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v  Thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường đại học 
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Khái niệm về 

CHÍNH PHỦ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
AI-GOVERNMENT

NHỮNG KHÁI NIỆM CHÍNH ĐỂ XÂY DỰNG 
MỘT CHÍNH PHỦ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chính phủ điện tử (E-Government) sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông nhằm cải 
thiện hiệu quả của các cơ quan thuộc lĩnh vực 
công. Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo ưu việt hơn 
Chính phủ điện tử bằng cách áp dụng AI để hỗ 
trợ việc đưa ra quyết định cho các hoạt động 

chính yếu của khu vực công, đặc biệt là việc 
cung cấp các dịch vụ công, thực hiện nghĩa vụ 
công dân và đánh giá cán bộ công chức. Trọng 
tâm của Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo là Trung tâm 
Dữ liệu và Ra Quyết định Quốc gia (National 

Decision making and Data Center – NDMD). 
NDMD sẽ thu thập, lưu trữ, phân tích và áp dụng 
một lượng lớn dữ liệu liên quan đến việc cung 
cấp các dịch vụ công và đánh giá những chương 
trình công hay cán bộ công chức. Không thay thế 
cho quyền quản trị hay quy trình ra quyết định 

của con người, NDMD hướng dẫn và đưa ra 
thông báo, đồng thời đưa ra cơ sở khách quan 
cho việc cung cấp và đánh giá dịch vụ.

NGÀY 25/06/2018, VIỆN MICHAEL DUKAKIS VỀ LÃNH ĐẠO VÀ SÁNG TẠO- MDI ( HOA KỲ)  
CHÍNH THỨC CÔNG BỐ SÁNG KIẾN CHÍNH PHỦ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI-GOVERNMENT). ĐÂY 
LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÁC KHÁI NIỆM ĐỂ THIẾT KẾ MỘT CHÍNH PHỦ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐƯỢC 
NÊU RA BỞI NHÓM TÁC GIẢ GỒM BỐN NGƯỜI: ÔNG MICHAEL DUKAKIS - CHỦ TỊCH MDI; 

ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN - GIÁM ĐỐC MDI, NGUYÊN TỔNG BIÊN TẬP VIETNAMNET; GIÁO SƯ 
THOMAS PATTERSON, ĐẠI HỌC HARVARD; VÀ GIÁO SƯ NAZLI CHOUCRI, ĐẠI HỌC MIT.

Khái niệm về Chính 
phủ Trí tuệ Nhân tạo  
(AI-Government) được 

phát triển tại Viện Michael 
Dukakis về Lãnh đạo và 
Sáng tạo, đồng tác giả là 
Ông Michael Dukakis, ông 

Nguyễn Anh Tuấn, Giáo 
sư Thomas Patterson 
(Đại học Harvard) và Giáo 
sư Nazli Choucri (Đại học 
MIT).

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ các dịch vụ công 
cộng mở rộng những chức năng thiết yếu 
bao gồm :

•	Trí tuệ Nhân tạo cho dịch vụ y tế, xã 
hội; 

•	Trí tuệ Nhân tạo cho pháp luật và dịch vụ 
pháp lý; 

•	Trí tuệ Nhân tạo cho giáo dục; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho du lịch; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho giao thông công 

cộng; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho lao động; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho quản lí nông nghiệp, 

ngư nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho tài chính công; 
•	Trí tuệ Nhân tạo cho nhà ở xã hội.

CẤU TRÚC CỦA MỘT CHÍNH PHỦ TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO:

•	Trung tâm Dữ liệu và Ra Quyết định 

Quốc gia (NDMD) đóng vai trò đầu não của 
Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo. NDMD sẽ liên kết 
với tất cả các bộ, ngành và thu thập dữ liệu từ 
các bộ, ngành, các bang, các tỉnh, đơn vị cấp 
tỉnh, thành phố, làng, trường học và các đơn vị 
hành chính khác. 

•	NDMD được sử dụng như một cơ sở cho 
những chức năng dịch vụ công tự động. NDMD 
là một hệ thống hỗ trợ dựa trên nền tảng rộng 
rãi đối với việc đưa ra quyết định trong khu vực 
công.

Những nhiệm vụ cần thiết để phát triển 
một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo:

•	Xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Ra Quyết 
định Quốc gia (NDMD); 

•	Xây dựng quy định cho các dịch vụ công 
tự động; 

•	Cung cấp cơ chế đánh giá tính hiệu quả 
của các lãnh đạo hoặc công chức; 

•	Tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ xã 
hội; 

•	Thiết lập quy tắc dành cho việc ra quyết 
định trong tất cả các cơ quan của Chính phủ; 

•	Thành lập đơn vị để triển khai thực hiện 
và đánh giá; 

•	Sáng tạo phương pháp hỗ trợ công dân 
thông qua việc sử dụng ID khối chuỗi (block 
chain ID) đối với các thực thể, bao gồm công 
dân, tập đoàn, tổ chức và tổ chức xã hội.

Việc lập ra các dịch vụ công tự động 
được AI hỗ trợ cần lưu ý:

•	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng 
đồng và dịch vụ xã hội

Xây dựng các bệnh viện Trí tuệ Nhân tạo và 
các dịch vụ xã hội khác, đặc biệt là cho vùng sâu, 
vùng xa, vùng nông thôn và miền núi.

•	Giáo dục
Mô hình trường Trí tuệ Nhân tạo , đặc biệt là 

cho vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và miền 
núi.

•	Pháp luật và dịch vụ pháp lý
Xây dựng luật pháp và các dịch vụ pháp lý 

bằng Trí tuệ Nhân tạo.
•	Giao thông công cộng

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo thông tin và hỗ 
trợ giao thông công cộng.

•	Du lịch
Các dịch vụ công Trí tuệ Nhân tạo đối với 

du lịch.
•	Lao động

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hướng dẫn việc 
làm và lao động.

•	Quản lí nông nghiệp, ngư nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hướng dẫn quản 
lí nông nghiệp, ngư nghiệp và tài nguyên thiên 
nhiên.

•	Tài chính công
Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo thu thập và giám 

sát doanh thu.
•	Nhà ở xã hội

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo xác lập mục tiêu, 
phân bổ và giám sát nhà ở xã hội.

Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo là một bộ phận 
trong mô hình Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (Artificial 
Intelligence World Society – AIWS) do Viện 
Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo phát 
triển. Mô hình này bao gồm bảy lớp, trong đó có 
hai lớp liên quan đến Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo 
AI-Government.

( Theo : Michael Dukakis - Institute for 
Leadership & Innovation) 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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NGÀY 28/06/2017, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ 
BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 10/2017/TT-BKHCN, QUY ĐỊNH 
VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, DUY TRÌ 
VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ.

VÀI GỢI Ý ĐỂ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KH&CN

 TIỆM CẬN VỚI YÊU CẦU  
CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 4

Chắc chắn, các cơ sở dữ 
liệu thành phần của cơ sở 
dữ liệu quốc gia này sẽ 
góp phần không nhỏ trong 

việc quản lý tốt hơn các thông 
tin - dữ liệu có liên quan tới 
khoa học và công nghệ và góp 
phần vào việc cải thiện năng 
lực chính phủ điện tử ở Việt 
Nam.

Để cơ sở dữ liệu quốc gia 
này không chỉ góp phần cải 
thiện chính phủ điện tử ở Việt 
Nam, mà còn góp phần và có 
khả năng tiệm cận tới những 

yêu cầu mới của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 
4.0), bài viết này mong muốn 
đưa ra vài gợi ý.

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC 
GIA VỀ KH&CN CÓ KHẢ 
NĂNG VÀ NÊN LÀ MỞ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
khoa học và công nghệ có 
những điều kiện cơ bản để trở 
thành một cơ sở dữ liệu cung 
cấp các dữ liệu của nó như là 
các dữ liệu mở thông qua các 
điều khoản, hạng mục sau đây 

được nêu trong thông tư:

Dữ liệu không là các dữ liệu 
bí mật quốc gia. ‘Thông tư này 
không áp dụng với các tài liệu 
thuộc danh mục bí mật nhà 
nước’ và ‘Thông tư này không 
áp dụng với Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an’.

Cơ sở dữ liệu được xây 
dựng bằng tiền ngân sách do 
nhà nước cấp. ‘Kinh phí xây 
dựng, duy trì và phát triển cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ được bảo đảm bằng 
ngân sách nhà nước dành cho 
khoa học và công nghệ (ngân 

Các nguyên tắc dữ liệu FAIR.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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sách trung ương, ngân sách 
địa phương) và huy động từ 
các nguồn kinh phí khác’.

Mọi thành phần trong xã hội 
có khả năng truy cập tới cơ sở 
dữ liệu. ‘Bảo đảm quyền của 
các tổ chức, cá nhân được tiếp 
cận, khai thác, sử dụng thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ phù 
hợp với quy định của pháp luật.’

B. HƯỚNG TỚI ĐÁP ỨNG 
CÁC YÊU CẦU CỦA CMCN 
4.0

Để cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ trở 
thành MỞ và có khả năng tiệm 
cận được tới các yêu cầu mới 
của CMCN 4.0, ngoài những 
điều đã được nêu trong thông 
tư, có lẽ những điều sau đây là 
những ưu tiên hàng đầu, cần 
thiết triển khai thực hiện càng 
sớm có thể càng tốt để dữ liệu 
không chỉ dành cho con người 
đọc/hiểu, mà còn cho máy đọc/

hiểu được. Vì lý do này, cần 
thiết:

1- Đưa ra/Xây dựng và/hoặc 
thừa nhận các nguyên tắc dữ 

liệu tìm kiếm được, truy cập 
được, tương hợp được và sử 
dụng lại được – FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Re-
usable). Đây là các nguyên tắc 
đã được các bộ trưởng khoa 
học các quốc gia G7 thống nhất 
và đã và đang được triển khai 
tại châu Âu dưới cái ô của Khoa 
học Mở và Dữ liệu Mở.

2- Đưa ra/Xây dựng chính 
sách chung cho nội dung, nhấn 
mạnh tới việc tuân thủ các tiêu 
chuẩn mở quốc tế và mã nhận 
diện vĩnh viễn được thừa nhận 
cho việc truy cập và sử dụng lại 
dữ liệu; việc loại bỏ bản ghi khỏi 
cơ sở dữ liệu; và sự trường tồn 
của dữ liệu.

Cả 2 nội dung được nêu ở 
đây đều là các yêu cầu cơ bản 
được áp dụng cho các dữ liệu 
của các dự án được nhà nước 
cấp vốn ở châu Âu hiện nay, ví 
dụ như trên trang Zenodo, một 
trang quản lý các dữ liệu, với 
hơn 90% là các dữ liệu mở, của 
Ủy ban châu Âu mà Việt Nam 
rất nên học tập.

Cả 2 nội dung được nêu ở 

đây, nếu được thực hiện, thì 
không chỉ có khả năng áp dụng 
cho cơ sở dữ liệu quốc gia về 
khoa học mở, mà còn cho tất 
cả các cơ sở dữ liệu nào muốn 
tiệm cận tới việc đáp ứng các 
yêu cầu của CMCN 4.0 . Còn 
với những gì được nêu như 
trong thông tư ở trên, cho dù 
được làm hoàn chỉnh và hoàn 
hảo, cũng chỉ thuần túy là nhập 
dữ liệu vào và truy xuất dữ liệu 
ra từ các cơ sở dữ liệu thành 
phần để phục vụ cho mục 
đích quản lý và sử dụng thông 
thường của con người, còn 
máy không có khả năng để đọc/

hiểu được.
Trong khuôn khổ của một bài 

báo, là không thể nêu chi tiết 
nội dung 2 mục được nêu này. 
Hy vọng chúng sẽ được nêu cụ 
thể trong một bài báo khác.

LÊ TRUNG NGHĨA, 
Chuyên gia về khoa học mở, 

cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Quốc gia về Công 
nghệ Mở (RDOT), Bộ KH&CN.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Giảm mạnh mặt hàng  
phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành

Thống kê của Tổng 
cục Hải quan cho thấy, 
tính đến nay các bộ, 
ngành đã sửa đổi, bổ 
sung 80/87 văn bản, số 
lượng mặt hàng thuộc 
diện quản lý và kiểm 
tra chuyên ngành giảm 
khoảng 4.400 mặt hàng. 

Theo thống kê chưa đầy 
đủ của Tổng cục Hải 

quan về hoạt động kiểm 
tra chuyên ngành (KTCN) trong 5 tháng đầu năm 2018, 
Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, 
thống kê được tổng số 337 văn bản quy phạm pháp luật 
về quản lý, KTCN và đã đề nghị các bộ, ngành sửa đổi, 
bổ sung được 80/87 văn bản; ban hành được hơn 60 
danh mục hàng hóa theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC. 
  Nghị định số 74/2018/NĐ-CP cũng quy định cụ thể, thống 
nhất về hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. 
Do đó, cùng với chủ trương xã hội hóa hoạt động đánh giá 
sự phù hợp, Nghị định 74/2018/NĐ-CP cơ bản đã quy định 
trình tự, cánh thức chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp 
trên toàn quốc, để giảm thiểu các khó khăn vướng mắc của 
doanh nghiệp.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã chuyển 91% nhóm 
sản phẩm hàng hóa với 93,3% loại sản phẩm cụ thể phân 
theo mã HS do Bộ quản lý sang cơ chế hậu kiểm, cụ thể đã 
cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm, hàng hóa với 299 loại sản 
phẩm cụ thể phân theo mã HS phải kiểm tra trước thông 
quan xuống còn 02 nhóm sản phẩm, hàng hóa phải kiểm 
tra.

Liên kết nguồn tin: http://vietq.vn/giam-manh-
mat-hang-phai-quan-ly-va-kiem-tra-chuyen-

nganh-d145997.html

 “Diễn đàn Blockchain Việt Nam 2018: Tầm nhìn 
và Xu hướng phát triển” 

“Diễn đàn Blockchain Việt Nam 2018: Tầm nhìn và Xu hướng 

phát triển” (Blockchain Forum 2018) do Bộ KH&CN tổ chức diễn 

ra vào ngày 14/6/2018 tại Hà Nội quy tụ nhiều chuyên gia trong và 

ngoài nước, đại diện cho các quốc gia đã ứng dụng thành công 

blockchain.

hằm cung cấp cái nhìn toàn cảnh nhất về tình hình phát 
triển công nghệ Blockchain trên thế giới cũng như tại 

Việt Nam, Diễn đàn Blockchain 2018 do Bộ Khoa học và 
Công nghệ phối hợp cùng báo VnExpress đã được tổ chức 
vào sáng ngày 14.6.2018 tại Hà Nội.Đại diện Bộ Tư pháp, 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước; các 
chuyên gia đến từ nhiều nước như Anh, Malta, Singapore, 
Malaysia, Nhật Bản,… đã tham dự sự kiện. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh nhấn mạnh, Bộ KH&CN sẽ triển khai nhiều hoạt 

động phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain như hỗ trợ 
phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain thông qua các 
chương trình KH&CN cấp quốc gia, Chương trình KH&CN 
về Chính phủ điện tử; Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 
quốc gia về CMCN 4.0mà hiện nay Bộ KH&CN đang hoàn 
thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ưu 
tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện dự án có 
ứng dụng công nghệ Blockchain thông qua Đề án “Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 
2025”.

Nguồn : Bộ KH&CN Hội thảo “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 
“Thu hút và chuyển giao công nghệ trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài”. Đây là một sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết 30 năm 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương là đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội 

thảo có đại diện của các cơ quan: Ban kinh tế Trung ương; Ủy ban khoa học và 
công nghệ của Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; 
Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành có liên quan;  Đại diện UBND, Cơ quan 
đăng ký đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ của một số địa phương như: Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, 
Bình Dương, Đồng Nai; các Hiệp hội trong và ngoài nước và một số doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung quan trọng, đó là: (i) thực trạng thu hút và chuyển giao công nghệ trong khu 
vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN; (ii) Kinh nghiệm quốc tế về thu hút và chuyển giao công nghệ - Bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam; (iii) Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút chuyển giao công nghệ qua kênh đầu tư 
trực tiếp nước ngoài.

                                                    Nguồn: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ- Bộ KH&CN 

Toàn cảnh Hội thảo.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 
quý I/2018 còn 78.390 mặt hàng chịu sự kiểm 

tra chuyên ngành. Ảnh: Báo Hải Quan 

ĐIỂM TIN KH&CN
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Toàn cảnh Hội thảo.

Triển lãm “Khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp  
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên năm 2018”

Tối ngày 28/6/2018, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Chương trình Triển lãm 
Khoa học - Công nghệ phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây 

Nguyên đã chính thức được khai mạc. Đến dự Lễ Khai mạc có sự tham gia của Ông Phan 
Xuân Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN); Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa; Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cùng các đồng chí Lãnh 
đạo, đại diện của hơn 20 tỉnh/ thành phố và trên 200 doanh nghiệp tại các tỉnh Vùng Duyên Hải Nam Trung bộ - Tây 
nguyên.

Chương trình Triển lãm Khoa học - Công nghệ phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ - Tây Nguyên 
do Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 
cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt được giao phụ trách thực hiện. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày 
(từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 01/7/2018) với sự tham gia của hơn 150 gian hàng, trưng bày hàng trăm thiết bị, công 
nghệ, sản phẩm KH&CN tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất, phát triển nông nghiệp.

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN- Bộ KH&CN

Các đồng chí Lãnh đạo  
cắt băng khai mạc triển lãm.

Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế được hỗ trợ  
truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch

T h ú c 
đẩy, hỗ trợ 
các doanh 
n g h i ệ p 
trên địa 
bàn tỉnh 
T h ừ a 
Thiên Huế 
xây dựng, 
áp dụng 
hệ thống 
truy xuất 

nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch. 

Ngày 30/ 6 /2018, tại thành phố Huế, lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác thúc đẩy, hỗ trợ các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng, 
áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã 
số mã vạch giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

Tham dự lễ ký kết, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế, có ông Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch 

UBND tỉnh và ông Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc sở KH&CN. Về phía Tổng cục TCĐLCL, có ông Trần 
Văn Vinh, Tổng cục trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL, cùng toàn thể các lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị 
xã và UBND TP.Huế và doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liên kết nguồn tin:  http://vietq.vn/doanh-nghiep-
thua-thien-hue-sap-duoc-ho-tro-truy-xuat-nguon-goc-

ung-dung-ma-so-ma-vach-d146120.html

Hội thảo “Định hướng xây dựng kinh tế số 
Việt Nam”

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước và cộng 
đồng doanh nghiệp đánh giá về thực tiễn kinh tế số 
tại Việt Nam, từ đó thảo luận để đưa ra các đề xuất cụ 
thể phục vụ cho xây dựng Đề án Kinh tế số Việt Nam, 
Hội thảo “Định hướng xây dựng Kinh tế số Việt Nam” 
đã được Bộ Công thương phối hợp với Diễn đàn Kinh 
tế thế giới (WEF) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28/6. 

Tham dự Hội thảo có Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng 
Bộ Công thương; Ông Justin Wood, Trưởng đại diện 

WEF khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đại diện một 
số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; các chuyên 
gia của WEF, WB, JETRO; và đại diện của nhiều doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.

Đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Đào 
Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao đã tham 
dự và có bài phát biểu tại Hội thảo với chủ đề “Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4: Động lực cho phát triển Kinh tế số 
Việt Nam”.

Nguồn: Vụ Công nghệ cao- Bộ KH&CN 

Toàn cảnh Hội thảo (Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân).

ĐIỂM TIN KH&CN
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Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 8
 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm 

 năng lượng & năng lượng xanh - Enertec Expo 2018

Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 8 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng & năng lượng 
xanh – Enertec Expo 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18/7/2018 – 21/7/2018 tại Trung 
tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua Triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam đã tìm hiểu và đổi mới về khoa học và công 
nghệ thiết bị ngành điện, phát triển các nguồn năng lượng mới, hướng tới sử dụng hiệu quả và tiết 
kiệm các nguồn năng lượng để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 
Trong khuôn khổ triển lãm sẽ liên tục diễn ra các hội thảo chuyên ngành; Chương trình kết nối giao 
thương B2B; Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại: Tham quan, làm việc trực tiếp với 
các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. 
Thông tin triển lãm:

Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 8 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng & năng lượng 
xanh – Enertec Expo 2018 
Thời gian: Từ 18/07 đến 21/07/2018 
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh,  
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược tại Đà Nẵng - 
MEDI-PHARM DANANG

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược 
tại Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 
được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố 

Đà Nẵng từ ngày 18 – 21/07/2018 tại Trung tâm 
Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng với các sản phẩm, 
công nghệ hiện đại như: Dược phẩm/ Thực 
phẩm chức năng, Thiết bị y tế, Bệnh viện/ Phòng 
khám, Nha khoa/ Nhãn khoa, Du lịch y tế, Thiết 
bị hỗ trợ kỹ thuật, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, 
Hoá chất/ Thiết bị phân tích thí nghiệm, Thiết bị 
sản phẩm làm đẹp, Thiết bị và sản phẩm khác... 

Triển lãm sẽ mở ra cơ hội để các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu quảng 
bá sản phẩm, giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh 
doanh, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế tại 
Đà Nẵng, Miền Trung và Tây Nguyên nhằm 
nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ y tế đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

Thông tin triển lãm:
Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược tại 

Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 

Thời gian: Từ 18 - 21/ 07/ 2018 

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Số 9 
Cách Mạng Tháng 8, Khê Trung, Quận Cẩm Lệ, 
TP. Đà Nẵng.
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GẦN ĐÂY, GIỚI NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI RẤT QUAN TÂM ĐẾN CÔNG 
NGHỆ BLOCKCHAIN, THỂ HIỆN Ở SỐ SÁNG CHẾ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ 

TĂNG ĐỘT BIẾN TRONG BA NĂM VỪA QUA. CÔNG NGHỆ MỚI NÀY ĐƯỢC DỰ 
BÁO SẼ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHIỀU LĨNH VỰC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.

Tác giả Satoshi Nakamoto có bài viết đăng 
trên mạng internet vào năm 2008 về sự 
hình thành khối các giao dịch kết nối trong 
chuỗi với nhan đề “Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System”, bài viết này có đề cập 
đến công nghệ Blockchain dù không sử dụng 
thuật ngữ này. Một năm sau đó, Satoshi Nakamoto 
sáng tạo mạng lưới Bitcoin và Blockchain. Từ đó, 
sự hình thành Blockchain đầu tiên được xác định 
khi Bitcoin được tạo ra (lưu ý là Blockchain không 
phải là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Bitcoin 
được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các 
công nghệ mật mã khác kết hợp với Blockchain). 
Tuy nhiên, đến nay, tác giả Satoshi Nakamoto th 
ực chất là ai vẫn chưa được xác định.

Blockchain (chuỗi khối), hiểu đơn giản là công 
nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin, là một công 
nghệ mã hóa phức tạp. Trong đó, mỗi khối (block) 
là một hồ sơ chứa dữ liệu về giao dịch/thông 
tin để được xác nhận là một phần hợp lệ của 
Blockchain. Mỗi khối được liên kết với khối trước 
đó nhờ mã hóa tạo thành chuỗi (chain).
IIPRD, công ty tư vấn sáng chế (SC) và hỗ trợ 
pháp lý hàng đầu ở Ấn Độ, phân tích xu hướng 
công nghệ Blockchain dựa trên dữ liệu sáng chế 
của Thomson Innovation và Questel Orbit đã cho 
thấy, công nghệ này được quan tâm nghiên cứu 
phát triển trong những năm gần đây. Theo đó, 
trước năm 2013, có rất ít SC đăng ký liên quan 
đến công nghệ Blockchain. Nhưng từ đó đến nay, 
số lượng SC về lĩnh vực này tăng mạnh, nhiều 
nhất là năm 2015, có đến 93 SC được đăng ký 
(BĐ1).

 

Mỹ là nước có nhiều đơn đăng ký SC liên 
quan đến Blockchain (208 SC), tiếp theo là Trung 
Quốc có 87 đơn đăng ký (BĐ2).

BĐ2: Sáng chế về Blockchain được nộp 
đơn ở các nước

Đơn vị có nhiều đơn đăng ký SC liên quan 
đến Blockchain là ngân hàng Bank of America 
(10 SC), kế đến là công ty Bubi (9 SC), IBM (8), 
Coinplug Lnc (8) (BĐ3).

BĐ3: Số lượng sáng chế về Blockchain 
của các đơn vị

Xu hướng nghiên cứu công nghệ Blockchain 
dựa theo số phân loại SC quốc tế thể hiện trong 
BĐ4. Các lĩnh vực có nhiều SC đăng ký là:

•	 H04L (34%): bao gồm các hệ thống và 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN 
qua dữ liệu sáng chế

BĐ1 : Phát triển số lượng sáng chế về 
Blockchain

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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thiết bị để truyền tín hiệu dạng rời rạc kể cả 
truyền dữ liệu, các phương pháp và thiết bị 
kiểm tra các hệ thống này.

•	 G06F (33%): các phương pháp và thiết 
bị xử lý dữ liệu, thiết bị nối các phần tử chức 
năng, đặt địa chỉ hoặc định vị; các phương 
pháp và thiết bị biến đổi; các chương trình 
kiểm tra, phát hiện lỗi, giám sát.

•	 G06Q (16%): hệ thống hay phương pháp 
xử lý dữ liệu, đặc biệt thích hợp cho quản trị, 
thương mại, tài chính, tư vấn dự báo, ….

•	 G09C (7%): các thiết bị mã hóa hoặc giải 
mã dùng cho chữ mật và các phương pháp 
sao chép ký mật khác, truyền tin ký mật.

•	 G11B (2%): lưu trữ thông tin dựa trên sự 
chuyển dịch tương đối của vật ghi và máy biến 
đổi.

•	 H03K (2%): kỹ thuật xung.

BĐ4: Tỉ lệ sáng chế về Blockchain theo số 
phân loại IPC

Ghi chú: H04L, G06F, G06Q, G09C, G11B, 
H03K là số phân loại sáng chế quốc tế IPC 

(International Patent Classification).
Cơ chế hình thành mạng lưới Blockchain có 

thể mô tả sơ lược như sau:
Mỗi giao dịch/thông tin ban đầu sẽ được ghi 

thành một khối (block). Sau khi được phần lớn 
máy tính tham gia mạng lưới (được gọi là nút - 
node) xác minh hợp lệ, khối này sẽ được ghép 
vào chuỗi (chain) các giao dịch trước đó (tức 
khối trước đó) tạo thành chuỗi khối (Blockchain). 
Chuỗi khối cứ thế được mở rộng và các khối đã 
đưa vào sẽ ở đó vĩnh viễn, không chỉnh sửa hay 
xóa bỏ được. Các nút tham gia mạng lưới sẽ tự 
động tải toàn bộ chuỗi khối về, hành động này 
chính là “mỗi người giữ một sổ cái” để kiểm tra, 
đối chiếu.

Sổ cái (Ledger) là sổ ghi nhận tất cả các 
giao dịch. Trong mạng lưới tiền kỹ thuật số, các 
máy tính tham gia sau khi thực hiện một giao 

dịch được xác minh hợp lệ sẽ được nhận phần 
thưởng là đồng tiền kỹ thuật số (trong mạng lưới 
Bitcoin là nhận được đồng bitcoin) – hành động 
này được gọi là “đào”.

Việc cập nhật sổ cái, so sánh, sao chép đồng 
bộ trên mạng máy tính thực chất là quá trình giải 
các thuật toán phức tạp đã được lập trình, đòi 
hỏi máy tính có cấu hình mạnh và tốn thời gian 
mới có thể thực hiện được, vì thế sẽ tốn nhiều 
điện năng cho máy tính hoạt động.

Phân tích thông tin SC cho thấy, các nhà 
nghiên cứu quan tâm nhiều đến Sổ cái công 
khai (Public ledger), chiếm 54% số lượng SC; kế 
đến là Sổ cái phân tán (Distribute Ledger), chiếm 
37%; và Sổ cái riêng (Private ledger) chiếm 7% 
(BĐ5).  

BĐ5: Tỉ lệ SC theo loại sổ cái trong 
Blockchain

Blockchain còn được xem là mô hình tính 
toán mạng, bởi nền tảng để Blockchain hoạt 
động là các thuật toán. Thông qua SC đăng 
ký để bảo hộ các thuật toán trong công nghệ 
Blockchain, thuật toán Bằng chứng xử lý và 
Mã băm được đăng ký bảo hộ nhiều nhất. 
Bằng chứng xử lý/Mã băm (Proof of Work/
Hashing) chiếm 67% số lượng các SC về thuật 
toán trong Blockchain; Bằng chứng cổ phần 
(Proof of Stake  (16%); giao thức Ripple hay 
mạng lưới thanh toán Ripple chiếm 15% (BĐ6). 

BĐ6: Tỉ lệ SC theo thuật toán trong 
Blockchain

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Có các phương thức xác thực khác nhau 
được sử dụng trong công nghệ Blockchain 
như: Khóa công khai (Public key), Khóa cá nhân 
(Private key), Chữ ký số (Digital Signatures) và 
Nhận dạng người dùng (User Identity). Chiếm tỉ 
lệ cao trong số lượng SC về các phương thức 
xác thực là Khóa công khai và Khóa cá nhân, 
mỗi loại khóa này đều có tỉ lệ là 34%, kế đến là 
Chữ ký số (19%) (BĐ7).

BĐ7: Tỉ lệ SC theo phương thức xác thực 
trong Blockchain

Liên quan đến các thuật toán mã hóa bảo mật 
trong Blockchain, có nhiều SC đăng ký bảo hộ 
là các thuật toán về Mật mã/Mã hóa/Thuật toán 
DES (39 %) và thuật toán sử dụng Hàm băm 
(Hash Algorithm) (38%) (BĐ8).

BĐ8: Tỉ lệ sáng chế theo thuật toán mã 
hóa bảo mật trong Blockchain

Ghi chú
•	 DES (Data Encryption Standard) là một 

thuật toán được IBM giới thiệu vào năm 1974 
được gọi tên là thuật toán Lucifer. Năm 1976, 
sau một số sửa đổi, Lucifer được Viện Tiêu 
chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (National 
Institute of Standards and Technology) công 
nhận là chuẩn quốc gia và đổi tên thành DES. 
Chuẩn mã dữ liệu DES có thể xem là hệ mã 
khối thông dụng xuất hiện đầu tiên trên thế 
giới. 

•	 RSA (Rivest-Shamir-Adleman): là một hệ 

mã hóa bất đối xứng được phát triển bởi Ron 
Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman, được 
sử dụng rộng rãi trong mã hóa và công nghệ 
chữ ký số.
Công nghệ Blockchain tạo điều kiện cho 

người mua và người bán, người cung cấp dịch 
vụ và người cần dịch vụ có thể tương tác trực 
tiếp với nhau mà không cần nhờ vào trung gian. 
Ví dụ như ngân hàng là trung gian giữa người 
chuyển tiền và người nhận tiền, nhưng với các 
giao dịch tiền kỹ thuật số thì không cần sự tồn 
tại của ngân hàng. Có mặt đầu tiên trong mạng 
lưới tiền kỹ thuật số Bitcoin, đến nay, Blockchain 
được nhiều nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh 
vực khác nhau, nhưng chiếm đa số vẫn là lĩnh 
vực tiền tệ/thương mại, chiếm 46% số đơn đăng 
ký bảo hộ SC, kế đến là ứng dụng trong doanh 
nghiệp (5%) (BĐ9).

Blockchain được dự báo sẽ là công nghệ nền 
tảng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong tương 
lai như  ngân hàng - tiền tệ,quản lý nhận dạng 
và nhận diện kỹ thuật số, truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm vận tải, giao dịch tài sản, dịch vụ 
thuê mướn, dịch vụ du lịch, dịch vụ công, bảo 
hiểm, bầu cử kỹ thuật số, chăm sóc sức khỏe, 
chứng nhận bằng cấp,...

BĐ9: Tỉ lệ SC về Blockchain theo việc 
cung cấp nền tảng ứng dụng cho các lĩnh 

vực

(Ghi chú: Các biểu đồ trong bài được trích từ tài 
liệu phân tích công nghệ Blockchain của IIPRD, 
công ty tư vấn sáng chế và hỗ trợ pháp lý hàng 
đầu  ở Ấn Độ.)

                           Nguồn : www.cesti.gov.vn
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Việt Nam về cơ bản vẫn là 
quốc gia đi sau trong công 
nghiệp 4.0, tuy nhiên 
nhiều chuyên gia nhận 

định chúng ta vẫn còn cơ hội 
với blockchain, lĩnh vực công 
nghệ cho phép con người kết 
nối và giao dịch với nhau một 
cách thông minh. Như nhận 
định của ông Đặng Minh Tuấn 
- Giám đốc Trung tâm nghiên 
cứu blockchain QNET1: “Nếu 
muốn xây dựng các trung tâm 
tài chính lớn, hay các trung tâm 

nghiên cứu lớn của thế giới thì 
Việt Nam gần như không có cơ 
hội; nhưng với blockchain 
chúng ta có cơ hội rất lớn vì tất 
cả các nước trên thế giới cũng 
đang ở bước khởi đầu.”

Tuy nhiên, một trong những 
điều kiện không thể thiếu để các 
doanh nghiệp nắm bắt được cơ 
hội là một hành lang pháp lý 
cho phép họ thực hiện các hoạt 
động đầu tư, kinh doanh liên 
quan tới blockchain một cách 

thông thoáng.

Ông Vương Quang Long, 
Sáng lập và Giám đốc của 
Tomochain - công ty hoạt động 
về ứng dụng blockchain tại Việt 
Nam - cho biết công ty cần rất 
nhiều nhân lực kỹ thuật cao với 
mức lương tương xứng, mà 
để có nguồn lực đáp ứng yêu 
cầu này doanh nghiệp phải gọi 
vốn đầu tư từ quốc tế. Song 
với những rào cản pháp lý hiện 
hành ở Việt Nam, Tomochain 

HÀNH LANG PHÁP LÝ 
điều kiện cần để phát triển blockchain

Công nghệ blockchain sẽ thúc đẩy sự 
“bắt tay” giữa fintech và ngân hàng. 

Ảnh: INT

ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ CƠ HỘI, VIỆT NAM CẦN TẠO ĐIỀU 
KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ BLOCKCHAIN, MÀ ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ THIẾU 
TRƯỚC HẾT LÀ MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ.
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buộc phải đăng ký công ty ở 
Singapore, dù 90% đội ngũ kỹ 
sư là người Việt.
XÂY DỰNG KHUNG PHÁP 
LÝ CẦN LƯỜNG TRƯỚC 
CÁC RỦI RO

Nhận thấy sự cần thiết của 
việc xây dựng hành lang pháp 
lý cho doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực blockchain, trong 
thời gian qua một số cơ quan 
chức năng của Việt Nam đã bắt 
đầu có những dịch chuyển cần 
thiết. Ông Nguyễn Thanh Tú 
- Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân 
sự và kinh tế - Bộ Tư pháp cho 
biết, tại Nghị quyết 23 của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng 
ngày 22/3/2018 về chiến lược 
phát triển công nghệ Việt Nam 
năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2045, Bộ Tư pháp đã vạch ra 
định hướng Việt Nam phải đi tắt 
đón đầu trong công nghiệp 4.0, 
phải xác định trọng tâm của 
blockchain.

Vai trò của Nhà nước, theo 
ông Tú cần giải quyết 4 điểm: 
1/ khuyến khích việc sử dụng, 
giao dịch, trao đổi tài sản dựa 
trên blockchain; 2/ Nhà nước 
khuyến khích doanh nghiệp 
áp dụng blockchain. 3/ Tạo ra 
khung pháp lý an toàn, minh 
bạch, bảo vệ ba bên. 4/ Các 
bộ, ngành phải rà soát về luật, 
các quy định hạn chế sự phát 
triển của blockchain cần loại 
bỏ, những điều giúp phát triển 
thì cần bổ sung.

Tuy nhiên, theo ông Đàm 
Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ 
Công nghệ cao, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, chúng ta vẫn 
cần tiếp tục nghiên cứu thấu 
đáo về blockchain, nhận diện 
các ưu việt và lường trước cả 
những rủi ro. Cùng quan điểm 
này, ông Đặng Minh Tuấn cho 
rằng công nghệ blockchain còn 
mới, chưa ổn định, sẽ tiếp tục 
thay đổi, nên cần có nghiên 
cứu sâu và dài để hiểu rõ bản 
chất của công nghệ blockchain, 

đồng thời Nhà nước và các cơ 
quan chức năng phải có sự 
kiểm soát đối với tiền mã hóa 
cũng như các dự án ứng dụng 
công nghệ blockchain.
CẦN MỘT “KHOÁN 10” VỚI 
BLOCKCHAIN?

Để không rơi vào tình trạng 
chần chừ bỏ lỡ cơ hội, trong 
khi chưa thể đánh giá toàn diện 
ngay tất cả những lợi ích và rủi 
ro từ blockchain, nên chăng 
cần một hành lang pháp lý 
mang tính thí điểm đối với loại 
công nghệ giàu tiềm năng này?

Ông Đặng Minh Tuấn bày tỏ: 
“Chúng ta từng có những chính 
sách đưa Việt Nam có những 
bước đột phá như khoán 10, để 
từ một nước đói nghèo, nhập 
khẩu gạo, trở thành nước xuất 
khẩu gạo. Vì vậy, chúng tôi 
mong có một chính sách ‘khoán 
10’ trong công nghệ, đặc biệt 
trong lĩnh vực blockchain”.

Theo đánh giá của ông Dane 
Elliott, Giám đốc kinh doanh 
Achain, yêu cầu xây dựng các 
quy định cụ thể để điều phối 
phát triển ứng dụng blockchain 
đang đặt ra không chỉ riêng với 
Việt Nam mà với nhiều quốc gia 
khác trên thế giới. Ông nhấn 

mạnh: “Ấn Độ, Trung Quốc hay 
Việt Nam là những nước phát 
triển về ứng dụng blockchain 
nhưng vẫn chưa có khuôn khổ 
pháp lý toàn diện. Đặc biệt, Việt 
Nam có nhiều tiềm năng để thu 

hút vốn đầu tư từ các công ty 
nước ngoài. Bởi vậy, việc xây 
dựng cơ chế pháp lý sẽ góp 
phần mang lại nhiều thuận 
lợi để phát triển ngành công 
nghiệp tiềm năng này”.

(1) Trung tâm nghiên cứu 
blockchain QNET thuộc Công 
ty cổ phần Giáo dục và Công 
nghệ QNET được thành lập bởi 
các chuyên gia trong ngành 
phần mềm, nghiên cứu mật 
mã và blockchain. Trung tâm 
tập trung nghiên cứu phát 
triển các phương pháp đào tạo 
blockchain chuyên sâu.

Nguồn:  Báo Khoa học & 
Phát triển 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề án 
844 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025, qua đó có thể tạo không gian cần thiết để lĩnh 
vực blockchain có điều kiện phát triển tại Việt Nam. Theo ông 
Đàm Bạch Dương, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tích cực 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng chính sách ưu đãi 
tín dụng trong ngành công nghiệp 4.0, và nếu không có gì thay 
đổi, trong tháng Tám Thủ tướng sẽ giao cho Ngân hàng Nhà 
nước đưa ra những khung hỗ trợ các công ty fintech.

“Chúng tôi cho rằng, các doanh nghiệp ứng dụng blockchain 
cần thay đổi hai thứ quan trọng đó là về quy trình nghiệp vụ và 
mô hình tổ chức về mặt nhân sự. Nếu chỉ tập trung vào công 
nghệ sẽ rất khó triển khai. Với tư cách là cơ quan quản lý, chúng 
tôi đang đồng hành cùng các bạn”. Ông Phạm Tiến Dũng –  
Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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Thế giới hiện đại đã có smartphone, thành 
phố thông minh và rất nhiều tiện ích kết nối 
khác. Nhưng có một điều thực sự chúng ta 
chưa làm được, đó là hệ thống đường 

thông minh.

 
Hệ thống đường thông minh sắp trở thành hiện thực.

Bạn có thể thấy, những con đường trải dài 
khắp mọi nơi trên thế giới và chúng cũng đóng 

vai trò rất lớn trong đời sống của con người. Có 
điều, con người không thể làm được điều gì khác 
ngoài việc chỉ đi trên chúng. Tuy nhiên, một start-
up công nghệ có tên Integrated Roadways tại 
Kansas City đang ấp ủ một ý tưởng táo bạo với 
những con đường.

Theo tờ Kansas City Star, start-up Integrated 
Roadways đang ấp ủ tham vọng về những con 
đường thông minh, biến chúng trở nên an toàn 
và đa năng hơn nhờ công nghệ thông minh.

Ý tưởng của Integrated Roadways liên quan 
đến việc thay thế nhựa đường bằng các lớp 

bê tông đặc biệt giúp biến một con đường bình 
thường trở nên thông minh, có khả năng phát 
hiện xe và vị trí của xe trong thời gian thực.

\

 

Cấu tạo của đường thông minh.

Nếu nắm được vị trí và tốc độ của xe, đường 

thông minh có thể trở thành «người báo tin” rất 
hiệu quả trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ngoài 
ra, đường thông minh cũng sẽ giúp thu thập dữ 
liệu thời gian thực về điều kiện đường xá, tắc 
đường. Thông qua đó, tài xế sẽ nắm được tuyến 
đường nào dễ di chuyển và an toàn nhất.

Theo Futurism, Integrated Roadways hình 
dung hệ thống đường thông minh sẽ trở thành 
xương sống của mạng 5G – một chuẩn kết nối 
không dây thế hệ mới cực nhanh – mà không 
cần phải xây dựng thêm cơ sở hạ tầng truyền 
dẫn.

Tất nhiên, giới công nghệ không khỏi hoài 
nghi về tính thực tiễn của một con đường thông 
minh. Trong tương lai khi xe tự lái trở thành xu 
hướng chính, liệu rằng đường thông minh có 
thực sự cần thiết khi xe hoàn toàn có thể tự xác 
định hướng di chuyển và tránh chướng ngại vật.

ĐƯỜNG THÔNG MINH CÓ THỂ KẾT NỐI INTERNET 
VÀ THAY CON NGƯỜI GỌI CỨU THƯƠNG?

SẼ KHÔNG LÀ XA VỜI NẾU NHỮNG CON ĐƯỜNG 
THÔNG MINH TRONG TƯƠNG LAI CÓ THỂ NHẬN 
BIẾT VỊ TRÍ CỦA XE HƠI TRÊN ĐƯỜNG VÀ GỌI XE 
CỨU THƯƠNG SỚM NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP 

XẢY RA TAI NẠN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

17 Con người không thể làm được điều gì khác ngoài việc chỉ 
đi trên chúng.

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng lo ngại hơn 
cả chính là dữ liệu. Liệu ai sẽ có quyền truy cập 
vào dữ liệu thu thập về xe di chuyển trên đường? 
Hoặc đường thông minh sẽ thu thập những dữ 
liệu như thế nào? Tài xế có phải chấp nhận các 
điều khoản và điều kiện trước khi đi vào những 
con đường cao tốc thông minh hay không?

Trả lời cho những câu hỏi trên, Tim Sylvester, 
sáng lập Integrated Roadways khẳng định, 
đường thông minh sẽ không thu thập dữ liệu cá 
nhân. Sylvester giải thích:”Chúng tôi sẽ không 
nói đây là chiếc Lexus của John Smith mà chúng 
tôi chỉ biết đó là một chiếc Lexus mà thôi”.

 

Vậy tài xế khi đi qua đây có mất phí cầu 
đường? Trong đoạn video giới thiệu về ý tưởng 
đường thông minh, Integrated Roadways có 
nhắc đến việc kiếm nguồn tài chính duy trì con 
đường bằng cách bán dữ liệu cho bên thứ ba để 

kiếm tiền từ quảng cáo và dịch vụ khác.
Integrated Roadways hiện đang làm việc với 

Sở giao thông Vận tải Colorado, Mỹ về kế hoạch 
triển khai đường thông minh trong tương lai mặc 
dù hiện tại đây mới chỉ là ý tưởng trên giấy.

Nguồn : Vnreview

Liệu ai sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu thu 
thập về xe di chuyển trên đường?

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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TÌNH TRẠNG HẠN HÁN NGÀY CÀNG TRỞ NÊN PHỔ 
BIẾN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHIẾN MỘT NỬA DÂN 
SỐ THẾ GIỚI CÓ NGUY CƠ BỊ THIẾU NƯỚC VÀO 

NĂM 2030.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm biện 
pháp giảm nhẹ những tác động này bằng 
cách tạo ra mưa nhân tạo dựa trên phương 
pháp gieo mây (cloud seeding).

CÔNG NGHỆ GIEO MÂY

Vào thập niên 1940, Vincent Schaefer và 
Bernard Vonnegut – hai nhà nghiên cứu tại tập 
đoàn General Electric (Mỹ) – tiến hành thí nghiệm 
kích thích sự tăng trưởng của các tinh thể băng 
trong những đám mây siêu lạnh trên đỉnh núi 
Washington thuộc tiểu bang New Hampshire. 
Núi Washington được mệnh danh là “ngọn núi 
bão tố nhất thế giới”.Sau khi tiến hành một loạt 
thí nghiệm tại ngọn núi và ở thành phố New York, 
hai nhà nghiên cứu cũng tạo ra được mưa nhân 

tạo bằng cách bắn những viên đạn chứa bạc 
iodua (AgI) vào đám mây. Họ nhận bằng sáng 
chế về kỹ thuật gieo mây năm 1948.

Không khí bao giờ cũng chứamột lượng hơi 
nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí, ngay 
cả ở những khu vực nóng và khô. Trước khi 
có mưa, hơi nước trong không khí lạnh dần và 
ngưng tụ trên các hạt nhỏ trong khí quyển (bụi, 
khói…) tạo thành những đám mây. Khi các giọt 
nước hoặc băng đá phát triển đủ lớn và nặng, 
chúng sẽ rơi xuống và tan chảy trên đường đi 
gây ra mưa.

Kỹ thuật gieo mây hoạt động dựa trên nguyên 
tắc tương tự. Các nhà khoa học thêm hóa chất 
vào đám mây để làm giảm nhiệt độ, đồng thời 
cung cấp thêm nhiều hạt nhân ngưng tụ hơi 
nước khiến quá trình tạo mưa diễn ra nhanh 
hơn. Những hóa chất thường dùng là bạc iodua 
(AgI), kali iodua (KI), carbon dioxide rắn (đá 
khô), propane lỏng (C3H8). Chúng được đưa 
vào trong đám mây nhờ máy bay có người lái, 
tên lửa điều khiển từ xa hoặc các thiết bị phát 
tán trên mặt đất.

Nguồn: iStock

 

MƯA NHÂN TẠO  
CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỜI TIẾT THEO Ý MUỐN
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Các nhà khoa học cho biết, một trong những 
vấn đề lớn nhất đối với các chương trình gieo 
mây là xác định tính hiệu quả của nó. Ngay cả 
với các kỹ thuật hiện đại ngày nay, chúng ta rất 
khó phân biệt hiện tượng mưa xảy ra theo quá 
trình tự nhiên hay do kỹ thuật gieo mây. “Câu hỏi 
luôn được đặt ra là: Nếu bạn không gieo mây thì 
trời có mưa hay không?”, Alan Robock, giáo sư 
địa vật lý tại Đại học Rutgers (Mỹ), cho biết.

Năm 2010, Hiệp hội Khí tượng học Mỹ(AMS) 
đưa ra một tuyên bố về công nghệ gieo mây. 
“Mặc dù lĩnh vực khoa học làm biến đổi thời tiết 
đã có những cải thiện đáng kể trong 5 thập kỷ 
qua, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định 
trong việc sử dụng công nghệ gieo mây để tạo 
ra mưa. Nói cách khác, chúng ta vẫn cần tiến 
hành thêm nhiều nghiên cứu trong tương lai”, 
AMS nhận định.

HÀNG CHỤC QUỐC GIA CÓ CHƯƠNG 
TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THỜI TIẾT

Bất chấp những tranh luận về tính hiệu quả 
của kỹ thuật gieo mây, nhiều quốc gia trên khắp 
thế giới vẫn áp dụng công nghệ sửa đổi thời tiết 
để đối phó với những thay đổi quy mô lớn về 
nhiệt độ và lượng mưa do hiện tượng biến đổi 
khí hậu gây ra. Theo ước tính của Tổ chức Khí 
tượng Thế giới (WMO), có 56 quốc gia tiến hành 
các chương trình điều khiển thời tiết vào năm 
2016, so với 42 quốc gia năm 2011.

Trong đợt hạn hán diễn ra tại California và 
một số tiểu bang ở vùng Midwest (Mỹ) từ năm 
2011 đến năm 2015, các dự án gieo mây đã 
được tiến hành để làm tăng lượng mưa, nhằm 
cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục 
vụ mục đích canh tác nông nghiệp. “Mặc dù các 
dự án này có thể mang lại kết quả không đáng 
kể, chỉ làm tăng khoảng 10% lượng mưa hoặc 
tuyết rơi, nhưng chúng thực sự rất quý giá”, Bart 
Geerts, giáo sư về khoa học khí quyển tại Đại 
học Wyoming (Mỹ), cho biết.

Năm 2015, bang Maharashtra (Ấn Độ) chi 4,5 
triệu USD để tạo ra mưa nhờ kỹ thuật gieo mây 
trong một đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài. 
Năm 2015, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất (UAE) đầu tư 5 triệu USD cho Chương 
trình Nghiên cứu Khoa học Tăng cường Mưa 
(UAEREP). Ngay sau đó, UAE đã thực hiện 177 
hoạt động gieo mây để gây mưa, bổ sung thêm 
nước cho hồ chứa và các tầng nước ngầm vào 
năm 2016.

Bộ Tài chính Trung Quốc đặt mục tiêu sử 

dụng công nghệ gieo mây để tạo ra hơn 60 tỷ m3 
lượng mưa bổ sung mỗi năm, kể từ năm 2020.
Trong mùa hè năm 2016, Trung Quốc chi 30 triệu 
USD cho dự án gây nhiều tranh cãi liên quan đến 
việc bắn những viên đạn chứa đầy muối và chất 
khoáng lên bầu trời nhằm tạo ra mưa, chống hạn 
hán và làm giảm tác động của thiên tai. Trước 
đó, Trung Quốc tuyên bố đã dọn sạch bầu trời 
cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinhnăm 2008 
bằng cách khiến mưa xảy ra trước lễ khai mạc.

Đầu năm 2018, Trung Quốc thử nghiệm một 
hệ thống sửa đổi thời tiết mạnh mẽ nhưng chi phí 
tương đối thấp để mang lại nhiều mưa hơn cho 
cao nguyên Tây Tạng, nơi dự trữ lượng nước 
ngọt lớn nhất của châu Á. Hệ thống này bao gồm 
một mạng lưới khổng lồ các buồng đốt nhiên 
liệu được lắp đặt trên các ngọn núi cao của Tây 
Tạng. Chúng có thể làm tăng lượng mưa trong 
khu vực lên tới 10 tỷ m3 trong một năm, bằng 
khoảng 7% tổng lượng nước tiêu thụ của Trung 
Quốc. Hàng chục nghìn buồng đốt sẽ tạo mưa 
trên tổng diện tích khoảng 1,6 triệu km2, gấp ba 
lần diện tích Tây Ban Nha. Các buồng đốt sẽ đốt 
cháy nhiên liệu rắn để sản xuất tác nhân giúp 
hình thành mây là bạc iodua (AgI). Nếu thành 
công, đây sẽ là dự án kiểm soát thời tiết lớn nhất 
thế giới.

NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Hợp chất AgI dùng để tạo mây là một loại hóa 
chất độc hại. Động vật tiếp xúc quá nhiều với 
AgI có thể gây nên tình trạng thiếu máu hoặc 
ngộ độc muối bạc. Do đó, nhiều người lo ngại về 
những rủi ro có thể xảy ra khi phun hóa chất này 
vào trong không khí. Họ cho rằng, nếu sử dụng 
kỹ thuật tạo mưa nhân tạo thường xuyên, hóa 
chất AgI sẽ bắt đầu tích lũy trong cơ thể thực vật 
và động vật. Nhưng theo kết quả phân tích của 
các nhà khoa học từ năm 1950 đến nay, lượng 
AgI sử dụng trong các dự án gieo mây là quá 
thấp để gây độc cho bất kỳ dạng sống nào.

Kỹ thuật gieo mây cũng có thể dẫn đến một số 
nguy cơ khác. Ví dụ, các hóa chất phun vào đám 
mây bay theo hướng gió. Vì vậy, những vùng 
đón gió nhận được mưa nhiều hơn. Trong khi 
đó, các khu vực khác sẽ nhận được lượng mưa 
ít hơn.

QUỐC HÙNG (theo Business Insider, 
Independent, SCMP)

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM  

Từ kinh nghiệm xây dựng lộ trình  
công nghệ của Australia

KHÁI QUÁT VỀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CÔNG 
NGHỆ 

Theo nghiên cứu của tác giả, hiện có hai 
khái niệm về lộ trình công nghệ : lộ trình công 
nghệ đang nổi lên và lộ trình công nghệ sản 
phẩm. Trong đó lộ trình công nghệ đang 
nổi lên là sự đánh giá năng lực của một hãng 
về một công nghệ nào đó trên cơ sở so sánh 
với các hãng khác có tính đến sự phát triển 
của công nghệ trong tương lai, từ đó đề xuất 
một chương trình nâng cao vai trò của hãng 
về công nghệ được xét.  Lộ trình công nghệ 
sản phẩm là một bản mô tả toàn diện một dây 
chuyền sản phẩm từ quá khứ đến hiện tại và 
các diễn biến khả dĩ trong tương lai được tiến 
hành bởi một nhóm vận hành trong hãng trên 
cơ sở sử dụng các công cụ phân tích có hệ 
thống nhằm cung cấp một cái khung để đánh 
gia các hoạt động hiện tại và sự tiến triển của 
chúng trong tương lai về sản phẩm được xét. 
Khi mô tả sản phẩm, lộ trình chú trọng xem xét 
thị trường và môi trường canh tranh của nó; 
phân tích năng lực công nghệ và các nguồn 
lực kỹ thuật, tài chính sao cho các ưu tiên đề 
ra là đúng đắn và phù hợp. 

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI AUSTRALIA 

Chiến lược xây dựng lộ trình công nghệ đầu 
tiên được xây dựng tại Australia vào năm 2006,  
trong đó xác định những khả năng ưu tiên đầu 
tư theo chiến lược cơ sở hạ tầng hợp tác nghiên 
cứu quốc gia ( National Collaborative Research 
Infrastructure Strategy – NCRIS), chiến lược này 
được phát triển mạnh vào năm 2008. 

NCRIS được chính phủ đầu tư lên đến 1,4 tỷ $ 
trong một loạt các cơ sở hạ tầng nghiên cứu hợp 
tác tầm quy mô quốc gia, trong đó chi cho Quỹ 
đầu tư giáo dục ( Education Investment Fund – 
EIF ) 746 triệu $ 

Trong lộ trình công nghệ 2011, nhằm xây 
dựng hạ tầng cơ sở cho nghiên cứu, Bộ Đổi mới, 
Công nghiệp, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang 
Australia ( Department of Innovation, Industry, 
Science and Research of Commonwealth of 
Australia) đã đưa ra lộ trình công nghệ cho 
nghiên cứu cần tuân theo các bước ban đầu : 
nhu cầu thị trường, quy hoạch sản phẩm, năng 
lực nghiên cứu, lập kế hoạch chiến lược, lập kế 
hoạch dài hạn, thu hút trí tuệ cho nghiên cứu, 
hội nhập trong nghiên cứu, chuyển giao cho thị 
trường. Điều cần nhấn mạnh là điều kiện tiên 
quyết cho nghiên cứu ứng dụng là nhu cầu thị 
trường và chuyển giao cho thị trường. Ví dụ 
lộ trình công nghệ xây dựng đào tạo điện tử ( 
Elearning) tại University of Queensland cũng 
tuân theo nhu cầu thị trường ( nhu cầu này được 
chứng minh trong University of Queensland 
Strategic Plan 2014-2017), nghĩa là có yêu cầu 
thực tiễn của thị trường đòi hỏi, đồng thời lộ trình 
công nghệ cũng phải chứng minh kết quả nghiên 
cứu phải được chuyển giao cho thị trường, có 
nghĩa là phải được thương mại hóa. 

Tác giả bài viết đã tham khảo mạng lưới 
hợp tác nghiên cứu ( Collaborative Research 
Networks) của Charles Darwin University và 
nhận thấy lộ trình công nghệ được xây dựng 
cho quá trình nghiên cứu ứng dụng bao gồm các 
bước: 

01
Chuyển giao công nghệ 
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1. Nghiên cứu thị trường ( có thể có đặt 
hàng của thị trường); 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu, 
trong bước này cần phải tra cứu cơ sở dữ liệu 
để tránh trước hết nghiên cứu lặp lại ( sáng chế 
sẽ không được cấp patent nếu mất tính mới cho 
nghiên cứu lặp lại), sau nữa có thể kế thừa các 
kết quả nghiên cứu đã có nhằm tránh mất thời 
gian nghiên cứu đã có , chi phí vô ích khi nghiên 
cứu lặp lại; 

3. Tài chính và nhân lực cho nghiên cứu; 
4. Mạng lưới đối tác nghiên cứu; 
5. Dịch vụ tiếp cận tri thức; 
6. Ươm tạo công nghệ; 
7. Thu hút đầu tư mạo hiểm; 
8. Hoàn thiện công nghệ; 
9. Dịch vụ thị trường; 
10. Chuyển giao / thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu. 

Như đã nêu trên, chiến lược xây dựng lộ trình 
công nghệ đầu tiên được xây dựng tại Australia 
vào năm 2006, để đánh gia kết quả nghiên cứu 
từ việc xây dựng lộ trình công nghệ trong các 
trường đại học Australia, cơ quan SHTT thuộc Bộ 
Công nghiệp và Khoa học Australia ( Intellectual 
Property Australia, Department of Industry and 
Science) đã lựa chọn hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng của 12 trường đại học trong khoảng 
thời gian từ năm 2007 đến 2012, trong đó có 2 
trường thuộc top đầu Australia, top 100 thế giới 
và các trường còn lại thuộc top giữa và top cuối 
Australia. 

Kết quả khảo sát cho thấy có tổng cộng 4.038 
patent tập trung vào các lĩnh vực công nghệ: 

- Dược phẩm : 1.244 patent; 
- Công nghệ y tế : 438 patent; 
- Công nghệ hóa học : 292 patent; 
- Công nghệ sinh học : 278 patent; 
- Công nghệ đo lường : 262 patent; 
- Công nghệ vật liệu, luyện kim : 182 patent; 
- ……..
- Ít nhất là sáng chế liên quan đến chi tiết 

cơ khí ( mechanical elements ) : 3 patents; 

Kết quả cho thấy nhu cầu thị trường về dược 
phẩm là lớn nhất và nhu cầu về cơ khí là ít nhất, 
tất nhiên để đáp ứng nhu cầu của thị trường 
thì yếu tố năng lực nghiên cứu của các trường 
đại học cũng phải tính đến. Như vậy, từ lộ trình 
công nghệ đến nghiên cứu, chuyển giao, thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu, các trường đại học 
Australia có xu hướng nghiên cứu đáp ứng nhu 
cầu thị trường về dược phẩm, công nghệ y tế, 
công nghệ hóa học, công nghệ sinh học ….

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

Theo nghiên cứu của tác giả, từ năm 1986-
2014, chỉ có 37 patent được cấp cho các trường 
đại học Việt Nam là quá nhỏ so với tiềm năng, 
trong đó không phải tất cả các patent trên đều 
được thương mại hóa, việc không thể thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu ngoài hiệu quả xã 
hội cũng không đạt, gây lãng phí tài nguyên tri 
thức, không thể tái đầu tư cho nghiên cứu….

Như đã phân tích thực trạng thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu ứng dụng trong các trường 
đại học tại Việt Nam, từ tham khảo kinh nghiệm 
xây dựng lộ trình công nghệ của các trường đại 
học tại Australia, tác giả đề xuất giải pháp để 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các 
trường đại học Việt Nam, trong đó có việc xây 
dựng lộ trình công nghệ với các lưu ý như sau : 

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường trước 
khi tiến hành nghiên cứu ứng dụng; 

- Cần tra cứu thông tin để tránh nghiên 
cứu lặp lại, dẫn đến kết quả nghiên cứu mất tính 
mới, sáng chế bị từ chối cấp patent, đồng thời kế 
thừa được các kết quả nghiên cứu đã công bố; 

- Xác định các nguồn lực để thực hiện     
nghiên cứu; 

- Xác định các dự án R&D cần tiến hành 
cho nghiên cứu; 

- Xác định đầu ra cho kết quả nghiên cứu 
thông qua chuyển giao/ thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu 

( Trích lược đề tài nghiên cứu “ Thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu trong các trường đại học 
tại Việt Nam – Từ kinh nghiêm xây dựng lộ trình 
công nghệ của Australia” của tác giả Trần Văn 
Hải , Hoàng Lan Phương – Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336 Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam). 

Chuyển giao công nghệ 
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Sàn giao dịch công nghệ  
và bài toán thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học
   NHIỀU SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI ĐÃ RA ĐỜI, NHƯNG VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA LẠI 

KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC NHÀ SÁNG CHẾ KHÔNG CHUYÊN. VÀ SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ CHÍNH LÀ CẦU NỐI GIỮA TÁC GIẢ SÁNG CHẾ VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐỂ THƯƠNG MẠI HÓA 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÓ.

Theo thông tư 16/2014/TT-BKHCN của Bộ 
KH&CN quy định về điều kiện thành lập, 
hoạt động của tổ chức trung gian của thị 
trường khoa học và công nghệ, sàn giao 

dịch công nghệ là một trong những tổ chức trung 
gian then chốt. Theo đó Sàn giao dịch công nghệ 
là loại hình tổ chức trung gian có khả năng thực 
hiện tất cả các dịch vụ hỗ trợ các bên có nhu cầu 
giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ từ chào mua, 
chào bán, giới thiệu, đại diện, đại lý, tư vấn, môi 
giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm 
phán, ký kết, thực hiện giao dịch công nghệ, tài 
sản trí tuệ.

VAI TRÒ CỦA SÀN GIAO DỊCH TRONG 
DÒNG CHẢY CÔNG NGHỆ

Mô hình dòng chảy công nghệ và vai trò trung 
gian của sàn giao dịch công nghệ

Công nghệ có thể chuyển giao trực tiếp từ bên 
cung sang bên cầu mà không cần có sự can thiệp 
của tổ chức trung gian. Tuy nhiên sẽ rất rủi ro 
cho cả bên cung và cầu công nghệ nếu giao dịch 
không có bên thứ ba đảm bảo. Với vai trò của sàn 
giao dịch công nghệ là sử dụng uy tín của bên 
thứ ba (có thể là tổ chức của Nhà nước) để hỗ trợ 
tạo thuận lợi và đảm bảo cho giao dịch công nghệ 
hoặc tài sản trí tuệ một cách công khai minh bạch, 
khách quan. Đồng thời, sàn giao dịch công nghệ 
còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ định giá công 
nghệ, tư vấn kỹ thuật, nhằm đảm bảo quyền lợi 
cho bên cung và bên cầu công nghệ.

Thực tế cho thấy, sàn giao dịch công nghệ góp 

phần tăng tỷ trọng giao dịch công nghệ của quốc 
gia, tạo môi trường hoạt động sáng tạo, đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng lực khoa học và công 
nghệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ 
chức tham gia thị trường công nghệ.

Một lợi ích khác của sàn giao dịch công nghệ 
là giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt được các số 
liệu về giao dịch công nghệ thông qua sàn, kiểm 
soát, chọn lọc được công nghệ tốt, loại bỏ các 
công nghệ lạc hậu không có lợi. Cũng thông qua 
số liệu của sàn giao dịch công nghệ, có thể đánh 
giá được xu thế của công nghệ để từ đó có định 
hướng cho nghiên cứu và phát triển sản xuất.

HAI HẠNG MỤC CỦA SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ

Một sàn giao dịch công nghệ bao gồm 2 hạng 
mục: Trực tuyến (Online) là sàn giao dịch thương 
mại điện tử với những tính năng chuyên biệt cho 
hoạt động giao dịch công nghệ và Sàn mặt bằng 
(Offline) là mặt bằng để trưng bày sản phẩm, 
công nghệ. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động 
gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa bên cung và bên 
cầu công nghệ hoặc có sự tham gia kết nối của 
các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ.

Tại sàn giao dịch công nghệ sẽ diễn ra nhiều 
hoạt động như hoạt động chào bán, chào mua 
sản phẩm và công nghệ, tài sản trí tuệ, hoạt động 
xúc tiến chuyển giao công nghệ, hoạt động đào 
tạo tiếp nhận chuyển giao công nghệ, hoạt động 
đánh giá, định giá, thẩm định công nghệ, hoạt 
động khai thác, cung cấp thông tin từ cơ sở dữ 
liệu lớn (Big Data) của thị trường công nghệ, hoạt 
động ươm tạo, hỗ trợ thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu,...

XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA SÀN GIAO 
DỊCH CÔNG NGHỆ

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, thời đại nền kinh tế số 
đang phát triển mạnh mẽ, bắt buộc mọi thành 
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phần của nền kinh tế hàng hóa truyền thống phải 
thay đổi để đáp ứng xu thế mới.

Thị trường công nghệ và sàn giao dịch công 
nghệ cũng là một thành phần tất yếu phải đổi 
mới. Một sàn giao dịch công nghệ hiện nay phải 
có các tính năng hiện đại về kiến trúc công nghệ 
hạ tầng, phải thuận lợi cho người dùng, phải tin 
cậy và đem lại ích lợi thật sự cho các thành phần 
tham gia.

Mô hình sàn giao dịch công nghệ trong thời kỳ 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với sàn Offline, không phải mọi sản phẩm, 
công nghệ đều có thể trưng bày, thể hiện dưới 
dạng vật chất hữu hình cụ thể, hoặc do khối 
lượng, kích thước và điều kiện an toàn không cho 
phép hiện hữu tại sàn như các dạng tài sản trí tuệ 
ý tưởng, quy trình, giải pháp, hay các dây chuyền 
máy móc hàng chục ngàn tấn và kích thước đầy 
đủ nhiều khi đến vài km, hoặc các công nghệ về 
hạt nhân, trang thiết bị, vật tư, vật liệu nổ, vũ khí, 
khí tài quân sự,..... 

Do đó tại các điểm trưng bày, triển lãm công 
nghệ, không gian sàn giao dịch công nghệ phải 
trang bị thêm các hình thức trưng bày kỹ thuật số, 
đa phương tiện, thậm chí là các dạng truyền hình 
trực tiếp từ nơi đang đặt, để công nghệ ở phương 
xa, hoặc các dạng mô hình thực tại ảo.

Sàn giao dịch công nghệ cũng là nơi sẽ diễn ra 
các hội thảo, hội nghị, nơi ký kết hợp đồng giữa 
bên cung và bên cầu công nghệ, vì vậy phải có 
không gian tương ứng phù hợp, như hệ thống 
phòng làm việc chuyên biệt, phòng hội nghị hội 
thảo cơ động, không gian phải tạo sự thân thiện, 
thoải mái,...). Nơi đây cũng đòi hỏi bố trí các điểm 
trưng bày công nghệ phải khoa học, hiệu quả, 
như việc trưng bày hàng hóa không thể xô bồ, tùy 
tiện mà phải theo một cấu trúc, một định hướng 
để nhằm dẫn dắt khách tham quan đi theo một lộ 
trình nhất định, xuyên suốt các các gian hàng,...

Còn đối với sàn online, cách mạng công 
nghiệp 4.0 đồng hành với vạn vật kết nối 
Internet(Internet of Things - IoT), siêu đại dữ liệu( 
Big Data), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), 

mạng không gian vật lý (Cyber Physical System 
- CPS). Theo đó, sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến (Online) là công cụ để các đối tượng cung 
và cầu công nghệ tìm kiếm thông tin, khai thác 
dữ liệu lớn, tiến hành thanh toán và đặt hàng,... 
Với dữ liệu lên đến hàng triệu yêu cầu đồng thời, 
sàn giao dịch công nghệ phải có năng lực đáp 
ứng mạnh mẽ về tốc độ, về dữ liệu khổng lồ, về 
khả năng mở rộng liên kết với nhiều nguồn khác 
nhau,...

Đồng thời, khi người dùng đến với sàn giao 
dịch công nghệ thường đặt rất nhiều câu hỏi về 
các loại công nghệ khác nhau, và thậm chí lặp lại 
nhiều lần do nhiều người hỏi cùng một vấn đề. 
Hãy tưởng tượng một nhân viên trực tổng đài trực 
tuyến phải trả lời cả ngày cùng một nội dung câu 
hỏi, sẽ dẫn đến ức chế, và chán nản gây giảm 
năng suất hiệu quả làm việc. 

Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách 
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các vấn đề 
và câu hỏi, câu trả lời của chuyên viên tư vấn, 
chuyên gia  được thu thập lưu trữ vào cơ sở dữ 
liệu lớn, và sử dụng các thuật toán xử lý để phân 
bổ, cấu trúc thành các lớp dữ liệu khác nhau. 

Khi có các câu hỏi đã lặp lại trong bộ dữ liệu, 
hệ thống sẽ tiến hành phân tích câu hỏi, so khớp 
với các dữ liệu đã lưu trữ, kết hợp với các thuật 
toán và luật về trí tuệ nhân tạo để trả lời khách 
hàng mà không phải làm phiền đến con người. 
Chỉ những trường hợp phát hiện câu hỏi và thông 
tin mới, lúc đó hệ thống tự động chuyển phần câu 
hỏi sang cho hệ chuyên gia con người để thực 
hiện tư vấn và hỗ trợ.

Để thực hiện được vai trò của hệ chuyên gia 
thông minh theo công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ 
thống sàn giao dịch công nghệ cần thực hiện rất 
nhiều hạng mục (ví dụ: Hệ thống phân tích câu 
tự động từ dữ liệu văn bản, hệ thống xử lý tiếng 
nói tự nhiên, hệ thống nhận diện con người thông 
qua sinh trắc học – nhận diện khuôn mặt, nhận 
diện tròng mắt, nhận diện vân tay, nhận diện dáng 
điệu của bước đi,... 

Để thúc đẩy thị trường công nghệ phát triển, 
sàn giao dịch công nghệ phải làm tốt vai trò tổ 
chức trung gian của mình bằng cách đổi mới 
sáng tạo bắt kịp xu thế công nghệ phát triển của 
thế giới. Đồng thời tận dụng được sức mạnh của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn 
ra mạnh mẽ và rộng khắp. Chỉ như vậy mới mong 
thay đổi được môi trường khoa học công nghệ 
làm nền tảng phát triển cho đất nước.    

* Tác giả PHẠM QUANG VINH Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (Natec) – Bộ Khoa học và Công nghệ.
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“SIÊU CÔNG NGHỆ” XỬ LÝ RÁC THẢI NÔNG NGHIỆP 
TẠO RA SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ SẮP ĐẾN VIỆT NAM

Ethanol là loại nhiên liệu 
được sản xuất rộng rãi 
nhất nhưng có nhiều 
nhược điểm; ví dụ như 

có hàm lượng năng lượng 
thấp, tính ưa nước và tinh bột 
hoặc có nguồn gốc đường. Vì 
thế CARBOLOSIC đề xuất kết 
hợp cellulose đã được cấp 
bằng sáng chế với công  
nghệ đường (CTS) với quá 
trình lên men và xử lý hóa học 
tiêu chuẩn để thu lại một loại 

nhiên liệu sinh học dùng cho 
hàng không.

Đây là một công nghệ linh 
động, họ có thể dựa vào công 
suất, tốc độ để điều chỉnh số 
vòng quay để từ đó ra các sản 
phẩm khác nhau. Ví dụ cellulose 
từ cây rơm thì nó sẽ có tốc độ 
vòng quay khác so với cellulose 
từ gỗ nhưng đầu ra vẫn là 
chung một sản phẩm đó là CTS, 
CTS này có thể chuyển đổi lên 
được thành đường. Còn từ CTS 

muốn lên trở thành Ethanol thì 
sẽ thêm một bước làm đứt gãy 
cấu trúc.

Với công nghệ này thì sản 
phẩm cũng sẽ linh động và phù 
hợp với thị trường Việt Nam. 
Chẳng hạn khi thị trường đường 
đang xuống giá thì chúng ta có 
thể chuyển đổi lên sản phẩm 
Ethanol chứ không cần phải 
cứng nhắc phải sản xuất ra 
đường.

Nguồn : Vietnam News 

“Siêu công nghệ” xử lý rác thải nông nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị sắp đến Việt Nam

CHIỀU NGÀY 31/5, TẠI HÀ NỘI, CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN NGUYỄN 
GIA VÀ CÔNG TY TNHH CARBOLOSIC (“CARBOLOSIC”) ĐÃ KÝ BẢN GHI 
NHỚ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI 

NÔNG NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN LÊN TỚI MỘT TRĂM TRIỆU ĐÔ LA MỸ. DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ CARBOLOSIC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYÊN TRÊN THẾ GIỚI, 
ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ RÁC THẢI 

NÔNG NGHIỆP TẠO RA CÁC  
SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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HACO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XE BUS 
THACO HB73S  CHO ĐỐI TÁC TẠI KAZAKHSTAN

Để hỗ trợ Công ty HTA 
trong việc lắp ráp xe bus 
Thaco HB73S đảm bảo 
tiêu chuẩn của hệ thống 

quản lý chất lượng toàn cầu 
IATF 16949, Thaco đã cử 
nhóm kỹ sư sang làm việc tại 
nhà máy của Công ty HTA tại 
thành phố Almty, Kazakhstan.

Đội ngũ kỹ sư Thaco đã 
hỗ trợ lắp đặt thiết bị, hướng 
dẫn và đào tạo lắp ráp, kiểm 
soát chất lượng cho kỹ sư HTA 

trong thời gian 1 tháng.
Linh kiện xe bus Thaco 

HB73S là sản phẩm do kỹ sư 
Thaco tự nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo và thử nghiệm với 
giá cạnh tranh so với các bộ 
linh kiện tương ứng được các 
doanh nghiệp Hàn Quốc sản 
xuất. Những linh kiện này sẽ 
được Công ty HTA phân phối 
tại thị trường nội địa và xuất 
khẩu sang các quốc gia trong 
khu vực như Nga, Belarus. 

Việc chuyển giao công 
nghệ sản xuất xe bus Thaco 
HB73S với Công ty HTA đánh 
dấu thành công bước đầu của 
Thaco trong việc chủ động làm 
chủ công nghệ sản xuất, kiểm 
nghiệm chất lượng và tiên 
phong xuất khẩu xe bus, thực 
hiện chiến lược chủ động hội 
nhập vào khu vực và thế giới.

        Nguồn : VTC News 

Main Jig được lắp ráp hoàn thiện tại thành phố 
Almty, Kazakhstan

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO) CHO BIẾT, 
ĐƠN VỊ NÀY ĐÃ CHÍNH THỨC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT XE BUS THACO HB73S CHO ĐỐI TÁC LÀ CÔNG 
TY HTA Ở KAZAKHSTAN.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN CÂY PAM GARDEN

Mô tả quy trình CN/TB: 
Hệ thống Pam Garden là giải pháp toàn diện cho các mô hình nhà vườn, 
sân thượng phục vụ mục đích tưới tiêu tự động cho từng hộ gia đình. 
Với hệ thống cảm biến Pam Sensor, sẽ biết được sự ảnh hưởng từ môi trường ngoài đến cây thông 
qua các chỉ số về đất (nhiệt độ, độ ẩm, pH), không khí (nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng) hay 
tốc độ, lưu lượng dòng chảy của nước. Từ đó, sẽ có những hành động để phù hợp nhất cho cây. 
Bộ điều khiển Garden Controller sẽ là trung tâm của hệ thống, giúp kết nối 
giữa người dùng với cảm biến, hệ thống tưới tiêu và phần mềm hoạt động. 
Phần mềm Pam Garden sẽ giúp bạn điều khiển hệ thống tưới, quan sát theo dõi các chỉ số môi 
trường thông qua hệ thống cảm biến Pam Sensor khi bạn ở bất cứ đâu. Ngoài ra, có rất nhiều chức 
năng khác như: hẹn giờ, đặt ngưỡng cảnh báo, theo dõi camera, xem biểu đồ chỉ số môi trường…

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp , Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá 
Ưu điểm CN/TB - Thiết bị được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam. Nền tảng thu thập, lưu 
trữ và xử lý dữ liệu vận hành trên cloud và được các kỹ sư Việt Nam kiểm soát hoàn toàn. - Khả 
năng tuỳ biến theo yêu cầu sử dụng của khách hàng cao.
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Liên hệ : Công ty CP tư vấn và tích hợp công nghệ D&L
Email : support@dlccorp.com.vn 
PhoneNumber: 024.66552836  
Địa chỉ giao dịch: 199E Đại La, p. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

02 Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT 
MICROGRID CÓ NGUỒN ĐIỆN GIÓ

 

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Phần cứng: mô hình hệ thống:

- Mô hình hệ thống được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển trực quan bao gồm 1 phần tử điều 
khiển trung tâm là PLC S7-1200, các phần tử đóng cắt mạch lực là các rơle trung gian, mạch điều 
khiển lượng công suất phân phối cho nút tải và khoá điều khiển, các nút ấn, đèn báo trạng thái.

- Vận hành sản phẩm: các lệnh thao tác đóng cắt mạch có thể thực hiện tại bảng điều khiển 
thông qua khoá điều khiển, nút ấn để lựa chọn lấy điện từ từng lộ nguồn hay cấp điện cho từng lộ 
phụ tải. Để thao tác từ xa, người vân hành gửi lệnh điều khiển nhờ kết nối máy tính với PLC S7-
1200 qua mạng LAN.

Phần mềm: chương trình giám sát điều khiển từ xa toàn bộ hệ thống: phần mềm điều khiển 
riêng được thiết kế để thu thập thông tin về điện áp tại các nút, chế độ vận hành tại chỗ hay từ xa, 
đóng cắt các mạch phụ tải. Mỗi thao tác đóng cắt đều có đèn ảo trên phần mềm hiển thị tương ứng. 
Lượng công suất cấp cho phụ tải được điều chỉnh bởi ô % output setup. Nếu nhập quá 100% thì lập 
tức đèn báo sự cố trên cả phần mềm và phần cứng đều sáng nhấp nháy, đồng thời, còi hiệu liên 
tục báo cho người vận hành biết để giải trừ.

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học TháiNguyên
Website: http://www.tnut.edu.vn 
PhoneNumber:84.2803847145 
Fax:84.2803847403 
Địa chỉ giao dịch:Đường 3/2, phường Tích Lương, TP Thái 
Nguyên, T Thái Nguyên 
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NHÃN GẮN CHIP  
CHỐNG GIẢ SIÊU AN TOÀN: JEPTAGS

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Đây là công nghệ chống giả thế hệ mới thay thế hoàn hảo cho các giải pháp chống giả hiện 

tại đang còn rất nhiều hạn chế. Trong Jeptags có gắn một con chip rất nhỏ biến sản phẩm trở 
thành sản phẩm thông minh xác định được ngay nguồn gốc xuất xứ, quản lý hàng hoá trong 
kho,… hoàn toàn tự động. Với cấu trúc công nghệ cao, bảo mật phân tầng nhiều lớp và chỉ sử 
dụng 1 lần duy nhất, khi bóc ra Jeptags sẽ không hoạt động nhằm ngăn ngừa việc tái sử dụng, 
đặc biệt đảm bảo độ tin cậy vượt trội và không thể làm giả. Khi gắn Jeptags lên sản phẩm người 
sử dụng dễ dàng kiểm tra sản phẩm chính hãng bằng điện thoại thông minh, Jeptags hoạt động 
khi có kết nối không dây trong phạm vị tầm ngắn (NFC) với các thiết bị di động. Jeptags có giá 
thành phù hợp với thị trường, thân thiện với người dùng và nhà sản xuất giúp dễ dàng tiếp cận 
với người sử dụng.

MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN: Thương mại hoá

ƯU ĐIỂM CN/TB - Jeptags là “Nhãn chống giả gắn chip siêu an toàn” duy nhất trên thị 
trường - Công nghệ chip NFC thay thế cho mã Vạch, mã QRcode, tem phủ cào SMS - Xác định 
ngay vị trí địa lý nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm qua kinh độ, vĩ độ bằng vệ tinh GPS - Dễ 
dàng kiểm tra bằng điện thoại thông minh - Biến sản phẩm của bạn trở thành sản phẩm thông 
minh - Jeptags có công nghệ cao nhưng hoạt động cực kì đơn giản và dễ sử dụng - Quản lý 
hàng hoá trong kho - Đặc biệt không thể làm giả

Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn
http://thaison.vn/
PhoneNumber:024.37545222 
Fax:024.37545223 
Địa chỉ giao dịch:số 11, Đặng Thuỳ Trâm, Hoàng Quốc 
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
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MÁY CHO CÁ ĂN TỰ ĐỘNG TÍCH HỢP IoT

Một vấn đề mà người nuôi cá hiện nay quan tâm là khâu rải thức ăn cho 
cá. Vì khi thức ăn được rải nhiều cá sẽ không sử dụng hết, gây lãng phí 
và ô nhiễm môi trường, còn khi thiếu sẽ không đảm bảo cho sự sinh 
trưởng của cá. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học thuộc Công 
ty Cổ phần công nghệ CVTECH đã nghiên cứu sản xuất thành công máy 
cho cá ăn tự động tích hợp công nghệ IoT.

Máy được kết hợp với bộ điều khiển 
trung tâm giúp người nuôi có thể cho 
cá ăn một cách hoàn toàn tự động mà 
vẫn đảm bảo không bị thừa lượng 

thức ăn. 
Cụ thể với bộ điều khiển trung tâm, người 

nuôi có thể thiết lập thời gian mở hoặc tắt máy, 
thời gian mỗi lần cho ăn qua smartphone; máy 
có thể nhắc nhở khi lượng thức ăn còn lại trong 
máy sắp hết; bật/tắt đèn chiếu sáng hồ cá qua 
smartphone. Bên cạnh đó, máy còn có tiếng 
chuông reo lên mỗi lần cho ăn giúp cá hình 
thành thói quen tụ hợp lại xung quanh khu vực 
có thức ăn, ăn hết thức ăn, tránh tình trạng thừa 
thức ăn, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần công nghệ CVTECH
Số 81/9 đường số 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; 
Tel: 028.38973268/0986945335; Email: cvtechco@gmail.com;Website: www.iotechpro.com



HỆ THỐNG MÔ PHỎNG VÀ THỬ NGHIỆM PHÂN  
HỆ XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHIỂN TƯ THẾ VỆ TINH NHỎ

Mô tả quy trình CN/TB: 
Sản phẩm là 1 hệ thống mô phỏng và thử nghiệm phân hệ xác định và điều khiển tư thế vệ tinh (ADCS) 
nhỏ phục vụ cho việc phát triển vệ tinh, nghiên cứu và đào tạo. Hệ thống gồm 3 bộ giả lập môi trường 
không gian chính: trạng thái không trọng lượng, từ trường Trái đất và hướng sáng Mặt trời.
- Bộ giả lập trạng thái không trọng lượng tạo ra môi trường quay ma sát rất nhỏ theo 3 trục dựa trên 
khớp cầu đệm khí, với các chỉ tiêu kỹ thuật về không gian làm việc góc yaw ± 3600 góc roll và góc 
pitch ± 300, độ chính xác chỉ hướng 0,250 đến 10 (tuỳ theo cơ cấu chấp hành trên bàn thử nghiệm).
- Bộ giả lập từ trường Trái đất tạo ra môi trường từ trường ba hướng có thể điều khiển thay đổi được 
độ lớn để mô phỏng xấp xỉ từ trường Trái đất trên quỹ đạo vệ tinh giả lập. Mô hình tính toán từ trường 
Trái đất IGRF12 trên quỹ đạo thấp đã được phát triển cho việc tính toán xấp xỉ này. Cường độ từ 
trường ba trục tạo ra lên đến 50.000nT với độ chính xác 5%.
- Bộ giả lập hướng sáng Mặt trời bao gồm 1 đèn HMI với độ rọi 30.000 lux giả lập với tính chất tương 
tự ánh sáng Mặt trời, hệ thống cấu trúc cơ khí hỗ trợ việc di chuyển nguồn sáng, và bộ điều khiển hoạt 
động của đèn chiếu. Do tính chất thay đổi vị trí trên quỹ đạo của Mặt trời, bộ mô phỏng nguồn sáng 
Mặt trời đã được phát triển để có thể điều chỉnh theo quỹ đạo mong muốn nhờ hệ thống cấu trúc cơ 
khí với trường hiện 1800 (trục Z) và 1000 (trục X, Y).
- Ngoài 3 bộ giả lập môi trường không gian, hệ thống phần mềm mang tên PASS đã được phát triển 
cho việc điều khiển và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống phần cứng.
Lĩnh vực áp dụng:  Thông tin liên lạc; Nghiên cứu khoảng không vũ trụ 
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm 
Ưu điểm CN/TB: Công cụ mô phỏng và thử nghiệm phân hệ ADCS vệ tinh nhỏ trong môi trường giả 
lập trên mặt đất. Công cụ trực quan trợ giúp đào tạo công nghệ vũ trụ. 
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Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
 PhoneNumber: 04.37917675 
Địa chỉ giao dịch:số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
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03  Công nghệ  tìm mua

1.MÁY CÁN DẬP LON BIA 
Công ty tôi đang tìm kiếm máy cán dập lon bia theo 

thông số kỹ thuật sau: 
Công suất: động cơ 1,5 KW 1 pha. 
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN. 
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: 
+ Kích thước: cao x rộng x dài: 0,80m x 0,80m x 

1,20m.
+ Khối lượng: 70 kg.
Thông tin người tìm mua : Ông Nguyễn Văn Trung 
Số điện thoại :  0965422522
Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai 

2. TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN 
SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN BF
Hiện nay, chúng tôi đang cần tìm kiếm Dây 

chuyền sản xuất mì ăn liền BF với thông số kỹ thuật 
như sau:

Sản lượng: 50000 túi/ca
Công suất: 46KW
Lượng tiêu thụ hơi nước: 1300- 1500kg/h
Thời gian hấp: 90- 120s
Diện tích chiếm dụng: 52 x 7 x 6m
Người tìm mua: Ms Thy: 0983630708

3. 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

4. THIẾT BỊ TÁCH NƯỚC BỀ MẶT, CÔNG 
SUẤT 60-80M3/H

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm thiết bị tách 
nước bề mặt với thông số như sau: 

Công suất 60-80m3/h
Điện áp : 230V/1ph/50Hz
Hiệu suất lọc tại 10micron 99%
Người tìm mua: Hoài Nhơn 
Số điện thoại : 0915020603
Công ty MTĐT Tp HCM
 42-44 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp HCM

5. 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
Email : trungta@hnue.edu.vn



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

32 

TÌM KIẾM HỆ THỐNG IOT CHO QUẢN LÝ HÀNG TỒN 
KHO VÀ KIỂM SOÁT BÌNH KHÍ TỪ XA

Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Air products là hệ thống quản lý hàng tồn kho bình khí lớn trên toàn thế giới. Bình gas là một sản 
phẩm có chi phí thấp nên công ty chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp IoT giá thành rẻ cho: quản 
lý kho bình, đo lượng khí trong bình từ xa,  cũng như giám sát vị trí bình khí. Ngoài ra, Air Products 

cũng quan tâm đến các giải pháp có khả năng đo khí trong bình, đặc biệt là lượng khí còn lại trong 
bình, các loại khí như : oxy, nitơ, argon, hydro, heli, carbon dioxide hoặc nhiên liệu / khí hàn.
Yêu cầu
Air Products hiện đang sử dụng một số phương tiện IoT khác nhau trên các sản phẩm có quy mô 
khác nhau bao gồm các giải pháp có nguồn gốc nội địa và phát triển lâu dài và vì vậy lần tìm mua 

này chúng tôi đang tìm kiếm các công nghệ có giá thành hợp lý,và dễ triển khai chỉ sau một thời 
gian ngắn.

• Giải pháp cần có chứng chỉ an toàn bắt buộc được chứng nhận 
• Giải pháp có thể sử dụng được cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời. 
• Hệ thống phải có tuổi thọ pin lớn hơn 3 năm khi sử dụng bình thường. 
Giải pháp không thành công : Giải pháp công nghệ vượt quá khả năng của mã vạch hoặc các thẻ RFID.

Giới thiệu về Air Product 
Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ
Air Products (NYSE: APD) là một công ty khí gas công nghiệp hàng đầu thế giới hoạt động trong 
hơn 75 năm. Hoạt động kinh doanh khí công nghiệp , cung cấp khí , xử lý khí và các thiết bị liên 
quan cho các thị trường chế tạo, bao gồm lọc dầu, kim loại, điện tử và thực phẩm và nước giải 
khát. 
Liên hê: http://www.airproducts.com
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH KHỬ NƯỚC 
Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ

Mô tả Công nghệ tìm mua: 
PepsiCo đang tìm kiếm các công nghệ khử nước trong thực phẩm, khử nước là một quy trình 
rất quan trọng đối với công ty PepsiCo. Phương pháp khử nước có ảnh hưởng lớn đến hương 
vị cuối cùng, kết cấu và màu sắc của sản phẩm. Công ty hiện quan tâm đến các phương pháp 
mới để khử nước thực phẩm tạo ra các sản phẩm hoàn thiện mới và khác biệt. Phương pháp 
khử nước thay thế có thể được tận dụng từ nguồn không phải là ngành công nghiệp thực phẩm.  
 

PepsiCo hiện đang khử nước (đôi khi đồng thời với nấu ăn) cho một lượng lớn thực phẩm và đồ 
ăn nhẹ. Các công nghệ khử nước thông thường bao gồm chiên, nướng, ép đùn và sấy lò. Rán với 
tiêu chuẩn về tốc độ, chất lượng của thành phẩm và năng lượng đầu vào. Phun khô, làm khô, sấy 
chân không bằng các nguồn bức xạ và điện từ như IR, MW hoặc RF cũng đã được nghiên cứu bởi 
PepsiCo. 
Yêu cầu
• Sản xuất các sản phẩm tương tự như các sản phẩm snack hiện nay (các loại khoai tây chiên 
hoặc khoai tây nướng, chip tortilla, bánh Pretzels, vv), nhưng  khử nước nhanh hơn và / hoặc 
hiệu quả hơn các công nghệ hiện tại  
HOẶC LÀ  
• Tạo ra thị hiếu và kết cấu khác biệt hiện chưa có trên thị trường 
• Ưu tiên loại bỏ nước trên các thành phần khác trong thực phẩm  
•  Rau và trái cây sau khi mất nước không bị ảnh hưởng nhiệt nghiêm trọng (tương tự như làm 

đông khô) 
• Thích ứng với một phạm vi rộng các diện tích bề mặt đến tỷ lệ thể tích Ví dụ: Lát phẳng, hình 
đùn / đùn ép 3D, vv
Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đội Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm, 
xác định và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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CHÀO BÁN- TÌM MUA CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ: 

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

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

Email: techmart@vista.gov.vn 
http://www.techmartvietnam.vn

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ CẢN KHÍ CHO BAO BÌ NHỰA
Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ

Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Bao bì thực phẩm và đồ uống bằng nhựa rất tiện lợi và nhẹ.Tuy nhiên, chất nhựa nói chung vẫn 
làm cho oxy và các chất khí khác xâm nhập vào, các loại khí này làm suy giảm hương vị, màu sắc 
và hàm lượng vitamin trong nhiều sản phẩm thực phẩm và nước giải khát, do đó giảm chất lượng 
sản phẩm. Là nhà sản xuất đồ uống có ga, PepsiCo tìm kiếm công nghệ/ vật liệu có thể duy trì 
lượng carbon dioxide (CO2) trong polyethylene terephthalate (PET) với chi phí hợp lý.  
 

Yêu cầu:  
• Các vật liệu đạt chuẩn cần an toàn cho thực phẩm, được chứng nhận bởi các cơ quan quản lý 
có thẩm quyền.  
• Tuyệt đối không độc hại  
• Có khả năng chống va đập tốt để ngăn ngừa các vết nứt và trầy xước  
• Nếu công nghệ sử dụng là sơn phủ bề mặt (chai hoặc túi), quá trình thực hiện phải đơn giản, 
nhanh chóng, để không làm gián đoạn dây chuyền sản xuất hoặc rò rỉ / dính vào sản phẩm. 
• Quá trình phủ không làm tăng đáng kể chi phí 
• Ưu tiên cho sản xuất túi flex  
• Không ảnh hưởng đến khả năng tái chế của bao bì 
Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đội Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm, 
xác định và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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


