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TỪ NGÀY 18-24/8/2018, CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VIỆT NAM 2018” VỚI CHỦ ĐỀ “SỨC MẠNH THĂNG LONG - TRÍ TUỆ VIỆT NAM” ĐƯỢC  
TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH VÀ QUẢNG NINH, VỚI SỰ THAM GIA CỦA 
100 NGƯỜI VIỆT TRẺ TIÊU BIỂU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC  
& CÔNG NGHỆ Ở NƯỚC NGOÀI.

Chương trình “Kết nối mạng 
lưới đổi mới sáng tạo Việt 
Nam 2018” do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cùng các đơn vị trong cả 
nước tổ chức. Đây là hoạt động 
trong khuôn khổ thực hiện nhiệm 
vụ về xây dựng “Chiến lược 
quốc gia cho cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0”.

Mục tiêu của Chương trình 
nhằm quy tụ và huy động tối đa 
nguồn lực chất xám, đặc biệt là 
từ các chuyên gia người Việt 
được đào tạo bài bản, đang 
làm việc tại các quốc gia có nền 
tảng khoa học công nghệ phát 
triển. Đồng thời, chương trình kỳ 
vọng sẽ khơi nguồn cảm hứng, 
tạo sự liên kết mới từ những 
tinh hoa khoa học công nghệ 
trong và ngoài nước, từ đó lan 
tỏa thành những động lực đổi 
mới sáng tạo mạnh mẽ; thúc 
đẩy sự thay đổi về diện mạo, 
trình độ phát triển công nghệ 
của Việt Nam, để cùng đồng 
hành, tiến xa trong kỷ nguyên kỹ  
thuật số.

Theo đó, chương trình sẽ 
diễn ra trong vòng 7 ngày, bao 
gồm chuỗi hoạt động tại các địa 
phương, tập trung nhiều hoạt 
động, như: Gặp gỡ các Lãnh đạo 
cao cấp của Nhà nước, Chính 
phủ, các bộ, ngành, địa phương, 
cộng đồng khởi nghiệp, trí thức 
làm khoa học và công nghệ tại 
Việt Nam; đồng thời trao đổi và 
làm việc với các tập đoàn, doanh 

KẾT NỐI MẠNG LƯỚI 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2018

nghiệp lớn, tiên phong trong 
phát triển và ứng dụng khoa 
học và công nghệ, các khu công 
nghệ cao tại Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Chương trình «Kết 
nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 
Việt Nam 2018» có sự tham gia 
của 100 chuyên gia, nhà khoa 
học ở nước ngoài, được đào 
tạo tại các trường đại học danh 
tiếng hàng đầu thế giới và quá 
trình làm việc chuyên sâu trong 
các ngành, lĩnh vực công nghệ 
như: Công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, công nghệ nền 
tảng, các ngành công nghiệp 
chế tạo ứng dụng tự động hóa, 
robotics... cũng như lĩnh vực 
phát triển ứng dụng công nghệ 
hiện đại mang tính nền tảng (trí 
tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu 
lớn, an ninh mạng, Internet of 
Things…).

Chiều ngày 19/08/2018, tại 

Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tổ chức Trung ương Phạm 
Minh Chính; Phó thủ tướng Vũ 
Đức Đam cùng lãnh đạo các 
bộ Khoa học và Công nghệ, Kế 
hoạch và Đầu tư, Giáo dục và 
Đào tạo, Ngoại giao và các nhà 
khoa học tiêu biểu đã tham dự 
buổi lễ khởi động mạng lưới đổi 
mới sáng tạo Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng 
chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng 
định: “Thông qua sáng kiến 
mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt 
Nam 2018, các chuyên gia, các 
nhà khoa học sẽ kết nối nhiều 
hơn nữa những tài năng, trí 
tuệ Việt Nam trên toàn thế giới, 
kết hợp với các nhà khoa học, 
chuyên gia công nghệ và doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế 
để tạo thành sức mạnh, nguồn 
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lực quan trọng đưa đất nước ta 
không ngừng vươn lên.”

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đang phối hợp với các 
cơ quan liên quan xây dựng 
Chiến lược quốc gia về công 
nghiệp 4.0, trong đó xây dựng 
các trung tâm đổi mới sáng tạo 
và huy động nhân tài, trí thức 
trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ làm nòng cốt với sáng 
kiến mạng lưới đổi mới sáng 
tạo thực sự là chìa khóa, là con 
đường ngắn nhất để bước vào 
kỷ nguyên phát triển nhanh và 
bền vững.

Tham luận tại lễ công bố, các 
Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin là người Việt Nam đang công 
tác tại các nước phát triển trên 
thế giới đã chia sẽ những kinh 
nghiệm trong kết nối sáng tạo 
Việt Nam, đồng thời chia sẻ tầm 
nhìn, chiến lược phát triển khoa 
học công nghệ và những ngành, 
lĩnh vực mà Việt Nam cần đẩy 
mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng 
chí Phạm Minh Chính hy vọng 
rằng, mạng lưới đổi mới sáng 
tạo Việt Nam 2018 sẽ trở thành 
một diễn đàn thu hút và kết nối 
các trí thức khoa học, chuyên 
gia công nghệ trong và ngoài 
nước. Qua đó, thúc đẩy hợp 
tác trong cộng đồng khoa học, 
công nghệ Việt Nam để nâng 
cao chất lượng nghiên cứu, đào 
tạo, đồng thời khuyến khích các 
nhà khoa học, chuyên gia công 
nghệ người Việt Nam ở nước 
ngoài về nước khởi nghiệp sáng 
tạo, đầu tư kinh doanh, chia sẻ 
thành quả và các giá trị cốt lõi 
của Việt Nam.

Sang chiều ngày 20/08, 
chương trình đã đến thăm  
tổ hợp khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc, gặp gỡ trao đổi với 
các doanh nghiệp công nghệ ở 
đây, cũng như tham quan các 
sản phẩm khoa học công nghệ  
mà các doanh nghiệp đã sản 
xuất được.

Trao đổi với đoàn, đại diện 
Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc 
đã giới thiệu các tiềm năng, thế 
mạnh của Khu CNC Hòa Lạc 
cùng với các hoạt động thu 
hút đầu tư, phát triển tiềm lực 
KH&CN tại đây, đồng thời đề 
xuất với đoàn về nguồn nhân 
lực tri thức, hoạt động kết nối, 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… 
Tiếp đó, đại diện các tập đoàn 
Viettel, VNPT và FPT giới thiệu 
những công nghệ và sản phẩm 
tiêu biểu mà các tập đoàn đang 
nghiên cứu cũng như đề xuất 
các hướng hợp tác nghiên cứu, 
phát triển công nghệ và sản 
phẩm. Các công nghệ trình diễn 
thuộc lĩnh vực mà các chuyên 
gia trong đoàn đang nghiên cứu 
để việc kết nối, hợp tác phát 
triển sản phẩm đạt hiệu quả 
cao hơn. Các tập đoàn VNPT, 
Viettel cũng đưa ra những đặt 
hàng cụ thể về công nghệ viễn 
thông, công nghệ quốc phòng... 
Sau khi nghe nội dung đặt hàng, 
nhiều nhà khoa học đã bày tỏ 
quan điểm “sẵn sàng hợp tác”. 

Các nhà khoa học cũng chia 
sẻ, họ thực sự cảm kích và cảm 
thấy có động lực trước sự quyết 
tâm của người đứng đầu Chính 
phủ, của lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành trong việc tiếp cận và 
đón nhận cơ hội của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0. Nhiều 
nhà khoa học đã tâm sự, nếu 
như trước đây khi trở về Việt 
Nam, họ phải “vác” hồ sơ đi 
xin việc thì nay, tâm thế này đã 
thay đổi, nhiều nhà khoa học đã 
được lãnh đạo một số tập đoàn 

Việt Nam trực tiếp sang mời về 
hợp tác.

Tại buổi làm việc, nhiều nhà 
khoa học trở về từ Singapore, 
Pháp, Mỹ, Nhật Bản... đã đề 
xuất cần có nền tảng khoa học 
mở cho AI để các nhà khoa học 
Việt trên thế giới có thể sử dụng 
chung và chia sẻ kiến thức. Đề 
xuất này đã được Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy ủng hộ và đặt hàng 
các nhà khoa học để họ có thể 
trực tiếp tham gia xây dựng mô 
hình này sớm nhất. Thứ trưởng 
cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn 
vị có liên quan cần nghiên cứu, 
sớm tìm cơ chế hợp tác.

Các chuyên gia trong Đoàn 
cũng đã trao đổi với lãnh đạo 
Bộ KH&CN, Ban Quản lý Khu 
CNC Hòa Lạc và các Tập đoàn 
về các khả năng hợp tác, kết nối 
trong nghiên cứu phát triển các 
công nghệ và sản phẩm.

Chương trình “Kết nối mạng 
lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 
2018” với chuỗi hoạt động diễn 
ra trong các ngày tiếp theo như 
sau:

Ngày 21/8: Trao đổi về các 
ngành, lĩnh vực phát triển khoa 
học công nghệ tại Việt Nam (Bộ 
Công Thương, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Khoa học 
và Công nghệ, Ngân hàng Nhà 
nước).

Ngày 22/8: Làm việc tại 
Quảng Ninh và kết nối với giới 
trí thức, nghiên cứu, phát triển 
công nghệ.

Ngày 23/8: Làm việc tại thành 
phố HCM, thăm Khu công nghệ 
cao Hồ Chí Minh.

Nguồn: NASATI tổng hợp
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Ngày 08/8/2018, Bộ 
KH&CN, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn

(NN&PTNT),Bộ Công thương 
(CT), đại diện các cơ quan của 
3 Bộ, các cơ quan báo chí, 
truyền thông và một số tổ chức 
quốc tế tham dự lễ ký kết “Quy 
chế phối hợp về xây dựng và 
quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL)”.

Quy chế phối hợp được 
đưa ra để bảo đảm sự phối 
hợp thống nhất, hiệu quả giữa 
Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ 
CT trong công tác xây dựng và 
quản lý CDĐL của Việt Nam; 
góp phần tích cực trong quản 
lý nhà nước về CDĐL, hiệu 
quả kinh tế - xã hội của bảo hộ 
CDĐL, nhận thức của người 
sản xuất và tiêu dùng đối với 
sản phẩm mang CDĐL; nâng 
cao hiệu quả hoạt động sử 
dụng CDĐL của các tổ chức, cá 
nhân, hiệu quả trong hoạt động 
liên kết vùng để phát triển các 
sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, 
liên vùng góp phần nâng cao 
khả năng cạnh tranh, giá trị sản 

phẩm trên thị trường trong và 
ngoài nước; góp phần triển khai 
hiệu quả các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên, các 
tuyên bố chung của Việt Nam 
với các nước liên quan đến 
CDĐL.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc; Thứ trưởng Bộ NN&PTNN 
Trần Thanh Nam; Thứ trưởng 
Bộ CT Đỗ Thắng Hải; Giám đốc 
Cơ quan phát triển Pháp (AFD) 
chi nhánh Hà Nội Fabrice 
RICHY; đại diện lãnh đạo một 
số đơn vị của 3 Bộ.

Quy chế phối hợp giữa 3 Bộ 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
là cơ sở để các Bộ phối hợp, 
tập trung nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, hỗ trợ các 
CDĐL phát huy tối đa hiệu quả, 
giá trị của sản phẩm được bảo 
hộ, nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm Việt trong bối 
cảnh hội nhập thị trường quốc 
tế.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa 3 
Bộ sẽ phát huy được ưu thế về 
năng lực chuyên môn, nguồn 

3 BỘ PHỐI HỢP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) PHẠM CÔNG TẠC NHẬN ĐỊNH, VIỆC XÂY DỰNG 
THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM NÔNG SẢN TRỞ THÀNH MỘT YÊU CẦU CẤP BÁCH. MỘT TRONG NHỮNG 
GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BỀN VỮNG CHO NÔNG SẢN LÀ BẢO ĐẢM QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ. BỞI, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẮN VỚI NHỮNG LỢI THẾ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, ĐẶC TRƯNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM.

lực con người và tài chính của 
từng Bộ, đồng thời tạo ra sự 
thống nhất, bổ trợ lẫn nhau trong 
các hoạt động xây dựng, quản 
lý và phát triển CDĐL và cũng 
là cơ sở để các địa phương 
xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
các Sở, ngành của địa phương 
mình trong xây dựng, quản lý 
và phát triển CDĐL. Sau Lễ ký 
kết quy chế phối hợp, 3 cơ quan 
đầu mối của 3 Bộ sẽ chủ động, 
trao đổi thường xuyên và cùng 
nhau xây dựng kế hoạch cụ thể 
triển khai các nội dung theo Quy 
chế.

Theo đó, thời gian tới, triển 
khai xây dựng và phê duyệt quy 
chế Hội đồng tư vấn về CDĐL, 
nhằm nâng cao hiệu quả việc 
thẩm định đơn đăng ký CDĐL, 
hoạt động xây dựng chính sách, 
thể chế về CDĐL.

Đồng thời, trao đổi, xây dựng 
kế hoạch và triển khai các nội 
dung nhằm thúc đẩy thị trường, 
đưa CDĐL trở thành một dấu 
hiệu người tiêu dùng lựa chọn 
thông qua các hội chợ, tuần lễ 
CDĐL…

Bên cạnh đó, thúc đẩy các 
hoạt động xây dựng, sửa đổi và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, quản lý thị trường, xử 
lý các hành vi xâm phạm về sở 
hữu trí tuệ đối với CDĐL./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và phát triển Truyền thông 

KH&CN- Bộ KH&CN

ĐIỂM TIN KH&CN
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Chương trình này được 
thực hiện tiếp theo sau 
thành công của chương 
trình LIF năm 4 với 13 học 

viên được lựa chọn để tham gia 
khóa tập huấn 2 tuần tại Vương 
quốc Anh vào tháng 12/2017.

Mục tiêu của chương trình 
nhằm nâng cao năng lực cho 
các nhà khoa học, nhà sáng 
chế, start-up trong việc thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, 
đặc biệt là các giải pháp sáng 
tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng 
góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội cho đất nước. Bên 
cạnh đó, LIF còn giúp xây dựng 
mạng lưới quốc tế giữa các nhà 
sáng chế, nhà khoa học và các 
doanh nhân công nghệ. 

Các ứng viên phải có sản 
phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ 
sáng tạo có tiềm năng thương 
mại hóa và đang trong giai đoạn 
xây dựng kế hoạch kinh doanh; 
có sản phẩm tối thiểu ở giai 
đoạn vật mẫu. Ứng viên được 
lựa chọn sẽ được đào tạo tại 

London (Vương quốc Anh) từ  
14-25/1/2019.

Các tiêu chí để đánh giá các 
đề xuất sẽ tập trung vào chất 
lượng, tính mới và hiệu quả của 
giải pháp sáng tạo; tính khả thi, 
kích thích thị trường mục tiêu 
và khả năng lợi nhuận tiềm 
năng của mô hình kinh doanh; 
những đóng góp tiềm năng và 
thực tế cho sự phát triển kinh 
tế và xã hội cấp địa phương/ 
vùng/ quốc gia; kinh nghiệm về 
hoạt động nghiên cứu chuyên 
nghiệp và tinh thần kinh doanh 
của ứng viên; khả năng và sự 
sẵn sàng chia sẻ kiến thức và 
kinh nghiệm với các nhà nghiên 
cứu khác về thương mại hóa 
công nghệ và xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo ở Việt 
Nam của ứng viên; khả năng 
giao tiếp bằng tiếng Anh của 
ứng viên.

Tham gia chương trình LIF, 
các doanh nghiệp sẽ được đào 
tạo theo mô hình quốc tế, phát 
triển bởi các chuyên gia đến từ 

HỖ TRỢ NHÀ KHOA HỌC, NHÀ SÁNG CHẾ  
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

SÁNG 1/8, TẠI HÀ NỘI, CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ  
DOANH NGHIỆP KH&CN ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LẦN THỨ 5  
(LEADERS IN INNOVATION FELLOWSHIPS - CHƯƠNG TRÌNH LIF NĂM THỨ 5).

Viện Hàn lâm và các trường Đại 
học hàng đầu của Vương quốc 
Anh.

Chương trình LIF Việt Nam 
năm 2018 được thiết kế gồm 3 
giai đoạn. Giai đoạn 1 đào tạo 
cơ bản về thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu trước chuyến 
tập huấn tại Vương quốc Anh; 
Giai đoạn 2 tập huấn trong 
vòng 2 tuần từ 14-25/1/2019 tại 
London, Vương quốc Anh cho 
14 nhà sáng chế Việt Nam dưới 
sự hướng dẫn của các chuyên 
gia quốc tế và sự bảo trợ của 
Viện Hàn lâm; Giai đoạn 3 các 
hoạt động chia sẻ kinh nghiệm 
và kết nối tại Việt Nam cho các 
nhà sáng chế Việt Nam.

Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN sẽ tổ 
chức 2 buổi tư vấn và hướng 
dẫn ứng viên hoàn thiện hồ 
sơ, thủ tục theo tiêu chí của 
chương trình nhằm cung cấp 
thêm thông tin và giải đáp các 
câu hỏi, vướng mắc liên quan 
đến chương trình LIF lần thứ 5 
tại Hà Nội vào ngày 16/8/2018 
và tại thành phố Hồ Chí Minh 
vào ngày 17/8/2018.

Năm nay, chương trình bắt 
đầu nhận đơn đăng ký Đề xuất 
ý tưởng trực tuyến từ ngày 1/8 
đến ngày 31/8/2018.

ĐIỂM TIN KH&CN

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và 
phát triển Truyền thông KH&CN- Bộ 

KH&CN
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Ngày 9-10/8/2018, tại Viện quản lý Khoa học và 
Công nghệ Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam  phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào  
tổ chức Diễn đàn xúc tiến chuyển giao  
công nghệ Việt Nam – Lào (TechConnect Việt 
Nam – Lào).

Hoạt động Trưng bày tại TechConnect Việt Nam 
– Lào diễn ra từ ngày 9-10/8/2018 trong không gian 
tại 25 khu trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên 
cứu, các công nghệ có tiềm năng thương mại hóa 
ở một số lĩnh vực như: Chế biến, bảo quản các sản 
phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, xử lý môi 
trường, công nghệ thông tin để thúc đẩy hợp tác, 
chuyển giao giữa Viện, trường và doanh nghiệp 
của hai nước.

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

DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT 
NAM – LÀO TẠI THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO 

NGÀY 9-10/8/2018

HỘI THẢO VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN AI VÀ CƠ HỘI 
CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày 21/7/2018, tại TP Hồ Chí Minh, Vườn 
ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (Khu 
công nghệ cao TP Hồ Chí Minh - SHTP) đã 
tổ chức hội thảo chuyên đề “AI-Powered 
Startup”, nhằm chia sẻ thông tin về xu hướng 
phát triển công nghệ AI trên thế giới và cơ hội 
cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung chính được bàn luận tại hội thảo, 
gồm: Thực trạng phát triển công nghệ AI 
của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 

Cơ hội và những thách thức; Nhu cầu và khả 
năng tích hợp công nghệ AI vào sản phẩm hiện 
tại của Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam; Ứng 
dụng và phát triển công nghệ AI - những cơ hội 
mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đã và 
đang hoạt động trên toàn quốc.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  
VÀ VẬT LIỆU MỚI TẠI TPHCM

‘Ứng dụng công nghệ nano và vật liệu mới’, 
‘Nắm bắt xu hướng nuôi dưỡng sáng tạo’, 
‘Robot và Trí tuệ nhân tạo’ là các chủ đề 
của 3 hội nghị được Khu Công nghệ cao 
TPHCM (SHTP) tổ chức trong thời gian từ 
tháng 8 – 11/2018 tại TPHCM.

T
hứ nhất, hội nghị “Ứng dụng công nghệ 
Nano và vật liệu mới” sẽ diễn ra vào 
ngày 31/8 với sự tham gia của 12 diễn 

giả là những nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh 
vực công nghệ và vật liệu Nano đến từ Nhật 
Bản, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam.

Thứ hai, Diễn đàn vi cơ điện tử (MEMS) diễn 
ra vào ngày 28/9 với chủ đề chính là “Nắm bắt 
xu hướng nuôi dưỡng sáng tạo” và các chủ đề 
phiên song song.

Cuối cùng, Hội nghị Quốc tế thường niên 
Khu Công nghệ cao năm 2018 “Robot và Trí tuệ 
nhân tạo” sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11 với chủ 
đề: “Robot và Trí tuệ nhân tạo” và 3 chủ đề phiên 
song song là: Sự tương tác giữa con người và 
robot trong thời đại công nghiệp 4.0; Robot và 
trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh; Việt 
Nam trong thời đại robot và trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Báo Dân trí
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BKAV SMARTHOME CHÍNH THỨC RA MẮT THIẾT BỊ AN NINH CAO CẤP CHO NGÔI NHÀ

49 DOANH NGHIỆP
 ĐƯỢC TRAO GIẢI TOP ICT VIỆT NAM 2018

Ngày 30/7/2018 – Công ty 
Bkav SmartHome vừa cho 
ra mắt bộ thiết bị an ninh 
cao cấp Bkav SmartHome 
Security, bảo vệ ngôi nhà 
theo nhiều lớp, từ tường 
rào, sân vườn, các cửa tới 
từng khu vực, phòng ốc.

Bkav SmartHome 
Security gồm thiết bị an 
ninh trung tâm, hàng 

rào điện tử, các cảm biến, hệ 

thống IP camera ghi hình… 
dựng nên hàng rào nhiều lớp, 
giám sát ngôi nhà theo thời 
gian thực. Khi phát hiện chủ 
nhân quên đóng cửa nhà hoặc 
nguy cơ cháy nổ, xâm nhập 

Ngày 25/7/2018, tại TP.HCM, Hội Tin 
học TP.HCM (HCA) đã tổ chức buổi 
gala, trao giải Top ICT Việt Nam 2018 
cho 49 doanh nghiệp thuộc 15 hạng 
mục khác nhau trong lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin, ICT.

T
op ICT Việt Nam mang tầm vóc quốc 
gia, được HCA tổ chức xét chọn và 
trao giải dựa trên tiêu chí doanh số 

đạt được của các doanh nghiệp và sản 
phẩm, dịch vụ dự thi.

Cụ thể, tổng doanh thu của các đơn vị 
đạt giải hàng năm chiếm gần 40% doanh 
thu toàn ngành công nghệ thông tin Việt 
Nam, cho thấy tầm quan trọng và uy tín 
của giải thưởng này.

Năm nay, giải thưởng này có 15 nhóm 
giải, trong đó có 3 nhóm giải mới, nhằm 
bắt kịp xu hướng thị trường công nghệ 
trong và ngoài nước là: Thương mại điện 
tử; Dịch vụ Cloud; Doanh nghiệp khởi 
nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông 
thành công bước đầu.

Nguồn: Báo điện tử Một thế giới  

NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG TẠI 
TRIỂN LÃM – DIỄN ĐÀN PHỤ NỮ SÁNG TẠO (KIWIE) 2018

trái phép, hệ thống sẽ phát đi 
cảnh báo theo các cấp độ an 
ninh khác nhau như: bật đèn 
tại khu vực có đột nhập, hú 
còi báo động, gửi tin nhắn, 
gọi điện tới gia chủ... Đây là 
giải pháp an ninh đầu tiên 
trên thị trường tích hợp công 
nghệ AI, cho phép phân biệt 
người trong/ngoài nhà và có 
khả năng tự chuyển chế độ 
an ninh theo ngữ cảnh.  

Nguồn: Công ty BKAV

Chiều 16/8, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi 
nghiệp thuộc Hội nữ trí thức Việt Nam phối hợp 
với Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên 
hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức buổi Lễ trao 
Huy chương cho PGS.TS Lê Mai Hương, nguyên 
Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên 
nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Chủ tịch 
Hội đồng khoa học của Viện Hóa học các hợp chất 
thiên nhiên.

T
ại buổi Lễ, Hội LHPN Việt Nam và Hội Nữ trí thức 
Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của PGS.
TS. Lê Mai Hương trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học công nghệ, mà thành tích tại Diễn đàn Phụ nữ 
sáng tạo vừa qua là một minh chứng. Sự ghi nhận với 
PGS.TS. Lê Mai Hương là sự động viên, thúc đẩy tinh 
thần sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của các nhà 
khoa học nữ Việt Nam.

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

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam 
trao Huy chương vàng cho PGS.TS Lê Mai Hương

ĐIỂM TIN KH&CN
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Hội chợ Quốc tế Thực phẩm  
và Công nghệ chế biến Đồng Bằng Sông Cửu Long

Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học & công nghệ vùng 
Đồng bằng sông Hồng năm 2019

Thời gian: Từ 28 - 29/9/2018
Địa điểm: Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam - 484 Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, T.P Hải 
Phòng

Triễn lãm kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ 
đồng bằng sông Hồng được tổ 

Thời gian: Từ 17/10 đến 21/10/2018
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, 108A Lê Lợi, 

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Lĩnh vực trưng bày: Thực phẩm chế biến; Đồ uống; Máy móc thiết bị chế biến, đóng gói, bảo 

quản..; Thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản; Nguyên liệu thực phẩm..; Dịch vụ nhà hàng..
Tham dự vào Triển lãm MEKONG FOODEX 2018, doanh nghiệp sẽ có cơ hội trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm, hợp tác kinh doanh, kết nối giao thương với những doanh nghiệp và người tiêu 
dùng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Hội chợ lần này với mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng, trên 
cơ sở phát triển hàng hoá chất lượng cao, trọng tâm là ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và 
đồ uống, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: tradepro.vn

chức nhằm giới thiệu, quảng 
bá , trình diễn các kết quả 
nghiên cứu KH&CN của các 
viện , trường, tổ chức KH&CN 
, doanh nghiệp KH&CN , các 
nhà khoa học ; đồng thời góp 
phần đưa kết quả nghiên cứu 
KH&CN vào thực tiễn phục 
vụ sản xuất, kinh doanh, phát 
triển kinh tế - xã hội . Để tạo 

điều kiện cho các đơn vị có cơ 
hội tham gia sự kiện này, Ban 
Tổ chức sẽ hỗ trợ miễn phí 01 
gian hàng tiêu chuẩn. Thay mặt 
Ban tổ chức  Cục Thông tin 
khoa học và Công nghệ quốc 
gia xin trân trọng kính mời Quý 
đơn vị tham gia sự kiện trên

N g u ồ n : N A S A T I 
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Sản phẩm đã thử nghiệm 
lâm sàng thành công và 
được các chuyên gia đánh 
giá là niềm tự hào của 

ngành sản xuất thiết bị y tế kỹ 
thuật cao của Việt Nam. Dự án 
thuộc “Chương trình quốc gia 
phát triển công nghệ cao đến 
năm 2020” của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

Sau 5 năm, trải qua nhiều 
khó khăn từ xây dựng nhà máy, 
nghiên cứu và làm chủ công 
nghệ được chuyển giao từ nước 
ngoài, tuân thủ đúng theo quy 
trình thử nghiệm của Bộ Y tế, 
stent mạch vành và bóng nong 
mạch của Việt Nam đã thành 
công sau khi thử nghiệm trên 
động vật và người bệnh.

Việc thử nghiệm lâm sàng 
thực hiện tại các bệnh viện lớn 
và uy tín như Chợ Rẫy, Bệnh 
viện E, Nhân dân Gia định và 
Đa khoa Trung Ương Huế… Sản 
phẩm được Bộ Y tế và các bác sĩ 
đầu ngành về tim mạch ủng hộ 
và tin tưởng.

Các chuyên gia đánh giá, việc 
sản xuất thành công sản phẩm 
của Việt Nam đã mở ra thị trường 
vật tư can thiệp tim mạch có chất 
lượng tương đương sản phẩm 
từ châu Âu, Mỹ nhưng giá thành 
chỉ bằng 60-70% giá nhập khẩu.

Điều này giúp các bệnh nhân 
điều kiện khó khăn có cơ hội tiếp 
cận với các vật tư và phương 

“NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ LÀM CHỦ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT  
BÓNG NONG MẠCH VÀ STENT PHỦ THUỐC TẠI VIỆT NAM” THỰC HIỆN TỪ NĂM 
2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 
TẠO RA BÓNG NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH, STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH  
PHỦ THUỐC “MADE IN VIETNAM” ĐẦU TIÊN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM LẦN ĐẦU  
SẢN XUẤT ĐƯỢC STENT MẠCH VÀNH

pháp điều trị hiện đại, giảm 
đáng kể gánh nặng chi trả cho 
bảo hiểm y tế xã hội Việt Nam. 
Ước tính hàng năm số tiền 
thanh toán cho bảo hiểm y tế 
chi trả gần 1.000 tỷ đồng cho 
sản phẩm stent và bóng nong 
mạch.

Với kết quả trên, USM 
Healhcare trở thành nhà máy 
thứ hai ở Đông Nam Á sản 
xuất được stent mạch vành và 
bóng nong mạch vành. Nhà 

máy đạt được các chỉ tiêu sản 
xuất trang thiết bị y tế như ISO 
9001; ISO 13485; GMP- WHO. 
Hiện sản phẩm được cấp 
phép lưu hành tại Việt Nam và 
xuất khẩu châu Âu. Theo các 
chuyên gia đầu ngành về tim 
mạch, stent của Việt Nam sẽ 
tìm được chỗ đứng không chỉ 
trong khu vực mà còn ở châu 
Âu và Mỹ. 

Nguồn: VnExpress

Stent mạch vành
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Viện Khoa học và Kỹ 
thuật hạt nhân đã 
nghiên cứu đề tài 
“Thiết lập phẩm chất 

chùm bức xạ tia X trong chuỗi 
RQT” dùng để hiệu chuẩn các 
thiết bị đo liều dùng trong CT 
chẩn đoán và thiết lập quy trình 
đo liều bệnh nhân trong CT 
chẩn đoán.

Trong thời gian nghiên cứu, 
đề tài đã thu lại được những kết 
quả như sau: 

- Thiết lập được phẩm chất 
chùm tia X trong chuỗi RQT 
dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo 
liều trong CT. 

- Xây dựng quy trình hiệu 
chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị đo 
liều trong CT (buồng ion hóa dài 
10 cm đo liều CT).

- Xây dựng quy trình đo liều 
bệnh nhân trong CT và thực 
hành đánh giá liều bệnh nhân 
tại cơ sở y tế sử dụng các 
phantom chuẩn mô phỏng bệnh 
nhân. Kết quả CVOL thu được 
sai lệch từ 10 đến 17% so với 
giá trị hiển thị của máy CT. Tuy 

nhiên, do giới hạn về thời gian 
và điều kiện thí nghiệm thực tế 
trên máy CT nên kết quả thu 
được còn hạn chế.

Quy trình đo liều bệnh nhân 
đã xây dựng có thể được sử 
dụng tại các cơ sở y tế sử dụng 
thiết bị máy chụp cắt lớp vi tính 
(CT Scanner) để đánh giá liều 
bệnh nhân nhằm mục đích tối 
ưu quá trình chẩn đoán và cũng 
đóng vai trò như một bước 
trong quá trình kiểm tra, đánh 
giá chất lượng thiết bị CT.

Tuy nhiên, với sự phát triển 
nhanh của công nghệ chẩn 
đoán hình ảnh sử dụng các 
máy CT thế hệ mới (hiện đại 

nhất hiện nay là CT 320 dãy 
đầu dò với bề dày lát cắt lên tới 
16 cm) quy trình đo liều bệnh 
nhân gặp một số điểm bất cập 
do trang thiết bị hiện có chưa 
đáp ứng được (Buồng ion hóa 
CT hiện có là loại buồng ion 
hóa dài 10 cm và phantom cũng 
chỉ có bề dày 14 cm trong khi 
bề dày lát cắt lên tới 16 cm). Do 
vậy, quy trình sẽ cần thêm các 
thực nghiệm trên các hệ máy 
CT này cũng như nhiều các hệ 
máy đo liều CT khác nhau để 
hoàn thiện hơn.

Nguồn: NASATI

THIẾT LẬP QUY TRÌNH ĐO LIỀU BỆNH NHÂN
TRONG CHẨN ĐOÁN CT

MÁY CHỤP CT TẠO RA LIỀU BỨC XẠ NHIỀU HƠN SO VỚI CHỤP X-QUANG THÔNG THƯỜNG TỪ 50 ĐẾN 200 
LẦN, KHI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH DẢI LIỀU BỆNH NHÂN PHẢI NHẬN TỪ 10-1000MGY, ĐÂY LÀ LIỀU KHÁ CAO 
TUY CHÚNG THẤP HƠN NGƯỠNG LIỀU GÂY RA HIỆU ỨNG TẤT NHIÊN (2GY) NHƯNG DIỄN RA TRONG  
THỜI GIAN NGẮN NÊN SẼ LÀM TĂNG XÁC SUẤT XẢY RA CÁC HIỆU ỨNG NGẪU NHIÊN VÀ NGUY HIỂM NHẤT 
LÀ GÂY RA CÁC BỆNH UNG THƯ. Ở NƯỚC TA, CÁC MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG 
RỘNG RÃI TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH. TUY NHIÊN VIỆC THIẾT LẬP CHUẨN,  
HIỆU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ LIỀU BỆNH NHÂN MỚI CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI X-QUANG THÔNG 
THƯỜNG CÒN ĐỐI VỚI CÁC CHẨN ĐOÁN CT NHỮNG CÔNG VIỆC TRÊN CHƯA ĐƯỢC TRIỂN KHAI,  
THỰC HIỆN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐẦY ĐỦ TRONG LĨNH VỰC CHUẨN VÀ ĐO LIỀU LƯỢNG BỨC XẠ CHO 
BỆNH NHÂN TRONG Y TẾ CẦN PHẢI THIẾT LẬP QUY TRÌNH ĐO LIỀU BỆNH NHÂN TRONG CHẨN ĐOÁN  
SỬ DỤNG CÁC MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (CT).
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Bắt kịp xu thế
Dự án “Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ nano trong 
nông nghiệp” giai đoạn 2015-
2019 do Viện Hàn lâm khoa 
học và Công nghệ (KH-CN) 
Việt Nam phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) thực hiện. 

Qua 4 năm, dự án đã cho 
ra đời một số sản phẩm nano 
như nano sắt, nano đồng, 
nano ôxít kẽm, nano coban, 
nano selen, nano chitosan… 
Các sản phẩm này được sử 
dụng trong lĩnh vực nông 
nghiệp nhằm nâng cao hiệu 
quả về năng suất, chất lượng 
cây trồng, vật nuôi, từ xử lý 
hạt giống, làm phân bón lá 
cho tới sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, phòng và trị bệnh cho 
gia súc… Hiện các nhà khoa 
học Việt Nam đã nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ nano vào 
sản xuất các loại phân bón cho 
các loại cây ngô, đậu tương, 
hồ tiêu, cà phê, thanh long…

Giải pháp cho nông  
nghiệp sạch

Hà Nội là địa phương được 
các nhà khoa học đưa vào 
thử nghiệm nhiều kết quả 
nghiên cứu. Huyện Phúc Thọ 
là nơi trồng thử nghiệm 1  ha 
đậu tương sử dụng phân bón 
lá nano. Trong một đợt gieo 

CÔNG NGHỆ NANO - GIẢI PHÁP CHO NÔNG NGHIỆP SẠCH
.

MỚI ĐÂY, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐÃ 
HOÀN THÀNH QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI ỨNG 
DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI VÀ NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO THẤY, CÁC NHÀ 
KHOA HỌC VIỆT NAM ĐANG TÍCH CỰC TÌM RA NHỮNG GIẢI PHÁP BẮT 
KỊP XU THẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, 
NHẤT LÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH

trồng muộn sau bão, đất trồng 
không được chăm sóc kỹ như 
mọi lần, cây đậu tương được sử 
dụng phân bón lá nano vẫn sinh 
trưởng tốt, năng suất cao, chất 
lượng đậu tốt hơn so với những 
vụ mùa trước đó. Thời gian thu 
hoạch lại được rút ngắn đáng 
kể. Người dân tham gia trồng 
thử nghiệm cho biết, phân bón lá 
nano cho chất lượng cây khỏe, 
cây phát triển cao hơn so với cây 
đối chứng và tiết kiệm được hơn 
một nửa các loại phân đạm, kali 
bón cho cây.

Bên cạnh trồng trọt, các sản 
phẩm nano cũng được ứng 
dụng trong chăn nuôi và nuôi 
trồng thủy hải sản. Hạt nano sử 
dụng làm phụ gia thức ăn chăn 
nuôi thay thế một số nguyên 
tố vi lượng dạng muối giúp vật 
nuôi dễ hấp thu, cũng như hạn 
chế tác dụng phụ của các muối 
kim loại trong thức ăn chăn nuôi. 
Trang trại bò sữa của Trung tâm 

Nghiên cứu bò và Đồng cỏ Ba 
Vì là một trong những nơi đã 
và đang sử dụng các sản phẩm 
ứng dụng công nghệ nano trong 
phòng và trị bệnh viêm móng, vú 
và tử cung ở bò sữa.

Với người nông dân, việc sử 
dụng các loại thức ăn, thuốc, 
phân bón ứng dụng từ công nghệ 
nano không có gì khó khăn so 
với các sản phẩm thông thường 
bởi công nghệ đã được thể hiện 
dưới dạng sản phẩm. Người 
dùng chỉ cần theo các hướng 
dẫn của nhà sản xuất được in 
trên bao bì như đối với các sản 
phẩm thông thường khác.

Công nghệ nano đã và đang 
giúp Việt Nam hướng đến một 
nền nông nghiệp sạch, tiết kiệm 
chi phí trong sản xuất và gia tăng 
các giá trị cho các mặt hàng 
nông, thủy sản.

Nguồn: Báo Hà Nội mới
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

CÁC NHÀ KHOA HỌC NAM PHI VỪA GIỚI THIỆU MÁY IN 3D LỚN NHẤT 
THẾ GIỚI CÓ KHẢ NĂNG TẠO MẪU VẬT PHẨM VỚI KÍCH THƯỚC 
TƯƠNG ĐƯƠNG NGƯỜI THẬT.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Ống nano cacbon được biết đến là siêu vật 
liệu dạng ống với cấu tạo cứng hơn thép 
và tính dẫn điện hiệu quả hơn đồng. Một 
trong những ý tưởng thú vị nhất của 

nghiên cứu là đã sử dụng phương pháp điện 
hóa để phân ly phân tử carbon dioxide thành 
các phân tử cacbon và oxy và gắn kết chúng lại 

với nhau với độ chính xác ở cấp độ nanomet, 
biến các phân tử cacbon thành những dạng vật 
chất mới. Sản phẩm của nhóm nghiên cứu 
Vanderbilt chế tạo từ carbon dioxide lấy từ 
không khí nên có giá thành rẻ hơn nhiều so với 
các sản phẩm khác cùng loại.

Nguồn: https://phys.org

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG ỐNG NANO CACBON 
CÓ KÍCH THƯỚC SIÊU NHỎ, GIÁ THÀNH RẺ

NAM PHI CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
MÁY IN 3D LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Đây là dự án được phối 
hợp giữa Trung tâm 
Nghiên cứu hàng 
không Nam Phi và 

Trung tâm nghiên cứu laser 
Nam Phi. Toàn bộ chi phí 
nghiên cứu, phát triển và 
sản xuất máy in 3D này do 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
Nam Phi tài trợ.
Máy in 3D (còn gọi là 

công nghệ in đắp lớp) do 
nước này chế tạo sử dụng 
vật liệu titan để tạo ra các 
lớp được in lần lượt chồng 
liên tiếp lên nhau và các lớp 
này có khả năng kết dính 
với nhau để tạo ra một sản 
phẩm hoàn chỉnh.

Khả năng tạo mẫu nhanh 
của máy in 3D đã được ứng 

dụng phổ biến rộng khắp nhiều 
lĩnh vực từ kiến trúc, xây dựng, 
thời trang, mỹ thuật, y học, 
giáo dục đến các ngành công 

nghiệp sản xuất khác như hàng 
tiêu dùng, ôtô, máy bay, vũ trụ.

Nguồn: Business Insider 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VANDERBILT, HOA KỲ ĐÃ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
VẬT LIỆU ỐNG NANO CACBON CÓ KÍCH THƯỚC 
SIÊU NHỎ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG KHÍ CARBON 
DIOXIDE THU ĐƯỢC TỪ KHÔNG KHÍ. BÀI BÁO  
VỀ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ 
ACS ỨNG DỤNG VẬT LIỆU VÀ GIAO DIỆN.
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

KẾT NỐI CÔNG NGHỆ GIỮA 
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

SÁNG 10/7, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG PHỐI HỢP VỚI 
HIỆP HỘI LIÊN KẾT SẢN XUẤT SUWAMO TỈNH NAGANO NHẬT BẢN TỔ CHỨC PHIÊN KẾT 
NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN. BÀ 
LÊ THỊ TỐ UYÊN, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ VÀ ÔNG 
KAZUO OSAKA, GIÁM ĐỐC HIỆP HỘI LIÊN KẾT SẢN XUẤT SUWAMO ĐỒNG CHỦ TRÌ 
PHIÊN KẾT NỐI. THAM DỰ CÓ LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, NGÀNH; ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 13 
DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Phiên kết nối nhằm thực 
hiện chương trình hợp tác 
trong nước và quốc tế về 
khoa học công nghệ thành 

phố Hải Phòng; giúp các doanh 
nghiệp cập nhật, trao đổi và 
tiếp cận công nghệ thiết bị tiên 
tiến, tạo cơ hội hợp tác, tìm đối 
tác, đầu tư công nghệ, thiết bị, 
sản phẩm hàng hóa dịch vụ với 
các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại phiên kết nối, 13 doanh 
nghiệp Nhật Bản đã cung cấp, 
trao đổi thông tin về doanh 
nghiệp và các sản phẩm công 

nghệ cao, tiên tiến mà doanh 
nghiệp đang sản xuất và cung 
cấp trên thị trường Nhật Bản và 
thế giới về các lĩnh vực: công 
nghiệp điện tử, tự động, y tế, 
nông nghiệp, môi trường, hàng 
không, may mặc...

Sau phần giới thiệu các sản 
phẩm công nghệ, thiết bị của 
các doanh nghiệp Nhật Bản, 
các doanh nghiệp Việt Nam 
đã có cơ hội trao đổi, tiếp cận 
các đối tác phù hợp. Nhiều 
giao kết đã được thực hiện. 

Kết thúc phiên giao dịch các 
doanh nghiệp Nhật Bản đã tiếp 
cận tới tận cơ sở sản xuất của 
các doanh nghiệp Hải Phòng và 
địa phương lân cận để tiến tới 
các hợp đồng mua bán trao đổi 
công nghệ, thiết bị, dây chuyền 
sản xuất hoặc đại lý phân phối 
sản phẩm tại Việt Nam.

Kết nối cung cầu công nghệ 
giữa các doanh nghiệp Việt 
Nam và Nhật Bản nhằm thúc 
đẩy chương trình hợp tác trong 
nước và quốc tế về khoa học và 
công nghệ thành phố Hải Phòng 
đến năm 2020 đã được UBND 
thành phố Hải Phòng phê duyệt, 
theo đó hợp tác quốc tế về khoa 
học và công nghệ được xác 
định là một nhiệm vụ trọng tâm 
nhằm phát triển khoa học công 
nghệ đến năm 2020 tầm nhìn 
đến năm 2030. 

Nguồn: Sở Khoa học và công 
nghệ Hải Phòng

01
Chuyển giao công nghệ
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KẾT NỐI CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2018

NGÀY 29/8, TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CỤC ỨNG DỤNG VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHỐI HỢP 
VỚI HỘI SÁNG CHẾ VIỆT NAM SẼ TỔ CHỨC HỘI THẢO “KẾT NỐI  
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2018”, NHẰM THÚC ĐẨY VÀ  
HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN GIỮA HAI NƯỚC.

Hội thảo có sự tham dự 
của gần 10 doanh nghiệp 
hàng đầu Hàn Quốc 
trong các lĩnh vực: công 

nghệ thông tin – truyền thông, 
kiến trúc xây dựng, vật liệu 
mới, nông nghiệp… và các 
doanh nghiệp trong nước ở 
khu vực phía Nam. 

Đây là cơ hội để các doanh 
nghiệp Việt Nam tiếp cận các 
thiết bị công nghệ tiên tiến và 
hiện đại thuộc nhiều lĩnh vực 
của Hàn Quốc; đồng thời, tăng 
cường kết nối, chuyển giao 
công nghệ và tìm kiếm đối tác 
đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh và thương mại.

Hội thảo sẽ nghe các báo 
cáo như: Công nghệ 4.0 trong 
lĩnh vực nông nghiệp – Công 
nghệ trồng rau thủy canh; Việt 
Nam – Thị trường tiềm năng 
trong phát triển công nghệ 
thông tin và truyền thông; 
Công nghệ mới sản xuất ván 
công nghiệp chống cháy, thân 
thiện với môi trường; Thương 
mại hóa công nghệ tại Việt 
Nam - Chính sách, môi trường 
và cơ hội; Các trường hợp hợp 
tác điển hình trong lĩnh vực 
Công nghệ giữa Việt Nam và  
Hàn Quốc;…

Ngoài ra, tại đây, một số 
công nghệ của Hàn Quốc sẽ 
được giới thiệu như: Sản phẩm 

chống cháy, chống bắt lửa, cách 
nhiệt, chống ngưng tụ, chống 
tĩnh điện và điện từ; Công nghệ 
sản xuất ván, panel nhân tạo 
với tính năng chống cháy, khử 
ẩm, kháng khuẩn, khử mùi, 
trọng lượng nhẹ và thân thiện 
với môi trường; Giải pháp gia 
cố bể chứa nước bê-tông, thép 
bằng tấm SPEP, ngăn chặn rỉ 
sét, rò rỉ, bong tróc và ăn mòn; 

Giải pháp nền tảng 
công nghệ trực tuyến 
cho phép các cửa hàng 
ngoại tuyến có thể mở 
các kênh truyền thông 
và tiếp thị tích cực mở 
rộng cho khách hàng; 
Công nghệ wifi ngoài 
trời, đạt tốc độ 1.7Gbps 
trên nền tảng IEEE 
802.11ac; Phương pháp 

chiết xuất tinh chất từ thảo dược 
dùng để giải rượu với hoạt chất 
bảo vệ dạ dày, ruột và thúc đẩy 
phân giải rượu thông qua hoạt 
tính hóa; Hệ thống và giải pháp 
cải thiện chất lượng không khí 
trong lĩnh vực môi trường;…

Nguồn: Báo Khoa học và 
phát triển

Doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu công nghệ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, 
chuyển giao công nghệ tại TPHCM
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CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 83/2018/NĐ-CP VỀ  
KHUYẾN NÔNG. TRONG ĐÓ NÊU RÕ CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG  
KHUYẾN NÔNG NHƯ: CHÍNH SÁCH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO; 
CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN; CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG VÀ 
NHÂN RỘNG MÔ HÌNH; CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG 
TƯ VẤN, DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG…

CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG 
NÔNG NGHIỆP QUA HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Chính sách bồi dưỡng, tập 
huấn, đào tạo

Theo Nghị định, đối tượng 
nhận chuyển giao công nghệ 
được hỗ trợ tối đa 100% chi 
phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi 
ở trong thời gian tham dự đào 
tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo 
sát học tập khuyến nông theo 
quy định hiện hành.

Đối tượng chuyển giao công 
nghệ được hỗ trợ tối đa 100% 
chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, 
nơi ở trong thời gian tham dự 
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, 
khảo sát học tập khuyến nông 
theo quy định hiện hành; người 
tham gia giảng dạy, trợ giảng, 
hướng dẫn tham quan, tổ chức 
lớp học được hưởng 100% 
các chế độ theo quy định hiện 
hành. Nghị định nêu rõ, ưu tiên 
đào tạo cán bộ khuyến nông là 
nữ, người dân tộc thiểu số.

Chính sách thông tin  
tuyên truyền

Khuyến nông là hoạt động 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 
thông tin, truyền bá kiến thức 
và đào tạo tay nghề cho nông 
dân nhằm nâng cao năng lực 
và hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp, bảo vệ môi 
trường và xây dựng nông thôn 
mới. 

Theo Nghị định, ngân sách 
nhà nước hỗ trợ tối đa 100% 
kinh phí xây dựng nội dung 
tuyên truyền khuyến nông trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, 
ấn phẩm khuyến nông, tổ chức 

sự kiện khuyến nông (hội nghị, 
hội thảo, hội thi, hội chợ, triển 
lãm, diễn đàn, tọa đàm), xây 
dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 
thông tin khuyến nông và các 
hình thức thông tin tuyên truyền 
khuyến nông khác.

Đối tượng chuyển giao, đối 
tượng nhận chuyển giao công 
nghệ khi tham dự các sự kiện 
khuyến nông được hỗ trợ chi 
phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở 
theo quy định hiện hành.

Chính sách xây dựng và 
nhân rộng mô hình

Chính sách hỗ trợ xây dựng 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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mô hình trình diễn được nêu rõ 
như sau: 

- Mô hình trình diễn ở địa 
bàn khó khăn, đặc biệt khó 
khăn, biên giới, hải đảo, địa 
bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, 
dịch hại, biến đổi khí hậu theo 
công bố của cấp có thẩm quyền 
được hỗ trợ tối đa 100% chi phí 
về giống, thiết bị, vật tư thiết 
yếu để xây dựng mô hình.

- Mô hình trình diễn ở địa 
bàn trung du, miền núi, bãi 
ngang được hỗ trợ tối đa 70% 
chi phí về giống, thiết bị, vật tư 
thiết yếu để xây dựng mô hình. 

- Mô hình trình diễn ở địa 
bàn đồng bằng được hỗ trợ tối 
đa 50% chi phí về giống, thiết 
bị, vật tư thiết yếu để xây dựng 
mô hình. 

- Mô hình ứng dụng công 
nghệ cao được hỗ trợ tối đa 
40% tổng kinh phí thực hiện mô 
hình (đối với tất cả các địa bàn).

- Mô hình tổ chức quản lý sản 
xuất kinh doanh nông nghiệp 
được hỗ trợ tối đa 100% kinh 
phí thực hiện mô hình nhưng 
không quá 100 triệu đồng/mô 
hình (đối với tất cả các địa bàn).

Nghị định nêu rõ, hỗ trợ tối 

đa 100% chi phí chứng nhận 
cơ sở sản xuất thực phẩm an 
toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh 
khi tham gia xây dựng mô hình 
theo quy định hiện hành (đối 
với tất cả các loại mô hình).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
tối đa 100% kinh phí tổ chức 
đào tạo, tập huấn, thông tin 
tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, 
tham quan học tập để nhân 
rộng mô hình.

Chính sách khuyến khích 
hoạt động tư vấn, dịch vụ 
khuyến nông

Nghị định nêu rõ, tổ chức, 
cá nhân hoạt động khuyến 
nông được tham gia tư vấn và 
dịch vụ khuyến nông quy định 
Nghị định này và theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 
Tổ chức, cá nhân hoạt động 
tư vấn và dịch vụ khuyến nông 
được ưu tiên thuê đất, vay vốn 
ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí 
theo quy định của pháp luật 
hiện hành.

Chi phí dịch vụ, tư vấn 
khuyến nông do các bên thỏa 
thuận. Việc quản lý, sử dụng 
các khoản thu từ dịch vụ, tư vấn 
khuyến nông theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

Xã hội hóa khuyến nông, 
chuyển giao công nghệ trong 
nông nghiệp

Cũng theo Nghị định, các tổ 
chức, cá nhân tham gia xã hội 
hóa hoạt động khuyến nông, 
chuyển giao công nghệ trong 
nông nghiệp được hưởng các 
chính sách sau:

- Được vinh danh, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm thuộc 
quyền sở hữu của tổ chức, cá 
nhân khi thực hiện hoạt động 
khuyến nông, chuyển giao 
công nghệ có hiệu quả, có 
tác động tốt đến sản xuất kinh 
doanh nông nghiệp; 

- Được cơ quan quản lý nhà 
nước về khuyến nông hướng 
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi 
khi tham gia hoạt động khuyến 
nông, chuyển giao công nghệ 
trong nông nghiệp; 

- Được hưởng các chính 
sách ưu đãi về thuế, lệ phí, 
vay vốn, thuê đất và các chính 
sách khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành…

Nghị định có hiệu lực thi 
hành từ ngày 10/7/2018.

Nguồn: Báo điện tử Chính Phủ 
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI 
GIẢI PHÁP NHÀ MÁY THÔNG MINH

Theo CMC, giải pháp quản 
trị nhà máy thông minh 
– MES (Manufacturing 
Execution System) là giải 

pháp công nghệ mới nhằm tối 
ưu công tác quản trị ở các 
doanh nghiệp sản xuất theo 
xu thế của Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Với giải pháp này, 
quá trình sản xuất không còn 
được thực hiện thủ công hay 
được giám sát bởi con người, 
thay vào đó là một hệ thống 
quản lý tổng thể từ phần cứng 
đến phần mềm. Giải pháp 
quản này của Samsung SDS 
đã được ứng dụng tại hàng 
trăm nhà máy sản xuất trên 
thế giới.

Việc CMC và Samsung SDS 
ký kết hợp tác này được cho 
là sẽ tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam ứng dụng 
MES trong quá trình sản xuất. 

Cụ thể, Công ty giải pháp phần 
mềm CMC Soft (một thành viên 
của Tập đoàn công nghệ CMC) 
sẽ phụ trách việc triển khai 
MES tại Việt Nam.

Samsung SDS là công 
ty thành viên của Tập đoàn 
Samsung, tập trung vào các 
giải pháp công nghệ thông tin 
cho nhiều lĩnh vực khác nhau 
trên toàn cầu.

Sau khi triển khai thành 
công MES tại Công ty Jworld 
Vina trong năm 2017, CMC 
và Samsung SDS đã và đang 
tiếp tục triển khai giải pháp này 
cho hơn 200 nhà cung cấp của 
Samsung tại Việt Nam.

Về cơ bản, hệ thống điều 
hành sản xuất thông minh, 
MES có thể mang lại 3 lợi ích 
cho doanh nghiệp:

- Giúp doanh nghiệp đánh 
giá được tình hình sử dụng 

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TẬP ĐOÀN  
CÔNG NGHỆ CMC VÀ SAMSUNG SDS ĐÃ DIỄN RA NGÀY 25/6 TẠI HÀ 
NỘI. VỚI KÝ KẾT NÀY, CMC SẼ PHỤ TRÁCH VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY THÔNG MINH MES  
CỦA SAMSUNG SDS CHO CÁC NHÀ MÁY TẠI VIỆT NAM.

một thiết bị để cân đối lại việc 
sử dụng các thiết bị sao cho đạt 
hiệu quả cao nhất.

- Cho phép nhà quản lý đo 
lường được tình hình sử dụng 
thiết bị để tăng/giảm cường độ 
khai thác cho thiết bị đó.

- Giúp ghi chép và lưu dữ liệu 
tốt hơn.

Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể 
giảm thiểu thời gian và chi phí 
quản lý giấy tờ, vấn đề về tồn 
kho, hạn chế tổn thất dữ liệu...

Theo ông Nguyễn Trung 
Chính - Chủ tịch hội đồng quản 
trị, kiểm tổng giám đốc Tập 
đoàn công nghệ CMC, hợp tác 
này sẽ mở ra cơ hội tốt cho cả 
hai phía, đồng thời hỗ trợ các 
doanh nghiệp sản xuất áp dụng 
hiệu quả giải pháp MES để bắt 
kịp xu hướng cách mạng công 
nghiệp 4.0 để họ trở thành 
những doanh nghiệp hiện đại 
theo chuẩn toàn cầu.

Nguồn: Báo Khoa học phổ 
thông 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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NGÀY 20/4/2018, CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 
CÂY TRỒNG NHA HỐ PHỐI HỢP VỚI VIỆN LÚA 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL)  
TỔ CHỨC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG 
LÚA THUẦN OM429 VÀ GIỐNG LÚA NẾP THUẦN 
MO 368.

Với mong muốn có được những giống lúa 
tốt, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi 
khí hậu cung cấp cho nông dân trong khu 
vực, sau một thời gian làm việc và thỏa 

thuận, Viện lúa ĐBSCL đã đồng ý ký kết, 
chuyển giao cho Công ty Cổ phần Giống cây 
trồng Nha Hố khai thác độc quyền 2 giống lúa 
trên. Đây là những giống lúa có thời gian sinh 
trưởng ngắn, năng suất cao, bình quân đạt 6 - 8 
tấn/ha; khả năng thích nghi rộng, canh tác 
được các vụ trong năm, phù hợp với vùng đất 
phèn, đáp ứng yêu cầu thực tế trong sản xuất 
lúa hiện nay.

Trước đó, Viện lúa ĐBSCL cũng đã chuyển 
nhượng cho Công ty nhiều giống lúa thuần chất 
lượng cao, như: OM4 900, OM 6162, OM 375… 
cung cấp cho nông dân sản xuất có hiệu quả. 
Hoạt động chuyển nhượng giống chất lượng 
cao của công ty góp phần vào thực hiện chương 
trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng  
với điều kiện khí hậu khô hạn của tỉnh.

Nguồn: Báo Ninh Thuận

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO
KỸ THUẬT IVF

C hiều ngày 16/3/2018 bệnh viện Từ Dũ 
– bệnh viện đầu ngành về sản phụ 
khoa đã ký kết hợp đồng chuyển giao 
kỹ thuật IVF (kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm) cho bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Định. Thay mặt cho Ban giám đốc bệnh 
viện Từ Dũ, Bs CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cam 
kết sẽ thông qua hợp đồng ký kết giữa hai 
bên bệnh viện Từ Dũ sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất để bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Định tiếp nhận thành công kỹ thuật IVF 
góp phần mang tiếng cười đến cho các cặp 
vợ chồng kém may mắn.

Đồng thời Ban giám đốc bệnh viện Từ Dũ 
cũng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
từ phía lãnh đạo, UBND, Sở Y Tế tỉnh Bình Định 
trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực … hy 
vọng trong một tương lai không xa Trung tâm 
hỗ trợ sinh sản của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Định được hình thành và là Trung tâm hỗ trợ 
sinh sản thứ 14 của cả nước.

Nguồn: Bệnh viện Từ Dũ
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KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN GIAO QUYỀN 

SỬ DỤNG GIỐNG LÚA MỚI



CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ NHIÊN LIỆU 
VẢI VỤN, GIẢ DA – CÔNG NGHỆ CONI

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

02 Công nghệ chào bán

- Lò đốt chất thải rắn công nghiệp bằng công nghệ Coni sử dụng công nghệ đốt chất thải rắn công 
nghiệp không độc hại bằng không khí đối lưu tự nhiên hoặc cấp gió cưỡng bức, công suất nhỏ (từ 
100- 1.000kg/h), là một giải pháp phù hợp, xử lý được rác thải và tận thu nhiệt từ quá trình đốt rác 
thải của các nhà máy tái chế giấy, dệt may và da giầy cấp nhiệt cho lò hơi

- Lò đốt chất thải rắn công nghiệp bằng công nghệ Coni sử dụng công nghệ đốt chất thải rắn công 
nghiệp không độc hại bằng không khí đối lưu tự nhiên hoặc cấp gió cưỡng bức, công suất nhỏ (từ 
100- 1.000kg/h), là một giải pháp phù hợp, xử lý được rác thải và tận thu nhiệt từ quá trình đốt rác 
thải của các nhà máy tái chế giấy, dệt may và da giầy cấp nhiệt cho lò hơi với quy trình công nghệ 
sau:

- Lò đốt Coni hoạt động ở áp suất âm, không sử dụng điện cũng như nhiên liệu hóa thạch, dầu, 
khí gas đốt bổ sung trong quá trình hoạt động. Các chất thải rắn được cháy kiệt trong lò đốt, bụi 
được tách bằng phương pháp trọng lực và được vệ sinh thông qua việc bố trí các cửa vệ sinh bố 
trí xung quanh lò đốt.  Khói thải của lò đốt Coni được dẫn trực tiếp vào buồng lửa của Lò hơi để tận 
dụng nhiệt thải cho quá trình sinh hơi.  Các chất lọc bỏ từ quá trình sơ loại tại nguồn, tại vị trí tập kết 
rác và tro xỉ thu được sau quá trình đốt rác sẽ được thu gom và đưa vào vị trí chôn lấp hoặc xử lý 
bằng các công nghệ phù hợp khác: hoá rắn, dải đường.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV Đức Minh; Địa chỉ: Số 242H, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội; Tel: 042.21.21.519; Hotline: 0912302740/0977996883;     Email: ducminh.mtv@gmail.com
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Máy phân tích nhanh thành phần hóa học của vật liệu

- Máy phân tích huỳnh quang tia X VietSpace 5008 là thiết bị phân tích hiện đại để phân tích 
nhanh, không phá hủy thành phần nguyên tố của vật liệu. Mẫu phân tích có thể ở nhiều dạng như: 
kim loại, bột, màng mỏng,... có thể gia công hoặc trực tiếp, mẫu có thể đo trong môi trường không 
khí hay chân không. Các nguyên tố có thể phân tích từ Na đến U trong bảng tuần hoàn các nguyên 
tố. Vùng hàm lượng có thể trải rộng từ một vài chục ppm đễn cỡ 100% tùy nguyên tố và dạng mẫu. 
Kết quả phân tích có độ lặp lại và chính xác cao.

Lĩnh vực áp dụng: Mẫu chuẩn các chất và vật liệu
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: 
- Thời gian phân tích nhanh: một vài phút, chi phí vận hành thấp;
 - Sử dụng đơn giản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;
- Độ ổn định và chính xác cao, an toàn, thân thiện với môi trường;
- Bảo hành, bảo trì nhanh chóng thuận tiện, chăm sóc khách hàng chu đáo. Giá cả hợp lý.
Đơn vị chào bán: Phòng phát triển thiết bị và phương pháp phân tích - Viện khoa học vật liệu 

- Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 
Điện thoại: 024.37914134
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- Hệ thống điều khiển giám sát tập trung là sản phầm được thiết kế trên phương diện điều khiển 
giám sát tập trung toàn bộ hoạt động của một mỏ than. Nó bao gồm nền tảng Hệ thống mạng 
Ethernet dưới lò, Hệ thống thông tin phát thanh hầm lò, Hệ thống thông tin liên lạc - giám sát video, 
Hệ thống hiển thị màn hình lớn, Hệ thống định vị nhân viên trong lò.

- Chức năng: 
+ Hệ thống thông tin phát thanh là hệ thống thông tin chỉnh thể tập trung thông tin và phát thanh 

công cộng.
+  Hệ thống điện thoại WIFI VOIP dưới lò và hệ thống camera hầm lò.
+ Màn hình hiển thị kích thước lớn là một hệ thống hiển thị được lắp ghép từ các màn hình LCD 

có vết ghép siêu mảnh nhỏ hơn 5mm.
+ Giám sát, định vị nhân viên thông qua thẻ định vị, thông tin cảnh báo 2 chiều giữa thẻ định vị 

và trung tâm điều khiển.
+  Là hệ thống giám sát tập trung duy nhất đang sử dụng tại Việt Nam.
+  Hoạt động liên tục 24/24h.
Lĩnh vực áp dụng: 
- Các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ
- Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: Chất lượng tương đương thiết bị nhập ngoại, giá cả rẻ hơn, dịch vụ sau bán 

hàng tốt hơn.
Đơn vị chào bán: Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hoá; Địa chỉ: 156A Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.37164855; Fax:024.37164842.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TẬP TRUNG
 TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH
Hệ thống bao gồm:
- Các trạm sensor thu thập các thông số môi 

trường (1) (nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh 
sáng tương đối, độ ẩm đất tương đối).

- 01 trạm xử lý trung tâm tiếp nhận các thông tin 
từ trạm con (5), điều khiển máy bơm cung cấp nước 
tưới.

- 01 máy bơm cung cấp nước tưới công suất 60W 
(điện xoay chiều); hoặc một van điện đóng mở nước.

Lĩnh vực áp dụng: Ngành trồng trọt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: 
- Xây dựng các hệ thống đo lường các thông số môi trường từ xa tuỳ theo yêu cầu sử dụng và 

đặt hàng;
- Giám sát các thông số môi trường, điều khiển thiết bị qua Internet;
- Thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt và sử dụng;
- Có nhiều chế độ hoạt động;
 - Giao tiếp điều khiển qua tin nhắn SMS hoặc qua mạng Internet.
Phương thức chuyển giao:Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Địa chỉ: 334 

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ; Điện thoại: 024.38588579; Fax: 024.38583061, Email: hus@
vnu.edu.vn 

CÔNG NGHỆ TRỒNG RAU SẠCH  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÍ CANH

K
hí canh là phương pháp canh tác dùng 
hơi sương để cung cấp dinh dưỡng cho 
cây, rễ được treo trong không khí. Khí 

canh có nhiều mô hình khác nhau, trong đó khí 
canh trụ đứng khá phổ biến. Khí canh trụ đứng 
có nhiều ưu điểm hơn so với các loại hình sàn 
ngang truyền thống như diện tích trồng được 
nhân lên nhiều lần (8-10 lần) do tăng theo 
chiều thẳng đứng, phân tầng, nhờ vậy năng 
suất cũng tăng cao; dễ dàng trong việc phân 
phối dung dịch dinh dưỡng cũng như thu hồi, 
việc chăm sóc cũng như thu hoạch đơn giản 
hơn; tận dụng tối đa nguồn ánh sáng, không 
gian sinh trưởng .

Hiện có hai dòng sản phẩm khí canh có 
thể áp dụng cho quy mô hộ gia đình đô thị (sản 

phẩm khí canh trụ đơn) và quy mô nông trại. Sản lượng trung bình trên 100m2: từ 350-600kg tùy 
vào loại rau trồng.

Đơn vị chào bán: Trung tâm Thông tin - ứng dụng - chuyển giao KHCN Thanh Hóa; Địa chỉ:  
Phía Nam đường tránh Quốc lộ 1A, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;  
Điện thoại:(0237).8622541; Email:iat.thanhhoa@gmail.com; Website:  www.cost-thanhhoa.gov.vn
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BỘ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐẬU PHỤ LIÊN HOÀN 
HS-60 (TMTP-M10)

Bộ dây chuyền sản xuất đậu phụ liên hoàn HS-60 (TMTP-M10) máy vừa xay vừa nấu đậu nành, 
bàn ép đậu phụ...Đậu phụ là món ăn giàu canxi,protein, không béo rất cần thiết với sức khỏe con 
người. Quỳ trình làm đậu phụ trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như: ngâm đỗ, xay đỗ, vắt ly 
tâm, nấu đâu... mỗi công đoạn lại có những chiếc máy chuyên dụng và hữu ích.

Thông số kỹ thuật:
-  Model: TMTP-M10
- Điện áp: 220V / 380V
- Công suất: 9 Kw
- Kích thước máy xay và nấu: 850 x 600 x 1300 mm
- Kích thước bàn ép: 1000 x 900 x 1200 mm
- Kích thước khung ép: 300 x 400 x 80 mm
- Kích thước nồi nấu: 480 x 480 mm
- Năng suất : 50 kg/ h
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm; Quá trình 

và thiết bị sản xuất thực phẩm
Mức độ phát triển: Thương mại hoá 
Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần cơ khí Tân Minh * Địa chỉ: Số 169 đường Ngọc Hồi, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại:(024) 62.929.575 ; Fax:09.67.68.69.11 *Email:  
phongdieuhanh@cokhitanminh.com 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO XỬ LÝ NƯỚC TỰ ĐỘNG  
DÙNG CHO NHÀ MÁY BIA

Đặc tính kỹ thuật: 
- Hệ thống tự động sử dụng công nghệ tiên tiến hiện nay trong 
lĩnh vực tự động hóa, đã được ứng dụng thành công trong nhiều 
công trình xử lý nước cấp để nấu bia. Bộ điều khiển trung tâm 
sử dụng công nghệ PLC SIMATIC S7 của Siemen và các chuẩn 
truyền thống công nghiệp như Profibus, Ethernet. 
- Hệ thống cho phép vận hành ở ba chế độ: tự động hoàn toàn, 
bán tự động và hoàn toàn bằng tay để đảm bảo hoạt động liên 
tục của quá trình xử lý nước khi có sự cố một phần hoặc toàn 
bộ hệ tự động...
- Toàn bộ các thiết bị đo lường, các thiết bị như bơm, van... được giám sát điều khiển tại phòng 
điều khiển tại phòng điều hành trung tâm, thông số môi trường hiển thị trên máy tính PC, trên màn 
hình LCD gắn trên mặt tủ điện và hiển thị tại hiện trường. 
Phạm vi ứng dụng: Các hệ thống xử lý nước công nghệ dùng cho nhà máy bia, nghành chế biến 
thực phẩm ....
Ưu điểm CN/TB: - Thiết bị đo môi trường sử dụng của hãng HACH-USA có độ chính xác. ổn định 
cao. - Có chế độ bảo vệ liên động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dây chuyền xử lý nước. - Giảm 
ô nhiễm môi trường
Phương thức chuyển giao:
•  Chìa khóa trao tay
•  Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Vielina - Trung tâm công nghệ cao (HTC), 
Địa chỉ:156A,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội,  Tel: 0917856968; 04.37164841, 
Email: ngocthang200@gmail.com; tue.vielina@hn.vnn.vn
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

03  Công nghệ  tìm mua

TÌM KIẾM THIẾT BỊ LẬT DẦM THUỶ LỰC 180°
Hiện Thaco đang có nhu cầu đặt mua thiết bị lật dầm thuỷ lực 180° với thông số kỹ thuật yêu cầu sau:

-  Chiều cao dầm: 300~550mm
-  Chiều rộng cánh dầm: 150~200mm
-   Chiều dài dầm: 6000~12500mm
-    Tải trọng phôi: Max 1,2 tấn

Quý công ty vui lòng gửi bảng báo giá về địa chỉ sau nếu có cung cấp.

Người tìm mua: Bùi Trọng Hiển; Địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco); Địa chỉ: xã 
Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0938.905.180/ 05103.567.161; Skype:  
Thientrongpkd; Email: buitrongthien@thaco.com.vn; Website: thacogroup.vn

 TÌM KIẾM MÁY ĐÚC TRỘN ĐỂ TRỘN BỘT THUỐC  
CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT QUE HÀN

Bên Công ty tôi đang tìm máy đúc trộn SM-1500 và SM-1800 để trộn bột thuốc cho dây 
chuyền sản xuất que hàn với thông số kỹ thuật như sau:

Kích thước thùng chứa (mm):  1300 x 550;  1500 x 650;  1800  x 760;  2000 x 860

Công suất (kg) : 200;  350;  700;  1000

Thời gian trộn (phút):   3~5

Tốc độ trộn:  21~23 (rpm) 

Bộ giảm tốc:  Nhật Bản   

Động cơ (HP):   5 x 4 P;  10 x 4 P;  20 x 4 P;  30 x 4 P

Mở cửa:  Xi-lanh khí   

Trọng lượng (kg): 1450 kg; 1750 kg; 3850 kg; 4150 kg

Đóng gói (mm): D:1350/R:1750

Quý công ty có thể cung cấp vui lòng báo giá và gửi thiết kế về địa chỉ sau:

Người tìm mua: Đào Quang Vinh; Công ty TNHH Acrowel Việt Nam; Địa chỉ: Lô đất số A2II, 
KCN Long Thành - Huyện Long Thành - Đồng Nai; Điện thoại: 0933 503 790
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TÌM KIẾM ĐẦU ĐỌC 
VÀ GHI THẺ RFID TẦN SỐ 
UHF ĐA NĂNG
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm Đầu đọc và ghi 
thẻ RFID tần số UHF đa năng với các thông số 
kỹ thuật như sau:
– Làm việc ở giải tần UHF;
–  Tương thích chuẩn quốc tế EPC Gen 2,  

Class 1;
– Khoảng cách ghi đọc thẻ đạt đến 8m;
– Tốc độ đọc thẻ đạt trên 500 tag/s;
– Hoạt động liên tục 24/24h;
– Công suất tiêu thụ dưới 5W;
–  Có các giao diện USB, RS232 kết nối  

máy tính;
–  Cho phép triển khai các ứng dụng trong bán 

hàng, quản lý kho, thu phí giao thông không 
dừng xe, thu phí bãi đỗ xe tự động, v.v.

Người tìm mua: Công ty Cổ phần Intechco 
Việt Nam, Tầng 15, B Block-Vinaconex 1, 289A 
Khuất Duy Tiến ,Thanh Xuân, Hà Nội; Điện 
thoại: (+84-24)6 282 45 66; 
Fax :(+84-24)6 282 45 99; 
Email:: intechcovietnam@gmail.com .

TÌM KIẾM MÁY 
ĐO LỰC CĂNG DÂY ĐAI

Chúng tôi đang tìm kiếm Máy đo lực căng dây 
đai với các thông số kỹ thuật như sau: Máy đo lực 
căng dây đai hãng TRUMMETER: 10 up to 800 
Hz; 2-line LCD, 16 char./line; 9V.
Xin báo giá về địa chỉ sau: 
Người tìm mua: Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Tâm Phát; 
Địa chỉ: Số 12 - Đường Nguyễn Đăng Đạo - P. 
Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh; 
Điện thoại: 0976.304.416; Email: tamphat12@
gmail.com

TÌM KIẾM MÁY 
BIẾN ĐIỆN ÁP 38,5KV 
NGOÀI TRỜI NGÂM DẦU

Chúng tôi là Công ty thiết bị & dịch vụ Ngôi 
Sao. Chúng tôi chuyên cung cấp máy móc, công 
cụ, thiết bị, phụ tùng và các dịch vụ liên quan 
trong, ngành dầu khí, thép tại Việt Nam. Chúng 
tôi muốn mua Máy biến điện áp 38,5kV ngoài 
trời ngâm dầu với các thông số như sau:
 Máy biến điện áp 38,5kV ngoài trời ngâm 
dầu. Kiểu: PT35-1ZHOD1P, Tỷ số 35: √3/0,1: 
√3/0,1:3kV; Dung lượng: 75VA; CCX:0.5
Trong báo giá của bạn, xin vui lòng cung cấp 
cho chúng tôi điều kiện (thời gian giao hàng, bảo 
hành, xuất xứ, tên của nhà sản xuất ...). 
Người tìm mua: Bùi Thị Liễu, Công ty thiết bị và 
dịch vụ Ngôi Sao; 
Địa chỉ: Lô D9, Khu Sao Mai Bến Đình,  
Phường 9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu; 
Điện thoại: 0 84 - 643 584 638; 
Fax: 84 - 643 584 639; 
Email: lieu@starco.com.vn.

TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN 
THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ
SẢN XUẤT COLOPHAN

Công ty chúng tôi hiện nay đang có nhu cầu xây 
dựng nhà máy về sản xuất colophan vì vậy chúng tôi 
muốn tìm kiếm Dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất 
Colophan với thông số kỹ thuật như sau:
- Năng suất: 20 tấn sản phẩm/ngày.
- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm: >85%.
- Chi phí sản xuất tính cho 1 tấn nguyên liệu 
đưa vào chế biến: Than cám < 60kg; Điện < 
18kw; Nước 1,2m3
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Nguyễn Viết 
Thành, GVLINK CO., LTD; 
Địa chỉ: Tòa nhà Xuyên Á, Tầng 4, Số 171 – 173 
đường Trần Phú, Tp. Đà Nẵng; 
Điện thoại :+0236.3849956 
Mobile: (+84) 938.174.142; 
Email : thanh.le@gvlink.com.vn

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH KHỬ NƯỚC 
Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ
Kết quả mong muốn
PepsiCo đang tìm kiếm các công nghệ khử nước mới trong công nghiệp thực phẩm và các 

ngành liên quan. Các công nghệ lý tưởng sẽ được thiết lập tính khả thi trong năm năm qua. Vui lòng 
xem lại tìm mua công nghệ hoàn chỉnh cho các lĩnh vực cụ thể mà PepsiCo quan tâm.

Chi tiết tìm mua Công nghệ
Khử nước là quy trình rất quan trọng đối với công ty PepsiCo. Phương pháp khử nước có ảnh 

hưởng lớn đến hương vị, kết cấu và màu sắc cuối cùng của sản phẩm, công ty hiện quan tâm đến 
các phương pháp mới để khử nước thực phẩm để tạo ra các sản phẩm hoàn thiện mới và khác 
biệt. Phương pháp khử nước thay thế có thể được tận dụng từ các ngành khác không phải là ngành 
công nghiệp thực phẩm.

PepsiCo hiện đang khử nước cho một lượng lớn thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Các công nghệ khử 
nước thông thường bao gồm chiên, nướng, ép đùn và sấy lò. Chiên sấy là tiêu chuẩn về tốc độ, 
chất lượng của thành phẩm và năng lượng đầu vào. Sấy khô bằng đông, sấy chân không và khô 
bằng các nguồn bức xạ và điện từ như IR, MW hoặc RF.

Các công nghệ thành công sẽ:
• Sản xuất các sản phẩm tương tự như các sản phẩm snack hiện nay (các loại khoai tây chiên 

hoặc khoai tây nướng, chip tortilla, bánh Pretzels, vv), nhưng khử nước nhanh hơn và / hoặc hiệu 
quả hơn các công nghệ hiện tại

HOẶC LÀ
• Tạo ra các thị hiếu và kết cấu khác biệt mà hiện tại không có trên thị trường hoặc có sẵn từ các 

công nghệ khử nước hiện có.
• Ưu tiên loại bỏ nước trên các thành phần khác trong thực phẩm.
• Rau và trái cây bị mất nước mà không bị hư hại do mất nhiệt nghiêm trọng (tương tự như làm  

đông khô).
• Thích ứng với một tỷ lệ lớn các diện tích bề mặt trên thể tích.

Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Công ty đang tích cực tìm kiếm, 
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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 TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ CẢN KHÍ  
CHO BAO BÌ NHỰA

Được đăng bởi PepsiCoResponsive · Hoa Kỳ
KẾT QUẢ MONG MUỐN
PepsiCo tìm kiếm công nghệ cản khí hiệu quả với chi phí thấp có thể được áp dụng cho chai 

nhựa, túi nhựa flex, và lon nhôm. Cải thiện các đặc tính cản khí để, nâng cao chất lượng sản phẩm 
và thời hạn sử dụng. 

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Bao bì thực phẩm và đồ uống bằng nhựa rất tiện lợi và nhẹ. Tuy nhiên, chất nhựa nói chung 

không có hiệu quả trong việc ngăn cho oxy và các khí khác xâm nhập vào. Oxy có ảnh hưởng làm 
suy giảm hương vị, màu sắc và hàm lượng vitamin trong nhiều sản phẩm thực phẩm và nước giải 
khát, do đó giảm thời hạn sử dụng sản phẩm.

Là nhà sản xuất đồ uống có ga, PepsiCo được thử thách với việc duy trì lượng carbon dioxide 
(CO2) trong polyethylene terephthalate (PET) với chi phí hợp lý. PepsiCo đã tiến hành nghiên cứu 
sâu rộng về các công nghệ cản khí thay thế; Tuy nhiên, cách tiếp cận thế hệ tiếp theo là cần thiết để 
đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phát triển. Danh sách dưới đây liệt kê một số công nghệ mà PepsiCo 
đã khám phá trong quá khứ.

1. Kết tủa hóa học bằng plasma tăng cường (PECVD)
2. Kết tủa lớp nguyên tử (ALD)
3. Lớp phủ cản nhiệt (TBC)
CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG SẼ:
• Sử dụng các vật liệu / nguyên liệu có đặc tính ăn được và / hoặc an toàn bởi cơ quan quản 

lý có thẩm quyền. Ví dụ: vật liệu GRAS ở Hoa Kỳ; Tài liệu được liệt kê là an toàn để tiêu dùng bởi 
EFSA hoặc bởi Codex Alimentarius

• Tối thiểu phải không độc hại 
• Độ giãn nở của chai phải đảm bảo dưới áp suất
• Phải chống được va đập và chống mài mòn để ngăn ngừa các vết nứt và trầy xước
• Lý tưởng nhất là tính đồng nhất và đầy đủ của lớp phủ có thể được kiểm soát nhanh chóng 

trong dây chuyền sản xuất 
• Nếu chai hoặc túi được sơn phủ, quá trình bảo dưỡng phải cực kỳ nhanh để không làm gián 

đoạn dây chuyền sản xuất hoặc rò rỉ / dính vào sản phẩm.
• Phù hợp với độ dày của sản phẩm mà không có khuyết tật 
• Ưu tiên cho sản xuất túi flex
• Không ảnh hưởng xấu đến khả năng tái chế của bao bì
• Quá trình phủ không làm ảnh hưởng đáng kể tới chi phí của gói
• Đối với các ứng dụng cho sản xuất nước giải khát, rào cản cần phải rõ ràng nhất có thể
Chú ý: Nên tránh các công nghệ riêng biệt chỉ sử dụng một loại rào cản từ danh sách ở trên (ví 

dụ: PECVD, ALD, TBC) trừ khi nhà sáng chế có thể đưa ra một sự thay đổi từng bước trong công 
nghệ hiện tại để thay đổi đáng kể chi phí hoặc hiệu suất của nó.
Giới thiệu về PepsiCo: 
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận 
nghiên cứu và phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Công ty đang tích cực tìm kiếm, 
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối 
cùng của chúng tôi là mang lại những đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các 
sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.
Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN CHỮ KÝ 
TRONG CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA

Mô tả
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm công nghệ trong lĩnh vực nhận diện tự động chữ ký viết tay trong 
các tài liệu kỹ thuật số. Chữ ký xuất hiện trong các tài liệu có thể nằm trên 1 dòng, trong 1 ô, hoặc 
thậm chí là ký trực tiếp trên văn bản gốc.
Các đặc điểm kỹ thuật
Mong muốn xác định chữ ký với độ chính xác 80% hoặc hơn trong các văn bản kỹ thuật số. Yêu cầu 
khả năng và chuyên môn kỹ thuật trong cả lĩnh vực thị giác máy tính và phân tích dữ liệu.
Các hình thức tài liệu cần được nhận biết chữ ký như sau:

•	 Tài liệu định dạng PDF
•	 Microsoft word
•	 Các văn bản hoặc hình ảnh được quét (scan) (ví dụ JPEG, PNG)

Các công nghệ liên quan khác bao gồm thị giác máy tính, đặc biệt là phân tích hình ảnh trong tài liệu.
Phương thức chuyển giao công nghệ

•	 Hợp tác R&D
•	 Hợp đồng Li xăng
•	 Hợp đồng nhượng quyền
•	 Hợp tác kinh doanh

Liên hệ : https://www.ipi-singapore.org/enquiry-contact

CHÀO BÁN - TÌM MUA CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XIN LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ VÀTHIẾT 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
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     http://www.vista.gov.vn


