà sáng chế cùng sở hữu sản 
phẩm. Ðiều đó gắn quyền lợi 
và trách nhiệm của các nhà 
khoa học, giúp việc nghiên cứu 
tận tâm, sát thực tế hơn.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN GIỐNG LÚA THUẦN OM5954

Đây là lần đầu tiên giống lúa 
OM5954 chính thức ra mắt, 
cung ứng tới nông dân Tây 
Nguyên và các tỉnh miền 

Trung sau gần một năm khảo 
nghiệm cùng với khoảng 10 
giống lúa OM khác, đã chọn ra 
được giống OM5954 có khả 
năng thích nghi tốt, năng suất 
cao, chất lượng gạo ngon. Về 
giá trị chuyển giao, mỗi kg giống 
lúa Công ty Nông Việt Phát bán 
ra, Viện Lúa ĐBSCL thu 200 
đồng; thời gian sử dụng độc 
quyền không quá 20 năm.

Tính đến tháng 5/2018, Viện 
lúa ĐBSCL đã chuyển nhượng 
quyền sở hữu và quyền sử 
dụng độc quyền 29 giống lúa 
OM. Trong đó chuyển nhượng 
quyền sở hữu cho 5 doanh 
nghiệp với 7 giống lúa trên khu 
vực toàn quốc gồm OM8017, 
OM5451, OM2514, OM2517 và 
OMCS2000, OM5953. Riêng 
giống lúa OM6976 chuyển giao 
cho Công ty CP Giống cây trồng 
Trung ương phân phối ở khu 
vực miền Trung và phía Bắc.

Đồng thời Viện lúa ĐBSCL 
có 22 giống chuyển giao quyền 

sử dụng độc quyền từng khu 
vực hoặc toàn quốc cho 20 
doanh nghiệp và một số Viện 
nghiên cứu, gồm: OM4218, 
OM9582, OM341, OM8959, 
OM344, OM Nếp 406, OM9577, 
OM18, OM4900, OM6162, 
OM7347, OM 137 (DIBAR137) 
và OM10373 (DIBAR10373) 
OM 345 (Thái Dương 9898) và 
OM 375 (SuperJasmine 9999), 
OM11735, OM20, OM9915, 
OM9921, OM368, OM429, 
OM5954.

Nguồn: Báo Nông nghiệp 
Việt Nam

Hai đơn vị cùng ký kết Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng 
độc quyền giống lúa thuần OM 5954. 

NGÀY 27/6, VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÃ KÝ KẾT 
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN GIỐNG LÚA THUẦN 
OM5954 CHO CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT.
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MICROSOFT KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC  
CHIẾN LƯỢC, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

VỪA QUA, TẠI HÀ NỘI,MICROSOFT 
ĐÃ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ 
THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI 7 ĐỐI 
TÁC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ĐỘC 
LẬP TẠI VIỆT NAM BAO GỒM, FPT 
IS, FSOFT, PSC, TINH VÂN,... ĐỂ 
TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP LƯU TRỮ 
TRÊN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY AZURE 
CỦA HÃNG.

Microsoft tin rằng sự hợp 
tác này là một bước tiến 
quan trọng giúp các 
doanh nghiệp Việt có 

thể nhanh chóng chuyển đổi 
số, đặc biệt là khi những giải 
pháp và ứng dụng ưu việt của 
các đối tác được vận hành 
trên nền tảng đám mây của 
Microsoft.

Có mặt tại buổi lễ ký kết, 
bà Andrea Mattea, Chủ tịch 
Microsoft Châu Á Thái Bình 
Dương cũng tin rằng sự hợp 
tác lần này sẽ góp phần thúc 
đẩy tiến trình chuyển đổi số của 

doanh nghiệp Việt, từ đó thúc 
đẩy chuyển đổi kinh tế của đất 
nước. Bà trích dẫn nghiên cứu 
“Giải mã những ảnh hưởng kinh 
tế của Chuyển đổi số tại khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương” 
gần đây do Microsoft phối hợp 
với IDC thực hiện, chuyển đổi 
số dự kiến sẽ đóng góp hơn 1 
nghìn tỷ đô vào GDP của khu 
vực trong năm 2021.

Nguồn: Báo công thương

Microsoft và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp ISV  
chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Ông Phạm Thế Trường, Tổng giám đốc 
Microsoft Việt Nam và Ông Phan Thanh Sơn – 

Giám đốc Công nghệ của FPT IS  
ký kết thỏa thuận hợp tác

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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01

02

03

 Công nghệ chào bán

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
a.  Quy trình thu nhận cacbonxymetylxenlulo (CMC) từ bột xenlulo thương phẩm đáp ứng được 

chất lượng sử dụng làm chất ổn định cho dược phẩm, thực phẩm: 
- Kiềm hóa 
- Công đoạn cacbonxymety hóa
- Làm sạch CMC
b.  Quy trình thu nhận cacbonxymetylxenlulo (CMC) từ bột xenlulo thương phẩm đáp ứng làm phụ 

gia cho công nghiệp gốm sứ: 
- Kiềm hóa 
- Công đoạn cacbonxymety hóa
- Làm sạch CMC
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Công nghiệp giấy - xenlulô
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
Thỏa thuận với khách hàng.
Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, 
Địa chỉ giao dịch: 59 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội; 
Email: tuananh12780@yahoo.com, Điện thoại:0948290043

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CACBONXYMETYLXENLULO (CMC) 
TỪ BỘT XENLULO THƯƠNG PHẨM
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CÔNG NGHỆ ÉP GIA NHIỆT TRONG SẢN XUẤT BÚN GẠO

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Công nghệ này giúp tăng năng suất, giảm nhân công, tăng giá trị thành phẩm và đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm.
Việc ứng dụng công nghệ ép gia nhiệt giúp bước đầu tự động hóa quy trình sản xuất bún gạo 

được sản xuất tại các cơ sở sản xuất thủ công. Từ khâu vo và ngâm gạo, xay và làm khô bột, đến 
trộn và ép sợi đều được thực hiện bằng công nghệ ép gia nhiệt, giúp sản phẩm có chất lượng đồng 
đều. Giai đoạn ngâm gạo, nếu làm bằng phương pháp truyền thống sẽ mất 48 giờ, nhưng bằng công 
nghệ ngâm gia nhiệt trong nhiệt độ 50%, sẽ giúp giảm thời gian ngâm xuống chỉ còn 4 giờ. Máy làm 
khô bột với chất liệu inox 304 giúp bột mau khô, trắng mịn tự nhiên thay vì phải sử dụng chất tẩy 
trắng không tốt cho sức khỏe.

Việc ứng dụng công nghệ ép gia nhiệt trong sản xuất bún gạo có thể coi là một bước tiến trong 
ứng dụng công nghệ và sản xuất. Toàn bộ dây chuyền khép kín này giá lắp ráp chỉ hơn 1 tỷ đồng, 
thích hợp để các cơ sở sản xuất đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất. Theo kết quả khảo sát, dây 
chuyền công nghệ ép gia nhiệt trong sản xuất bún gạo giúp giảm nguyên liệu đầu vào. Nếu như 
phương pháp sản xuất cũ, cứ 1 kg gạo cho ra 2,2 kg bún, thì công nghệ mới sẽ là 2,4 kg bún. Đồng 
thời, giá bán được tăng từ 6.000 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg. Nhân công vận hành hệ thống chỉ cần 
3 người thay vì gần 20 người như sản xuất thủ công.

Ngoài ra, công nghệ ép gia nhiệt trong sản xuất bún gạo còn được đánh giá là một giải pháp thân 
thiện với môi trường, vì nước thải trong quá trình sản xuất được xử lý tốt hơn trước khi xả ra ngoài. 
Để hệ thống công nghệ ép gia nhiệt trong sản xuất bún gạo hoạt động một cách hiệu quả nhất, cho 
sản sản phẩm dai, ngon, cần chọn phối trộn hai loại gạo có đặc tính dai và khô. Hiện các giống lúa 
được khuyến cáo sử dụng là OM2517 và OM504.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Nông nghiệp và lâm nghiệp
Cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
Chìa khóa trao tay
Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần BJ & T; 
Địa chỉ giao dịch: 142, Trần Việt Châu, Phường An Hòa, 

    Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ;
Điện thoại: 0913701936
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ 
CURCUMIN HÒA TAN TRONG NƯỚC

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Sơ lược quy trình sản xuất: 
- Bước 1: Cyclodextrin hòa tan vào 3000l nước nóng trong bình thực nghiệm dung tích 10 lít. 

Khuấy ở tốc độ 900v/p, gia nhiệt 70 độ C, nhỏ từ từ 130ml dung dịch BCA 1% khuấy đều trong 15p. 
Hạ nhiệt độ xuống 15 độ và tiếp tục khuấy trong 30 phút. 

- Bước 2: Lọc và cô loại bớt nước của dung dịch B - cyclodextrin
- Bước 3: Bổ sung 10% nước cất vào dung dịch B - cyclodextrin và tiếp tục gia nhiệt ở nhiệt độ 

70 độ C, tốc độ khuấy 900v/p.
- Bước 4: 63g Curcuminoid hòa tan trong 1200ml EtOH 96 đưa siêu âm cao tần trong 30 phút, 

tốc độ vòng khuấy 900v/p, gia nhiệt 70 độ C.
- Bước 5: Rót dịch curcumin đã được siêu âm cao tần vào dịch phụ gia đang khuấy và gia nhiệt 

ở 70 độ C. Khuấy đều và gia nhiệt trong khoảng 24h. 
- Bước 6: Hỗn hợp Curcumin tan được tháo ra và lọc sau đó cô loại dung môi và loại bớt nước 

đến khoảng 15-18%.
- Bước 7: Sấy phun, thu được bột curcumin tan
+ Đặc tính kỹ thuật curcumin tan: 
- Trạng thái: Bột màu vàng
- Mùi vị: mùi nhẹ
- Độ hòa tan: Tan trong nước
- Hàm lượng Curcumin 95%
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Kỹ thuật điện
Công nghệ hoá chất. Công nghiệp hoá chất
Xây dựng. Kiến trúc
 Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng,  
Thanh Xuân, Hà Nội, Email: tuananh12780@yahoo.com , Điện thoại:0948290043
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THIẾT BỊ THU THẬP VÀ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG DATA LOGGER DH 100-W

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Máy chủ thu thập dữ liệu DH 100-W là một máy tính chủ phục vụ việc thu thập số liệu được truyền 

nhận từ các cảm biến, thiết bị phân tích, thiết bị lấy mẫu. DH 100-W giao tiếp trực tiếp với các thiết bị 
này nhằm thu thập thông tin, lưu trữ thông tin, ra mệnh lệnh điều khiển và truyền số liệu trực tuyến 
về trung tâm xử lý. DH 100-W cũng được sử dụng để quản lý trạm và quản lý các công việc bảo trì 
trạm quan trắc.

Lĩnh vực áp dụng: Bảo vệ môi trường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: 
- Thiết bị được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam. 
- Phần mềm được các kỹ sư Việt Nam kiểm soát hoàn toàn. 
- Khả năng tuỳ biến theo yêu cầu sử dụng của khách hàng cao.
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty CP tư vấn và tích hợp công nghệ D&L*Địa chỉ: 199E Đại La, p. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội * Điện thoại: 024.66552836*Email: support@dlccorp.com.vn
 
 

MÁY IN TEM MÃ VẠCH TE300

Máy in mã vạch TSC 
TE300 hoạt động 
dưới cơ chế in chuyển 

nhiệt. Lớp vỏ bảo vệ bên ngoài 
cứng cáp, chịu được các môi 
trường khắc nghiệt. Đầu 
in và thanh cuốn có thể dễ 
dàng thay đổi mà không cần 
sử dụng công cụ nào. Tích 
hợp cả hai tính năng Gap và 
Black Mark để đăng ký nhãn 
chính xác. Máy in mã vạch 
TSC TE300 thiết kế sáng tạo, 
đáp ứng những thay đổi của  
thị trường.

Máy in mã vạch TSC TE300 
là dòng cung cấp độ phân giải 
tiêu chuẩn 8 dots/mm (203dpi). 
Tốc độ in tốt nhất đạt 6 inch/
giây và 12 dots/mm (300 dpi) 
để in với mã vạch có phông 
chữ nhỏ hoặc in ấn đồ họa. 
Máy in mã vạch TE200 là sự 
kết hợp tuyệt vời của giá cả và 

hiệu suất. Bộ xử lý 400 MHz 
nhanh chóng. Bộ nhớ 16MB 
DRAM và 8MB cho bộ lưu trữ 
flash. Chức năng lưu trữ tuyệt 
vời cho các hoạt động in ấn 
nhanh chóng.

Đơn vị chào bán: Công ty 
CP Giải pháp HACODE; Địa 
chỉ: P810, toà nhà 51 Quan 
Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội; 
Điện thoại: 024.373001138 * 
Email: info@hacode.vn 
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MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
 Quy trình công nghệ chuẩn bị hệ dung dịch 
gia keo bề mặt cho  lớp mặt, trong đó độ chịu 
bục, độ bền nén vòng và độ bền bề mặt tăng 
tương ứng so với giấy không gia keo là 41%, 
37%, 16,7% và tăng 23%, 15%, 8,3% so với 
giấy gia keo chỉ có tinh bột: 
- Công đoạn  chuẩn bị bột giấy lớp mặt UKP
- Công đoạn chuẩn bị bột giấy lớp đáy OCC
- Công đoạn biến tính tinh bột 
- Công đoạn hồ hóa tinh bột 
- Phối trộn tăng bền với dung dịch tinh bột
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Công nghiệp giấy – xenlulô

CÔNG NGHỆ GIA KEO BỀ MẶT NHẰM NÂNG CAO
 CHẤT LƯỢNG GIẤY LỚP MẶT CỦA TACTONG SÓNG

Đơn vị chào bán: Viện Công nghiệp Giấy và 
Xenluylô, Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh 
Xuân, Hà Nội, Email: tuananh12780@yahoo.
com , Điện thoại:0948290043 

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 soát: 6 chương 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: 
08.38421850 (5 line) * Email: havi19732002@
yahoo.com.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT  
VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU ĐƯỜNG THỦY

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÀ KIỂM TRA BỀ MẶT

Thiết bị đo tốc độ và kiểm tra bề mặt chi tiết 
chuyển động tuần hoàn như chuyển động 
rung, lắc và chuyển động quay. Phương 

pháp không tiếp xúc được sử dụng nhằm mục 
đích tăng hiệu quả khi thực hiện. Đặc biệt, hệ 
thống vẫn làm việc bình thường trong quá trình 
kiểm tra nên không làm ảnh hưởng tới năng 
suất làm việc của hệ thống.

Chức năng:
- Hiển thị các thông số về tốc độ, tần số trên 

LCD thuận tiện cho người sử dụng
- Sử dụng các tuỳ chỉnh trên vỏ thiết bị nhằm 

tăng cường lợi ích cho người dùng.
- Giúp người dùng quan sát một cách chân 

thực nhất về chi tiết cần kiểm tra khi đang làm 
việc bình thường.

Ứng dụng: đo và hiển thị tốc độ về tần số 
những chi tiết chuyển động tuần hoàn như tốc 
độ quay, tần số rung, lắc... Kiểm tra tình trạng 
bề mặt của chi tiết khi đang làm việc bằng mắt 
thường nhằm đánh giá kịp thời chất lượng cũng 
như dự báo sớm tình trạng cần khắc phục cho 
hệ thống.

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, T Thái Nguyên  
* Điện thoại: +84.2803847145 
* Fax: + 84.2803847403

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 động. 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.

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,  
Thái Nguyên
*Điện thoại: +84.2803847145 
*Fax: + 84.2803847403

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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03  Công nghệ  tìm mua

Tìm kiếm nhà Cung cấp MBA lực 63MVA-115/38,5/23kV, bao gồm: 
- Máy biến áp (trọn bộ, bao gồm cả tủ điều khiển từ xa và đầy đủ các phụ kiện); 
- Giá đỡ cáp tổng, giá đỡ thanh cái, giá lắp chống sét van (kèm theo máy đếm sét) 35kV, 22kV 
đồng bộ với MBA;
- Cung cấp, lắp đặt cáp đồng kèm phụ kiện nối đất trung tính, nối đất vỏ máy biến áp (tiết diện 
cáp phù hợp với công suất của MBA);
 - Kẹp cực, phụ kiện, … đầy đủ cho việc lắp đặt, đấu nối và vận hành MBA.
Người tìm mua: Ms Lê Minh Thùy
Thinh Long Group – Thinh Long Investment and Trading Corporation
Địa chỉ:  Số 58, Ngõ 322/158,  Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 09 75389759 * Email:thuylm@thinhlonggroup.com

Tìm kiếm Máy biến dòng điện 38,5kV ngoài trời

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 dòng điện 38,5kV ngoài trời với các thông số 

như sau:
Máy biến dòng điện 38,5kV ngoài trời. Kiểu: CT35-1C5OD2; Tỷ số: 20-40/5A. Dung lượng: 30VA 
CXX: 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 công nghệ sản xuất nước giặt và nước rửa chén bát

Hiện tại Công ty tôi đang tìm kiếm công nghệ sản xuất nước giặt và nước rửa chén bát với 
công suất: 2 đến 3 tấn/ca hoặc lớn hơn, chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định, tẩy rửa tốt, 
nhiều bọt, không hại da tay và môi trường.

Người tìm mua: Ms Hoàng Thị Thu Hà
Công ty TNHH JD Global Affair
Địa chỉ: Số 23, ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, 
Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
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Tìm kiếm Dây chuyền sản xuất sơn và bột bả

Tôi là Trung ở Lâm Đồng, hiện tôi đang có nhu cầu mở Xưởng sản xuất sơn nước, tôi 
muốn tìm công ty cung cấp những sản phẩm, máy móc, nguyên vật liệu...đủ cho 1 dây 
chuyền sản xuất sơn và bột bả quy mô nhỏ.

Người tìm mua: Mr Trung: 0916851738

Tìm kiếm Máy xung điện cho biến nạp gen Electroporator 5210
Tôi là Trung, hiện đang là giảng viên tại trường ĐHSP Hà Nội. Tôi đang muốn làm một số thí 

nghiệm sử dụng máy biến nạp gen bằng xung điện vào tế bào nấm và vi khuẩn. Do đó tôi muốn 
tìm kiếm các máy biến nạp như Máy xung điện cho biến nạp gen Electroporator 5210.

Người tìm mua: 
Triệu Trung: trungta@hnue.edu.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


