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Khoa học và Công nghệ 
THÚC ĐẨY TÁI CẤU TRÚC SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KH&CN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG 
CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 26/7/2018 tại Tiền Giang, trong khuôn 
khổ Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL 
lần thứ XXV, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Tiền 
Giang tổ chức Hội nghị KH&CN vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long với chủ đề “KH&CN thúc đẩy tái 
cấu trúc sản xuất nông nghiệp, phát triển sản 
phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lê Quốc Doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang 
Lê Văn Hưởng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Lê Văn 
Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng 
định, KH&CN Tiền Giang đã có những đóng góp 

đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Các nhiệm vụ KHCN địa phương đã từng 
bước được đổi mới từ khâu đề xuất, xác định 
nhiệm vụ, thẩm định nội dung đến nghiệm thu, 
ứng dụng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu 
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Đặc biệt đã tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng lực cạnh tranh, gồm các nội dung như: 
hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến, tham gia giải thưởng chất 
lượng quốc gia; thành lập doanh nghiệp KH&CN, 
đầu tư đổi mới công nghệ; tham gia các hội chợ 
công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ 
tại địa phương, trong nước và quốc tế,..

Bên cạnh đó, một số đề tài khoa học được 
tỉnh hợp tác nghiên cứu, triển khai thực hiện tiêu 
biểu như: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh 
Tiền Giang; Quy tụ, phát huy vai trò đội ngũ trí 
thức có trình độ đại học trở lên giai đoạn 2010-
2020 trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Đề xuất 
cơ chế chính sách thực hiện tiêu chí xã nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020,… đã 
đóng góp to lớn vào thực hiện chương trình phát 
triển  kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI VÀ LIÊN KẾT 
KH&CN LIÊN NGÀNH

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Sánh, Viện 
Nghiên cứu phát triển ĐBSCL – Đại học Cần Thơ 
cho biết, vùng ĐBSCL đóng góp khoảng 27% 
vào GDP của cả nước, trong đó GDP khu 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHU NGỌC ANH NHẤN MẠNH, ĐỐI VỚI ĐỒNG 
BẰNG SÔNG CỬU LONG NÓI RIÊNG VÀ CẢ NƯỚC NÓI CHUNG, NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ ĐANG 
ĐẶT RA LÀ CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY SẢN XUẤT, CHÚ TRỌNG VÀ ĐỀ CAO HƠN NỮA VAI TRÒ KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ (KH&CN), ĐẶC BIỆT LÀ CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT; XÂY 
DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ MÀ NHỮNG SẢN PHẨM CHỦ LỰC 

CỦA VÙNG LÀ LÚA CHẤT LƯỢNG CAO, CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN, THỦY HẢI SẢN…

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê 

Văn Hưởng chủ trì Hội nghị.
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vực I khoảng 40%. ĐBSCL đã có 3 trong 6 
mặt hàng nông nghiệp cả nước đạt kim ngạch từ 
3-5 tỉ/năm là gạo, tôm và cá tra, các sản phẩm 
xuất khẩu thủy sản  của vùng đã có mặt tại 135 
quốc gia, vùng lãnh thổ trên thị trường thế giới. 
Tuy nhiên, hiện nay phát triển nông nghiệp và 
thủy sản, đặc biệt sản phẩm chủ lực về thủy 
sản, cây ăn quả, vùng ĐBSCL bị áp lực rất lớn 
về: Khan hiếm tài nguyên nước và suy thoái đất 
đai do tác động BĐKH và phát triển đập thượng 
nguồn và quản lý tài nguyên kém hiệu quả; Sản 
phẩm chủ lực vùng bị cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt; Chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực kém bền vững 
do nông hộ sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi bị cắt khúc; Xu 
thế về phát triển CN4.0 là cơ hội và cũng là thách 
thức cho sản phẩm chủ lực,…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng 
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 
nghiệp, nông thôn đề xuất, cần có chính sách thu 
hút, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư và ứng dụng 
khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp 
nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Ông Tuấn 
cho rằng, để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng 
KH&CN phát triển nông nghiệp – nông thôn cần 
chú trọng tăng đầu tư công và khuyến khích đầu 
tư tư nhân; cải thiện tiếp cận tín dụng cho nghiên 
cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 
nghệ. Nhà nước cần có chính sách về đất đai, 
cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề và chuyển đổi lao 
động cũng như đổi mới quản lý nhà nước…

Đề cao vai trò ứng dụng KH&CN trong xây 
dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo chất lượng, 
hiệu quả cao Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Lộc Trời (An Giang) khẳng định, KH&CN có vai 
trò rất lớn, tác động tích cực đến chuỗi giá trị 
cung ứng gạo. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Lộc Trời, những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
được áp dụng triệt để, căn cơ góp phần đưa 
ngành lương thực của tập đoàn ngày càng phát 

triển, doanh nghiệp cũng như nông dân và cả 
nền kinh tế cùng hưởng lợi.

Tập đoàn Lộc Trời ứng dụng rộng rãi công 
nghệ vi sinh nhằm phân hủy rơm rạ sau khi thu 
hoạch để làm phân bón ngay tại ruộng; công 
nghệ tưới nước luân phiên xen kẽ giữa ướt và 
khô giúp giảm chi phí tưới nước, giúp rễ lúa phát 
triển mạnh, bám sâu vào đất giảm được đổ ngã 
cũng như giảm phát thải khí nhà kính methane; 
trồng lúa công nghệ cao; triển khai dự án sản 
xuất lúa gạo bền vững…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện 
Cây ăn quả miền Nam giới thiệu những thành 
tựu quan trọng trong lĩnh vực chọn tạo và nhân 
giống cây ăn quả chất lượng cao, góp phần giúp 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát huy 
tiềm năng và thế mạnh trồng cây ăn quả đặc sản 
trong tình hình biến đổi khí hậu đang đòi hỏi phải 
tái cấu trúc nền nông nghiệp cũng như chuyển 
đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp với từng tiểu 
vùng sinh thái.

Để góp phần vào việc phát triển ngành 
hàng rau, hoa và quả, nhiều tiến bộ KH&CN về 
kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và công nghệ 
sau thu hoạch đã được Viện Cây ăn quả chuyển 
giao để sản xuất hiệu quả. Nhiều giống cây trồng 
mới xuất xứ từ Viện đã giúp nông dân sản xuất 
hiệu quả như: Giống thanh long ruột đỏ LD91, 
giống thanh long ruột tím hồng LD95, giống cam 
sành không hạt LD 6…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh hoan nghênh những ý kiến đóng 
góp thiết thực của các nhà khoa học, các doanh 
nhân cũng như các cấp, các ngành có liên quan. 
Bộ trưởng cho rằng, tái cấu trúc sản xuất nông 
nghiệp và quan tâm ứng dụng KH&CN phát triển 
sản phẩm chủ lực trước tình hình biến đổi khí 
hậu gay gắt đang là vấn đề thời sự nóng bỏng 
cần được các địa phương, bộ, ngành Trung 
ương, nhà khoa học cũng như mọi tầng lớp nông 
dân trong khu vực quan tâm.

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

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động trưng bày sản phẩm chủ lực phát triển công nghệ đã thu hút 
đại biểu và các doanh nghiệp tham gia.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 

VIỆT NAM LÀ HÌNH MẪU ĐỔI MỚI CÔNG 
NGHỆ CHO CÁC NƯỚC THU NHẬP THẤP

Ngày 10/7, tại trung 
tâm công nghệ của 
trường Đại học 
Cornell ở New York, 

(Mỹ) Tổ chức Sở hữu Trí tuệ 
Thế giới (WIPO) kết hợp với 
trường Cornell và Học viện 
Kinh doanh INSEAD (Pháp) đã 
công bố Báo cáo Chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu năm 
2018 (gọi tắt là GII 2018). 

Việt Nam đã tiếp tục cải 
thiện vị trí trong xếp hạng về 
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu, tăng 2 bậc lên vị trí 45/126 
quốc gia và nền kinh tế được 
xếp hạng. Trong nhóm 30 nước 
có thu nhập trung bình thấp, 
Việt Nam xếp vị trí thứ hai sau 
Ukraine. Việt Nam cũng được 
đánh giá là nền kinh tế có 
thành tích nổi bật trong việc 
biến đầu tư cho đổi mới thành 
những kết quả cụ thể.

ÔNG SACHA WUNSCH-
VINCENT, CHUYÊN GIA 
CAO CẤP CỦA WIPO tham 
gia nhóm nghiên cứu GII, cho 

biết trong các ấn bản gần đây 
nhất của GII, Việt Nam nổi lên 
như một quốc gia có hiệu quả 
đặc biệt về đổi mới sáng tạo, 
trở thành hình mẫu về đổi mới 
công nghệ cho nhóm các nước 
thu nhập trung bình thấp noi 
theo. Theo ông Sacha, Việt 
Nam là quốc gia duy nhất có sự 
chỉ đạo từ cấp thủ tướng với 
một nghị quyết thành lập nhóm 
chuyên viên đặc biệt tập hợp 
nhiều bộ ban ngành khác nhau 
để cùng thúc đẩy những chính 
sách nhằm cải thiện được vị trí 
trong xếp hạng về đổi mới sáng 
tạo toàn cầu.

Ông Sacha lưu ý rằng một 
số nền kinh tế đang phạm phải 
sai lầm nghiêm trọng, đó là 
không theo đuổi một cách liên 
tục chương trình nghị sự về 
đổi mới sáng tạo. Ông khuyến 
nghị Việt Nam tránh vết xe đổ 
này, kiên định với những chính 
sách, những kế hoạch mà Thủ 
tướng chính phủ đã đề ra để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ông 
cũng khuyến nghị Việt Nam 

không nên mắc phải một sai 
lầm khác của nhiều quốc gia, 
đó là đề ra những mục tiêu quá 
to tát như là xây dựng Thung 
lũng Silicon hay phấn đấu trở 
thành một quốc gia hiện đại 
nào đó. Thay vào đó, Việt Nam 
nên chú trọng vào những sức 
mạnh nội tại đặc biệt của mình, 
như là trong lĩnh vực sản xuất 
và chế biến thực phẩm, công 
nghệ thông tin, để từ đó xem 
xét cách thức để tăng khả năng 
đổi mới ở trong nước, bên cạnh 
việc tiếp thu những công nghệ 
mới từ bên ngoài. 

Nhận xét về xếp hạng của 
Việt Nam trong bản GII 2018, 
ông Lê Thanh Bình, tham tán 
khoa học công nghệ của Phái 
đoàn Thường trực Việt Nam 
tại Liên hợp quốc, cho biết có 
4 điểm đáng chú ý: 

*Việt Nam đã cải thiện được 
14 bậc so với xếp hạng năm 
2016

*Việt Nam có điểm số cao 
trong cả 7 trụ cột của GII, các 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Theo chuyên gia WIPO, 

Việt Nam nổi lên như một 
quốc gia có hiệu quả đặc 
biệt về đổi mới sáng tạo, 
trở thành hình mẫu về 
đổi mới công nghệ cho 
nhóm các nước thu nhập 
trung bình thấp noi theo.

Ông Sacha Wunsch-Vincent, chuyên gia cao cấp của WIPO
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điểm số này đều cao hơn mức 
trung bình của nhóm các nước 
thu nhập trung bình thấp;

*Tính hiệu quả của nỗ lực 
đổi mới của Việt Nam thể hiện 
qua cả chỉ số đầu vào và chỉ số 
đầu ra; 

*Trong 5 năm gần đây, thứ 
hạng của Việt Nam trong bảng 
xếp hạng GII có xu hướng được 
cải thiện trên mọi khía cạnh. 

Trong bản xếp hạng GII 
2018, Thụy Sĩ tiếp tục là nước 
sáng tạo nhất thế giới, tiếp theo 
là Hà Lan, Thụy Điển, Anh, 
Singapore, Mỹ, Đan Mạch. Đức 
và Ailen.

Trong nhóm 20 nước dẫn 
đầu bản xếp hạng GII 2018, 
Israel và Trung Quốc là hai 
quốc gia có bước tiến nhảy vọt 
- Israel tăng 7 hạng lên vị trí số 
11 còn Trung Quốc tăng 5 hạng, 
xếp vị trí thứ 17, đánh dấu mốc 
lần đầu tiên lọt vào nhóm 20 
này. Đây là lần thứ 11 liên tiếp, 
Báo cáo Chỉ số GII được công 
bố. Mục đích của Chỉ số GII là 
đưa ra các đánh giá về trình độ 
đổi mới sáng tạo của mỗi quốc 
gia một cách toàn diện nhất. 

GII bao gồm nhiều tiểu chỉ 
số/tiêu chí. 

GII 2018 được tổng hợp từ 
các tiểu chỉ số này được phân 

chia theo 7 trụ cột. Trong đó 
5 trụ cột đầu tiên thuộc “Nhóm 
tiểu chỉ số đầu vào của đổi 
mới sáng tạo” (gồm: Thể chế/
tổ chức, Nguồn nhân lực và 
nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, 
Trình độ phát triển của thị 
trường, Trình độ phát triển kinh 
doanh) và 2 trụ cột sau cùng 
thuộc “Nhóm tiểu chỉ số đầu 
ra của đổi mới sáng tạo” (gồm: 
Đầu ra của tri thức và công 
nghệ và Đầu ra sáng tạo). Chủ 
đề của GII 2018 “Tiếp sinh lực 
cho Thế giới bằng sự Đổi mới” 
xem xét những thách thức cũng 
như cơ hội đối với thúc đẩhững 
hệ sinh 

thái đổi mới lành mạnh tại 
khu vực năng lượng. 

Báo cáo nêu bật sự cần thiết 
phải mở rộng các công nghệ 
xanh trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu và sự gia tăng nhu cầu 
năng lượng trên thế giới. Báo 
cáo đưa ra kết luận rằng “tới 
năm 2040, thế giới sẽ cần thêm 
tới 30% năng lượng so với mức 
nhu cầu hiện

.Nguồn: VietnamPlus 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Hội thảo tư vấn, hoàn thiện Kế hoạch hành 
động quốc gia về CBRN

Từ ngày 31/7-03/8/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và 
Công nghệ, trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập 

Trung tâm hợp tác tiên tiến khu vực Đông Nam Á trong 
lĩnh vực giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, phóng 
xạ và hạt nhân (CBRN), Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân (ATBXHN) phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) 
tổ chức Hội thảo tư vấn, hoàn thiện Kế hoạch hành 
động quốc gia về CBRN. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục 
trưởng Cục ATBXHN và bà Axelle Nicaise,Trưởng 
ban Thông tin, Báo chí và Chính trị, Phái đoàn Liên 
minh Châu Âu tại Việt Nam đã đến dự và phát biểu 
khai mạc Hội thảo.

 Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân-Bộ KH&CN 

 “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. 

Nguồn : Báo VNexpress 

Sở KH&CN TP.HCM tri ân các liệt sĩ với phần mềm nghĩa 
trang trực tuyến

Phần mềm quản lý thông tin mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn thể hiện lòng biết ơn của Sở 
KH&CN TP.HCM gửi tới các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Cả nước hiện vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập về các nghĩa trang và trên 300.000 
hài cốt liệt sỹ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng còn thiếu thông tin. Công tác đền ơn đáp nghĩa 
từ mấy chục năm nay vẫn làm thủ công, trên giấy tờ gây khó khăn cho cả các cấp quản lý và người nhà liệt sĩ.

Tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện số hóa quản lý 
thông tin mộ liệt sĩ để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa một 
cách bài bản, tốt hơn.Từ năm 2010, Sở KH&CN TP.HCM đã 
quan tâm đến nội dung này. Trung tâm hệ thống thông tin địa lý 
TP.HCM (HCMGIS) đã cùng với Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị phối 
hợp xây dựng phần mềm GIS ứng dụng quản lý thông tin mộ liệt 
sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Theo thống kê, hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn 
đang quản lý thông tin của 10.257 liệt sĩ. Tất cả dữ liệu của các 
liệt sĩ, bao gồm cả vị trí mộ đều được cập nhật trên trang web 
http://nghiatrangtruongson.quangtri.gov.vn để tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ. Các lượt khách đến 
viếng mộ cũng được lưu lại một cách đầy đủ.
                                              Nguồn : Tạp chí Khám phá điện tử 

Phần mềm đang quản lý thông tin của hơn 10.000 mộ liệt sĩ 

ĐIỂM TIN KH&CN
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Toàn cảnh Hội thảo.

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2018

Sáng ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt 

Nam năm 2018. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng và phát triển công nghệ với mục tiêu tăng cường hiệu quả 
sử dụng năng lượng, đồng thời trao đổi về thách thức và giải pháp 
công nghệ trong phát triển bền vững ngành năng lượng, góp phần 
thực hiện các chiến lược quốc gia về phát triển KH&CN và năng 
lượng. 

Tại Diễn đàn, các chuyên gia đầu ngành, các nhà quản lý, lãnh 
đạo các doanh nghiệp, Viện trường đã trình bày báo cáo tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về định hướng 
phát triển công nghệ trong ngành năng lượng tại Việt Nam. Nội dung báo cáo tham luận gồm: Kết quả 10 năm thực 
hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; xu hướng phát triển công 
nghệ năng lượng trên thế giới và cơ hội cho Việt Nam; vai trò của công nghệ trong phát triển ngành công nghiệp than 
sạch – Cơ hội và thách thức; phát triển công nghệ chiếu sáng thông minh tại Việt Nam; Tổng quan về năng lượng mặt 
trời trên thế giới và cơ hội của Việt Nam; Để Việt Nam trở thành công xưởng chế tạo trong ngành công nghiệp năng 
lượng – Vai trò của KH&CN.Việt Nam”.

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

Toàn cảnh diễn đàn 

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến 
đổi khí hậu tại Hải Phòng

Đây là tên hội thảo do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ 
khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng tổ 

chức tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn 
Cát Bà sáng 26/7/2018. 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được nghe 
các diễn giả trình bày một số nội dung về ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở Việt 
Nam, tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, từ đó 
đề xuất một số giải pháp chiến lược ứng phó biến đổi 
khí hậu như: Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng 
ngành nông nghiệp; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi; Điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; ...

Nguồn: Sở KH&CN Hải Phòng

Ứng dụng công nghệ tự động hóa và IoT 
trong nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 20/7/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Ươm tạo 
Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã tổ chức 

thành công Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tự động 
hóa và IoT trong nông nghiệp công nghệ cao”.

Hội thảo có sự tham gia của Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia, Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN, đại diện các Trung tâm thuộc Viện 
Ứng dụng Công nghệ, các trường chuyên về nông 
nghiệp như Viện Rau quả, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Nông 
lâm Thái Nguyên,… công ty Murata (Nhật Bản), tập 
đoàn FPT và các doanh nghiệp đang hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp…

Nguồn : Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ KH&CN

Toàn cảnh Hội thảo 

ĐIỂM TIN KH&CN
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SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu
 - Whitehat Grand Prix 2018 

 chủ đề Truyền thuyết Việt Nam - Legends of Vietnam

WhiteHat Grand Prix 2018 do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng 
Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức, đây là lần đầu tiên một cuộc thi an toàn không gian mạng quy mô 
toàn cầu được tổ chức thi đấu trực tiếp tại Việt Nam. 

Vòng Sơ loại WhiteHat Grand Prix 2018 diễn ra online liên tục trong 24 giờ từ 9:00 (UTC +7) ngày 
18 đến 19/8 theo hình thức CTF Jeopardy, với cách thức tính điểm mới. Điểm ghi được cho từng bài 
thi của mỗi đội sẽ không cố định mà thay đổi dựa trên số lượng đội giải thành công bài thi đó. Cơ 
chế này sẽ phản ánh khách quan độ khó của đề thi năm nay.

Vòng Chung kết đối kháng trực tiếp, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2018 tại Hà Nội. Đây là 
cuộc đua kéo dài liên tục trong 8 tiếng giữa 10 đội thi xuất sắc nhất từ vòng Sơ loại. Ban Tổ chức 
cho biết ở vòng thi này, lần đầu tiên tại Việt Nam thử thách vượt qua các lỗ hổng bảo mật trên các 
thiết bị phần cứng được đưa vào một cuộc thi an toàn thông tin mạng.

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam 2018 - 
Vietfood & Beverage

T
riển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 
Việt Nam 2018 - Vietfood & Beverage 
là một hoạt động xúc tiến thương  mại 

quan trọng của ngành Công thương Việt Nam, 
trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Thực phẩm 
chế biến, Đồ uống, Dịch vụ cung ứng khách sạn, 
nhà hàng, Công nghệ Thiết bị chế biến, Bao bì 
và Đóng gói Thực phẩm, Đồ uống….

Ngoài ra, trong khuôn khổ Triển lãm, “Lễ hội 
Đồ uống Việt nam” được tổ chức với các hoạt 
động phong phú như: Hoạt động giao lưu giới 
thiệu sản phẩm, chương trình giao lưu nghệ 
thuật, chương trình trao quà từ thiện… Các hoạt 
động nhằm quảng bá khuyếch trương sự phát 
triển như vũ bão của ngành đồ uống Việt nam 
trong những năm gần đây.

Thông tin triển lãm:
Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 

Việt Nam 2018 - Vietfood & Beverage
Thời gian: Từ 08/08 đến 11/08/2018
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị 

Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
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 TỐI 26-7, TẠI TPHCM, HỘI Y KHOA THỤY SĨ - VIỆT NAM (HELVIETMED) ĐÃ TRAO 
TẶNG GIẢI THƯỞNG ALEXANDRE YERSIN CHO 4 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
XUẤT SẮC TRONG LĨNH VỰC Y KHOA. ĐÂY LÀ GIẢI THƯỞNG NHẰM VINH 
DANH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC 

VIỆT NAM CHO Y VĂN QUỐC TẾ.

Một công trình góp phần thay đổi phác đồ thụ tinh 
trong ống nghiệm trên thế giới

Công trình “Thụ tinh trong ống nghiệm: 
Chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông 
lạnh có hiệu quả như nhau” của TS. bác 
sĩ Vương Thị Ngọc Lan và đồng nghiệp 
thuộc Trường Đại học Y Dược TPHCM, 
đăng trên tạp chí New England Journal of 
Medicine năm 2018.

T
hụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) 
được thực hiện thành công lần đầu tiên 
trên giới vào năm 1978. Có hai cách để 
thực hiện TTTON: chuyển phôi tươi và 

đông lạnh phôi. Trước đây, có quan điểm cho 
rằng đông lạnh phôi có thể dẫn đến hiệu quả 
điều trị thấp, và do đó, chuyển phôi tươi thường 
được ưa chuộng trong TTTON. Tuy nhiên, chưa 
có đủ bằng chứng để khẳng định chuyển phôi 
tươi hay đông lạnh phôi có hiệu qua hơn.

Để trả lời câu hỏi trên, nhóm nghiên cứu ở Bệnh 
viện Mỹ Đức kết hợp với các nghiên cứu viên từ 
Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Adelaide 
(Australia) thực hiện một nghiên cứu lâm sàng 

đối chứng để so sánh hiệu quả thụ tinh giữa 
chuyển phôi tươi và đông lạnh phôi. Nghiên cứu 
được thực hiện trên 782 phụ nữ, được chia 
thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên: nhóm 
chuyển phôi tươi (391 phụ nữ) và nhóm đông 
lạnh phôi (391 phụ nữ).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ trẻ sinh (còn 
sống) trong nhóm chuyển phôi tươi là khoảng 
35%, và nhóm đông lạnh phôi là 36%. Nói cách 
khác, tỉ lệ trẻ sinh giữa hai nhóm tương đương 
nhau. Tuy nhiên, nhóm chuyển phôi tươi có thời 
gian có thai sớm hơn 1 tháng so với nhóm đông 
lạnh phôi. 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên New 
England Journal of Medicine, một trong những 
tập san y học uy tín nhất trên thế giới hiện nay.

Ý nghĩa của nghiên cứu là việc chuyển phôi tươi 
và trữ lạnh phôi có hiệu quả như nhau. Do đó, 
các cặp vợ chồng hiếm muộn không cần chuyển 
nhiều phôi tươi một lúc mà có thể giảm số phôi 
chuyển xuống, số còn dư được đông lạnh để sử 
dụng sau đó, tránh việc phải kích thích buồng 
trứng trở lại nếu thất bại. Ngoài ra, việc giảm số 
phôi chuyển cũng giúp giảm biến chứng đa thai, 
hạn chế các biến chứng trong thai kỳ, sức khỏe 
của mẹ và bé. 

Ngược lại, nghiên cứu cho thấy, các bác sĩ cũng 
không nên bỏ việc chuyển phôi tươi vì sẽ làm 
kéo dài thời gian từ bắt đầu điều trị đến có thai 
của bệnh nhân. Mỗi năm trên thế giới có hơn 2 
triệu cặp vợ chồng làm TTTON. Đây là một trong 
những nghiên cứu quan trọng, góp phần làm 
thay đổi phác đồ TTTON trên thế giới.

4 CÔNG TRÌNH Y KHOA ĐOẠT GIẢI 
THƯỞNG ALEXANDRE YERSIN: tính 

mới và tầm ảnh hưởng 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Lần đầu xây dựng một mô hình tiên lượng tử vong cho bệnh 
nhân Việt Nam 

Công trình «Xây dựng mô hình tiên lượng tử 
vong ở bệnh nhân cấp cứu» của ThS. bác sĩ Hà 
Tấn Đức và đồng nghiệp thuộc Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ, đăng trên tạp chí 
Scientific Reports năm 2017.

Khoa cấp cứu tại các bệnh viện Việt Nam 
thường xuyên bị quá tải do số lượng bệnh nhân 
đông, bệnh lý đa dạng, và thiếu nhân lực phục 
vụ. Bệnh nhân cấp cứu thường có nguy cơ tử 
vong cao; những bệnh nhân còn sống có nguy 
cơ biến chứng cao. Một trong những khó khăn 
và thách thức là làm thế nào để nhận ra những 
bệnh nhân có nguy cơ cao, ưu tiên hóa điều trị 
và giảm tử vong. Mặc dù các bác sĩ có kinh 
nghiệm cao có thể nhận dạng bệnh nhân có 
nguy cơ cao, nhưng đánh giá của họ thường 
không nhất quán và thiếu chính xác.

Bác sĩ Hà Tấn Đức và đồng nghiệp đã thực hiện 
một nghiên cứu vừa công phu vừa qui mô để 
xác định các yếu tố có liên quan đến tử vong, và 
từ đó xây dựng mô hình tiên lượng. Nghiên cứu 
được thực hiện trên 2.175 bệnh nhân cấp cứu ở 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tỷ lệ 
tử vong trong vòng 30 ngày là khoảng 10%. Các 
yếu tố liên quan đến tử vong bao gồm: giới tính 
(nam), tăng tần số hô hấp, tăng urea trong máu, 
giảm độ bão hòa oxy, và chỉ số hôn mê. 

Dựa trên các yếu tố này, nhóm nghiên cứu đã 
xây dựng một mô hình tiên lượng và áp dụng 
trên một nhóm 2.060 bệnh nhân thuộc Bệnh viện 
Đa Khoa thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy 
mô hình tiên lượng chính xác khoảng 80%. 

Công trình nghiên cứu này là một đóng góp 

quan trọng cho y văn bệnh nhân cấp cứu. Lần 
đầu tiên, Việt Nam xây dựng một mô hình tiên 
lượng cho bệnh nhân Việt Nam để nhận dạng 
các bệnh nhân có nguy cơ cao cần điều trị tích 
cực nhằm giảm tử vong. Công trình này cũng 
thể hiện một đóng góp đầu tiên của Việt Nam 
trong y văn về hồi sức cấp cứu.

Giải đáp câu hỏi được tranh luận suốt 20 năm về loãng 
xương

Công trình “Ảnh hưởng của lượng mỡ và 
lượng cơ đến loãng xương” của bác sĩ Hồ 
Phạm Thục Lan và đồng nghiệp thuộc 
Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM, đã 
được đăng trên tạp chí hàng đầu trong 
chuyên ngành nội tiết là Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism vào năm 
2014.

Mật độ xương (BMD) là một yếu tố rất quan 
trọng cho tiên lượng gãy xương, và vì thế BMD 
được dùng để chẩn đoán loãng xương bệnh lý 
loãng xương. Trọng lượng cơ thể là một yếu tố 
có ảnh hưởng đến mật độ xương (BMD). Người 
có cân nặng cao thường có BMD cao và ít bị 
loãng xương. Nhưng trọng lượng cơ thể chủ yếu 
được cấu thành bởi lượng cơ và lượng mỡ. Câu 
hỏi «nóng» trong chuyên ngành loãng xương là 
yếu tố nào (lượng cơ hay lượng mỡ) có ảnh 
hưởng đến BMD. Hai mươi năm qua, câu hỏi 
này vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng trong y 
văn.

Để trả lời cho câu hỏi này, nhóm nghiên cứu đã 
thực hiện một loạt 3 nghiên cứu, gồm 2 nghiên 
cứu nguyên thủy trên hơn 2.000 người Việt và 1 
nghiên cứu tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy lượng cơ có tác động đến BMD cao hơn là 
lượng mỡ. Phát hiện này (lượng cơ đóng vai trò 
quan trọng hơn lượng mỡ) nhất quán trên cả hai 
giới tính và cho cả người da trắng lẫn người 
châu Á.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định 
tăng cường hoạt động thể lực là một biện pháp 
quan trọng trong việc phòng chống loãng xương 
và ngăn ngừa mất xương. Công trình đã được 
được trích dẫn 114 lần (theo Google Scholar) kể 
từ khi được công bố.

Giảm thời gian chẩn đoán nhiễm trùng máu từ 2 
ngày xuống còn 6 giờ

Công trình «Tối ưu hóa phương pháp 
PCR cho việc chẩn đoán nhiễm trùng 
máu» của TS, bác sĩ Ngô Tất Trung và 
đồng nghiệp thuộc Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, Hà Nội, đăng trên 
tạp chí BMC Infectious Diseases năm 
2016.

Nhiễm trùng máu là bệnh lý truyền nhiễm cấp 
tính có tỷ lệ tử vong cao. Mỗi năm trên thế giới 
có khoảng 28-31 triệu người mắc nhiễm trùng 
máu, trong đó có khoảng 8 triệu tử vong. Để 
điều trị kịp thời, việc xác định được mầm bệnh 
sớm là rất quan trọng. Cho đến nay, việc xác 
định mầm bệnh dựa vào phương pháp cấy máu. 
Tuy nhiên, phương pháp cấy máu có nhược 

điểm là mất nhiều thời gian (2 đến 7 ngày), 
luợng máu cần để cấy khá cao và khó tối ưu hóa 
điều kiện cấy máu.

TS Ngô Tất Trung và nhóm nghiên cứu đã khắc 
phục sự hạn chế đó bằng cách tạo ra một chất 
trung gian (tạm gọi là «dung môi») giúp loại bỏ 
99,9% dung lượng DNA từ bệnh nhân, và do đó 
tăng độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp 
chẩn đoán. Với phương pháp mới của nhóm 
nghiên cứu, khả năng xác định mềm bệnh chính 
xác hơn và nhạy hơn phương pháp PCR thông 
thường. Ngoài ra, ưu điểm của phương pháp 
mới là giảm thời gian chẩn đoán xuống chỉ còn 
6 giờ.

4 công trình nghiên cứu đạt giải trên được tuyển 
chọn từ hơn 80 hồ sơ ứng viên bởi Hội đồng 
thẩm định gồm các giáo sư và bác sỹ đến từ 
Thụy Sĩ, Pháp và Úc dựa trên 5 tiêu chí: Phẩm 
chất khoa học, ảnh hưởng trong lâm sàng, ảnh 
hưởng trong khoa học, tính cách tân, và uy tín 
của tập san khoa học mà công trình từng đăng 
tải.

Nguồn : Báo Khoa học & Phát triển 

Giải thưởng Alexandre Yersin 
được lập ra để vinh danh bác 
sỹ Alexandre Émile - John 
Yersin (1863 - 1943), người đã 
khám phá ra vi trùng dịch hạch 
Yersinia pestis. Giải thưởng 
Alexandre Yersin không chỉ là 
sự tôn vinh xứng đáng dành 
cho những công trình nghiên 
cứu khoa học của Việt Nam 
hôm nay, mà sẽ là động lực 
thúc đẩy cho những công trình 
khoa học trong tương lai.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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CÓ THỂ NÓI TRÁI ĐẤT ĐANG TRONG CUỘC KHỦNG 
HOẢNG RÁC THẢI, KHI ĐA SỐ CÁC QUỐC GIA ĐỀU 
RƠI VÀO TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI RÁC - ĐẶC BIỆT LÀ 
RÁC NHỰA. 

Có rất nhiều vấn đề liên quan đến rác 
thải nhựa. Nổi bật nhất là số rác 
nhựa dùng một lần thì ngày một 
tăng lên, và chúng lại cần đến hàng 

trăm, thậm chí cả ngàn năm để có thể phân hủy. 
Nhưng quan trọng nhất là đời sống con người 
đã trở nên quá phụ thuộc vào nhựa - như trường 
hợp của cốc nhựa và màng nylon bọc thực 
phẩm chẳng hạn.

Viện công nghệ Georgia (Mỹ) đã tạo ra một 
sản phẩm màng bọc thực phẩm mới, thay thế 
cho loại truyền thống bằng nhựa và nylon bình 
thường.

Điểm ưu việt của loại màng bọc này là nó 
được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu hữu cơ - 
mà cụ thể là chitin (hay kitin) - thành phần chính 
trong vỏ của các loài giáp xác; và sợi cellulose 
trong gỗ. Họ sẽ xịt các thành phần này lên một 
lớp acid polylactic (PLA), vốn cũng được sản 
xuất từ ngô và sắn.

Cấu tạo hoàn toàn từ các thành phần hữu cơ 
nên dĩ nhiên là loại màng bọc này có tốc độ phân 
hủy nhanh hơn nylon truyền thống rất nhiều.Về 
chức năng, nhóm nghiên cứu cho biết sản phẩm 
của họ không chỉ có hiệu quả tương đương với 

nylon, mà một số chức năng còn tỏ ra ưu việt 
hơn.

“Chúng tôi so sánh nó với chất liệu nhựa PET 
(polyethylene terephthalate) - loại nhựa phổ biến 
nhất trên thị trường hiện nay” - J. Carson 
Meredith, tác giả nghiên cứu cho biết. “Chất liệu 
của chúng tôi cho lượng oxy thẩm thấu qua 
màng thấp hơn 67% so với PET, có nghĩa rằng 
nó có thể giúp thức ăn tươi lâu hơn”.

Theo giáo sư Meredith, ông và các cộng sự 
đã nghiên cứu chất liệu chitin của cua trong một 
dự án khác, và nhận ra nó có tiềm năng phát 
triển thành một loại màng bọc thực phẩm.

“Chúng tôi nhận thấy các sợi chitin nano có 
điện tích dương, trong khi tinh thể cellulose có 
điện tích âm. Nếu kết hợp, chúng có thể trở 
thành một lớp phủ rất chặt chẽ lên bất kỳ thứ gì” 
- Meredith chia sẻ.

Dù vậy, đây vẫn là một sản phẩm chưa được 
hoàn thiện. Meredith cho biết nó vẫn để hơi 
nước lọt qua, nên chưa thể công bố rộng rãi 
được.Nhưng họ đang nhanh chóng cải tiến nó, 
nhằm cung cấp cho thị trường một giải pháp an 
toàn và thân thiện với môi trường hơn so với 
màng bọc bằng nylon truyền thống.

Nguồn : http://khoahoctot.vn

TỜ NYLON BỌC THỰC ĂN   
CÓ THỂ PHÂN HỦY NHANH HƠN BÌNH THƯỜNG GẤP CẢ TRĂM LẦN

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Màng bọc này được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu hữu cơ.
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Ứng dụng mới giành được giải khuyến khích tại 
cuộc thi Tôi là nông dân 4.0 do Báo Nông thôn 
Ngày nay phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức.

Trồng rau ảo thu hoạch thật
Gần như ngay tức thời khi chị Liên- một 

người sử dụng ứng dụng- (Đống Đa, Hà Nội) 
chạm nhẹ vào chiếc điện thoại di động để lựa 
chọn tưới cây, ở cách đó vài chục km tại một 
mảnh vườn rộng 30m2

Ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, hệ thống nước tưới cây tự động cũng 
được bật lên. Ứng dụng (app) điều khiển trên 
điện thoại di động được tính kèm vào gói thuê 
đất trồng ở ngoại ô mà chị Liên đang sử dụng

Để có thể sở hữu mảnh vườn với 2 lần 1 tuần 
rau được gửi đến tận nhà giống như chị Liên, 
khách hàng chỉ cần cài đặt eGarden trên app 
store và đăng ký tham gia “vườn thông thái”. 
Sau khi nhận được đăng ký, Vườn thông thái sẽ 
chuẩn bị quỹ đất. Địa điểm khoảnh vườn có thể 
nằm tại Sóc Sơn, Ba Vì, hay Bắc Ninh… tùy 
theo nhu cầu khách hàng và tình hình quỹ đất tại 
các địa phương.

Xây dựng niềm tin ở khách hàng
Ý tưởng về eGarden được Trần Phúc Quỳnh, 

Giám đốc eGarden, manh nha từ năm 2014 
trước những trăn trở về thực phẩm sạch trên thị 
trường. Là dân công nghệ thông tin, Quỳnh nghĩ 
cần tìm ra cách đưa ứng dụng công nghệ thông 
tin vào nông nghiệp: trồng và chăm sóc rau qua 
ứng dụng điện thoại và mạng Internet.

EGarden ra đời giải quyết bài toán ngược với 
thị trường đang làm. Họ không chạy theo số 
lượng và giá cả như các doanh nghiệp kinh 
doanh nông sản. Thực chất eGarden không bán 
rau mà chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 
“Chúng tôi không bán rau, mà bán trải nghiệm 
được trồng rau cho khách hàng”

Mô hình Uber trong nông nghiệp
Về kế hoạch phát triển thời gian tới, eGarden 

sẽ hướng tới sản xuất hữu cơ. Các nông trại khi 
qua được vòng thẩm định, đạt được các tiêu chí 
chung đề ra và cam kết theo hướng hữu cơ sẽ 
tham gia vào nền tảng chung của eGarden, 
đồng thời theo đó “những người yêu thích sản 
xuất hữu cơ cũng sẽ tìm được ‘mảnh vườn’ cho 
riêng mình”.

Nguồn : Báo Khoa học & Phát triển 

EGARDEN: MÔ HÌNH “UBER” TRONG NÔNG NGHIỆP

CHỈ CẦN MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CÓ KẾT NỐI INTERNET, VỚI MỘT CÚ 
“CLICK” CHUỘT TRÊN ỨNG DỤNG EGARDEN CỦA VƯỜN THÔNG THÁI, MỌI HOẠT 
ĐỘNG CANH TÁC TỪ TƯỚI NƯỚC, NHỔ CỎ, BẮT SÂU CHO ĐẾN THU HOẠCH RAU… ĐỀU 
ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG THEO MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG GIỐNG NHƯ ĐANG 

CHƠI GAME, VÀ THÀNH QUẢ LÀ RAU SẠCH ĐƯỢC GỬI ĐẾN HỌ TẬN NHÀ.
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI THÁI LAN  
và bài học cho Việt Nam 

NHẰM ĐƯA RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TẠI “HỘI THẢO 
CHUYÊN ĐỀ VỀ THU HÚT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG KHU VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI” VỪA DIỄN 
RA TẠI HÀ NỘI, TS. NGUYỄN HỮU XUYÊN, VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ, BỘ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ PHÂN TÍCH RẤT KỸ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA THÁI 

LAN TRONG MẤY CHỤC NĂM QUA.

 THÁI LAN ĐÃ HÌNH THÀNH NỀN TẢNG 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2026

Theo TS. Nguyễn Hữu Xuyên, trong quá 
trình chuyển giao công nghệ, Thái Lan đã đạt 
được rất nhiều thành tựu.

Đó là, đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi 
cho hoạt động tiếp nhận và chuyển giao trong 
từng giai đoạn phát triển cụ thể. Các chính 
sách tập trung vào thúc đẩy đầu tư nghiên cứu 
phát triển; khuyến khích các hoạt động chuyển 
giao công nghệ thân thiện với môi trường, tiết 
kiệm năng lượng; hỗ trợ, khuyến khích đầu tư 
công nghệ vào các ngành trọng điểm; hỗ trợ 
doanh nghiệp Thái Lan đầu tư ở nước ngoài 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
trên thị trường quốc tế.

Thái Lan đã gắn các hoạt động thu hút, 

chuyển giao công nghệ với các kế hoạch, 
chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và khoa 
học, công nghệ.

Hình thành chiến lược nhập khẩu công nghệ 
và có gắn kết giữa khu vực công nghiệp, khu 
vực nghiên cứu trong chuyển giao công nghệ. 
Cụ thể, Thái Lan có chiến lược nhập khẩu 
công nghệ thông qua FDI từ các tập đoàn lớn 
như Nhật Bản, Hoa Kỳ. Nhập khẩu công nghệ, 
tiến tới cải tiến, giải mã, làm chủ để sản xuất 
các sản phẩm có khả năng xuất khẩu đã giúp 
Thái Lan đạt được những thành công nhất định 
trong một số lĩnh vực chủ đạo của nền công 
nghiệp.  

Tiếp đó, Thái Lan thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ phục vụ cho hoạt động đổi mới 
công nghệ trong ngành công nghiệp hỗ trợ. 
Ngoài sự phát triển của ngành công nghiệp xe 

01
Chuyển giao công nghệ 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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hơi, Thái Lan còn có những bước tiến đáng 
kể trong ngành công nghiệp hỗ trợ khác, điển 
hình như ngành điện, điện tử, góp phần tăng tỷ 
trọng công nghiệp trong nền kinh tế.

Đồng thời, Thái Lan có các ưu đãi về tài 
chính và có chính sách hợp tác quốc tế phù 
hợp trong chuyển giao và đổi mới công nghệ. 
Trong đó, chính sách ưu đãi tài chính thông 
qua các quỹ phát triển đổi mới, nghiên cứu và 
phát triển công nghệ. Quỹ phát triển đổi mới 
hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển sản 
xuất với hình thức 50-50 (doanh nghiệp phải 
bỏ ra ít nhất 50% kinh phí, còn lại 50% kinh phí 
sẽ được hỗ trợ với lãi suất thấp khoảng 5%/
năm, từ 5-10 năm). Quỹ nghiên cứu và phát 
triển công nghệ hỗ trợ dưới hình thức cho vay 
lãi suất thấp để phục vụ thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, giúp nâng cấp, cải tiến máy 
móc, thiết bị nhằm nâng cao sản phẩm đầu ra.

Cuối cùng, Thái Lan có lộ trình tiếp nhận, 
chuyển giao công nghệ trong từng giai đoạn 
phát triển cụ thể.

Từ năm 1960-1980, Thái Lan thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ được định hướng để 
đón dòng vốn FDI, đặc biệt từ Nhật Bản.

Giai đoạn 1981-1986, các chính sách của 
Thái Lan hướng về xuất khẩu, trong bối cảnh 
dòng vốn FDI về công nghệ khá cao, các công 
ty đã bước vào thời kỳ sả xuất sản phẩm điện 
tử rất mạnh ở Thái Lan. Kế hoạch quốc gia của 
Thái Lan thời kỳ này tập trung phát triển ngành 
sản xuất máy công cụ.

Từ năm 1986-1991, Thái Lan định hướng 
theo hướng phục vụ phát triển nông nghiệp để 
phát huy thế mạnh quốc gia.

Còn trong giai đoạn 1991-1996, các hoạt 
động chuyển giao công nghệ được định hướng 
vào các lĩnh vực công nghệ cao để đáp ứng 
nhu cầu sản xuất tiên tiến.

Từ 1997 đến nay, chuyển giao công nghệ 
được định hướng phục vụ phát triển bền vững. 
Đặc biệt, Thái Lan đã hình thành nền tảng cho 
hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ đến 
năm 2026.

BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Tuy còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến 
đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 

nhằm tạo ra các công nghệ mới; sự gắn kết giữa 
khu vực nghiên cứu và khu vực công nghiệp; 
hiệu quả của các chính sách ưu đãi tài chính 
nhưng quá trình chuyển giao công nghệ tại Thái 
Lan là một bài học tốt cho Việt Nam, theo TS. 
Nguyễn Hữu Xuyên.

Từ kinh nghiệm của Thái Lan, Việt Nam cần 
tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho 
hoạt động chuyển giao công nghệ, nhất là cơ 
chế bắt buộc đăng ký chuyển giao công nghệ từ 
nước ngoài vào Việt Nam, tăng cường kiểm soát 
và xây dựng chiến lược nhập khẩu công nghệ 
phù hợp để hạn chế tình trạng chuyển giá, gian  
lận và tiếp nhận công nghệ không thân thiện với 
môi trường.

Việt Nam cần gắn hoạt động chuyển giao 
công nghệ với việc nâng cao năng lực công 
nghệ nhằm phục vụ cho việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế, xã hội và khoa học, công 
nghệ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công 
nghệ cần được thực hiện đồng bộ, tương thích 
và có lộ trình, phù hợp với mục tiêu phát triển 
kinh tế và khoa học, công nghệ từng giai đoạn.

Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, 
định giá công nghệ để phục vụ cho việc thu hút, 
nhập và chuyển công nghệ, đặc biệt, trong các 
ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của Việt 
Nam. Kết quả đánh giá, định giá công nghệ có 
thể là chứng thư để các tổ chức tín dụng, ngân 
hàng chấp nhận kết quả định giá để cấp tín dụng, 
cho vay với tài sản đảm bảo là công nghệ.

Kích thích nguồn cung công nghệ trong nước 
thông qua các tổ chức nghiên cứu và phát triển, 
đồng thời, tạo hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao phục vụ cho chuyển giao công 
nghệ.

Trong đó, cần xem xét tăng mức hỗ trợ vay 
không lãi cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển 
từ mức 30% hiện nay lên mức 80% cho tất cả 
các lĩnh vực đổi mới công nghệ, không nhất thiết 
phải nằm trong danh mục các dự án đổi mới 
công nghệ được ưu tiên phát triển theo quy định 
của Chính phủ.

Có như vậy, doanh nghiệp mới thực sự được 
kích thích đầu tư nghiên cứu và phát triển công 
nghệ, tạo đà cho quá trình chuyển giao công 
nghệ tại Việt Nam đáp ứng được đòi hỏi của 
thực tiễn cuộc sống.

Nguồn : Báo Doanh nhân Việt Nam 
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Doanh nghiệp khoa học công nghệ  
và bài toán thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học
   CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (KHCN) GIAI ĐOẠN 2011-2020 ĐẶT RA MỤC 
TIÊU ĐẾN NĂM 2020 SẼ HÌNH THÀNH 5.000 DOANH NGHIỆP (DN) KHCN. TUY NHIÊN, ĐẾN NAY, CẢ 
NƯỚC MỚI CÓ 303 DN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DN KHCN. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO CÁC DN 

KHÔNG MẶN MÀ TRỞ THÀNH DN KHCN?

T
hời gian qua, Chính phủ đã ban hành 
nhiều chính sách hỗ trợ DN KHCN như 
ưu đãi lãi suất thấp, miễn giảm tiền sử 
dụng đất, miễn giảm thuế thu nhập DN... 

Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít DN KHCN đủ điều 
kiện được hưởng những ưu đãi này do gặp 
những rào cản về chính sách.

DOANH NGHIỆP KHCN LÀ GÌ? 
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) 

được hiểu là doanh nghiệp mà “hoạt động chính 
là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản 
phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ do doanh 
nghiệp được quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp 
pháp; thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Doanh 
nghiệp KH&CN thực hiện sản xuất, kinh doanh và 
các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”[ 
Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 
20/9/2010 của Chính phủ].

Doanh nghiệp KH&CN là một loại doanh 
nghiệp có chức năng trước hết và chủ yếu là “sản 
xuất ra các công nghệ”. Doanh nghiệp KHCN là 

DN đặc thù, chuyên sản xuất, kinh doanh các loại 
sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ. Vì vậy, 
việc phát triển DN KHCN sẽ thúc đẩy ứng dụng 
các thành tựu KHCN vào sản xuất và đời sống, 
tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao.

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP KHCN 
- Doanh nghiệp KH&CN được coi là cầu nối 

giữa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN 
được chuyển giao vào trong sản xuất sản phẩm, 
hàng hóa. 

- Doanh nghiệp KH&CN đóng vai trò như một 
chủ thể kinh tế sản xuất chủ lực, tạo ra những 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao, Doanh nghiệp 
KH&CN sẽ là phương thức chuyển giao công 
nghệ nhanh nhất bởi sự ra đời và phát triển của 
các doanh nghiệp KHCN sẽ tạo điều kiện để huy 
động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực 
KH&CN 

Ngoài ra, doanh nghiệp KH&CN có vai trò tạo 
ra việc làm mới, thu hút các lao động có trình độ, 
tay nghề, được đào tạo thành nguồn nhân lực 
KH&CN cho chính doanh nghiệp và thị trường lao 
động.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA DOANH NGHIỆP 
KHCN

Những ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN 
được quy định tại Thông tư số 06/2008/
TT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 về việc 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/
NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh 
nghiệp KH&CN; Thông tư liên tịch số 17/2012/
TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/
TTLT-BKHCN-BTC-BNV và Luật Khoa học và 
Công nghệ năm 2013, cụ thể như sau:        

Thứ nhất, được xem xét, giao quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ thuộc sở hữu nhà 
nước. 

Thứ hai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
nếu đáp ứng điều kiện doanh nghiệp KH&CN có 
tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả 
KH&CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 
trong năm thứ nhất đạt từ 30% trở lên, năm thứ 
hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thứ ba trở đi đạt 
từ 70% trở lên. Năm thứ nhất được hiểu là năm 
đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu 
thuế.

Thứ ba, ưu đãi về đất đai: Doanh nghiệp 
KH&CN được lựa chọn việc sử dụng đất theo 
một trong hai hình thức: Cho thuê đất và miễn 
tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và 
được miễn tiền sử dụng đất. 

Thứ tư, ưu đãi về các tín dụng, quỹ đổi mới: 
Doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ để đổi mới, nâng cao 
trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất 
lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá 
được quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, 
hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn.  

Thứ năm, doanh nghiệp KH&CN được hưởng 
các dịch vụ tư vấn, đào tạo từ các cơ sở ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp của Nhà nước 
không phải trả phí dịch vụ. Được ưu tiên sử dụng 
các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học 
trong phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở 
nghiên cứu KH&CN của Nhà nước. Được hưởng 
các hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ phát triển KH&CN quốc 
gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện cho tổ chức KH&CN, nhà khoa học liên kết 

với doanh nghiệp và tổ chức khác để xác định, 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục 
vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, 
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản 
phẩm, hàng hoá.

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP KHCN 
HIỆN NAY 

Theo Cục Phát triển thị trường và DN KHCN 
(Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến tháng 
8/2017, cả nước có 303 DN được cấp giấy chứng 
nhận DN KHCN, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực 
như công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, 
công nghệ vật liệu mới...

Trong số 303 DN này có 1 DN giải thể, 12 DN 
ngừng hoạt động, 3 DN đã thu hồi giấy chứng 
nhận, 126 DN báo cáo đầy đủ về tình hình hoạt 
động sản xuất, kinh doanh...

Tổng doanh thu năm 2016 của các doanh 
nghiệp KHCN đạt 14.402,22 tỷ đồng, tổng lợi 
nhuận sau thuế đạt 1.289,91 tỷ đồng. Trung bình, 
mỗi DN KHCN đạt 114,3 tỷ đồng. Trên cả nước 
vẫn còn một số địa phương chưa có DN KHCN 
nào như Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, 
Bình Thuận, Vĩnh Long... 

LỜI KẾT 
Để khích lệ các doanh nghiệp đăng kí trở 

thành DN KHCN, trong thời gian tới, các thủ tục 
đăng kí sẽ nên theo cơ chế hậu kiểm, đơn giản 
hơn. Theo đó, sẽ không yêu cầu DN chứng minh 
quy trình ươm tạo nhằm giúp họ giữ bí mật công 
nghệ.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM 
đã ban hành những chính sách ưu đãi dành riêng 
cho DN KHCN trên địa bàn. Theo đó, khi trở 
thành DN KHCN, DN được hưởng một trong hai 
chính sách ưu đãi về thuế: Được miễn thuế thu 
nhập DN trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 
năm sau đó, hoặc hưởng thuế suất 10% trong 15 
năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt 
động KHCN.

Ngoài ra, DN còn được ưu tiên sử dụng các 
trang thiết bị nghiên cứu khoa học trong phòng thí 
nghiệm trọng điểm, cơ sở ươm tạo; được thuê 
đất với mức giá thấp nhất trong khung giá cho 
thuê tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao…

 Tổng hợp nguồn tin - NASATI 
.
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LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHUYỂN GIAO ĐỀ TÀI NGHIÊN 
CỨU ĐIỀU CHẾ TETRAHYDROCURCUMIN (CURCUMIN TRẮNG)  
& ĐẶT HÀNG NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ NANO-
TETRAHYDROCURCUMIN (NANO-CURCUMIN TRẮNG)

T
ham dự lễ ký  kết chuyển giao kết quả 
và đặt hàng nghiên cứu gồm có: Ông 
Trần Văn Vinh – Tổng Cục trưởng Tổng 
cục TCĐLCL, ông Phạm Lê Cường – 

Giám đốc Trung tâm QUACERT, đại diện các 
Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Tổng cục 
TCĐLCL, ông Bùi Bá Chính- Giám đốc Trung 
tâm Đổi mới công nghệ TCĐLCL Việt-Hàn 
(INCENTECH) thuộc QUACERT, ông Phan Văn 
Hiệu – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Mỹ phẩm 
CVI, ông Nguyễn Trường Thành – Giám đốc 
Công ty Dược Mỹ phẩm CVI cùng toàn thể 
CBNV Trung tâm QUACERT và nhiều cơ quan 
báo chí, truyền thông.

Phát biểu trong phần khai mạc ông Phạm Lê 
Cường- Giám đốc Trung tâm QUACERT khẳng 
định: “Đây là một trong những hoạt động có sự 
thành công, vì đây là sự chuyển giao cho một 
đơn vị có hướng kinh doanh về sản phẩm của 
công ty CP Dược mỹ phẩm CVI…” Buổi lễ ký kết 
đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành công 
nghiệp mỹ phẩm khi lần đầu tiên tại Việt Nam 
một dự án nghiên cứu Nano Curcumin trắng 
dành cho mỹ phẩm được tiến hành, nhờ sự phối 
hợp giữa các nhà khoa học thuộc Trung tâm 
INCENTECH (QUACERT) với doanh nghiệp 
trong nước.

Trong ngành mỹ phẩm, mặc dù curcumin 

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng nguyên tắc giữa ông Phạm Lê Cường- Giám đốc Trung 
tâm QUACERT và  ông Nguyễn Trường Thành – Giám đốc Công ty Dược Mỹ phẩm CVI.

SÁNG 10/07/2018, TẠI TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
(TỔNG CỤC TCĐLCL) ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHUYỂN 
GIAO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ TETRAHYDROCURCUMIN (CURCUMIN 
TRẮNG) VÀ ĐẶT HÀNG NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ NANO TETRAHYDROCURCUMIN 
(NANO-CURCUMIN TRẮNG) GIỮA CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM CVI VÀ 

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT).

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

được chứng minh rất hiệu quả trong việc làm 
mờ các vết sẹo, thâm và mang lại làn da trắng 
sáng nhờ khả năng ức chế melanin (sắc tố da), 
song việc sử dụng lại gây ra một số phiền toái 
do màu vàng bám bền lâu trên bề mặt da khó 
rửa sạch, khiến người dùng không khỏi e ngại 
khi sử dụng các dòng mỹ phẩm chứa curcumin 
từ nghệ vàng, nên phạm vi ứng dụng bị hạn chế.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa 
học đã phát hiện ra một dẫn xuất hydro hóa của 
curcumin là tetrahydrocurcumin (THC, màu 
trắng) đã được chứng minh là bền hơn curcumin 
ở giá trị pH sinh lý với việc không bị phân hủy 
trong nước sau 2h khi để ngoài không khí, có 
thể khắc phục được nhược điểm sinh khả dụng 
kém của curcumin. Bên cạnh đó, với hoạt tính 
sinh học cao, khả năng chống oxi hóa và kháng 
viêm tốt, kết hợp với đặc tính không màu (màu 
trắng) nên THC đang rất được quan tâm nghiên 
cứu ứng dụng trong y-dược phẩm, thực phẩm 
và đặc biệt là mỹ phẩm.Do vậy, đề tài cấp cơ sở 
“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bán tổng hợp 
tetrahydrocurcumin (curcumin trắng) từ curcumin 
để ứng dụng trong ngành mỹ phẩm” đã được 
các nhà khoa học của Trung tâm INCENTECH 
(QUACERT) thực hiện, nghiệm thu và đạt được 
kết quả cao. 

Theo TS Lê Ngọc Thức – Chủ nhiệm đề tài: 
“Đề tài đã chứng minh được cấu trúc và phân 
tích chất lượng của Curcumin trắng, đáp ứng 
các yêu cầu trong Quy định của ASEAN về giới 
hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong sản phẩm 
mỹ phẩm”

Được coi là “điểm sáng” trong ngành dược 
phẩm, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI là 
điển hình tiên tiến, luôn tiên phong trong việc 
hợp tác với các nhà khoa học để đưa các đề tài 
nghiên cứu có tính ứng dụng vào thực tế phục 
vụ cộng đồng với nhiều dòng sản phẩm dược 

phẩm và mỹ phẩm chất lượng cao như 
CumarGold Gel, Decumar, Decumar Clean, 
Kem EmBé, Kem bỏng CumarGold Kare…Cũng 
trong hội thảo, Ông Phan Văn Hiệu – Chủ tịch 
HĐQT Công ty Dược Mỹ phẩm CVI nhấn mạnh: 
“Hiện nay, ngành hàng mỹ phẩm của CVI có 5 
sản phẩm chính như: CumarGold Gel, Decumar, 
Decumar Clean, Kem EmBé, Kem bỏng 
CumarGold Kare đang sử dụng nguyên liệu 
chính là Nano Curcumin vàng. Các sản phẩm đã 
chứng minh được hiệu quả trong chăm sóc sắc 
đẹp, được người tiêu dùng cũng như các chuyên 
gia đầu ngành đánh giá cao. Với sự kiện ký kết 
hợp tác chuyển giao đề tài Nghiên cứu Điều chế 
Curcumin trắng và Đặt hàng nghiên cứu bào chế 
Nano-Curcumin trắng giữa Trung tâm QUACERT 
và CVI sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới, hướng 
tới sử dụng Nano – Curcumin trắng thay thế và 
trở thành nguyên liệu chính để CVI sản xuất ra 
nhiều hơn nữa các dòng sản phẩm mỹ phẩm 
chất lượng cao, phục vụ người tiêu dùng VN”.

Có thể thấy sự hợp tác giữa các nhà nghiên 
cứu của Trung tâm INCENTECH (QUACERT) 
và CVI là tiền đề để các nhà khoa học đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu và triển khai những ứng 
dụng tiến bộ khoa học mới. Bên cạnh đó, Lễ Ký 
kết đã khẳng định CVI luôn kiên định mục tiêu 
phát triển trên cơ sở ứng dụng khoa học công 
nghệ hiện đại, đánh thức tiềm năng giá trị cây 
dược liệu Việt Nam.Sự kiện cũng chứng minh 
tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong góp 
phần hiện thực hóa chủ trương của chính phủ, 
thúc đẩy liên kết 3 nhà, giữa nhà khoa học, nhà 
nước và doanh nghiệp, để phát huy vai trò của 
KH&CN trong phát triển kinh tế quốc gia.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng - Bộ KH&CN 

Hình ảnh phân tử Curcumin và nano curcumin
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CÔ ĐẶC NƯỚC QUẢ BẰNG CÔNG NGHỆ JEVA
Chế biến các loại quả nhằm giải quyết vấn đề “được mùa mất giá” cho người nông 
dân lâu nay vẫn là đòi hỏi cấp bách nhưng rất khó được đáp ứng khi đại đa số các 
địa phương ở Việt Nam còn đang trong tình trạng trồng trọt nhỏ lẻ, chưa xây dựng 
được vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. 

Mô tả quy trình CN/TB: 
Trên thế giới hiện nay, công nghệ bốc hơi chân không đang được ứng dụng rộng rãi dùng để 

sản xuất nước quả cô đặc. Ưu điểm của công nghệ này là hiệu suất bốc hơi cao, tạo ra dòng sản 
phẩm lớn. Tuy nhiên, nhược điểm chính là tiêu thụ năng lượng lớn, thay đổi các tính chất cảm quan 
(thay đổi màu, mất mùi hương tự nhiên) và đặc tính dinh dưỡng của sản phẩm do tác dụng nhiệt. 
Ngoài ra, mỗi dây chuyền thiết bị của loại công nghệ này thường chỉ được thiết kế để chế biến một 
loại nguyên liệu nhất định và thích hợp với sản xuất qui mô rất lớn, gắn liền với vùng nguyên liệu 
tập trung.

Tại Việt Nam, công nghiệp chế biến trái cây xuất khẩu chủ yếu mới tập trung cho sản phẩm từ 
dứa. Hiện có 24 dây chuyền chế biến dứa: đóng hộp nước, cô đặc và đông lạnh, với tổng công suất 
gần 100.000 tấn/năm. Trong đó, tiêu biểu nhất là tại Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 
Giao (Doveco) với công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm, còn các công ty khác gặp rất nhiều khó khăn 
trong sản xuất dứa cô đặc do không đảm bảo được nguồn nguyên liệu tập trung và ổn định, phần 
lớn các dây chuyền chỉ được vận hành với 30% công suất. Cá biệt, Công ty liên doanh chế biến 
nước dứa cô đặc xuất khẩu Quảng Nam tại Tam Kỳ, Quảng Nam đã phải dừng sản xuất do không 
có đủ nguyên liệu đầu vào cho hệ thống chế biến.

Thực tế trên cho thấy công nghệ cô đặc bốc hơi nhiệt khó thích hợp để được áp dụng tại Việt 
Nam, nơi phần lớn các nhà máy chế biến ở qui mô nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu không tập trung và có 
nhiều biến động. Các nhà máy chế biến rau quả cần một loại công nghệ cô đặc nước quả cho phép 
qui mô thiết bị linh hoạt, phù hợp với qui mô sản xuất khác nhau, và với mỗi dây chuyền thiết bị lại 
có khả năng chế biến nhiều loại quả khác nhau.

02 Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TS Nguyễn Minh Tân kiểm tra thiết bị cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt tại nhiệt 
độ thấp và áp suất thường (công nghệ JEVA).
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Trên cơ sở đó, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên 
nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng đầu là TS Nguyễn Minh Tân đã hợp tác với nhóm nghiên 
cứu do GS W. Samhaber, Viện Quá trình thiết bị, Đại học Johanes Kepler Linz (CH Áo) chế tạo thành 
công công nghệ và thiết bị cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt tại nhiệt độ thấp và áp suất thường (công 
nghệ JEVA).

TS Nguyễn Minh Tân cho biết, điểm cốt lõi của công nghệ JEVA là đưa ra cách kết hợp tối ưu 
giữa các quá trình màng khác nhau, ứng dụng tại các bước cô đặc khác nhau trong hệ thống chung, 
nhằm đưa ra được sản phẩm có chất lượng cao trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và giảm 
chi phí thiết bị. “Hiện tại, trên thế giới chưa ghi nhận có hệ thống tích hợp MF-RO-MD được ứng 
dụng ở qui mô công nghiệp và bán công nghiệp trong sản xuất nước quả cô đặc” - TS Minh Tân nói.

Ưu điểm CN/TB
Ưu điểm của công nghệ JEVA là có thể cô đặc nước quả thông qua phương pháp tách nước từ 

dịch quả thực hiện tại nhiệt độ thấp (dưới 420C) nên giữ được các vitamin, chất khoáng và hương 
vị tự nhiên của nguyên liệu đạt chất lượng xuất khẩu vào các thị trường khó tính châu Âu, Mỹ, 
Nhật,… Ngoài ra, sản phẩm nước quả cô đặc được sản xuất từ công nghệ JEVA có nồng độ chất 
khô cao (khoảng 700Brix) nên giảm thể tích vận chuyển, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 
thời gian dài và không cần dùng bất cứ chất bảo quản nào. Đồng thời, hệ thống thiết bị có thể vận 
hành với nhiều qui trình khác nhau để chế biến nhiều loại nước quả khác nhau, vì vậy tăng được 
hiệu quả sản xuất, không lệ thuộc vào mùa vụ, có thể vận hành hệ thống quanh năm.

“Công nghệ JEVA có thể được triển khai trên qui mô vừa và nhỏ mà vẫn đảm bảo tính kinh tế, 
không nhất thiết gắn với vùng nguyên liệu một loại quả nhất định nào đó” - TS Nguyễn Minh Tân 
nói. Ví dụ, với các sản phẩm có tính chất nguyên liệu khác nhau, như nước ép chanh dây thường 
có nồng độ chất tan nằm trong khoảng 12-170Brix và tương đối đục do có chứa nhiều xơ từ ruột 
quả, trong khi nước nước ép vải có độ trong cao hơn và thường có nồng độ chất tan nằm trong 
khoảng 14-160Brix, việc dùng công nghệ cô đặc nhiệt sẽ đòi hỏi các dây chuyền thiết bị cô đặc với 
kích thước khác nhau. Tuy nhiên, nếu dùng công nghệ JEVA sẽ cho phép xử lý linh hoạt các nguồn 
nguyên liệu đầu vào trên cùng một hệ thống thiết bị.

Với những ưu thế trên, công nghệ JEVA đặc biệt thích hợp để được triển khai áp dụng tại các 
cơ sở chế biến rau quả tại Việt Nam với qui mô nhỏ, góp phần hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho 
người nông dân ngay cả ở những vùng nguyên liệu thiếu tập trung và thường xuyên biến động.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp và lâm nghiệp 
Mức độ phát triển: Thương mại hoá 
Phương thức chuyển giao: 
- Bán hệ thống thiết bị hoàn chỉnh
- Cho thuê hệ thống thiết bị
- Nhượng quyền khai thác công nghệ

Liên hệ : Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, Đại học Bách khoa Hà 
Nội- Văn phòng: C10B - tầng 1, 2
Điện thoại: 024 38684376/ Fax: 024 38691256
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HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ 
Hệ thống xử lý rác thải y tế do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi 
trường nghiên cứu thiết kế chế tạo có nhiều công suất khác nhau bảo đảm xử lý hết 
rác thải y tế phát sinh trong các bệnh viện. Lò đốt rác thải bệnh viện của chúng tôi có 
mặt hầu hết khắp các tỉnh thành trong cả nước, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Các 
lò lắp đặt từ năm 2006 đến nay vẫn hoạt động tốt

Mô tả quy trình CN/TB: 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Sử dụng công nghệ khí hóa chất thải, tạo cho 
lò đốt rác thải y tế luôn luôn có áp suất âm
Công nghệ tự động cấp khí nên sinh ra ít bụi 
trong quá trình đốt và không quá dư oxy. Hàm 
lượng oxy dư trong khí thải trong khoảng 11-
15%

Tiết kiệm nhiên liệu: Do buồng lò dày lại có 
lớp bê tông cách nhiệt nên không bị mất mát 
nhiệt. Chỉ sau 15-20 phút khởi động là đạt 
nhiệt độ để có thể nạp rác để đốt (các lò đốt 
thông thường hiện nay đều phải khởi động từ 
1.5 đến 2 h). Các vòi đốt tự động đóng ngắt 
nên giảm tiêu hao nhiên liệu.

Tiêu hao nhiên liệu để đốt rác thải y tế gần 
như bằng không do rác tự cháy
Tiêu hao nhiên liệu để xử lý khói cùng rất 
thấp: Tính trung bình tỷ suất tiêu hao nhiên 
liệu để xử lý khói là 0.5~0.6 kg dầu DO/kg 
rác với lò có công suất dưới 20 kg/h, 0.4~0.5 
L dầu/kg rác với lò có công suất dưới 50 kg/h, 
~0.3 L dầu/kg rác cho lò có công suất dưới 
200 kg/h, 0.1~0.2 L dầu/kg rác cho lò trên 
300 kg/h.

Tiết kiệm nhân lực: Lò đốt rác thải y tế vận 
hành đơn giản, không đòi hỏi nhiều nhân 
công do được tối ưu hoá. Chỉ cần 1~2 công 
nhân chuyển rác vào lò cho một ca sản xuất.
Tiết kiệm điện, phụ tùng: lò đốt rác thải y tế 
sử dụng công nghệ khí hóa áp suất âm, không 
khí được tự động hút vào lò nên chỉ dùng quạt 
cấp khí bổ sung công suất nhỏ, không phải 
dùng quạt hút khói ra khỏi lò.
Lò đốt rác thải y tế không sử dụng quạt hút 
nên khi mất điện đột ngột rác vẫn tiếp tục 

tự cháy, hơi nóng không bị cản trở, đi lên tự 
nhiên, không xông ra các vòi đốt gây hỏng 
vòi đốt, rất phù hợp với điều kiện hay mất 
điện như ở nước ta.

Hệ thống nước làm mát và xử lý được thiết 
kế đi kèm với lò đốt để giải nhiệt, tách bụi, 
bổ sung hóa chất và bơm trở lại để tiết kiệm 
nước, lò đốt rác thải y tế không thải nước ra 
môi trường.

Nhiệt độ đốt cao, thời gian lưu cháy lớn giúp 
cho quá trình đốt cháy triệt để các chất ô 
nhiễm, kể cả dioxin/furan. 

Lò đốt rác thải y tế không sử dụng quạt hút 
nên khi mất điện đột ngột rác vẫn tiếp tục 
tự cháy, hơi nóng không bị cản trở, đi lên tự 
nhiên, không xông ra các vòi đốt gây hỏng 
vòi đốt, rất phù hợp với điều kiện hay mất 
điện như ở nước ta.

Hệ thống nước làm mát và xử lý được thiết 
kế đi kèm với lò đốt để giải nhiệt, tách bụi, 
bổ sung hóa chất và bơm trở lại để tiết kiệm 
nước, lò đốt rác thải y tế không thải nước ra 
môi trường.
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Năm 2007, Viện Bảo vệ thực vật, Bô Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 
dự án “Thử nghiệm mô hình phân loại và tiêu 
hủy thuốc BVTV chưa rõ nguồn gốc (thực 
hiện Nghị quyết 64 của Chính phủ) do TS. 
Nguyễn Trường Thành làm chủ nhiệm dự án 
đã tiến hành đốt 10 tấn thuốc BVTV có chứa 
15% clo trong lò của công ty chế tạo đặt tại 
Công ty môi trường xanh Hải Dương. Thiết 
bị lấy mẫu dioxin/furan được thuê từ hãng 
Keika Venture (Mỹ). Phòng Thử nghiệm môi 
trường, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo 
lường-Chất lượng I tiến hành lấy mẫu trong 2 
ngày, mỗi ngày 8h liên tục. 

Mẫu được gửi lại cho PTN hãng Keika Ven-
tures để chuyển cho PTN Analytical Perspec-
tives, North Calorina, Mỹ phân tích. Kết quả 
hàm lượng dioxin/furan trung bình trong 2 
mẫu thu được là 0.025 ng TEQ/Nm3, thấp hơn 
tiêu chuẩn châu Âu 4 lần (0.1 ng TEQ/Nm3), 
thấp hơn rất nhiều so với QCQG 02:2008 là 
gần 100 lần (2.3 ng TEQ/Nm3). Các kết quả 
phân tích dioxins/furans tại lò đốt chất thải y 
tế đặt tại bãi rác Long Mỹ, Quy Nhơn cũng có 
nồng độ dioxins/furans thấp hơn tiêu chuẩn 
cho phép nhiều lần.

Lò đốt rác thải y tế với hệ thống xử lý khí 
bằng hơi nước đã được cấp bằng sáng chế xử 
lý hiệu các chất ô nhiễm nhưng rất không tốn 
năng lượng, tiêu hao nước rất thấp, không 
chiếm diện tích rất phù hợp với mặt bằng chật 
hẹp hiện nay trong các bệnh viện.

Khí thải thoát ra đạt tiêu chuẩn môi trường 
QCVN 30:2012/BTNMT, QCVN 02-2012/
BTNMT.

Lò đốt nguy hại đã được tăng Cúp vàng tại hội chợ 
công nghệ và thiết bị (Techmart) do Bộ Khoa học 
Công nghệ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 
10 năm 2005, cúp Môi trường tại Hội chợ Công nghệ 
môi trường năm 2006, cúp Môi trường tại hội chợ 
Công nghệ môi trường năm 2009.

Năm 2009 Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam, tạp chí Thương hiệu Việt đã bình chọn lò đốt 
chất thải ST- vào TOPTEN của ngành hàng Khoa 
học - Công nghệ và trao Cúp vàng sản phẩm ưu tú 
hội nhập WTO, được bình chọn là nhà cung cấp sản 
phẩm chất lượng do tổ chức Hệ thống quản lý chất 
lượng Vương quốc Anh và Hội đồng doanh nghiệp 
Việt Nam bình chọn năm 2012.

Lò đốt rác thải y tế đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp 
nhận đơn đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp, đơn 
số 3-2015-01616, ngày 12/6/2015
Đăng ký sáng chế “Thiết bị xử lý khí thải lò đốt rác” 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn số 1-2014-
00370 ngày 7/2/2014.

Những giải thưởng hệ thống xử lý rác thải y tế đạt được:

Liên hệ tư vấn và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhà máy, khu công nghiệp:
Công ty Khoa học và Bảo vệ môi trường
Địa chỉ: 2/8 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0915.668.418 hoặc 0919.668.415
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt các trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN), các nhà máy có 
các loại hình đặc thù khó xử lý như nước thải mạ, nước thải bãi rác, nước thải dệt nhuộm..... Mỗi loại hình nước thải 
chúng tôi có các bí quyết (mainkey) khác nhau để giải quyết triệt để các chất ô nhiễm.
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HỆ THỐNG SẤY CÁ 
BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
Hệ thống được thiết kế kiểu giàn phơi 3 mặt phẳng, giúp tăng năng suất phơi sấy lên gấp 3 

lần. Các vỉ phơi được thiết kế với các chốt chặn lò xo ở 4 góc giúp giữ cho cá khi khô dần không 
bị xô lệch trong quá trình giàn phơi quay làm ảnh hưởng cảm quan của sản phẩm.

Việc đảo cá được thực hiện tự động bằng cách điều khiển giàn phơi quay với tốc độ phụ 
thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm cảm biến được bên trong buồng phơi sấy. Người sử dụng có cài 
đặt các thông số (nhiệt độ, độ ẩm phơi sấy; tốc độ giàn quay; tốc độ quạt thổi và hút khí; tổng 
thời gian phơi sấy và khử vi sinh,…) trên màn hình điện tử. Đặc biệt có thể thực hiện việc giám 
sát, tự động điều khiển hệ thống từ xa bằng giải pháp công nghệ IoT.

Cuối quy trình phơi sấy, kết hợp hiệu ứng nhà kính ở thời điểm nắng tốt (từ 14h chiều) và 
lò đốt nhiệt bằng điện trở, nhiệt độ trong buồng phơi sấy sẽ tăng lên 70oC và hệ thống phun 
sương đưa độ ẩm lên trên 70% để khử các dòng vi sinh phổ biến như E-Coli, Coliform và Sal-
monella. Quá trình khử vi sinh này kéo dài trong 30 phút.

ƯU ĐIỂM CN/TB 

Ưu điểm của hệ thống này đã tôn trọng kinh nghiệm phơi sấy của người nông dân bằng cách 
cho phép đưa các thông số phơi sấy (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió…) vào thiết bị như những 
thông số tham chiếu để thử nghiệm phơi sấy cho nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Kết quả thử nghiệm thiết bị tại HTX Tương Lai (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho thấy, sản lượng 
cá khô tăng ít nhất 3 lần so với việc phơi nắng, chỉ cần một nhân công vận hành, đặc biệt là tiết 
kiệm năng lượng rất nhiều so với sử dụng lò sấy và các chỉ tiêu vi sinh cũng như dinh dưỡng 
được chứng nhận đạt bởi Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (CASE).

Cụ thể, với xấp xỉ 160kg cá khô thành phẩm, tương đương 320kg cá tươi sau khi sơ chế, 
năng suất đã tăng đến 160% so với yêu cầu thiết kế ban đầu của cơ sở (100kg cá khô) và tăng 
320% so với phơi nắng thông thường (50kg cá khô). Chi phí điện năng tiêu thụ cho một mẻ như 
vậy chỉ tốn 30kWh, tính ra chưa tới 100.000 đồng, tiết kiệm rất nhiều so với sử dụng lò sấy vỉ 
ngang với cùng năng suất và thời gian sấy (tiêu thụ xấp xỉ 180kWh).

LIÊN HỆ : ThS. Phan Văn Hiệp cùng nhóm cộng sự, gồm PGS.TS Bùi Văn Miên, ThS Đinh 
Thị Tâm, ThS Phan Thị Chiêu Mỹ (VHU), Đại học Văn Hiến (TP.HCM) và ThS Đào Duy Liêm, 
ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) nghiên cứu, sáng chế thành công.
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Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm RAVI

Nhằm quản lý sản xuất rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP, nhóm nghiên cứu thuộc Công 
ty thực phẩm sạch Ravi đã xây dựng hệ thống 
minh bạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm và 
chống giả RAVI.

Theo đó, các chỉ số về thời tiết, quá trình 
sinh trưởng của từng loại rau, quả… được cài 
đặt, cập nhật liên tục với thuật toán AI và các 
kết quả tương ứng sẽ được đưa ra cho người 
phụ trách canh tác như: thời điểm bón phân, 
lượng nước cần bổ sung, thời gian thu hoạch… 
Ưu điểm của hệ thống là các dữ liệu của quy 
trình (tưới nước, bón phân, thuốc bảo vệ thực 
vật…) được đưa vào quy trình một cách minh 
bạch và nhờ đó, dễ dàng truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, tạo được sự tin cậy cho người tiêu 
dùng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. 

Với các tính năng đã được cài đặt, hệ thống 

Với các tính năng đã được cài đặt, hệ thống 
còn trợ giúp việc lập kế hoạch sản xuất, giúp 
đơn giản, thuận tiện hơn, có thể thực hiện từ 
xa (máy tính nối mạng internet). Hiện hệ thống 
được áp dụng tại trang trại của Công ty tại Bắc 
Giang, Yên Bái, Hà Nội và đã chuyển giao cho 
một số đơn vị sản xuất trong nước, được khách 
hàng tin tưởng, đánh giá cao. 

Chi tiết, xin liên hệ: Công ty thực phẩm sạch Ravi
A9 Lô 13 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: tracer.vn; http://ravi.vn/clusters-diaries/3; Tel: 0968568096; 0961181907
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03  Công nghệ  tìm mua

1.MÁY ÉP GẠCH BLOCK
Tôi đang tìm kiếm máy ép gạch block với 

các yêu cầu như sau: 
-Máy cho lực ép lớn thích hợp cho việc sản 

xuất bất kỳ một sản phẩm gạch Block nào
- Sản phẩm sau khi rời máy có thể cầm 

trên tay và xếp vào kho 

Người tìm mua: Đặng Đình Việt 

2. GIỐNG LỢN Ỉ 
Tôi cần tìm mua giống lợn ỉ yêu cầu : 
+Lợn ỉ nhăn, da đen, giống thuần 
+Giống lợn để kinh doanh 
Người tìm mua: Trịnh Thị Hồng 
Mobile: 0945.66.1008
Email : Xóm 3, Hoằng Thắng, Hoằng 

Hóa, Thành phố Thanh hóa 

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

4. TÚI NUÔI CẤY MÔ
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm túi nuôi 

cấy mô với thông số như sau: 
Chất liệu chịu nhiệt, truyền sáng cao 
Người tìm mua: Đàm Văn Thái 
Số điện thoại : 0975.99.9090
Địa chỉ: Sơn Thành Tây, Tây Hòa, 

Phú Yên 

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
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TÌM KIẾM CÁC CÔNG NGHỆ XÚC TÁC NHIỆT ĐỘ 
THẤP DÀNH CHO QUÁ TRÌNH Ô XY HÓA MÊ TAN 

THÀNH CÁC BON ĐI Ô XÍT
Mê tan là một thành phần chính của khí gas tự nhiên và một nhân tố chủ yếu của việc biến đổi 

khí hậu. Mặc dù metan không tồn tại trong khí quyển lâu như các bon đi ô xít, nhưng nó có tác động 
mạnh gấp 86 lần các bon đi ô xít khi người ta xem xét tác động làm nóng bầu khí quyển của nó trong 
một khoảng thời gian là 20 năm. Do đó việc làm giảm ô nhiễm khí mê tan là một yếu tố cần thiết để 
làm dịu đi việc nóng lên toàn cầu. 

Nhằm làm giảm đi sự ô nhiễm khí mê tan từ các nguồn công nghiệp, một công ty hóa học đang 
tìm kiếm công nghệ mới có thể làm giảm sự ô xy hóa của nồng độ khí mê tan thấp trong nhiều điều 
kiện khác nhau. Do cấu trúc bền vững cao của phân tử mê tan, nên cần phải có một phương pháp 
tiến cận bằng chất xúc tác mới. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm sự làm giảm khí mê tan trong các 
động cơ, tua bin khí, các công nghệ khai khoáng và chiết xuất.

Trong các ứng dụng này, sự ổn định nhiệt của chất xúc tác là rất quan trọng. Tuy nhiên thử thách 
chính là thiết kế ra các nguyên liệu xúc tác mà phô diễn được khả năng hoạt động cao nhất ở nhiệt 
độ thấp nhất trong khi vẫn duy trì được sự kháng cự đối với các chất độc hại xuất hiện trong các 
ống dẫn khí gas. 
Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Các công nghệ xúc tác mong muốn phải hoạt động với:
• Chuyển đổi đáng kể (> 80% tại GHSV = 50kh-1)
• Nồng độ mêtan thấp (1000–2000 ppm) ở ~ 400 ° C với độ ẩm (10-12%)
• Sự hiện diện của SOx (khoảng 1-2 ppm) và Nox
Các điều kiện phản ứng cụ thể khác được liệt kê dưới đây:
• Nhiệt độ hoạt động thấp, thường dưới 450 ° C, tốt nhất là từ 350-400 ° C
• Lượng hơi nước lớn (10-12%) và CO2 (15%)
• Lượng oxy dư thừa lớn
• Điều kiện độ ẩm thấp (2-3%) với chuyển đổi sau đó cao hơn (> 90%)
• Vận tốc không gian lên đến 100kh-1
• Tuổi thọ phải theo thứ tự 1-2 năm trong điều kiện tải.
Phương thức chuyển giao công nghệ 
• Hợp tác R & D
• Cấp phép
• Mua lại IP
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)

Liên hệ tìm mua:  IPI Singapore 
Telephone: +65-6653-4910
Email: techscout@ipi-singapore.org
Website: https://www.ipi-singapore.org
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CHÀO BÁN- TÌM MUA CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ: 

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874 *  Fax: 024.38249874
Email: techmart@vista.gov.vn 
http://www.techmartvietnam.vn

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC XỬ LÝ NHIỆT 
CỤC BỘ CÁC VẬT LIỆU KHÔNG DẪN ĐIỆN

Lần theo vết ô nhiễm trên bề mặt các vật liệu không dẫn điện như da, vải, giấy và nhựa là việc 
phổ biến trong quá trình sản xuất. Nguồn gốc của các chất gây ô nhiễm như vậy có thể là chất hỗ 
trợ chế biến hoặc chất bôi trơn được chuyển từ các bộ phận cơ khí. Cấu trúc và các thành phần 
của các chất ô nhiễm này là rất khác nhau và có phạm vi từ các phân tử hữu cơ nhỏ đến chất béo 
nóng chảy thấp. Phương pháp làm sạch bằng nhiệt được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng 
nó có thể làm hư mất sự toàn vẹn trên bề mặt của vật liệu. Trong một nghiên cứu khả thi, sự tăng 
nhẹ của nhiệt độ của các chất gây ô nhiễm có thể cải thiện khả năng tự loại bỏ của nó. 

Khách hàng này đang tìm kiếm một công nghệ hóa học/ quy trình xử lý nhiệt các vật liệu không 
dẫn điện. Công nghệ này cũng được sử dụng trong quá trình làm sạch nhằm loại bỏ tất cả các 
loại chất gây ô nhiễm trong dung dịch nước. Công nghệ này không phá vỡ những bề mặt vật liệu 
dễ vỡ. Công nghệ yêu cầu cũng phải phù hợp làm sạch các vật liệu ở nhiều mức độ xốp khác 
nhau và có thể là được thử trước ở quy mô phòng thí nghiệm trong một vài tuần.
Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Các đặc tính liên quan đối với công nghệ mới này/quy trình mới này bao gồm như sau:
• Công nghệ phải êm dịu và không gây tổn hại đến bề mặt vật liệu
• Công nghệ có thể tăng nhiệt độ lên 10-20 ° C
• Khu vực cần được đun nóng có thể lên đến 1 cm2 (thích hợp hơn, nhưng không nhất 
thiết)
• Áp dụng được trong môi trường nước 

Phương thức chuyển giao công nghệ :  
 • Hợp tác R & D
• Cấp phép
• Mua lại IP
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)
Liên hệ tìm mua:  IPI Singapore 
Telephone: +65-6653-4910
Email: techscout@ipi-singapore.org
Website: https://www.ipi-singapore.org 
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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


