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DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỄN LÃM QUỐC TẾ 

VỀ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4: ĐỀ XUẤT 
MÔ HÌNH NỀN KINH TẾ SỐ

Sự kiện thu hút gần 2.000 đại biểu, trong đó 
bao gồm 11 đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, 
hơn 50 chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới, 
và các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
cho rằng, CMCN 4.0 đang mang lại cơ hội 
cho nền kinh tế số, sản xuất và dịch vụ thông 
minh, các loại hình nông nghiệp thông minh, 
du lịch thông minh, dịch vụ tài chính - ngân 
hàng, logistic thông minh... giúp tăng năng 
suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý, chi 
phí sản xuất, mang lại lợi ích to lớn cho nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước phát 
triển về KH&CN và đổi mới sáng tạo – yếu tố 
mang tính nền tảng để bắt nhịp với CMCN 4.0 

Trong 10 năm qua, nền kinh tế số Việt Nam đã 
phát triển không ngừng về cả nền tảng hạ tầng 
kết nối số lẫn thị trường kinh doanh. Với số người 
sử dụng Internet tăng lên mức 64 triệu, xấp xỉ 
67% dân số (năm 2017), Việt Nam hiện xếp thứ 
13 trong top 20 quốc gia có số dân sử dụng mạng 
Internet đông nhất thế giới. Các doanh nghiệp 
viễn thông, Internet ở Việt Nam đã phát triển 
liên tục và đạt mức doanh thu 6,1 tỷ USD, góp 
phần tạo ra hơn 851.000 việc làm cho xã hội.

Nhìn từ bên ngoài, Việt Nam cũng là quốc 
gia có nhiều triển vọng, ví dụ theo báo cáo đánh 
giá đánh giá mức độ sẵn sàng cho CMCN 4.0 
của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam 
xếp thứ 48/100 về Cấu trúc của nền sản xuất và 
thứ 53/100 về Các yếu tố dẫn dắt sản xuất. Về 
mức độ sẵn sàng, mặc dù thuộc nhóm Sơ khởi 
nhưng Việt Nam cũng khá gần với nhóm Tiềm 
năng cao. Một số chỉ số khác của Việt Nam cũng 
đáng chú ý: Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn 

SÁNG 13/7/2018, DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0 DO VĂN 
PHÒNG CHÍNH PHỦ, BỘ KH&CN, BỘ NGOẠI GIAO, BỘ TT&TT, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, BỘ 
NNPT&NT, UBND TP HÀ NỘI VÀ TẬP ĐOÀN IEC PHỐI HỢP TỔ CHỨC, ĐÃ KHAI MẠC. THỦ 

TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC ĐÃ TỚI DỰ BUỔI LỄ.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trình bày tham luận tại Diễn đàn.
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cầu GCI đạt mức 55/137 quốc gia (năm 2017),  
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu GII xếp hạng 
45/126 quốc gia và nền kinh tế (năm 2018). 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, để tận 
dụng tốt cơ hội mà cuộc cách mạng này đem 
lại, Việt Nam cần phát huy hơn nữa yếu tố nền 
tảng là KHCN và đổi mới sáng tạo, đồng thời 
giải quyết được những vấn đề bức thiết như 
xây dựng một hành lang pháp lý chặt chẽ cho 
nền kinh tế số, các mô hình sản xuất và dịch 
vụ thông minh; thực hiện đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp về quản trị công quốc gia và phát 
triển các mô hình sản xuất, dịch vụ thông minh; 
phát triển cơ sở hạ tầng kết nối số; đào tạo, bổ 
sung nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách 
hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh…

Ông cũng đề xuất mô hình phát triển nền 
kinh tế số và sản xuất thông minh với hai yếu tố 
quan trọng: tiếp nhận công nghệ để thực hiện 
quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực công 
nghệ của doanh nghiệp; lựa chọn những lĩnh vực 
cụ thể để phát triển những sản phẩm công nghệ 
dựa trên thế mạnh của Việt Nam. Để áp dụng 
tốt mô hình này, cần những giải pháp đồng bộ là  
hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển công 
nghệ thông tin và hạ tầng thông tin; phát triển 
nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia (KH&CN, ĐMST, Startups, …).

Trên cơ sở kinh nghiệm thành công của 
nhiều quốc gia, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã 
nêu một số cách làm như triển khai các khuôn 
khổ pháp lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) 
để thử nghiệm việc triển khai chính sách, các 
mô hình quản lý, kinh doanh mới, đặc biệt trong 
các lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh, 
mới như Fintech; tạo ra những thay đổi căn 
bản về hệ thống ĐMST quốc gia với các chính 
sách khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư 
cho KHCN và ĐMST, chấp nhận rủi ro, trao cho 
doanh nghiệp nhà nước cơ hội đầu tư KHCN 
như một khoản đầu tư lâu dài mà không 

yêu cầu thu hồi vốn trước mắt; triển khai xây 
dựng trung tâm thử nghiệm để tiếp nhận, thử 
nghiệm và triển khai các công nghệ mới; hoàn 
thiện chính sách đầu tư và thoái vốn cho đầu 
tư mạo hiểm nhằm thúc đẩy hình thành nhiều 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh 
vực công nghệ liên quan đến CMCN 4.0…

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ hoàn 
thành các nhiệm vụ lớn được Chính phủ giao: 
là cơ quan đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành 
tham gia nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia CMCN 4.0 (do Ban Kinh tế Trung ương 
chủ trì) và Nghị quyết về chương trình hành động 
của Chính phủ để cụ thể hóa các nội dung và triển 
khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.  Hiện 
Bộ KH&CN cũng đang nghiên cứu để báo cáo Thủ 
tướng phê duyệt và đưa vào triển khai “Chương 
trình trọng điểm cấp quốc gia về CMCN 4.0”.

Diễn ra bên lề của “Diễn đàn, Triển lãm 
quốc tế về các công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4” với gần 50 gian hàng. 
Triển lãm quy tụ sự tham gia của các tập đoàn 
công nghệ hàng đầu với những giải pháp công 
nghệ hiện đại như hệ thống sản xuất tích hợp 
CIM, nhà máy thông minh, công nghệ nano, 
năng lượng tái tạo, công nghệ robot, nhà 
thông minh, công nghệ blockchain, xác định 
nguy cơ bảo mật, công nghệ xác thực…

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

TIN TỨC & SỰ KIỆN



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 

HAI MƯƠI NĂM, SAU KHI CHỈ THỊ SỐ 58-CT/TW RA ĐỜI, CÁC DOANH 
NGHIỆP PHẦN MỀM VIỆT NAM TỪ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐẠT 
MỨC TĂNG TRƯỞNG DOANH THU ĐỀU ĐẶN TRÊN DƯỚI 50%/NĂM. CHỈ 
RIÊNG, NĂM 2017 DOANH THU CỦA LĨNH VỰC NÀY ĐÃ TĂNG GẤP GẦN 
6 LẦN DOANH THU CỦA NĂM 2007, ĐẠT 58.500 TỶ ĐỒNG (TƯƠNG 

ĐƯƠNG KHOẢNG 2,7 TỶ USD).

SAU GẦN HAI THẬP KỶ, CÔNG NGHIỆP 
PHẦN MỀM VIỆT NAM CÓ GÌ?

M
ột trong những mục 
tiêu quan trọng của 
Chỉ thị số 58-CT/
TW của Bộ Chính trị 

ban hành ngày 17/10/2000 về 
đẩy mạnh ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là phát triển công 
nghiệp công nghệ thông tin 
thành một ngành kinh tế quan 
trọng, đặc biệt là phát triển 
công nghiệp phần mềm. Chỉ thị 
này được xem như là kim chỉ 
nam đặt nền móng phát triển 
đầu tiên cho ngành công nghiệp 
phần mềm của Việt Nam. Vậy 
trong hành trình gần hai thập kỷ 
qua, ngành công nghiệp phần 
mềm Việt Nam đã viết nên 
những câu chuyện gì?

ĐỊNH DANH VIỆT NAM 
– ĐIỂM ĐẾN XUẤT KHẨU 
PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ 
GIỚI

Vào thời điểm các quốc gia 
như Trung Quốc, Ấn Độ được 
xem là các trung tâm xuất khẩu 
phần mềm lớn của thế giới thì 
các doanh nghiệp Việt Nam 
mới bắt đầu bước những bước 
đi đầu tiên mang tính dò đường 
tìm cách thức để tham gia vào 
lĩnh vực xuất khẩu phần mềm. 
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian 
ngắn, các doanh nghiệp phần 
mềm Việt Nam đã nhanh chóng 
vươn lên, khẳng định bản lĩnh 

tiên phong trên sân chơi toàn 
cầu, đưa Việt Nam trở thành 
điểm đến được ưa chuộng 
hàng đầu trong lĩnh vực xuất 
khẩu phần mềm.

Đơn cử như FPT, năm 2000 
doanh nghiệp này mới chỉ dò 
dẫm những bước đi đầu tiên, 
mở đường cho xuất khẩu phần 
mềm Việt Nam thì 4 năm liên 
tiếp kể từ 2014, doanh nghiệp 
này được Hiệp hội Quốc tế về 
dịch vụ ủy thác chuyên nghiệp 
(IAOP) bình chọn là một trong 
100 nhà cung cấp dịch vụ ủy 
thác hàng đầu thế giới (The 
Global Outsourcing 100).

Sự dấn thân của các doanh 
nghiệp phần mềm Việt đã góp 
phần nâng tầm ngành phần 
mềm Việt Nam cả về hình ảnh, 
khả năng và doanh thu. Mới đây 
nhất, theo chỉ số dịch vụ Global 
Services Location Index - chỉ số  
xếp hạng dịch vụ gia công phần 
mềm năm 2017, Việt Nam đạt 
được vị trí cao nhất  trong 8 lần 
đánh giá của công ty tư vấn A.T 
Kearney kể từ trước đến nay. 
Bản báo cáo “Đánh giá các 
quốc gia về dịch vụ gia công 
công nghệ thông tin tại khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương” 
của Gartner xếp Việt Nam là 1 
trong 6 địa điểm đến hàng đầu 
về chuyển giao công nghệ toàn 
cầu tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Về doanh thu, các 
doanh nghiệp phần mềm Việt 

có mức tăng trưởng doanh thu 
đều đặn trên dưới 50%/năm. 
Năm 2017 doanh thu của lĩnh 
vực này đã tăng gấp gần 6 lần 
doanh thu của năm 2007, đạt 
58.500 tỷ đồng (tương đương 
khoảng 2,7 tỷ USD).

BẮT KỊP CÔNG NGHỆ 
4.0 – BƯỚC TIẾN MỚI TRÊN 
BẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ THẾ 
GIỚI

Tại Hội thảo và Triển lãm 
công nghệ 4.0 (Industry 4.0 
Summit) được tổ chức mới đây, 
hàng loạt những sản phẩm, giải 
pháp phần mềm ứng dụng công 
nghệ 4.0 của các doanh nghiệp 
Việt Nam được trình diễn. 

Một trong những đại diện 
nổi bật cho việc nắm bắt nhanh 
nhạy làn sóng 4.0 là Tập đoàn 
FPT, với một loạt các giải pháp 
công nghệ gây nhiều bất ngờ. 
Dù chỉ có kích cỡ như bàn tay 
trẻ em nhưng cánh tay «robot 
made in Vietnam» lại thu hút 
được sự quan tâm của nhiều 
khách mời tham quan tại sự 
kiện bởi khả năng mô phỏng 
linh hoạt theo các chuyển động 
của bàn tay con người thông 
qua kết nối internet. Cánh tay 
robot này là kết quả cho quá 
trình thử nghiệm kết nối từ nền 
tảng IoT MindSphere, AWS… 
đến các thiết bị khác nhau mà 
FPT đang nghiên cứu để ứng 
dụng trong lĩnh vực nhà máy 
thông minh. Trong thời gian 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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tới, dự kiến doanh nghiệp này 
sẽ cho ra đời bộ giải pháp hỗ 
trợ nhà máy thông minh phiên 
bản 1.0 với các tính năng như: 
Bảo trì dự đoán, sản xuất mô 
phỏng, kiểm soát chất lượng, 
kết hợp robot, máy bay không 
người lái với các công nghệ 
cốt lõi là IoT – Digital Twin, AI 
– Deep Learning, Big Data – dự 
đoán với dữ liệu lớn. 

Không chỉ đẩy mạnh cho 
công nghệ, FPT còn có thêm 
một bước tiến nữa trong hành 
trình trở thành một trong những 
công ty hàng đầu thế giới về 
cung cấp dịch vụ chuyển đổi 
số thông qua việc mua công 
ty tư vấn công nghệ hàng đầu 
của Mỹ là Intellinet. Sự kết 
hợp giữa thế mạnh về tư vấn 
của Intellinet và năng lực công 
nghệ, kinh nghiệm kinh doanh 
toàn cầu của FPT sẽ giúp hai 
bên cung cấp cho các tập đoàn 
lớn trên thế giới dịch vụ công 
nghệ tổng thể với giá trị cao 
hơn và toàn diện hơn, đặc biệt 
là dịch vụ chuyển đổi số. 

Với những cơ hội của cuộc 
cách mạng 4.0 ngành công 
phần mềm Việt Nam có thể 
tiếp tục nâng cao vị thế, tuy 
nhiên cần có nhiều hơn nữa 
các doanh nghiệp phần mềm 

quy mô lớn và chuyên nghiệp. 
Vì theo ông Bill Ruh, Giám 
đốc Chuyển đổi số của GE, 
công nghiệp phần mềm sẽ trở 
thành ngành có giá trị nhất, các 
doanh nghiệp phần mềm có 
quy mô lớn và chuyên nghiệp 
sẽ là những công ty có cơ hội 
phát triển tốt nhất trên thế giới.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC 
KHU LÀM VIỆC THEO MÔ 
HÌNH CAMPUS 

Một trong những mục tiêu 
quan trọng của Chỉ thị 58 là chú 
trọng ưu tiên phát triển các khu 
công nghiệp công nghệ phần 
mềm. Sau Chỉ thị này, Công 
viên phần mềm Quang Trung 
(QTSC) tại TPHCM được thành 
lập và mở đầu cho sự phát triển 
các khu phần mềm tập trung 
khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần 
Thơ.

Hiện Công viên phần mềm 
Quang Trung đang xây dựng 
mô hình thí điểm Chuỗi Công 
viên phần mềm Quang Trung 
trở thành biểu tượng của ngành 
công nghiệp công nghệ thông 
tin Việt Nam. Tính đến nay khu 
công viên phần mềm này đã có 
155 doanh nghiệp đang hoạt 
động với tổng vốn đăng ký kinh 
doanh trên 2.433 tỷ đồng. các 
sản phẩm, giải pháp chủ yếu 

được xuất khẩu trên 20 quốc 
gia tập trung vào Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, châu Âu.

Cùng với xu hướng hình 
thành các khu phần mềm tập 
trung theo chủ trương chính 
sách của Nhà nước, một số 
doanh nghiệp phần mềm Việt 
Nam cũng đã xây dựng các khu 
làm việc theo mô hình campus 
của các tập đoàn công nghệ 
lớn trên thế giới. Chẳng hạn 
như FPT với 3 campus tại Hà 
Nội, Đà Nẵng, TP. HCM dành 
cho các hoạt động xuất khẩu 
phần mềm. 3 khu campus này 
của FPT mang đến chỗ làm 
việc cho khoảng 7.000 nhân 
lực trong ngành CNTT. Tập 
đoàn này mới đây cũng đã khởi 
công tổ hợp công viên phần 
mềm và tổ hợp đào tạo tại Cần 
Thơ với kỳ vọng nơi đây sẽ trở 
thành một điểm nhấn của thành 
phố về mặt kinh tế, đào tạo và 
cũng chính là cam kết lâu dài 
của FPT trong việc đầu tư phát 
triển lĩnh vực công nghệ thông 
tin tại Cần Thơ nói riêng và khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long 
nói chung./.

Nguồn: Báo Chính Phủ điện 
Tử

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Phối cảnh công viên phần mềm và tổ hợp đào tạo của FPT tại Cần Thơ.
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Công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 
Bình Thuận

Đây là một trong 
những bước tiến 

của tỉnh trong việc đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT), 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính (TTHC), giảm 
phiền hà cho người dân.

Ngày 3/7, UBND tỉnh 
Bình Thuận tổ chức hội 
nghị công bố Kiến trúc 
Chính quyền điện tử tỉnh 
Bình Thuận - một trong 

những bước tiến của tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà cho 
người dân.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận là 
cơ sở đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh 
nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, đề xuất 
danh mục các nhiệm vụ cần triển khai để cơ bản hoàn 
thành hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận 
vào năm 2020.

Nguồn : Báo Chính phủ điện tử 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý thảm 
họa tại Việt Nam

Sáng 2/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý thảm họa tại Việt Nam.

Để công tác ứng phó thiên tai, thảm họa ngày càng 
diễn biến phức tạp, đồng thời nâng cao tính nhanh 

nhạy, hiệu quả trong việc cứu trợ khẩn cấp, Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam đã được Công ty Microsoft tại Việt 
Nam hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể là hỗ 
trợ cho việc quản lý các thành viên Đội ứng phó thiên 
tai, thảm họa thu thập thông tin, báo cáo đánh giá thiệt 
hại và cung cấp thông tin cảnh báo đến người dân. 

     Việc giới thiệu và tập huấn hướng dẫn ứndụng 
công nghệ thông tin trong quản lý thảm họa sẽ được 
triển khai tại 9 tỉnh, thành phố cho các thành viên Đội 
ứng phó các cấp, đồng thời xây dựng, in ấn tài liệu, 
xây dựng các clip hướng dẫn trực quan bằng hình ảnh 
thông qua các trang web…

Nguồn : Báo Chính phủ điện tử 

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa Israel và Việt Nam
Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel, để thúc đẩy hợp tác về 

khoa học và công nghệ giữa hai nhà nước, ngày 12/7/2018 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Hội 
Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ xu hướng 
phát triển mới của ngành nước”.

 Chương trình Nước và Năng lượng Israel, các chuyên gia của Israel, Hiệp 
hội nước Việt Nam đã giới thiệu về hiện trạng ngành nước Việt Nam và kinh 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành nước của Israel, lợi ích của việc đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc tế đối với doanh nghiệp, thực trạng cấp nước và xử lý nước 
tại Việt Nam- thách thức và cơ hội; các Công ty của Israel đã giới thiệu về công 
nghệ, thiết bị liên quan đến ngành nước, giải pháp tưới và xử lý nước, vai trò và 
tác động của các ngành này đối với quốc gia, khu vực và trên thế giới…                        

Sau phần giới thiệu công nghệ, các hoạt động xúc tiến, gặp gỡ trao 
đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Israel diễn ra rất sôi nổi để hai 
bên kết nối, tìm hiểu các thông tin công nghệ, giải pháp tưới và xử lý 
nước tiên tiến của doanh nghiệp Israel. Trên cơ sở đó doanh nghiệp Việt Nam từng bước lựa chọn 
công nghệ, giải pháp phù hợp để ứng dụng,  chuyển giao vào thực tiễn sản xuất và đời sống.                            

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ KH&CN 

Toàn cảnh Hội thảo.

ĐIỂM TIN KH&CN
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Bộ KH&CN đứng thứ 2/19 Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ 
thông tin, phát triển Chính phủ điện tử

Top 5 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam
Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) 

vừa phối hợp với các đối tác công bố Top 5 doanh nghiệp công nghệ 
uy tín Việt Nam năm 2018.

Theo đó, 5 doanh nghiệp xếp theo thứ tự gồm: Tập đoàn Viễn thông 
Quân đội Viettel, Công ty cổ phần tập đoàn FPT (FPT Corp), Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ 
CMC (CMC Corp) và Công ty cổ phần VNG (VNG).

Đây đều là những doanh nghiệp được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong 
giúp nền kinh tế Việt Nam tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Các công ty này đã đầu tư nghiên cứu và ứng dụng 5 công nghệ 
cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 là IoT (internet vạn vật kết nối), Big 
Data (phân tích dữ liệu lớn), AI (trí tuệ nhân tạo), Cloud Computing (điện 
toán đám mây) và Blockchain (khối chuỗi).

Nguồn : Báo Hà Nội Mới 

Bộ KH&CN đứng thứ 2/19 Bộ, ngành về ứng dụng 
công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện 
tử

B
ộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố 
kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
các tỉnh, thành phố năm 2017. Theo đó, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) xếp hạng 2/19 trong khối các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về mức độ 
ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017.

5 đơn vị được xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, 
phát triển Chính phủ điện tử cao theo thứ tự lần lượt 
gồm các Bộ: Bộ Tài chính xếp thứ nhất, Bộ KH&CN 
xếp thứ hai, sau đó đến các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài 
nguyên và Môi trường.

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

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Bình” cho sản 
phẩm thịt dê

Ngày 04/7/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban 
hành Quyết định số 2165/QĐ-SHTT về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00067 cho sản phẩm thịt dê Ninh Bình. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình là 
cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Khu vực địa lý bao gồm các xã Gia Hưng, xã Gia 
Thanh, xã Gia Vân, xã Gia Hòa thuộc huyện Gia 
Viễn; xã Ninh Hòa, xã Ninh Hải thuộc huyện Hoa 
Lư; xã Xích Thổ, xã Gia Lâm, xã Gia Tường, xã Gia 
Sơn, xã Kỳ Phú thuộc huyện Nho Quan; xã Ninh 
Nhất thuộc thành phố Ninh Bình; xã Yên Sơn, xã 
Đông Sơn thuộc thành phố Tam Điệp; xã Yên Thái, 
xã Yên Mô thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình./.

Nguồn: Cục Sở Hữu trí tuệ - Bộ KH&CN 

ĐIỂM TIN KH&CN
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“Ngày hội Sáng tạo HUTECH 2018”

Ngày 20/7 sắp tới, tại Trụ sở chính trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ diễn ra 
Ngày hội Sáng tạo HUTECH 2018 với hàng loạt những sản phẩm khoa học kỹ thuật, công nghệ 
được trưng bày, hướng đến mục tiêu phục vụ thực tiễn trong tương lai.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, công ty uy tín trong 
lĩnh vực KHCN như Phân viện chăn nuôi Nam bộ, Cục Nông nghiệp, công ty MEBIPHAR, công ty 
Rạng đông, Công ty ITEL, CÔNG TY RDCO, Trung tâm công nghệ sinh học TP. HCM, khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao, Tổng công ty Điện lực.... cùng các trường Đại học có thế mạnh về đào tạo 
KHCN: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học thông tin liên 
lạc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng...

Thông tin triển lãm:
Hãy đặt cho mình lịch hẹn vào ngày 20/7 sắp tới tại Trụ sở chính HUTECH – 475A Điện Biên 

Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh và sẵn sàng để trải nghiệm, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới với sức sáng 
tạo và tinh thần HUTECH tại Ngày hội Sáng tạo HUTECH 2018 các bạn nhé!

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

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Triển 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 Bia và 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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4 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TRAO GIẢI ALEXANDRE YERSIN LẦN ĐẦU TIÊN ĐỀU ĐƯỢC 
THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM VÀ CHỦ TRÌ BỞI NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM. KHÔNG 
CHỈ CÓ ẢNH HƯỞNG TRONG LÂM SÀNG, QUA CÔNG BỐ QUỐC TẾ, CÁC 
CÔNG TRÌNH NÀY ĐÃ GIÚP XÂY DỰNG UY DANH CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG 

ĐỒNG KHOA HỌC THẾ GIỚI.

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.

Thụ 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 
(Úc) 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 
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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.

Một giải pháp có tiềm năng thay thế phương 
pháp cấy máu là dùng kỹ thuật phản ứng chuỗi 
(polymerase chain reaction – PCR) để khuếch 
đại đặc hiệu các trình tự DNA cho từng vi trùng 
hay vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, một khó khăn 
đáng kể trong việc áp dụng PCR trong chẩn 
đoán nhiễm trùng máu là sự hiện diện của hàm 
lượng DNA của bệnh nhân dẫn đến kết quả 
dương tính giả và âm tính giả.

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.

Đây là một phát kiến đem lại lợi ích trực tiếp cho 
bệnh nhân. Công trình nghiên cứu còn thể hiện 
một đóng góp quan trọng trong y văn quốc tế.

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.

Theo thông tin của GS Nguyễn Văn Tuấn
Nguồn : Báo Khoa học & Phát triển 
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Internet cũng khuyến khích người dân tham 
gia tích cực vào nghiên cứu khoa học. Nhờ 
những tiến bộ trong công nghệ phân tích dữ 
liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu có 

thể được tiến hành hiệu quả bằng cách tham 
khảo một lượng lớn thông tin học thuật được 
đưa ra bởi các nhà khoa học khác.

NGHIÊN CỨU TRỰC TUYẾN VÀ SỰ THAM 
GIA CỦA NGƯỜI DÂN

Sự phổ biến của Internet đã giúp các nhà 
khoa học có thể áp dụng các phương pháp 
nghiên cứu mới bằng cách sử dụng các mạng 
trực tuyến và các công cụ kỹ thuật số. Ví dụ, Tim 
Gowers, một nhà toán học người Anh, đã bắt 
đầu dự án Polymath vào năm 2009 bằng cách 
sử dụng blog của mình để cộng tác giữa các nhà 
toán học để giải quyết các vấn đề toán học quan 

trọng và khó khăn. Với ý tưởng rằng, “nếu một 
nhóm gồm nhiều các nhà toán học có thể kết nối 
bộ não của họ một cách hiệu quả, họ sẽ có thể 
giải quyết vấn đề rất hiệu quả”, Gowers đã yêu 
cầu các độc giả cùng tham gia dự án.

Những người tham gia dự án có thể xem xét 
tiến trình nghiên cứu được ghi lại trong phần 
bình luận của blog của Gowers, và có thể phát 
triển phần việc của chính họ trong khi được lấy 
cảm hứng từ ý tưởng của các nhà toán học nào 
đó. Sáng kiến của Gowers đã khá thành công. 
Các nghiên cứu chứng minh về lý thuyết toán 
học và các giải pháp cho các vấn đề khó khăn 
do Gowers đề xuất, đã được xuất bản với phần 
tác giả được ghi ẩn danh, điều này đại diện cho 
tất cả những người tham gia liên quan. Dự án 
Polymath là một ví dụ về nghiên cứu cộng tác 
hiệu quả hơn nhiều so với nghiên cứu do một cá 

MÔ HÌNH MỚI 
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) ĐANG MANG LẠI NHIỀU SỰ THAY 
ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET ĐÃ GIÚP 
CÁC NHÀ KHOA HỌC TRAO ĐỔI KIẾN THỨC VÀ PHÁT HIỆN KHOA HỌC DỄ DÀNG HƠN 
BẰNG CÁCH XUẤT BẢN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRỰC TUYẾN, ĐỒNG THỜI HỌ CÓ THỂ LÀM 
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nhân thực hiện.

 Galaxy Zoo là một ví dụ điển hình về khoa học 
nhân dân - điều đã được tích cực theo đuổi kể 
từ sự ra đời của Internet. Trong dự án khoa học 
nhân dân trực tuyến này, hàng triệu hình ảnh 
thiên hà từ Kính viễn vọng Không gian Hubble 
được phân loại. Hơn 200.000 người dân đã và 
đang hỗ trợ dự án nghiên cứu thiên hà quy mô 
lớn này. Một số tình nguyện viên Galaxy Zoo, 
những người đã phát hiện ra một số loại thiên 
hà mới, được liệt kê là đồng tác giả của các ấn 
phẩm học thuật. Do đó, dự án này đã khuyến 
khích người dân đóng vai trò tích cực trong 
nghiên cứu khoa học.

Hiện nay trong nghiên cứu khoa học, mỗi nhà 
khoa học thường có xu hướng tập trung vào 
một lĩnh vực chuyên môn trong phạm vi rất hẹp. 
Ngược lại, nhiều khám phá khoa học được thực 
hiện khi có sự tương tác kiến thức và ý tưởng từ 
các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Vì vậy, sự lan truyền của nghiên cứu khoa học 
nhân dân dường như cung cấp cho các nhà 
khoa học cơ hội để có thể tìm hiểu những vấn đề 
vượt ra ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ và do 
đó có thể dẫn tới những khám phá mới.

NGHIÊN CỨU DỰA VÀO DỮ LIỆU

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu đã thu hút sự chú 
ý như là một phương pháp nghiên cứu mới bởi 
số lượng dữ liệu được công khai đã tăng lên với 
tốc độ rất nhanh, và phần lớn dữ liệu hữu ích cho 
nghiên cứu khoa học hiện có sẵn ở định dạng có 
thể đọc được.

Một ví dụ về nghiên cứu dựa trên dữ liệu là tìm 
kiếm vật liệu nhằm mục đích cải thiện các đặc 
tính của một vật liệu cụ thể hoặc khám phá một 
vật liệu thay thế. Nó được sử dụng phụ thuộc 

vào các thí nghiệm được tiến hành bằng cách sử 
dụng trực giác của các nhà nghiên cứu hoặc kinh 
nghiệm cá nhân, và dữ liệu từ các thí nghiệm cần 
phải được tích lũy trong việc tìm kiếm vật liệu.

Một phương pháp thông thường đòi hỏi một 
lượng lớn thời gian và tiền bạc. Vấn đề này được 
giải quyết bằng cách sử dụng tin học vật liệu. Tin 
học vật liệu là một lĩnh vực nghiên cứu trong đó 
dữ liệu về các hợp chất hóa học được phân tích 
trong việc tìm kiếm các vật liệu mới. 

Cách tiếp cận này rất hứa hẹn. Hội đồng Nghiên 
cứu Quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc 
gia Nhật Bản đã tuyên bố năm 2008: “Tích hợp 
các kỹ thuật tính toán và các kỹ thuật phân tích 
thông tin liên quan đến nghiên cứu vật liệu sẽ 
giảm chu kỳ phát triển vật liệu từ 10 đến 20 năm 
hiện tại xuống còn 2 đến 3 năm.”Tại Hoa Kỳ,” 
Sáng kiến Genome Vật liệu “được bắt đầu vào 
năm 2012 để thúc đẩy phát hiện và phát triển 
vật liệu.

Tại Nhật Bản, trong “Nghiên cứu Vật liệu của 
Sáng kiến Tích hợp Thông tin (MI2I)” triển khai 
năm 2015, Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia 
(NIMS) đã và đang nghiên cứu phát triển cơ sở 
hạ tầng nghiên cứu về tin học vật liệu. Tin học 
vật liệu ở Nhật Bản bắt đầu tạo ra kết quả. Vào 
tháng 11/2015, Atsuto Seko, Phó Giáo sư tại Đại 
học Kyoto, đã thành công trong việc phát hiện ra 
các hợp chất dẫn nhiệt hiệu quả bằng cách sử 
dụng các kỹ thuật tin học vật liệu.

Trong nghiên cứu dựa trên dữ liệu, kết quả có ý 
nghĩa được tạo ra từ một lượng lớn dữ liệu mà 
con người không thể phân tích đầy đủ; đồng thời 
chất lượng của kết quả nghiên cứu phụ thuộc 
vào sự sẵn có của cơ sở dữ liệu chất lượng. 
Do đó, để thúc đẩy nghiên cứu dựa trên dữ liệu, 
nhiều cơ sở dữ liệu hữu ích cần phải được phát 
triển.

Nguồn : Báo Khoa học & Phát triển 
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Ứng dụng Người quan sát toàn cầu của NASA 
mới (NASA GLOBE Observer) cho phép bất cứ 
ai cũng có thể trở thành nhà khoa học công 
dân/nhà khoa học không chuyên bằng việc thu 

thập các kết quả quan sát được. 
Nguồn: Elsevier
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Năm 2016, một chương 
trình AI được tạo ra 
bởi nhà nghiên cứu 
Hitoshi Matsubara và 

nhóm nghiên cứu đến từ Đại 
học Hakodate, Nhật Bản đã 
viết một cuốn tiểu thuyết mang 
tên “The Day A Computer 
Writes A Novel” (tạm dịch là 
“Thời đại máy tính viết tiểu 
thuyết”).
Cuốn tiểu thuyết này đã vượt 
qua vòng loại khi mang đi dự 
thi giải thưởng văn học Nikkei 
Hoshi Shinichi và không ai 
nhận ra đây là một tác phẩm do 
AI sáng tác. Thơ ca nhạc họa 
giờ đây không chỉ còn là lĩnh 
vực riêng của con người.

Robot Shimon do Mason Bretan 
- một nghiên cứu sinh tại Học 
viện Công nghệ Georgia (Hoa 
Kỳ) tạo ra, có khả năng tự sáng 
tác và biết chơi marimba (mộc 
cầm). Về hội họa, những bức 
tranh AI sáng tác đã được giám 
khảo đánh giá rất cao trong 
cuộc thi Robot vẽ tranh nghệ 
thuật (Robot Art Contest) ở Hà 
Lan năm 2016. Tại Hội thảo 
chuyên đề về trí tuệ nhân tạo 
với sáng tác văn học diễn ra tại 
Bắc Kinh vào cuối năm 2017, 
robot ảo Xiaoice do Microsoft 
phát triển đã sáng tác tập thơ 
“Ánh sáng khuất sau cánh cửa 
kính” và được xuất bản – đây là 
tập thơ đầu tiên do AI sáng tác 
trong lịch sử loài người.

Cuộc tranh cãi bản quyền
Trong một cuộc khảo sát vào 
năm 2017, khoảng 50% các 
chuyên gia AI phản hồi rằng họ 
tin rằng AI sẽ có thể thực hiện 
tất cả các nhiệm vụ của con 
người vào năm 2060.

Khi AI có thể tự sáng tạo, nó 
cũng kéo theo một cuộc thảo 
luận về vấn đề bản quyền đối 
với sản phẩm do AI tạo ra. Liệu 
nó nên thuộc về đối tượng trực 
tiếp tạo ra sản phẩm - AI, hay 
thuộc về con người - chủ thể 
tạo ra AI, nhân tố quyết định tới 
khả năng của AI, qua đó gián 
tiếp tạo ra sản phẩm sáng tạo.

Một vụ tranh cãi như vậy đã 
xảy ra ở Úc đối với những bức 

QUYỀN SỠ HỮU BẢN QUYỀN 
với sản phẩm Made by AI

CRobot Shimon chơi marimba ở 
Moogfest. Nguồn: Quartz

VÀI NĂM GẦN ĐÂY, NHỮNG CÔNG DÂN ROBOT KHÔNG CHỈ CÒN XUẤT HIỆN 
TRONG NHỮNG BỘ PHIM KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG MÀ ĐÃ DẦN BƯỚC RA ĐỜI 
THỰC, THẬM CHÍ CHÚNG CÒN CÓ KHẢ NĂNG TỰ SÁNG TẠO - THỨ VỐN ĐƯỢC 
COI LÀ ĐỘC QUYỀN CỦA RIÊNG CON NGƯỜI. VẬY AI SẼ SỞ HỮU NHỮNG TÁC 

PHẨM DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AI) TẠO RA?

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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ảnh do Google Clips tạo ra. 
Sản phẩm Google Clips về bản 
chất là một chiếc camera AI 
nhỏ chuyên tự ghi lại những 
khoảnh khắc mà nó nghĩ là 
“vui”. Như vậy, ai (hay thứ gì) 
mới sở hữu bản quyền của 
những bức ảnh do AI tạo ra 
này? Luật pháp Úc quy định 
người chụp ảnh sẽ là người sở 
hữu quyền tác giả. Như vậy cả 
người sở hữu thiết bị và Google 
đều không có bản quyền với 
các bức ảnh này. Ngay cả 
Google Clips cũng không có 
quyền, bởi nó không phải là 
“người”. Có vẻ trong trường 
hợp này, việc bỏ ra gần 6 triệu 
VNĐ để sở hữu Google Clips 
không được “kinh tế” cho lắm, 
bởi bức ảnh từ thiết bị của bạn 
lại không thuộc về bạn.
Quan điểm của Úc là luật bản 
quyền chỉ bảo hộ đối tượng là 
người, thay vì một chiếc máy. 
Một số quốc gia khác như Thụy 
Điển, Tây Ban Nha cũng có 
quan điểm tương tự. Trong khi 
đó, tại Anh, Ireland hay Tây 
Ban Nha, những tác phẩm 
được tạo ra bởi máy móc sẽ 
được cấp tác quyền và bản 
quyền này thuộc về “cá nhân 
thực hiện những điều chỉnh cần 
thiết trong hoạt động sáng tạo 
tác phẩm” (Điều 9.3, Luật Bản 
quyền, Thiết kế và Sáng chế 
của Anh năm 1988). Một số 
quốc gia như Mỹ lại để mở vấn 
đề này.
AI có cần được khuyến khích 
như con người?
Các chuyên gia cho rằng câu 
hỏi quyền sở hữu trí tuệ cho 
các sản phẩm do AI tạo ra 
thuộc về ai, không đơn thuần là 
câu hỏi học thuật. Về khía cạnh 
kinh tế, điều này sẽ ảnh hưởng 
đến chiến lược đầu tư cho AI - 
các công ty sẽ chần chừ khi bỏ 
hàng triệu USD phát triển học 
máy, tạo ra AI có thể viết nhạc, 
vẽ tranh - nhưng những tác 
phẩm này lại là “của chung”.

Về khía cạnh xã hội, luật sở 
hữu trí tuệ được đặt ra để 
khuyến khích hoạt động sáng 
tạo - tác giả nhận được quyền 
và lợi ích xứng đáng với công 
sức, tiền bạc đã bỏ ra để tạo ra 
sản phẩm. Các quy định về 
quyền sở hữu trí tuệ thỏa mãn 
nhu cầu về vật chất - được 
thương mại hóa sản phẩm, và 
tinh thần – được đứng tên trên 
tác phẩm, đây đều là những 
nhu cầu cơ bản của con người.
Tuy nhiên, AI không giống vậy. 
Nó không có các nhu cầu sinh 
lý (ăn uống ngủ nghỉ,…) và tâm 
lý (khẳng định bản thân, được 
tôn trọng,…) như con người, 
do vậy những luật dựa trên nhu 
cầu của con người sẽ không 
thích hợp cho AI. Kể cả có trao 
quyền tác giả cho AI hay không 
thì nó vẫn tiếp tục sáng tạo – 
bởi nó được lập trình để làm 
thế, lúc này giá trị khuyến khích 
của luật không còn nữa – luật 
sẽ thành vô ích.
Tuy nhiên, đây là trong hiện tại, 
khi công nghệ học máy 
(machine learning), học sâu 
(deep learning) phát triển hơn, 
AI ngày càng độc lập hơn với 
con người và có thể tự do đưa 
ra các quyết định của mình, thì 

giới hạn giữa AI và con người 
sẽ bị kéo gần lại. Trong trường 
hợp đó, những lý luận bây giờ 
về việc trao hay không trao 
quyền sở hữu cho AI có thể sẽ 
phải xem xét lại.
GS. David Gunkel ở ĐH 
Northern Illinois cho rằng theo 
tiến trình lịch sử, những gì từng 
bị gạt bỏ sẽ được công nhận 
lại- ví dụ như trước đây phụ nữ 
và trẻ em từng không có quyền 
công dân ở thời Athens cổ. Mở 
rộng ra, có lẽ sẽ đến thời máy 
móc được ghi nhận các quyền 
giống như con người, trong đó 
có cả quyền sở hữu. Điều này 
là hoàn toàn có khả năng, khi ít 
nhất là Sophia đã có quyền 
công dân ở UAE.

Nguồn:  Báo Khoa học & Phát triển 

“Robot vẽ chân dung tự họa, Johan Scherft. 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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PHÁT TRIỂN SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ  
là lời giải cho bài toán phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ

HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM 

     Hiện nay, mặc dù Nhà nước, các Bộ ngành, 
địa phương rất nỗ lực trong việc triển khai 
nhiều giải pháp với các công cụ hỗ trợ khác 
nhau để thúc đẩy, phát triển thị trường KHCN 
thông qua việc thiết lập hành lang pháp lý cơ 
bản, song, trên thực tế, so với mục tiêu hướng 
đến, việc xây dựng và phát triển thị trường này 
còn nhiều rào cản dẫn đến những hạn chế nhất 
định.

Trong đó, hạn chế lớn nhất hiện nay chính là 
sự thiếu vắng của những cơ chế khuyến khích, 
hình thành và phát triển các tổ chức trung gian 

trên thị trường.

Để giải quyết các vướng mắc hiện có, sàn 
giao dịch công nghệ là một trong những giải 
pháp có ý nghĩa quyết định, hạt nhân, là nơi hội 
tụ của cung – cầu và các hoạt động trung gian 
của thị trường như môi giới, tư vấn, thẩm định, 
giám định, chuyển giao công nghệ, định giá công 
nghệ…

“Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Việt 
Nam có khoảng 20 sàn giao dịch công nghệ, 
nhưng chưa có một sàn nào có đầy đủ các công 
cụ hỗ trợ và mức độ tự chủ của những sàn này 
còn khá khiêm tốn”, ông Hiến nhận định. Bên 
cạnh đó, ở mỗi sàn giao dịch công nghệ lại gặp 

01
Chuyển giao công nghệ 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Đây là lời nhận định của ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa 
học và Công nghệ Quốc gia và tại tọa đàm “Xây dựng và phát triển sàn giao dịch 

công nghệ” vừa tổ chức tại Hà Nội.
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phải những khó khăn khác nhau.

Cụ thể, theo ThS. Bùi Thanh Bằng, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN, hầu hết 
quy mô của các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và 
nhỏ, nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ 
còn yếu nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc 
đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM 
hiện nay chỉ mới hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn 
chuyên gia lựa chọn công nghệ, tư vấn về pháp 
lý, sở hữu trí tuệ… mà chưa có chính sách để hỗ 
trợ doanh nghiệp về tài chính.

Trong khi đó, về phía nguồn cung, kết quả 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ của các viện, 
trường đa phần chỉ dừng lại ở quy mô phòng thí 
nghiệm; việc đầu tư đổi mới công nghệ thuộc 
phạm trù đầu tư mạo hiểm nên các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp còn tâm lý e ngại. Sản phẩm công 
nghệ chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng 
của khách hàng.

Ngoài ra, các mạng lưới tổ chức, dịch vụ trung 
gian chưa phát triển, hoạt động yếu nên khó 
đẩy mạnh công tác thương mại hóa sản phẩm 
KHCN, chưa tạo được sức mạnh tổng thể với 
các sàn giao dịch trong việc thúc đẩy thị trường.

“Với Sàn giao dịch thông tin công nghệ của 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, dù đã 
hoạt động hơn 10 năm nhưng hiệu quả vận hành 
chưa như mong muốn bởi số lượng giao dịch, 
nhất là những giao dịch thành công, giá trị của 
các giao dịch… chúng tôi không kiểm soát được”, 
ông Hiến cho biết. Thêm vào đó, hoạt động của 
sàn còn thiếu tính liên kết với các địa phương.

Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải xác 
định được mô hình hoạt động hiệu quả, tối ưu 
hóa nhất cho các sàn giao dịch công nghệ và 
đặc biệt là sàn giao dịch công nghệ quốc gia.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ SINGAPORE

 Quá trình hình thành và phát triển Sàn giao 
dịch công nghệ IPI của Singapore có thể là bài 
học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thành lập từ tháng 4/2011, IPI hoạt động với 
vai trò kết nối những nhà cung cấp công nghệ 
và đối tác đang tìm kiếm công nghệ. Việc kết 
nối này được thực hiện dựa trên 4 nền tảng trực 
tuyến và ngoại tuyến, bao gồm: trao đổi 1-1, 
cổng thông tin công nghệ, các sự kiện mở (triển 
lãm, tọa đàm, hội thảo…) và mạng lưới quốc tế. 
Trong đó, hai nền tảng đang chưa phát triển ở 
các sàn giao dịch công nghệ của Việt Nam hiện 

nay chính là trao đổi 1-1 và mạng lưới quốc tế.

Theo ông Lim Ming Khai, PGĐ Sàn giao dịch 
công nghệ IPI, trao đổi 1-1 nghĩa là những khách 
hàng, công ty có nhu cầu công nghệ sẽ đến trao 
đổi với sàn giao dịch. Khi đó, quản lý công nghệ 
của sàn sẽ ghi chép lại các thông tin, yêu cầu 
của khách hàng trên.

Từ đây, những yêu cầu này được chuyển đến 
bên cung là các trường đại học, viện nghiên cứu, 
cơ sở có thể cung cấp công nghệ để tìm ra các 
kết quả phù hợp. Sau đó, đơn vị trung gian sẽ 
tiếp cận kết quả, xem xét độ phù hợp để sàn giao 
dịch sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai bên.

Đối với mạng lưới quốc tế, đây là sự trao đổi 
hai chiều giữa nguồn cung, cầu trong nước và 
nguồn cung, cầu ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc phát triển sàn giao dịch 
công nghệ quốc gia của Việt Nam còn cần có 
những cách tiếp cận riêng để phù hợp với tình 
hình thực tiễn của nước ta. 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Theo đó, Trung tâm Giao dịch thông tin công 
nghệ Việt Nam đưa ra 3 đề xuất:

Thứ nhất, sàn giao dịch công nghệ quốc gia 
sẽ có sự tham gia, phối hợp hoạt động của nhiều 
đơn vị khác nhau trong mạng lưới chuyển giao 
công nghệ trong và ngoài nước. 

Thứ hai, sàn được tổ chức và triển khai giao 
dịch công nghệ và thiết bị thường xuyên.

Quan trọng hơn hết, trong thời đại 4.0, sàn 
giao dịch công nghệ quốc gia cần triển khai vận 
hành hệ thống liên kết các sàn giao dịch công 
nghệ trong nước và quốc tế. 

Để làm được điều này, cần có cơ chế kỹ thuật 
cho phép tích hợp các nguồn thông tin phân tán 
thành một khối nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập 
của các nguồn thông tin qua các hệ thống kết nối 
internet với các nền tảng công nghệ khác nhau 
và sử dụng công nghệ điện toán đám mây để 
mọi người có thể truy cập vào dữ liệu hệ thống.

Ngoài ra, cần phải giải quyết các khó khăn 
hiện có liên quan đến phía cung, cầu và đơn vị 
trung gian để sàn giao dịch phát huy hiệu quả 
thực sự vai trò cốt lõi của nó trong hoạt động tư 
vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại 
hóa công nghệ, đánh giá khoa học và định giá 
công nghệ.

Nguồn : VTC News 

Chuyển giao công nghệ 
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Nhiều ưu đãi với doanh nghiệp 

NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP, CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2018, QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG 
DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (DN) CÓ DỰ ÁN THUỘC 
NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. ĐÂY ĐƯỢC XEM LÀ ĐỘNG LỰC CHO CÁC DN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT, NHẤT LÀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ.

CHƯA CHÚ TRỌNG ĐẾN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
giai đoạn 2006-2016, kết quả điều tra thực trạng 
chuyển giao công nghệ tại Việt Nam đã diễn ra 
nhưng vẫn còn ở mức “chậm”, chưa được như 
kỳ vọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trong cả nước. Cụ thể, hoạt động của các 
DN Việt Nam về đổi mới, nghiên cứu và triển khai 
(R&D) ở mức thấp, chỉ có khoảng hơn 5% DN có 
cơ sở R&D riêng, gần 7% DN đang triển khai các 
hoạt động nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ, 
nhiều DN tiếp nhận công nghệ nhưng không có 
cơ sở R&D. Điều này cho thấy gần 80% các DN 
Việt Nam không có R&D hoặc không có các chiến 
lược tiếp cận công nghệ nên hoạt động chuyển 
giao công nghệ của Việt Nam chưa mang lại hiệu 
quả rõ nét trong việc nâng cao năng lực công 
nghệ cho các DN Việt Nam

Ông Michael Braun - Chuyên gia khoa học 
và đổi mới công nghệ Đức hiện công tác tại Việt 
Nam, người từng có nhiều năm kinh nghiệm tư 
vấn chuyển giao công nghệ cho Đức và Châu Âu 

cho rằng, các dòng chuyển giao công nghệ tại 
Việt Nam còn “hẹp”, chưa đa dạng, chuyển giao 
công nghệ nước ngoài vào Việt Nam cũng ở mức 
“khiêm tốn”, chủ yếu là sự chuyển giao của công 
nghệ giữa công ty mẹ ở nước ngoài và các chi 
nhánh tại Việt Nam thông qua các dự án FDI. “Do 
Việt Nam là nước đi sau nhiều nước trong hoạt 
động chuyển giao công nghệ, vì vậy cần có chiến 
lược để bắt nhịp với công nghệ trên thế giới, tránh 
bị tụt hậu về công nghệ, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội”, ông Michael Braun chia sẻ.

BA ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP  ĐƯỢC 
HỖ TRỢ
     Với thực trạng trên, Nghị định 76/2018 NĐ-
CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018 đã 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ DN 
có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa 
bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ 
tổ chức khoa học và công nghệ. Cụ thể, để được 
hỗ trợ, DN phải đáp ứng 3 điều kiện:
   1. Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, 
địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu 
tư; 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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   2.Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 
(nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao 
công nghệ); 
   3.Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án có 
ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư 
theo quy định của Luật Đầu tư. 

     HÌNH THỨC HỖ TRỢ 
    Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 
vay để thực hiện chuyển giao công nghệ; hỗ trợ 
kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp. 

     NỘI DUNG HỖ TRỢ
      Nội dung hỗ trợ đối với hỗ trợ kinh phí thông 
qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
hoặc hỗ trợ trực tiếp để phục vụ hoạt động cải 
tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong 
quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ bao 
gồm: Được ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ 
tuyển chọn, giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy 
định của chương trình, quỹ thông qua nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ; được hỗ trợ thuê chuyên 
gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, 
quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm 
chủ công nghệ cho DN đối với hỗ trợ trực tiếp. 

       MỨC HÕ TRỢ
       Về mức hỗ trợ, ngoài hưởng các ưu đãi đối 
với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN được 
hưởng mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện 
hành đối với nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí 
từ các chương trình khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia; quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
của doanh nghiệp, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; nguồn ngân sách nhà nước dành cho 
khoa học và công nghệ và kinh phí huy động từ 
các nguồn hợp pháp khác.

     Đồng thời, DN được hỗ trợ tối đa 2%/năm 
lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, 
quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương đối với khoản 
vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự 
án; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định 
của các quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối 
với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ 
trong dự án.

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

Nguồn: Báo Công thương điện tử 
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VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ  
VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ

kết nối nhà sáng chế, doanh nghiệp 
NHẰM HỖ TRỢ NHÀ SÁNG CHẾ PHẠM VĂN HÁT MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY GIEO 
HẠT, VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ (VIỆN SCCN) ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI 
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM (VINASOY) TẠI BUÔN MA THUỘT, 

TỈNH ĐẮK LẮK VÀO THÁNG 06 NĂM 2018. 

Tham gia đoàn công tác 
gồm có các cán bộ thuộc 
bộ phận Mô phỏng công 
nghệ và Phát triển sản 

phẩm - Viện SCCN; ông Nguyễn 
Chí Hưng - Phó giám đốc Công 
ty Cổ phần Cơ khí chính xác 
Bách Khoa và nhà sáng chế 
Phạm Văn Hát.

 Hiện tại nhu cầu chế biến 
đậu nành của Vinasoy là rất 
lớn. Vinasoy có 3 nhà máy với 
công suất khoảng 200 triệu lít 
sữa đậu nành trong một năm và 
công ty có kế hoạch mở rộng sản 
xuất trong tương lai nhằm đáp 
ứng nhu cầu lớn của thị trường 
trong và ngoài nước. Ngoài sản 

xuất sữa đậu nành, nguyên liệu 
đậu nành còn được sử dụng để 
chế biến thành nhiều sản phẩm 
khác. Tuy nhiên, theo công ty 
Vinasoy, 80% nguồn nguyên 
liệu đậu nành được công ty sử 
dụng là nhập khẩu đông lạnh từ 
nước ngoài. Điều này dẫn đến 
khóa khăn trong vấn đề cạnh 
tranh giá thành, chất lượng sản 
phẩm của công ty.

Để khắc phục vấn đề này, 
Công ty Vinasoy đã có các 
giải pháp thúc đẩy nguồn cung 
nguyên liệu trong nước như: 
làm chủ nguồn giống gieo trồng, 
phát triển các vùng trồng đậu 
nành thông qua người nông 

dân và có chính sách hỗ trợ họ.

   Từ trước đến nay, việc gieo 
trồng đậu nành của nông dân 
được thực hiện thủ công, đa số 
bằng tay. Do vậy, cây đậu nành 
mọc không đều, khó chăm sóc, 
khó thu hoạch, và năng suất 
không cao. Điều này ảnh hưởng 
không nhỏ tới năng suất, chất 
lượng và giá thành của nguồn 
nguyên liệu đậu nành trong 
nước. Theo đại diện của công ty 
Vinasoy, các máy móc gieo hạt 
đậu nành nhập khẩu từ nước 
ngoài không thể áp dụng được 
tại Việt Nam. Lý do là cánh đồng 
của nước ngoài rộng, không có 
bờ, còn cánh đồng ở Việt Nam 

  Buổi trao đổi giữa Viện SCCN, 
công ty Vinasoy, doanh nghiệp và 
nhà sáng chế. Ảnh: Mạnh Hùng.
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có diện tích nhỏ, lại trồng xen 
canh. Hơn thế nữa, máy nhập 
nước ngoài thì chỉ có một loại 
quy chuẩn kỹ thuật và giá 
thành cao,  không phù hợp 
với cách trồng xen canh của 
bà con nông dân. Hiện tại, Vi-
nasoy đang có chương trình 
hỗ trợ nông dân thông qua 
việc nghiên cứu chế tạo máy 
gieo hạt phù hợp với điều 
kiện thực tế.

 Trong chuyến công tác, 
các chuyên gia của Viện 
SCCN và nhà sáng chế Phạm 
Văn Hát đã chỉ ra các vấn đề 
kỹ thuật còn tồn tại của các 
máy gieo hạt nhập khẩu và 
trình bày giải pháp khắc phục 
hiệu quả. Từ những phân tích 
này, Vinasoy đã đồng ý đặt 
hàng chế tạo thử nghiệm máy 
gieo hạt đậu nành với nhà 
sáng chế Phạm Văn Hát và 
Viện SCCN. Nếu máy thử ng-
hiệm thành công, Vinasoy sẽ 
đặt hàng sản xuất hàng loạt 
và công ty Cổ phần cơ khí 

Các bên khảo sát thực địa, cách thức trồng đậu nành xen canh.Ảnh: Mạnh Hùng.

Đoàn công tác nghiên cứu thực nghiệm máy gieo hạt nhập từ nước ngoài.Ảnh: 
Mạnh Hùng

chính xác Bách Khoa đã cam kết 
hỗ trợ trong khâu sản xuất hàng 
loạt cũng như quá trình nghiên 
cứu sản xuất thử nghiệm.

Kết quả của chuyến làm việc 
là ví dụ điển hình cho hoạt động 

phối hợp nghiên cứu giữa Viện, 
doanh nghiệp và nhà sáng chế.

Nguồn: Viện Nghiên cứu sáng 
chế và Khai thác công nghê-Bộ 
KH&CṆ
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
Xử lý nước thải công nghiệp là một trong những vấn đề cấp thiết, đặc biệt là tại các 
khu công nghiệp, nhà máy có quy mô lớn. Stepro cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết 
kế, lắp đặt các tram xử lý nước thải khu công nghiệp với các phương pháp tiên tiến 
để giải quyết triệt để ô nhiễm, trả lại môi trường nguồn nước trong sạch.

Mô tả quy trình CN/TB: 
• Khảo sát hiện trường và lĩnh vực hoạt động, tư vấn công nghệ và biện pháp 
xử lý, những ưu - nhược điểm của từng loại công nghệ để khách hàng nắm bắt và 
chọn lựa.
• Sau khi thống nhất phương án, 2 bên tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ 
lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
• Stepro tiến hành thi công lắp đặt hệ thống.
• Sau khi lắp đặt xong, Stepro tiến hành vận hành thử và lấy mẫu kiểm tra chất 
lượng nước thải định kỳ.
• Sau quá trình vận hành thử, Stepro bàn giao cho doanh nghiệp và hỗ trợ xử 
lý khi cần thiết

Đối với xử lý chất thải công nghiệp dạng lỏng, trong đó phần lớn là nước thải công 
nghiệp, Stepro cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt trạm xử lý nước thải công 
nghiệp với từng điều kiện khác nhau, trong đó, bao gồm cả các loại hình đặc thù khó 
xử lý như nước thải mạ, nước thải bãi rác, nước thải dệt nhuộm...mà mỗi loại đều 
có các bí quyết (mainkey) khác nhau giúp giải quyết triệt để các chất gây ô nhiễm 
trước khi đưa vào nguồn nước.

02 Công nghệ chào bán
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LÝ DO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA 
STEPRO

• Dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp của Stepro là dịch vụ chuyên nghiệp từ 
khâu tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo hành trọn gói với kinh nghiệm 
và uy tín hơn 10 năm trong lĩnh vực xử lý chất thải, chúng tôi luôn đưa ra giải pháp 
phù hợp nhất đối với từng điều kiện doanh nghiệp.

• Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp đều chú trọng tới tiết kiệm chi 
phí, trong đó có: tiết kiệm chi phí đầu vào, tiết kiệm nhiên liệu vận hành, hạn chế sử 
dụng hóa chất, đề cao sử dụng các biện pháp sử dụng vi sinh vật để xử lý, sử dụng 
các công nghệ xử lý dễ thay mới, nâng cấp, có thể tái sử dụng nhiều lần.

• Phương pháp tự động hóa cao, dễ vận hành và hạn chế quá trình tiếp xúc của 
con người với các chất gây ô nhiễm.

• Hệ thống tiết kiệm diện tích tối đa và có thể bố trí tại bất cứ địa điểm nào trong 
toàn bộ khu công nghiệp.

• Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, dễ dàng di chuyển đến các vị trí khác nếu cần 
thiết.

Mức độ phát triển :: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao : Thỏa thuận với khách hàng

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 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.

Khi đốt không nhìn thấy khói: “ không khói” 
là điểm nổi bật nhất của lò đốt rác thải y tế 
do chúng tôi thiết kế, chế tạo. Khi đốt nhìn 
lên ống khói không thấy khói thoát ra, chỉ khi 
trời nắng mới thấy các bóng gợn trên mặt đất. 
Không có khói, không có mùi là do khí thải 
đã được xử lý triệt để, do lò đốt được tính 
toán thiết kế khoa học về chế độ nhiệt, chế độ 
cấp khí và dòng vận chuyển khí trong lò. Vì 
vậy sử dụng lò đốt rác thải y tế rất phù hợp 
cho các bệnh viện, trung tâm y tế đặt tại các 
khu vực đông dân cư.

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:
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HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG 
TECHNOLOGY VIỆT NAM

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB:
- Hệ thống xếp hàng tự động có đánh giá chất lượng phục vụ do công ty TNHH 

Điện Tử Tin Học Technology Việt Nam thiết kế, sản xuất cả phần cứng và phần 
mềm.

- Hệ thống giúp cho việc giao dịch với khách hàng tại các trung tâm giao dịch 
được diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, công bằng, văn minh lịch sự, giúp ghi 
nhận ý kiến đánh giá về chất lượng phục của khách hàng. 

- Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc: Đến trước được phục vụ trước; tự 
động hướng dẫn khách hàng đến đúng quầy giao dịch bằng hệ thống Bảng đèn 
điện tử và âm thanh tự động.

- Hệ thống còn cho phép ghi nhận kết quả đánh giá chất lượng phục vụ/ sản 
phẩm của khách hàng đối với từng nhân viên giao dịch tại quầy giao dịch.

Hệ thống bao gồm các thiết bị: 
1. Bàn phím điều khiển quầy
2. Bảng hiển thị tại quầy ( loại nhỏ, loại lớn).
3. Bảng hiển thị chính ( loại 3 dòng, 4 dòng và theo yêu cầu).
4. Hộp điều khiển trung tâm.
5. Điểm cấp vé cảm ứng ( có loại Cảm ứng điện dung, Kios màn hình cảm 

ứng)
6. Bộ âm thanh ( gồm Amply + loa)
7. Phần mềm điều khiển hệ thống.
MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN: Thương mại hoá
Vui lòng liện hệ Technology Việt Nam để được tư vấn về hệ thống
Mail: vanthang.technology@gmail.com
Website: technologyvietnam.com
Hotline: 0978.494.418- 08.3588.5304
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Taxi Operation - phần mềm quản lý và điều hành taxi
CÔNG TY CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TAXI SỐ MỘT VIỆT NAM
Giải pháp mở rộng :
- TaxiOperationGPS (Quản lý điều hành sử dụng định vị GPS)
- TaxiOperation (Điều hành taxi thông minh TaxiOperation + TaxiOperationGPS)
- TaxiFinance (Quản lý tài chính taxi)

Công nghệ mạng lại sự khác biệt:
- Hiện các công ty taxi thực hiện việc 

điều hành taxi chủ yếu bằng công việc 
thủ công: sử dụng giấy để các nhân viên 
giao tiếp với nhau. Với cách điều hành 
như vậy gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc quản lý như: Kiểm soát sự giao tiếp 
của nhân viên, Kiểm soát số lần khách 
gọi lại, Kiểm soát xe mất liên lạc, và đặc 
biệt là khó khăn trong việc thống kê báo 
cáo cuốc khách, doanh thu của công ty, 
báo cáo các cuộc môi giới, báo cáo các 
cuộc thành công…

- Phần mềm quản lý và điều hành 
taxi-TaxiOperation đã giải quyết được 
các nhược điểm trên, tự động hóa quá 
trình điều xe, giúp cho công việc điều 
hành taxi trở nên đơn giản và thuận tiện, 
giúp nhà quản lý tiết kiệm thời gian để 
kiểm soát toàn hệ thống điều hành, rút 
ngắn quá trình thông kế báo cáo.

Hệ thống bao gồm một thiết bị bắt 
cuộc gọi và một phần mêm quản lý và 
điều hành với các chức năng chính :

-   Điều hành taxi chuyên nghiệp, hiện 
đại – Phòng điều hành không giấy.

-  Quản lý cuộc gọi đến ,đi :
- Quản lý từng điểm môi giới:
- Kiểm soát xe

- Quản lý hiệu xuất làm việc của nhân 
viên:

- Hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh 
doanh

- Đặt lịch hẹn (cảnh báo nhắc lịch đặt 
xe của khách và của lái xe)

- Hỗ trợ tính cước nhanh khi có khách 
hàng gọi đến hỏi giá.

- Hỗ trợ công ty tự xây dựng hệ thống 
thông tin kiểu tổng đài 1080

-  Xây dựng danh bạ điện thoại của 
công ty, bưu điện

- Sẵn sàng mở rộng (iTaxiOperation – 
Điều hành taxi thông minh)

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức chuyển giao:  Thỏa thuận 

Thông tin chi tiết sản phẩm xem trên:vienthongthientan.com
Mr. Ngọc                                                                   
Điện thoại : 0912655711  / 043 2363999                              
Mail: thientantelecom@gmail.com                                        
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03  Công nghệ  tìm mua

1.MÁY THỔI CHAI NHỰA BÁN TỰ ĐỘNG 
Công ty tôi đang tìm kiếm máy thổi chai 

nhựa bán tự động với đủ  các thông số kỹ 
thuật: 

+Xuất sứ: 
+Công suất: 
+Tiêu thụ điện : 
Thông tin người tìm mua : Đặng Lê Nguyệt 

Minh      Số điện thoại :  0932.017.103
Địa chỉ: Công ty Chalease 14/16 đường 

Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 

2. MÁY SIÊU ÂM ĐƯỜNG HÀN 
Hiện nay, chúng tôi đang cần tìm kiếm 

máy siêu âm đường hàn với thông số kỹ 
thuật như sau:

Xuất sứ: Đức 
Kiểm tra mối hàn trong nhiều điều kiện 

khác nhau
Người tìm mua: Nguyễn Anh Vũ 
Công ty kiểm định chất lượng quốc tế 
Mobile: 0909.707.339
Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

3. 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 

Địa chỉ:  Thủy Nguyên, Xã 
Ninh Đức 

Điện thoại: 0989625586

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. 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 
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TÌM KIẾM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TÁI CHẾ HOẶC 
TÁI SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHỰA COMPOSITE

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm công nghệ (đã được thương mại hóa) tái chế 
hoặc tái sử dụng vật liệu polyurethane và polycarbonate composite. Các công nghệ 
này cần đạt đến giai đoạn phát triển công nghiệp, và đã được chứng minh khả năng 
xử lý vật liệu polyurethane và / hoặc polycarbonate. 

Mô tả thông số kỹ thuật công nghệ tìm mua: 
   + Hợp chất composite là vật liệu phổ biếnhiện nay, tuy nhiên, yêu cầu về vật liệu này 
ngày càng thay đổi do các quy định về môi trường (khả năng phân hủy, năng lượng tái 
tạo), và các mục tiêu của vật liệu (chống va đập, chống ăn mòn). 
   + Công nghệ tái chế vật liệu composite mới cần cải tạo lại chất sợi gia cố và/hoặc 
lưới polymer. Công nghệ tái chế được dự kiến cần đạt được yêu cầu khắt khe về chất 
lượng, môi trường và tồn dư sau khi sản xuất. 

Giới thiệu về Covestro LLC

Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ

Covestro là nhà sản xuất hàng đầu về vật liệu polyme có giá trị cao và các giải 
pháp sáng tạo cho các ngành khác như vận tải, xây dựng, điện tử, đồ gỗ, thiết bị 
thể thao và hàng dệt may. Chúng tôi phát triển các sản phẩm, quy trình và ứng 
dụng trên nền tảng áp dụng công nghệ và đổi mới. 

Tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng: chúng tôi muốn tạo nên một thế 
giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho sự đổi mới và tăng trưởng 
thông qua công nghệ và sản phẩm có ích cho xã hội và giảm tác động đối với môi 
trường. Chúng tôi là một công ty toàn cầu với 8 cơ sở sản xuất,với khoảng 16.000 
nhân viên, đã tạo ra 2.000 sản phẩm và đạt 11.7 tỷ euro doanh số bán hàng toàn 
cầu.Chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển với số tiền khoảng 300 triệu 
Euro.
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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 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢM KÍCH 
THƯỚC TẾ BÀO TRONG CÁC BỌT POLYME CỨNG 

ĐỂ CẢI THIỆN CÁCH NHIỆT
Mô tả Công nghệ tìm mua: 
Chúng tôi tìm kiếm công nghệ làm giảm tính dẫn nhiệt của các bọt polyurethane 
cứng (PUR) bằng cách giảm đường kính tế bào từ 80-100 micron thành khoảng 50 
micron. Tùy thuộc vào giải pháp, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng xem xét cấp giấy phép, 
hợp tác công nghệ, hoặc trở thành đối tác tài trợ dự án.
Yêu cầu
Các hệ thống bọt cách nhiệt polyurethane hiện tại (PUR) thổi với HCFO 1233zd (E) 
có hệ số k ~ 0.125 BTU-in / hr-ft2- ° F @ 75 ° F và đường kính tế bào ~ 80 micron. 
Hệ thống xốp Cyclopentane có hệ số k ~ 0.135 BTU-in / hr-ft2- ° F với đường kính 
tế bào ~ 100 micron. 
Với tất cả các tính chất khác đều như nhau (mật độ bọt, độ dẫn polyme, thành phần 
khí của tế bào), hệ số k của bọt cách nhiệt PUR ở 75 ° F sẽ giảm khoảng 0.001 BTU-
in / hr-ft2- ° F cho mỗi 10 micron giảm đường kính tế bào trung bình; Sự cải thiện ở 
35 ° F có thể thấp hơn một chút .
Giải pháp khả thi : 
•Mục tiêu là để giảm đường kính tế bào , giảm 4% k-factor đối với tình trạng thực tế 
• Cả các chất phụ gia và các giải pháp cơ khí đều sẽ được xem xét.
Yêu cầu tìm mua  : Công ty Covestro LLC- Doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ
Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
https://www.covestro.com
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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


