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DẤU MỐC MỚI TRONG HỢP TÁC 
VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

GIỮA VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN
TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC LIÊN BANG NGA, NA UY, THỤY ĐIỂN CỦA 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ PHU NHÂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 
28/5/2019, KỶ NIỆM 50 NĂM VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
(1969 - 2019), ĐỂ THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO 
HÌNH THỨC MỚI - HỢP TÁC ĐỐI TÁC BÌNH ĐẲNG VÀ CÙNG CÓ LỢI, BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ ĐÃ TIẾN HÀNH KÝ KẾT VÀ TRAO CÁC VĂN KIỆN HỢP TÁC VỀ NGHIÊN CỨU, 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC VỚI CÁC ĐỐI 
TÁC THỤY ĐIỂN LÀ HỌC VIỆN KAROLINSKA, ĐẠI HỌC UPPSALA VÀ CÔNG TY ABB.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

L ễ trao các văn kiện đã ký 
kết diễn ra tại Diễn đàn 
doanh nghiệp Việt Nam - 
Thụy Điển dưới sự chứng 

kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Thụy Điển 
Stefan Lofven, Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 
cùng Lãnh đạo các Bộ ngành, 
giới khoa học và cộng đồng 
doanh nghiệp của hai nước. Việc 
ký kết các văn kiện hợp tác này 
thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của 
hai bên trong việc thúc đẩy và 
phát triển mối quan hệ hợp tác 

trong lĩnh vực khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp 
các bên tận dụng tối đa các lợi 
thế so sánh, góp phần quan 
trọng vào quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của mỗi nước và 
vun đắp mối quan hệ truyền 
thống, tốt đẹp giữa Việt Nam và 
Thụy Điển.

Học viện Karolinska (KI), 
Stockholm, Thụy Điển, là một 
trong những trường đại học y 
khoa hàng đầu thế giới, được 
thành lập vào năm 1810. KI là cơ 
sở nghiên cứu và đào tạo y khoa 

lớn nhất của Thụy Điển. Từ năm 
1901, khi được Chính phủ Thụy 
Điển giao nhiệm vụ, hàng năm 
KI thành lập Hội đồng xét duyệt 
các ứng viên đoạt giải Nobel về 
Sinh lý học, Y học. Hợp tác nghiên 
cứu và đào tạo nghiên cứu giữa 
Việt Nam và KI đã được bắt đầu 
từ giữa những năm 1980 khi KI 
tham gia vào Chương trình hợp 
tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy 
Điển, giai đoạn 1977-2012. Cơ 
quan điều phối Chương trình 
phía Việt Nam là Bộ Khoa học và 
Công nghệ, phía Thụy Điển là Cục 
Hợp tác nghiên cứu với các nước 
đang phát triển (SAREC) thuộc Cơ 
quan Hợp tác Phát triển Quốc tế 
Thụy Điển (SIDA). Trong 35 năm 
hợp tác nghiên cứu, Chương trình 
đã giúp các nhà khoa học, nghiên 
cứu viên của Việt Nam xây dựng 
năng lực, nâng cao chuyên môn, 
giúp ngành KH&CN của Việt Nam 
hội nhập quốc tế nhanh chóng và 
thuận lợi. Ưu tiên hợp tác trong 
thời gian tới sẽ kết hợp giữa hợp 
tác đào tạo sau đại học và các 
nghiên cứu chung trong lĩnh vực 
y khoa.

Đại học Uppsala là trường đại 
học lâu đời nhất Thụy Điển và cả 
Bắc Âu, được thành lập từ năm 
1477 và hiện được xếp hạng trong 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven chứng 
kiến Lễ trao các Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN với các đối tác 
Thụy Điển
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100 trường đại học hàng đầu thế 
giới. Trường được biết tới với sự 
đa dạng của sinh viên tới từ nhiều 
nước trên thế giới, bởi chất lượng 
giảng dạy và đặc biệt là định 
hướng nghiên cứu chất lượng 
hàng đầu thế giới. Trong nhiều 
năm qua, Đại học Uppsala đã hợp 
tác và đào tạo cho Việt Nam hàng 
loạt các nhà nghiên cứu thuộc các 
lĩnh vực chuyên ngành từ khoa 
học tự nhiên, công nghệ tới khoa 
học xã hội. Từ năm 2014, Đại học 
Uppsala đã thành lập văn phòng 
đại diện tại Việt Nam nhằm thúc 
đẩy quan hệ hợp tác với các cơ sở 
nghiên cứu, giáo dục thông qua 
các chương trình học tập trung, 
các khóa đào tạo và cơ hội trao 
đổi giảng viên, sinh viên và nhà 
nghiên cứu.

Tập đoàn ABB là tập đoàn 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 
thiết bị và hệ thống điện; thiết bị 
điện trung - hạ thế, tự động hóa 
công nghiệp, rô bốt và truyền 
động; phục vụ khách hàng trong 
ngành điện, nước, các ngành 
công nghiệp, giao thông vận tải 
và cơ sở hạ tầng trên toàn cầu. 
Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam 
từ năm 1993, sản phẩm của ABB 

được sản xuất tại Việt Nam phục 
vụ khách hàng đến từ hơn 60 
quốc gia trên thế giới. Trong thời 
gian tới, hợp tác giữa Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Tập đoàn ABB sẽ 
tập trung vào việc nâng cao năng 
lực và ứng dụng các công nghệ 
mới, công nghệ cao, công nghệ 
số, đổi mới sáng tạo trong các 
lĩnh lực công nghiệp và tự động 
hóa.

Cũng trong thời gian công tác 
tại Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 
và các thành viên trong đoàn 
sẽ đến thăm và làm việc với Tập 
đoàn công nghệ Ericsson, Công 
ty dược phẩm AstraZeneca.

AstraZeneca là công ty dược 
phẩm lớn, có mặt tại hơn 100 
quốc gia. Các hoạt động chính 
của công ty là nghiên cứu, phát 
triển và thương mại hoá các 
thuốc chuyên khoa trong các 
lĩnh vực điều trị bao gồm: ung 
thư, tim mạch, thận, chuyển hoá, 
hô hấp, chống viêm và tự miễn 
dịch, nhiễm trùng, thần kinh, tiêu 
hoá,....

Ericsson là tập đoàn đa quốc 
gia về công nghệ thông tin, 

viễn thông được thành lập vào 
năm 1876 và có trụ sở chính ở 
Stockholm. Năm 1991, lần đầu 
tiên Ericsson đặt văn phòng đại 
diện tại Việt Nam để tiến hành 
các hoạt động đầu tư vào lĩnh 
vực viễn thông và đến năm 2008 
Ericsson đã chính thức thành lập 
Công ty TNHH Ericsson Việt Nam 
và trở thành một trong những 
tập đoàn viễn thông hàng đầu 
thế giới đặt công ty tại Việt Nam. 
Tháng 11/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Công ty Ericsson 
Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ 
về việc thiết lập Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo về Internet vạn vật 
(IoT Innovation Hub) đặt tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc với các 
mục tiêu: tạo nền tảng đổi mới, 
sáng tạo cho các hoạt động khởi 
nghiệp; phục vụ công tác nghiên 
cứu và phát triển; phục vụ công 
tác học tập và giáo dục. Lễ ra 
mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
về Internet vạn vật tại Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc đã được tổ 
chức vào ngày 10/4/2019, sau đó 
tại Trung tâm đã tổ chức các Khóa 
đào tạo ngắn hạn, seminar cho 
các đối tượng nghiên cứu, sinh 
viên trong lĩnh vực IT, với sự trợ 
giúp của các chuyên gia Ericsson.

Với quan hệ truyền thống tốt 
đẹp và sâu sắc, với năng lực hàng 
đầu về khoa học và công nghệ 
của Thụy Điển - đất nước có chỉ 
số đổi mới sáng tạo cao nhất thế 
giới, tới tiềm năng, thế mạnh và 
khát vọng vươn lên của Việt Nam, 
các văn bản hợp tác được ký kết 
sẽ là nền tảng để phát triển các 
quan hệ hợp tác thực chất và hiệu 
quả trong nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và đổi mới 
sáng tạo giữa Việt Nam và Thụy 
Điển.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển truyền thông KH&CN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Thụy Điển Stefan 
Lofven, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và các thành viên chính thức 
trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại lễ đón và hội đàm (Nguồn: TTXVN)
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ĐIỂM TIN KH&CN

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ 
ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP VỀ DOANH 
NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ, TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DOANH 
NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ NHƯ MIỄN, GIẢM THUẾ THU 
NHẬP DOANH NGHIỆP; MIỄN, 
GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT 
NƯỚC; ƯU ĐÃI TÍN DỤNG;...

Cụ thể, về miễn, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp, 
thu nhập của doanh 
nghiệp khoa học và công 

nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm hình thành 
từ kết quả khoa học và công 
nghệ được hưởng ưu đãi miễn, 
giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp như doanh nghiệp thực 

hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, cụ thể: được 
miễn thuế 4 năm và giảm 50% số 
thuế phải nộp trong 9 năm tiếp 
theo.

Doanh thu, thu nhập từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm hình thành từ kết quả 
khoa học và công nghệ. Doanh 
thu, thu nhập được tạo ra từ dịch 
vụ có ứng dụng kết quả khoa học 
và công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin phải là doanh thu, 
thu nhập từ dịch vụ mới.

Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ không được ưu đãi 
miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với năm tài chính 
không đáp ứng được điều kiện 
về doanh thu của sản phẩm hình 
thành từ kết quả khoa học và 

công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% 
trên tổng doanh thu của doanh 
nghiệp. Điều kiện, thủ tục thực 
hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp thực hiện theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp và quản lý thuế.

Nghị định cũng quy định: 
Doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ được miễn, giảm tiền thuê 
đất, thuê mặt nước theo quy định 
của pháp luật về đất đai. Sở Khoa 
học và Công nghệ có trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ của người sử dụng đất theo 
quy định tại Điều 60 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ khi xác định diện 
tích đất được miễn, giảm cho 
mục đích khoa học và công nghệ. 
Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm 
tiền thuê đất, thuê mặt nước thực 

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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hiện theo quy định của pháp luật 
về tiền thuê đất và quản lý thuế.

ƯU ĐÃI TÍN DỤNG
Về ưu đãi tín dụng cho doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 
thực hiện hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ 
và sản xuất kinh doanh, Nghị 
định nêu rõ: Các dự án đầu tư sản 
xuất sản phẩm hình thành từ kết 
quả khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ được vay vốn tín dụng đầu 
tư của Nhà nước theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ, ứng 
dụng kết quả khoa học và công 
nghệ, sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm hình thành từ kết quả khoa 
học và công nghệ được 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 
tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, 
hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để 
vay vốn.

Đối với doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ có tài sản dùng 
để thế chấp theo quy định của 
pháp luật được 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 cho vay với lãi 
suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất 
vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại 
ngân hàng thương mại thực hiện 
cho vay.

Đối với doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ có dự án khoa 
học và công nghệ khả thi được 
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 
cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc 
bảo lãnh để vay vốn tại các ngân 
hàng thương mại.

Các 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 có trách nhiệm quy 
định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất 
vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ tiếp cận; 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của 
Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem 
xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay 
vốn tại các tổ chức cho vay theo 
quy định của pháp luật.

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU, THƯƠNG MẠI 
HÓA KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

Nghị định cũng quy định cụ 
thể về hỗ trợ hoạt động nghiên 
cứu, thương mại hóa kết quả 
khoa học và công nghệ. Theo đó, 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ được hưởng ưu đãi về thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối 
với hoạt động nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo 
quy định của pháp luật về thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ được ưu tiên, không 
thu phí dịch vụ khi sử dụng máy 
móc, trang thiết bị tại các phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 
cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên 
cứu khoa học và công nghệ của 
Nhà nước để thực hiện các hoạt 

động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, ươm tạo 
công nghệ, sản xuất thử nghiệm 
sản phẩm mới, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ. 
Trong trường hợp phát sinh chi 
phí mua nguyên vật liệu để thực 
hiện các hoạt động nghiên cứu, 
doanh nghiệp chi trả các khoản 
chi phí phát sinh cho các phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 
cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên 
cứu khoa học và công nghệ của 
Nhà nước.

Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ được sử dụng Quỹ 
phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp và các 
nguồn huy động hợp pháp khác 
để thương mại hóa kết quả khoa 
học và công nghệ; doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ được ưu 
tiên tham gia các dự án hỗ trợ 
thương mại hóa kết quả khoa 
học và công nghệ, tài sản trí tuệ 
của Nhà nước. Nội dung và mức 
hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy 
định của Nhà nước về dự án hỗ 
trợ thương mại hóa kết quả khoa 
học và công nghệ, tài sản trí tuệ; 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ được miễn lệ phí trước bạ 
khi đăng ký quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà theo quy định 
của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, 
ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia cho sản phẩm 
hình thành từ kết quả khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ trong 
trường hợp sản phẩm thuộc danh 
mục sản phẩm nhóm 2 khi chưa 
có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành 
từ ngày 20/3/2019.

Nguồn: Chinhphu.vn
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ĐIỂM TIN KH&CN

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO 
TẠO INDOCHINA CENTER OF EXCELLENCE

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM HỢP TÁC CNTT  
VIỆT NAM - HÀN QUỐC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Nghiên cứu và 
Đào tạo Indochina Center of 
Excellence vừa chính thức khai 
trương tại địa chỉ đường CN8, 
Khu công nghiệp Tân Bình, quận 
Tân Bình.

Đây là mô hình phòng thí 
nghiệm với giải pháp nghiên 

cứu đa lĩnh vực đầu lần đầu tiên 
có mặt tại Việt Nam. Trung tâm 
Nghiên cứu và Đào tạo được đầu 
tư bởi 2 tên tuổi hàng đầu lĩnh vực 
thiết bị thí nghiệm trong và ngoài 
nước là Agilent Technologies và 
Transmed, với tổng đầu tư hơn 2 
triệu USD.

Nguồn: sggp.org.vn

 Khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of 
Excellence

Ngày 23/5, tại TP. HCM, 
Trung tâm hợp tác công nghệ 
thông tin (CNTT) Việt Nam - 
Hàn Quốc đã chính thức đi vào 
hoạt động. Đây là trung tâm 
thứ hai được thành lập tại Việt 
Nam, sau trung tâm tại Hà Nội.

Trung tâm hợp tác CNTT 
Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí 

Minh sẽ là cầu nối quan trọng 
thúc đẩy hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực CNTT. Qua đó 
góp phần thúc đẩy hợp tác đầu 
tư kinh doanh giữa các doanh 
nghiệp (DN) hai nước Việt Nam 
và Hàn Quốc.

Trung tâm sẽ hỗ trợ địa điểm 
làm việc và chương trình hợp 
tác ICT cho DN ICT Hàn Quốc, 

đầu tư trong 6 lĩnh vực: Chính 
phủ điện tử, đào tạo thông minh, 
thành phố thông minh, chăm sóc 
sức khỏe thông minh, DN thông 
minh, giao thông thông minh.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn 
Quốc sẽ có những chương trình 

hỗ trợ đặc biệt để đóng góp 
vào phát triển nền công nghiệp 
CNTT của Việt Nam và xây dựng 
môi trường khởi nghiệp trong 
ngành ICT thời gian tới.

Nguồn: Báo Công Thương
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ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam - VBF giữa kỳ 2019 với chủ 
đề “Vai trò của cộng đồng doanh 
nghiệp trong phát triển nhanh 
gắn với bền vững” vừa diễn ra 
ngày 26/6 tại Hà Nội. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 
thông qua một số tham luận 

như: Tiêu chí phát triển cơ sở hạ 
tầng nhanh và bền vững; Tăng 
cường tiếp cận thị trường vốn 
Việt Nam một cách bền vững, 

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ  
VÀ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 2019

phát triển chính phủ điện tử và 
nền kinh tế số; Hỗ trợ cộng đồng 
doanh nghiệp hướng tới nền kinh 
tế bền vững và sáng tạo đổi mới 
trong kinh doanh; Thách thức về 
mặt tăng trưởng và bền vững,…
các đại biểu tham dự đã có dịp 
lắng nghe những kiến nghị, đề 
xuất của đại diện các tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có liên quan nhằm 
tiếp tục nâng cao vai trò của cộng 
đồng doanh nghiệp trong phát 
triển nhanh gắn với bền vững.

Nguồn:  Truyền thông khoa 
học và công nghệ

Ngày 25-6, Diễn đàn Công 
nghệ và Năng lượng Việt Nam 
năm 2019 do Bộ Khoa học và 
Công nghệ giao Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ phối hợp 
các cơ quan trong nước, quốc tế 
được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Diễn đàn công nghệ và năng 
lượng năm nay được tổ chức 

nhằm truyền tải các thông tin đa 
chiều từ kinh nghiệm xây dựng 
chính sách tại quốc gia tiên tiến 
như Hàn Quốc, ý kiến của doanh 
nghiệp trong cuộc về chính sách 
và công nghệ tới các thông tin 
về công nghệ điển hình được 
nghiên cứu và phát triển thành 
công trong nước cũng như các 
công nghệ từ nước ngoài sẵn 
sàng chuyển giao vào Việt Nam.

Ngoài ra, đây còn là hoạt 
động nhằm tăng cường giao lưu, 
gắn kết giữa các cơ quan thuộc 
Chính phủ hai nước Việt Nam - 
Hàn Quốc trong lĩnh vực năng 
lượng và cũng là nơi trao đổi 
thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp 
tác đầu tư, chuyển giao công 

nghệ giữa các doanh nghiệp lớn 
của hai nước; giữa các tập đoàn 
lớn của Hàn Quốc với sở, ban, 
ngành, các tỉnh của Việt Nam 
nhằm tìm kiếm cơ hội cũng như 
thu hút đầu tư.

Nguồn: Báo Nhân dân
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TRIỂN LÃM MÁY, THIẾT BỊ, NGUYÊN VẬT LIỆU  
NGÀNH BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ IN ẤN 2019

Thời gian: Từ 16/10 đến 19/10/2019

 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7,  
Tp. Hồ Chí Minh.

Quy mô dự kiến: ~450 gian hàng.

 Ngành hàng trưng bày: Máy vận chuyển, đóng gói, đóng kiện; Máy ép túi cứng, chai thủy tinh, đóng 
lon hộp; Hệ thống trộn, đánh mã, kiểm tra chất lượng, phân loại vật lý; Máy móc và Kỹ thuật in bao bì..

Nguồn: https://www.tradepro.vn 

TRIỂN LÃM THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP.
Thời gian: Từ 31/10 đến 02/11/2019

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quy mô dự kiến: ~300 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc, vật tư, trang thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo 
quản.. phục vụ trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp..

Nguồn: https://www.tradepro.vn

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

https://www.tradepro.vn/
https://www.tradepro.vn/
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ SÓNG ĐIỆN CAO TẦN DIỆT TRỪ MỌT GẠO 

Để có nông sản an toàn phục 
vụ tiêu dùng và xuất khẩu, 
bảo vệ môi tường và sức 
khỏe cộng đồng, nhóm 

nghiên cứu tại Trường Đại học 
Nông Lâm do TS. Nguyễn Thị Lân 
dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Hợp 
tác nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sóng điện cao tần diệt trừ 
mọt gạo tại Việt Nam” trong thời 
gian từ năm 2014-2017.

Một số kết quả nổi bật của 
nghiên cứu:

- Hệ thống thiết bị diệt mọt trên 
thóc/gạo bằng MW (PES-HMB) 
đã được lắp đặt và thử nghiệm tại 
Công ty TNHHTM Thái Hà Dương. 
Xây dựng được bản vẽ chi tiết hệ 
thống thiết bị, bản thiết kế chi tiết 
hệ thống thiết bị phụ trợ và tài liệu 
hệ thống thiết bị. 

- Hiệu quả diệt trừ mọt của 
PES-HMB rất cao. Tỷ lệ mọt thóc 
lớn/mọt gạo ở tất cả các giai đoạn 
phát dục (trứng, ấu trùng, nhộng 

và trưởng thành) đều tăng tỷ lệ 
thuận với nhiệt độ xử lý. Nhiệt độ 
≥ 55 độ C diệt được hoàn toàn 
mọt thóc lớn/mọt gạo ở tất cả các 
giai đoạn. 

- Nhiệt độ xử lý bằng MW từ 54 
- 55 độ C và ẩm độ của thóc/gạo 
nguyên liệu từ 13 - 14% làm chất 
lượng thóc/gạo biến động không 
có ý nghĩa. Mức nhiệt độ xử lý 56 
độ C và ẩm độ gạo 15% làm tăng 
có ý nghĩa tỷ lệ gạo rạn của thóc/
gạo, giảm có ý nghĩa tỷ lệ gạo xát, 
hạt nguyên, thu hồi gạo nguyên 
của thóc. Mức nhiệt độ xử lý 55 
độ C, ẩm độ thóc/gạo nguyên 
liệu 14% được lựa chọn để thử 
nghiệm tại Công ty TNHHTM Thái 
Hà Dương. 

- Thóc/gạo sau xử lý bằng MW 
nếu được đổ rời hoặc đóng trong 
bao PP vẫn bị tái xuất hiện mọt. 
Quy trình công nghệ bảo quản 
thóc/gạo sau xử lý bằng MW với 
phương pháp bảo quản kín bằng 

bao nilon không thấy mọt xuất 
hiện trong suốt quá trình bảo 
quản (1 năm đối với thóc, 6 tháng 
đối với gạo); ở mọi thời điểm, 
phương pháp này luôn đảm bảo 
chất lượng gạo cao nhất. 

Xây dựng 2 bộ chỉ tiêu phân 
tích chất lượng thóc/gạo trước và 
sau xử lý bằng MW. Kết quả cho 
thấy sự biến động của các chỉ 
tiêu chất lượng thóc/gạo sau xử 
lý bằng MW đều <3% so với trước 
xử lý. 

- Quy trình công nghệ diệt 
mọt trên thóc/gạo bằng MW đã 
được xây dựng và hiệu chỉnh với 
chế độ công nghệ chuẩn đạt tối 
ưu năng lượng khi vận hành thiết 
bị diệt mọt (đối với thóc tẻ thơm). 

- Phối hợp với công ty TNHHTM 
Thái Hà Dương thực hiện mô hình 
xử lý mọt trên thóc/gạo bằng MW.

Thiết bị đã được cải tiến: (1) 
thiết kế bổ sung các hệ thống 
thiết bị phù trợ để đảm bảo hệ 
thống hoạt động độc lập hoàn 
chỉnh (2) điều chỉnh thay đổi 
chương trình phần mềm điều 
khiển, bổ sung các modun phần 
mềm điều khiển các thiết bị phù 
trợ bổ sung để tương thích với 
những thay đổi về phần cứng 
của hệ thống (3) thay đổi giao 
diện điều khiển HMI từ ngôn ngữ 
tiếng Trung sang ngôn ngữ tiếng 
Anh để phù hợp với đối tượng sử 
dụng là người Việt Nam.

Việc xử lý mọt bằng hệ thống 
thiết bị sóng điện cao tần sẽ thay 
thế biện pháp xử lý mọt bằng hóa 
chất như hiện nay nhằm tạo sản 
phẩm gạo an toàn và góp phần 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nguồn: NASATI

ĐỂ PHÒNG TRỪ SÂU MỌT TRONG BẢO QUẢN, CÓ NHIỀU PHƯƠNG 
PHÁP KHỬ TRÙNG NÔNG SẢN NHƯ KHỬ TRÙNG HÓA HỌC, BỨC XẠ 
ION HOÁ, KIỂM SOÁT THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ, XỬ LÝ NHIỆT BẰNG 
SÓNG ĐIỆN TỪ.... TRONG ĐÓ, BIỆN PHÁP HÓA HỌC ĐƯỢC ỨNG DỤNG 
RỘNG RÃI NHẤT. NHIỀU LOẠI THUỐC XÔNG HƠI ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG 
NHƯ: METHYL BROMIDE (CH3BR), PHOSPHINE (PH3), CHLOROPICRIN 
(CCL3.NO2), CACBON DISULPHIDE (CS2)… NHƯNG HIỆN HẦU HẾT 
CÁC LOẠI THUỐC TRÊN ĐÃ BỊ CẤM HOẶC HẠN CHẾ SỬ DỤNG DO TÍNH 
ĐỘC CAO, GÂY NGUY HIỂM CHO CON NGƯỜI, MÔI TRƯỜNG HOẶC 
ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN. 
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Tác giả của công trình là 
nhóm nghiên cứu đến từ 
Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 do PGS.TS Lê 

Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh 
viện làm trưởng nhóm.

Đây là kết quả chính của đề 
tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh 
phẩm xác định vi khuẩn gây 
nhiễm khuẩn huyết thường gặp 
và phát hiện gene kháng kháng 
sinh”. Đề tài đã được Hội đồng 
nghiệm thu cấp Nhà nước đánh 
giá xuất sắc với những thành 
công vượt bậc như đạt hai Bằng 
sáng chế sở hữu trí tuệ, 4 bài báo 
Quốc tế ISI có hệ số ảnh hưởng 
cao, 3 bài báo đăng trên tạp chí 
uy tín trong nước.

Cốt lõi của đề tài là phát minh 

được phương pháp loại bỏ được 
hơn 98% ADN của người trong 
mẫu máu và làm giàu ADN của 
mầm bệnh, từ đó làm tăng khả 
năng phát hiện mầm bệnh từ 
34% lên 54%, rút ngắn thời gian 
chẩn đoán bệnh còn 4-6 giờ (so 
với 48-72 giờ của phương pháp 
cấy máu truyền thống).

Phương pháp này yêu cầu 
lượng máu ít (chỉ khoảng 1-2 ml, 
trong khi cấy máu truyền thống 
yêu cầu đến 10-20 ml). Ưu việt 
như vậy nhưng giá thành tạm 
tính của bộ sinh phẩm mới tạo ra 
thấp hơn gần 1/2 lần so với bộ kit 
thương mại CE-IVD septifast.

Hiện công trình nghiên cứu đã 
được áp dụng và triển khai chẩn 
đoán thường quy tại Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 với gần 

1.000 ca xét nghiệm. Ngoài ra, tại 

các bệnh viện lớn như Bệnh viện 

175, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 

cũng đã áp dụng. Bộ sinh phẩm 

này có thể sử dụng trên nhiều 

thiết bị sinh học phân tử hiện có 

tại các phòng xét nghiệm của các 

bệnh viện ở nước ta nên không 

cần phải đầu tư lớn.

Ngày 14/5 tới đây, công trình 

sẽ nhận giải Nhất Giải thưởng 

Khoa học Công nghệ Việt Nam 

năm 2018 và Chứng chỉ WIPO (Tổ 

chức sở hữu trí tuệ thế giới) tại 

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Nguồn: chinhphu.vn

VIỆT NAM CHẾ TẠO THÀNH CÔNG BỘ SINH PHẨM  
PHÁT HIỆN GENE KHÁNG KHÁNG SINH

BỘ SINH PHẨM GIÚP RÚT NGẮN THỜI GIAN CHẨN ĐOÁN BỆNH, 
PHÁT HIỆN GENE KHÁNG KHÁNG SINH VỚI YÊU CẦU LƯỢNG MÁU ÍT.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

MÀNG BỌC NANO MỚI CÓ THỂ THAY THẾ 
MÀNG KIM LOẠI KHÔNG THỂ TÁI CHẾ

TRONG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM
terephthalate vốn thường được 
sử dụng phổ biến để làm các loại 
bao bì, hay vỏ chai nước khoáng.

Tiếp theo, các chuyên gia 
đã tiến hành một thử nghiệm, 
trong đó, họ cho lớp màng mới 
tiếp xúc với một số loại khí bảo 
quản thực phẩm ứng dụng nhiều 
trong công nghệ đóng gói thực 
phẩm hiện nay và kết quả cho 
thấy mức độ thẩm thấu của màng 
thấp hơn khoảng 50%. Sau khi 
thực hiện thêm một số bài kiểm 
tra về độ bền, dẻo dai của màng 
nhằm đảm bảo nó chịu được sự 
va chạm, kéo, đẩy trong quy trình 
đóng gói thực phẩm, các chuyên 
gia đã khẳng định khả năng chịu 
đựng của vật liệu mới cũng tương 
đương với loại màng bọc mạ kim 
loại hiện đang được sử dụng.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên 
cứu cũng lưu ý rằng do lớp màng 
nano được tạo bằng phương 
pháp tổng hợp, nên thành phần 
và cấu trúc cuối cùng của nó phụ 
thuộc vào mục đích sử dụng làm 
giải pháp thay thế đóng gói bao 
bì của mỗi công ty. Tuy nhiên, họ 
cho biết trong tương lai sẽ cần 
phải tiến hành nhiều thử nghiệm 
hơn nữa trước khi đưa công nghệ 
mới vào sử dụng trong thực tế.

Nguồn: https://phys.org/
news/2019-06-nanosheet-

coating-nonrecyclable-
metalized-food.html

MỘT NHÓM CÁC NHÀ NGHIÊN 
CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
OXFORD (ANH) ĐÃ PHÁT TRIỂN 
THÀNH CÔNG MỘT LOẠI MÀNG 
BỌC NANO MỚI, TIỀM NĂNG, CÓ 
THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 
CÔNG NGHỆ BAO BÌ THỰC PHẨM 
ĐỂ THAY THẾ CÁC MÀNG BỌC 
KIM LOẠI MỎNG HIỆN ĐANG 
ĐƯỢC SỬ DỤNG. TRONG BÀI BÁO 
ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ 
NATURE COMMUNICATIONS, 
NHÓM ĐÃ MÔ TẢ QUY TRÌNH CHẾ 
TẠO VÀ HY VỌNG VẬT LIỆU MỚI 
CỦA HỌ CÓ THỂ ĐƯỢC TÁI SỬ 
DỤNG HOẶC TÁI CHẾ ĐỂ MANG 
LẠI HIỆU QUẢ CHI PHÍ CAO HƠN.

Màng bọc có bề mặt 
bóng và sáng thường 
được sử dụng để bảo 
quản thực phẩm đóng 

gói, thường thấy nhất là ở sản 
phẩm dạng túi đựng khoai tây 
chiên hay kẹo dạng thanh. Tuy 
nhiên, trên thực tế, kiểu màng 
bọc này khi sử dụng trong công 

nghiệp bao bì thường rất khó tái 
chế vì khi đó cần phải thực hiện 
thao tác loại bỏ lớp màng kim 
loại ra khỏi màng nhựa. Xuất 
phát từ thực tế trên, nhóm nghiên 
cứu Đại học Oxford đã tìm ra giải 
pháp màng bọc thực phẩm mới 
thay thế cho màng kim loại với 
tiềm năng có thể được tái chế 
hoàn toàn và dễ dàng.

Các nhà nghiên cứu cho biết 
quy trình để chế tạo lớp màng 
bọc nano không tốn nhiều chi 
phí. Màng có cấu tạo gồm các 
màng mỏng chứa hai thành 
phần là nước và axit amin. Cụ thể, 
ban đầu, nhóm đã tạo ra một lớp 
nano từ đất sét tổng hợp không 
độc hại. Các lớp nano này được 
cố định bởi sự liên kết của các axit 
amin, hình thành nên màng trong 
suốt, và đặc biệt là có tính thấu 
khí và thấu ẩm thấp, nghĩa là các 
màng này không cho phép khí 
hoặc hơi nước đi xuyên qua. Trên 
thực tế, màng sẽ được kết hợp 
với một loại nhựa dẻo polyetylen 
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Bằng cách theo dõi hoạt 
động của não bộ, máy trợ 
thính khuếch đại âm thanh 
người nghe tùy thuộc vào 

vật thể họ tập trung. Điều này 
đặc biệt hữu dụng khi người 
nghe tham dự các sự kiện giao 
lưu đông người với nhiều tạp âm.

Trong khi đó, máy trợ thính 
phổ thông khuếch đại tất cả âm 
thanh xung quanh một cách 
không chọn lọc, bất kể là tạp âm 
hay giọng người nói, khiến người 
dùng gặp không ít khó khăn 
trong việc tập trung vào lời nói 
của đối phương, ảnh hưởng đến 
khả năng giao tiếp.

Vấn đề tạp âm của máy trợ 
thính từ lâu được các nhà khoa 
học chú ý. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học tại Đại học Columbia là 
những người đầu tiên tìm ra giải 
pháp với việc kết hợp trí thông 
minh nhân tạo (AI) và thiết bị cảm 
biến đo hoạt động não bộ của 
người nghe.

Thiết bị có thuật toán để tách 
riêng giọng nói của từng người, 
sau đó so sánh những giọng nói 
này với hoạt động của não bộ 
người nghe để biết người nào 
đang được chú ý. Theo đó, giọng 
nói của người được chú ý sẽ được 
khuếch đại lên.

Tuy nhiên, để sử dụng sản 
phẩm này, bệnh nhân vẫn phải 
trải qua một ca phẫu thuật cấy 
ghép thiết bị theo dõi hoạt động 
não bộ. Chính vì thế, nó chưa thể 
trở thành một thiết bị hỗ trợ phổ 
thông.

Nhóm nghiên cứu tin rằng 
trong 5 năm tới sẽ phát minh 
được một thiết bị trợ thính với 
khả năng tương tự nhưng không 
yêu cầu phẫu thuật. Họ đang 
nghĩ tới việc phát triển thiết bị đo 
hoạt động của não bộ đặt trong 
tai hoặc đặt dưới lớp da đầu.

Nguồn: chinhphu.vn

CÁC NHÀ KHOA HỌC THUỘC ĐẠI HỌC COLUMBIA Ở NEW YORK, MỸ 
ĐÃ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG MÁY TRỢ THÍNH ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN 
BẰNG SUY NGHĨ ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI, GIÚP NGƯỜI KHIẾM THÍNH 
PHÂN BIỆT ĐƯỢC GIỌNG NÓI KỂ CẢ KHI XUNG QUANH RẤT ỒN ÀO.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

PHÁT TRIỂN MÁY TRỢ THÍNH ĐẦU TIÊN
 ĐIỀU KHIỂN BẰNG SUY NGHĨ
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

THỰC TẾ, NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU, 
ĐỔI MỚI, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT 
LƯỢNG VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHƯA BẮT KỊP 
VỚI XU THẾ CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM ĐANG HỘI 
NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG. VÌ VẬY, THỜI GIAN TỚI, VIỆT NAM CẦN TIẾP TỤC 
ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG 
LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: 
NHANH NHƯNG PHẢI “CHẮC”

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Phạm Công Tạc cho 
biết: Thời gian qua, việc chuyển 
giao công nghệ đã có bước “phát 
triển”, rút ngắn khoảng cách về 
trình độ, năng lực công nghệ của 
Việt Nam so với các nước. Dưới 
tác động mạnh mẽ của khoa học 
và công nghệ, các quốc gia có 
trình độ khoa học và công nghệ 
chưa phát triển như Việt Nam, cần 
đặc biệt coi trọng việc tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ từ các 
nước trên thế giới và đó chính là 
“bí quyết” nhanh nhất để thành 
công. Hiện, trình độ và năng lực 

công nghệ của Việt Nam đang 
từng bước “tiệm cận” với các nước 
tiên tiến trong khu vực và thế giới. 
Tuy nhiên, thời gian tới, Việt Nam 
cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ, nâng cao 
năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Việt Nam đã chú trọng trong 
việc tận dụng chuyển giao công 
nghệ và đạt nhiều thành tựu nổi 
bật. Điển hình, lĩnh vực công nghệ 
thông tin đã có bước tiến vượt bậc, 
nhiều công nghệ hiện đại được 
chuyển giao và ứng dụng thành 
công như: Mạng viễn thông số 
hóa, mạng cáp quang, công nghệ 
CDMA, đặc biệt tiến tới triển khai 

thử nghiệm mạng 5G tại Việt 
Nam; Công nghệ khối chuỗi, 
trí tuệ nhân tạo bước đầu ứng 
dụng mạnh mẽ phục vụ khách 
hàng và quản lý hoạt động nội 
bộ ngân hàng; ứng dụng công 
nghệ điện toán đám mây để 
xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu 
thông tin, ứng dụng tự động 
hóa trong quản lý hệ thống 
ngân hàng nhằm nâng cao 
an toàn hệ thống ngành ngân 
hàng.

 Taxi Mai Linh hợp tác với Tập 
đoàn Willer (Nhật Bản) đưa hệ 
thống quản lý thông minh, an 
toàn giao thông, quản lý chất 
lượng sản phẩm của Nhật Bản 
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vào Việt Nam… Đặc biệt, ngành 
công nghệ vũ trụ của Việt Nam đã 
có bước tiến khi chế tạo và phóng 
thành công vệ tinh MicroDragon 
(khối lượng khoảng 50kg) lên quỹ 
đạo, vệ tinh MicroDragon được 
phát triển bởi 36 kỹ sư thuộc 
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam, dưới sự đào tạo, hướng 
dẫn của các giáo sư, chuyên gia 
Nhật Bản. Trong lĩnh vực Hàng 
không, Nhà máy Hanwha Aero 
Engines của Hàn Quốc đã được 
khánh thành tại Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc. Đây là nhà máy đầu 
tiên sản xuất động cơ máy bay tại 
Việt Nam, có vốn đầu tư 200 triệu 
USD, với trên 40 kỹ thuật viên của 
công ty mẹ tại Hàn Quốc đào tạo 
cho khoảng 200 kỹ thuật viên 
Việt Nam để thực hiện mục tiêu 
trở thành cơ sở cung cấp động cơ 
hàng không toàn cầu, xuất khẩu 
cấu kiện động cơ hàng không 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trên 
thế giới. Điều này cho thấy, việc 
chuyển giao công nghệ rất quan 
trọng trong quá trình phát triển 
và từng bước làm chủ công nghệ 
tại Việt Nam.

KHÔNG PHẢI “CHO” LÀ 
“NHẬN”

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Phạm Công Tạc nhấn 
mạnh: Quá trình chuyển giao 
công nghệ tại Việt Nam thời gian 
qua có nhiều điểm sáng “tích cực” 
và cần đẩy nhanh việc chuyển 
giao công nghệ thời gian tới. Tuy 
nhiên, việc chuyển giao công 
nghệ nhanh là cần thiết nhưng 
phải đảm bảo “chắc” và phù hợp 
với sự phát triển chung của đất 
nước, không phải cứ “cho” là 
“nhận”.

 Theo thống kê của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, thực tế ở Việt 
Nam, phần lớn doanh nghiệp 
quy mô nhỏ, chưa sẵn sàng tự 
lực tiếp thu công nghệ mới. Hiện 
cả nước có hơn 600.000 doanh 
nghiệp, trong đó hơn 90% là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần 
lớn đều sử dụng công nghệ lạc 
hậu mức trung bình của thế giới. 
Kết quả khảo sát đổi mới sáng tạo 
trong doanh nghiệp thuộc dự án 
FIRST-NASATI do Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia, Bộ Khoa học và Công nghệ 
thực hiện mới đây cho thấy, hơn 
85% doanh nghiệp Việt Nam tự 
thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu phát triển công nghệ mới 
hay nâng cấp công nghệ hiện tại, 
trong khi hoạt động chuyển giao 
công nghệ từ nước ngoài vào Việt 
Nam hay từ các tổ chức khoa học 
và công nghệ cho doanh nghiệp 
ở mức thấp chỉ chiếm khoảng 1%.

 Ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
sáng chế và Khai thác công nghệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn 
mạnh: Hiện nay, Việt Nam đang đi 
theo hướng nhập khẩu và chuyển 
giao công nghệ qua hình thức các 
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI). Tuy nhiên, các dự án FDI 
chủ yếu tập trung vào lắp ráp, gia 
công, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, 
giá trị tạo ra tại Việt Nam không 
cao. Mặt khác, vấn đề chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài 
cũng đặt ra nhiều thách thức đối 
với Việt Nam. Nếu không biết 
lựa chọn, giám định công nghệ, 
Việt Nam có thể tiếp nhận công 
nghệ lạc hậu, công nghệ không 
phù hợp với nhu cầu phát triển 
đất nước, tiêu hao nhiều năng 
lượng, gây phát thải khí nhà kính, 
ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đình Minh, Tổng 

Thư ký Hội đồng Chính sách Khoa 
học và Công nghệ Quốc gia cho 
rằng: Việt Nam cần đánh giá trình 
độ công nghệ trong nước và nhu 
cầu nhập khẩu công nghệ để có 
danh mục nhập khẩu, chuyển 
giao công nghệ phù hợp với thực 
tế và chiến lược phát triển của đất 
nước; tập trung mua bản quyền 
công nghệ để sớm xây dựng và 
phát triển công nghệ Việt Nam, 
đáp ứng các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn 
nhân lực cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cần xây dựng 
chiến lược nhập khẩu và chuyển 
giao công nghệ nhất quán, đồng 
bộ với việc đổi mới cơ bản và toàn 
diện về cơ chế, chính sách trong 
tình hình hiện nay.

Để đổi mới và chuyển giao 
công nghệ đạt hiệu quả cao, các 
doanh nghiệp phải xác định được 
định hướng phát triển, nếu không 
có định hướng phát triển rõ ràng, 
chỉ tập trung khai thác các «cơ 
hội» hoặc duy trì quy mô hiện có 
về thiết bị, công nghệ, lao động... 
dễ dẫn tới giảm thị phần và từng 
bước bị đẩy lùi phía sau. Bên cạnh 
đó, doanh nghiệp cần cập nhật 
thường xuyên thông tin về công 
nghệ, nhất là những thành tựu 
mới nhất về công nghệ sản xuất, 
quản trị, kinh doanh trên thế giới 
để đầu tư nguồn lực thích ứng với 
công nghệ mới khi được chuyển 
giao./.

Nguồn: TTXVN
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HỢP TÁC THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ký kết này gồm 2 nội dung: 
hợp tác trong kết nối 
nghiên cứu khoa học, đổi 
mới sáng tạo giữa trường 

viện, doanh nghiệp; thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ, thực 
hiện các đề án mà doanh nghiệp 
TP.HCM đang quan tâm, đặc biệt 
trong lĩnh vực đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám 
đốc Sở KH&CN TP.HCM, khẳng 
định TP.HCM đang đặc biệt quan 
tâm đến khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ, cũng như triển khai xây 

dựng đô thị sáng tạo và đô thị 
thông minh. Trong điều kiện 
đó, sự hợp tác là cần thiết và 
TP.HCM nhiệt thành chào đón 
doanh nghiệp Áo tham gia các 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi 
nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo trong sản xuất, kinh doanh, 
đào tạo và chuyển giao công 
nghệ. 

Đoàn doanh nghiệp Áo do 
ông Harald Mahrer, Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp Áo, nguyên Bộ 
trưởng Bộ Kinh tế Áo, dẫn đầu 

đã bày tỏ kỳ vọng trong thời gian 
tới, cộng đồng doanh nghiệp Áo 
sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với 
đối tác Việt Nam mà điển hình 
là Sở KH&CN TP.HCM, cộng đồng 
doanh nghiệp và các nhóm khởi 
nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp 
Áo đặc biệt chú trọng các mảng 
hợp tác về đào tạo từ bậc đại học, 
trao đổi kinh nghiệm và chuyển 
giao công nghệ, tìm kiếm thị 
trường cho 2 bên.

Nguồn: sggp.org.vn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM VỪA KÝ BIÊN BẢN 
GHI NHỚ VỚI HỘI DOANH NGHIỆP ÁO VỀ HỢP TÁC TRONG 
CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, KẾT NỐI 
DOANH NGHIỆP. 
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KẾT NỐI VÀ CHUYỂN GIAO 
 CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC
TRONG BỐI CẢNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TĂNG CAO ĐỂ ĐÁP ỨNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI, VIỆT NAM ĐANG NỖ LỰC ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG 
MỚI, TÁI TẠO ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG VÀ THÍCH ỨNG CHO 
NGÀNH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CŨNG NHƯ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ HƯỚNG 
TỚI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. BỘ KH&CN ĐÃ XÁC ĐỊNH CHÚ TRỌNG ĐẨY 
MẠNH NGHIÊN CỨU LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, NHIỆT 
ĐIỆN CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH VÀ LỚN, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC DẠNG NĂNG 
LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CŨNG NHƯ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ NHẰM SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC KHÂU SẢN XUẤT, 
TRUYỀN TẢI VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Để thực hiện một cách hiệu 
quả các hoạt động này cần 
có sự vào cuộc đồng bộ 
của các nhà quản lý, các 

doanh nghiệp và nhà khoa học, 
cùng với đó là sự hợp tác, hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ từ các 
quốc gia phát triển,... Đây cũng là 
mục tiêu của Diễn đàn Công 
nghệ và Năng lượng Việt Nam 
2019 sẽ được tổ chức tại Thành 
Phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 - 
27/6/2019.

 Sự kiện do Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ và Văn 
phòng Bộ, Trung tâm NC&PT 
truyền thông KH&CN (Bộ KH&CN) 
phối hợp với Tạp chí Công 
Thương (Bộ Công Thương), Cục 
Năng lượng Hàn Quốc (Korea 

Energy Agency - KEA) và các đơn 
vị liên quan tổ chức nhằm tăng 
cường giao lưu, gắn kết giữa các 
cơ quan thuộc Chính phủ hai 
nước Việt Nam - Hàn Quốc trong 
lĩnh vực năng lượng. Đây cũng 
là cơ hội để trao đổi thông tin, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, 
chuyển giao công nghệ giữa các 
doanh nghiệp của hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 
sẽ có các hội thảo, hoạt động 
chuyên đề dành cho các đơn vị 
quản lý, các tổ chức nghiên cứu và 
doanh nghiệp, bao gồm: Hội thảo 
“Chính sách và Công nghệ trong 
lĩnh vực Năng lượng” và Hội thảo 
“Hiện trạng và tiềm năng phát 
triển các dự án năng lượng tái tạo 
tại một số tỉnh thành trọng điểm 

khu vực Nam Trung Bộ và Miền 
Nam”; hoạt động trình diễn, giới 
thiệu công nghệ; hoạt động kết 
nối cung - cầu công nghệ. Các nội 
dung trao đổi sẽ tập trung vào hệ 
thống chính sách về năng lượng 
và tiết kiệm năng lượng; thông 
tin về hiện trạng, phương hướng 
và dự báo phát triển các nguồn 
năng lượng tại Việt Nam; cơ chế 
hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy 
phát triển ngành năng lượng tái 
tạo các nhiều địa phương; tiềm 
năng, cơ hội hợp tác công nghệ 
và đầu tư trong lĩnh vực năng 
lượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông KH&CN, 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ
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CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ BỘ LỌC FUME BOX AP60OH

Mô tả quy trình CN/TB:

- Tủ hút khí độc có bộ lọc fume box của Air Science là tủ hút khí độc loại nhỏ, rất tiện lợi trong các phòng 
thí nghiệm nhỏ và phù hợp với các thao tác thí nghiệm với dung môi, hóa chất.

- Nguyên lý: Không khí trong phòng đi vào từ cửa trước qua bộ lọc trước sau đó không khí kéo qua bộ 
lọc chính nơi than hoạt tính hấp thụ các hơi hóa học hoặc các hạt bụi dùng HEPA/ULPA không khí được lọc 
sạch trở lại phòng.

Ưu điểm CN/TB: 

- Được thiết kế bảo vệ người dùng từ hơi hoặc bột hóa chất không độc hại trong quá trình thao tác hóa 
học thể tích thấp bởi có hiệu quả chứa nồng độ thấp của khói độc hại, hơi, hoặc bột. 

- Hình dạng ngoài thấp, dễ di động, không đường ống. Dễ dàng đặt trên bàn, quầy hàng, tủ treo tường. 

- Rõ ràng quan sát ngăn chặn bắn tóe hóa chất, thiết kế modul nhiều cấu hình - Sản phẩm đơn giản, dễ 
dàng vận chuyển, lắp đặt, thân thiện với môi trường. 

- Sử dung quạt hút hãng Ebmpapst, hiệu quả, chất lượng.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH thiết bị và đầu tư công nghệ môi trường VinaXanh; Địa chỉ: Số 4 ngách 7 ngõ 
100 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 024.37481247; Email: info@vinaxanh.vn 

 

01

02

03

Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỆ THỐNG 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 ....

Lĩnh vực áp dụng:
Phục vụ nhà ở - công cộng. Phục vụ sinh hoạt

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: Trung tâm công nghệ cao (HTC); 

Địa chỉ: Số 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; 

Điện thoại: 0917856968; 024.37164841; 

Email: ngocthang200@gmail.com; tue.vielina@hn.vnn.vn

mailto:tue.vielina@hn.vnn.vn
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 
TỪ TÍNH CỦA VẬT LIỆU MODEL MA-1040

Mô tả chung: 

Thiết bị xác định thành phần từ tính của vật liệu Model MA 1040 hoạt động chính xác và nhanh chóng 
sử dụng hai cuộn cảm lõi khí đồng bộ. Hiển thị số phần trăm của vật liệu từ tính với độ phân giải 0.1 ppm.

Thông số kỹ thuật:

Thông số vận hành:

Trọng lượng mẫu từ: 0.010 _ 999 grams

Dải xác định thành phần từ tínht: 0.1 ppm – 1999.9 ppm

Thông số điện:

Điện áp: 95 - 250 VAC

Tần số: 50 - 60 Hz

Thông số vật lý: 

 Cao: 16.76 (6.6 in.)

Rộng: 25.40 cm (10 in.)

Sâu: 13.34 cm (5.25 in.)

Trọng lượng: 6.8 kg (15 lbs)

Thông số môi trường:

Nhiệt độ: 10 - 45oC (50 - 113oF), hoạt động;

                -10 - 55oC (14 - 131oF), bảo quản;

Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa Trí; Địa chỉ: Nhà 29T2, Tầng 6, Đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà 
Nội; Điện thoại: 01655231289; Email: huyenkhoatri@gmail.com 
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ 
ÁNH SÁNG ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH THẾ ZETA

Đặc tính kỹ thuật:

-  Đo thế  Zeta -500 to +500 mV

-  Đo cơ hạt: 0.1 nm to 12.30 μm

Một thiết bị độc đáo phân tích cỡ hạt từ nano đến micro và thế zeta của các hạt lơ lửng.

Nguyên lý đo cỡ hạt dựa trên phổ kế tương quan photon được sử dụng để xác định hệ số khuếch tán 
của các hạt lơ lửng trong dung dịch. Cho phép đo chính xác trong điều kiện mật độ cao và tối đối với nồng 
độ các hạt lơ lửng từ  0.00001% đến 40%( kích thước cỡ hạt).

Nguyên lý đo phân tích thế zeta dựa trên phương pháp tán xạ ánh sáng quang-điện tử. Cho phép đo 
chính xác trong điều kiện nồng độ hạt cao và tối; từ nồng độ  0.001% lên đến nồng độ 40%(thế zeta).

Nguyên lý đo kích thước cỡ hạt  - phương pháp phổ kế tương quan photon.

Dải đo kích thước cỡ hạt: 0.1 nm đến 12.30 μm

Nguyên lý đo thế zeta – phương pháp tán xạ ánh sáng quang-điện tử.

Dải đo thế Zeta:  -500 to +500 mV

Bước sóng nguồn laser: 660 nm

Công suất nguồn laser: nguồn laser đôi 30 mW + 70mW 

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa Trí; 

Địa chỉ: Nhà 29T2, Tầng 6, Đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 01655231289; Email: huyenkhoatri@gmail.com

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI GIAN MÁY LỖI
Mô tả quy trình CN/TB:

 - Hiển thị tình trạng hoạt động của từng máy

  - Hiển thị thời gian dừng máy, tổng thời gian dừng máy.

  - Có cảnh báo nếu thời gian dừng máy quá lâu

  - Nhập báo cáo nguyên nhân dừng máy và lưu trữ thông tin.

  - Lập báo cáo thời gian dừng máy từng ngày, từng tuần, từng tháng

  - Lưu trữ dữ liệu trên máy chủ và phân quyền xem báo cáo.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát; 

Địa chỉ: Số 168 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội; 

Điện thoại: (+84)24 36857776; Fax: (+84)24 36857775; Website: http://tpa.com.vn 
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MÁY ÉP CỦI TRẤU, ÉP CỦI MÙN CƯA
Mô tả quy trình CN/TB:

Sản phẩm củi trấu, củi mùn cưa được ép 100% từ vỏ trấu và mùn cưa dăm bào qua công nghệ chế biến, 
nâng nhiệt tạo sự kết dính cho ra đời dòng sản phẩm củi trấu và củi mùn cưa.

Củi trấu và củi mùn cưa dễ bén lửa, mùi tỏa ra rất dễ chịu Khả năng duy trì sự cháy của củi trấu và củi 
mùn cưa lâu hơn so với các nhiên liệu đốt khác như than đá, củi, và các loại chất đốt khác .

Sản phẩm củi trấu và củi mùn cưa dùng để đốt lò hơi công nghiệp phục vụ cho lò sấy, lò nhuộm vải, dệt 
sợi, giấy, may mặc, chế biến thủy sản, chế biến nông sản. Dùng củi trấu và củi mùn cưa thay thế cho than 
đá và dầu DO,FO,than củi.

Thông số kĩ thuật:

• Kích thước máy : D*R*C 1900*700*1150(mm)

• Đường kính củi : 83 mm

• Chiều dài củi : Tùy ý

• Công suất máy : 180-220kg /giờ & 300-350kg/giờ

• Công suất mô tơ : 15 Kw /380V

• Điện trở gia nhiệt : 3Kw*3 /380V .

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp rừng và chế biến gỗ; Nông nghiệp và lâm nghiệp

Đơn vị chào bán: Cơ khí Hải Liên; 

Địa chỉ: Làng Nghề Kiên Lao - ( Dong Giữa Xóm 7ab ) Xóm 8 - X. Xuân Tiến - H. Xuân Trường - Nam Định; 

Điện thoại: 0912 938 960 - 0962 392 989 - 0869 392 989; Email: cokhihailien@gmail.com  
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY TÁCH MÀU ĐA NĂNG
Thông số kỹ thuật:

1. Thiết kế đặc biệt

• Mẫu thiết kế mới, kích thước nhỏ 
hơn, trọng lượng nhẹ hơn, tuyệt vời 
hơn về hiệu suất, hợp lý hơn trong 
thiết kế. 

• Thiết kế kết cấu của máy cho độ 
tin cậy và ổn định cao, với hệ thống 
làm mát để cải thiện tuổi thọ và hoạt 
động của máy.

2. Hệ thống thu thập hình ảnh CCD 
có độ phân giải cao

• Sử dụng camera CCD cao cấp có 
độ phân giải 16200 Pixel được nhập 
khẩu.

• Ống kính có độ chính xác cao, có 
thể xác định các lỗi và khuyết điểm 
nhỏ đến 0,04mm2.

3. Bét khí chất lượng cao

• Sử dụng Bét khí có tần số cao được nhập khẩu từ Ý, tiêu thụ khí thấp đảm bảo công suất lớn. 

• Khả năng điều khiển chính xác, tuổi thọ cao.

4. Chip xử lý

• Sự kết hợp hoàn hảo giữa: Hệ thống hình ảnh + các Thuật toán xử lý hình ảnh thông minh + Bét khí 
chất lượng cao = Độ chính xác cao (ít lẫn thành phẩm). 

5. Thuật toán xử lý hình ảnh thông minh

• Sử dụng các thuật toán thông minh để thực hiện việc xử lý cho các khu vực đặc biệt, các thuật toán 
dựa trên màu sắc và hình dạng của trà (chè) để tách chính xác. 

6. Màn hình điều khiển

• Thiết kế đơn giản, hệ thống tự động điều chỉnh chính xác, kết hợp với giao diện người dùng bằng 
tiếng Việt bảo đảm cho việc tìm hiểu và vận hành dễ dàng.

7. Truyền dữ liệu không dây

• Máy tự phát wifi dùng để kết nối với Smartphone điều khiển máy từ xa.

 Đơn vị chào bán: Công ty CP Điện cơ tự động Uy Long; 

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ống Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 028 39 20 81 02; Fax: 028 39 20 81 50



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

24 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XÚC XÍCH
Mô tả quy trình CN/TB:

a. Kết cấu băng tải:

- Khung băng tải: sử dụng C100-150mm, U100-
150mm, vuông 30x60mm, 40x80mm…vật liệu : sắt sơn 
tĩnh điện, inox201, inox 304. 

- Dây chụi nhiệt: lưới teplong chụi nhiệt, lưới inox …

- Tang chủ động, bị động: Ø60- Ø450 vật liệu : sắt mạ 
kẽm, inox201, inox 304 và bột cao su

Hoặc cơ cấu nhôm xích chuyền động .

- Hệ thống thùng sấy: sử dụng điện trở nhiệt, đèn 
hồng ngoại, bóng đèn halogen

- Nhiệt độ sấy: 30-300 độ C

- Điện năng tiêu thụ: 0.1-20kw/h

- Hệ thống điện: Motor, biến tầng điều khiển tốc độ, 
tủ điện điều khiển, thiệt bị phụ cảm biến, hmi, plc..

Nguồn điện sử dụng 1pha 220V hoặc 3 pha 380V

- Vận tốc: 0-0.25m/

- Kích thước: chiều dài: theo yêu cầu khách hàng (chiều rộng: từ 0.1m- 3m)

b. Trọng tải:

Trọng tải của Băng tải sấy thực phẩm: 0-60kg trên một met tới chiều dài băng tải

c. Cách thức sử dụng Băng tải sấy thực phẩm:

- Băng tải sấy công nghiệp sử dụng băng tải lưới sản phẩm lưu hóa trong thùng sấy tỏa nhiệt bằng điện 
trở nhiệt, đèn hồng ngoại, đèn halogen, cấp nhiệt từ đốt…để sấy thực phẩm theo các nhiệt độ cài đặt từ 
30-300o C .

d. Điều kiện bảo hành bảo dưỡng:

- Sản phẩm bảo hành 1 năm : 1 đổi 1 các thiết bị hỏng

- Tuổi thọ dây chụi nhiệt trung bình 5-7 năm

- Tuổi thọ điện trở nhiệt, bóng đèn halogen, đèn hồng ngoại. nhiệt trung bình 5-7 năm

- Băng tải sấy thực phẩm chịu được mài mòn cao, sử dụng lâu dài

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Long; 

Địa chỉ: số 6A, Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, TPHCM; 

Điện thoại: 028.3972 2432 - 028. 6660 9545; Fax: 028.3972 2433; Email: bangtathienlong@gmail.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KẸO ĐÓNG GÓI
Mô tả quy trình CN/TB:
Dây chuyền có cơ cấu cơ khí đơn giản, chụi mài 

mòn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Dây chuyền có trọng lượng nhẹ và
tính thẩm mỹ tốt nhất.
Dây chuyền có kích thước hoàn toàn phù hợp 

với yêu cầu sản xuất và bố trí quy trình.
Thiết bị truyền tải dễ dàng theo nhiều dạng 

cong, thẳng,…
Ứng dụng :
Dây chuyền được dùng trong các công ty cung 

cấp các loại kẹo khác nhau 
Đạt hiệu suất cao và đáng tin cậy trong truyền tải
Giúp tăng năng suất trong quá trình sản xuất , 

dễ dàng kiểm soát chất lượng
Sử dụng để thay thế vận chuyển của con người 

,tự động hóa dây chuyền máy
Thông số kỹ thuật :
Chiều dài băng tải : theo yêu cầu của khách 

hàng

Chiều rộng băng tải : 200 – 2000 mm
Trọng lượng tải : 5 – 15kg/m
Cấu trúc băng tải : dây xích nhựa
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên 

Long;
Địa chỉ: số 6A, Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, 

TPHCM;
Điện thoại: 028.3972 2432 - 028. 6660 9545; Fax: 

028.3972 2433; Email: bangtathienlong@gmail.com

Mô tả quy trình CN/TB:
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.

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.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học khoa học tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Địa chỉ: Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; 
Điện thoại: 024.38588579; Fax: 024.38583061; 

Email: hus@vnu.edu.vn
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01

02

03 Công nghệ tìm mua

1. TÌM MUA THIẾT BỊ TRÁNG BÁNH TRÁNG
Công ty Vĩnh Thọ đang có nhu cầu tìm mua Thiết bị bánh tráng với thông số như sau:

Công suất: 200 Kg/h/máy

 Kích thước: (1 x 1,4 x 36) m

 Trọng lượng: 1.000 Kg

Người tìm mua: Hoàng Thị Thùy Dung, Địa chỉ: Công ty Vĩnh Thọ, Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 
       Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Tel  : (+84)251 3933007; Fax:(+84)251 3832382; Fone : (+84) 935 200 746; Email: ctech2@vinhtho.vn

2. TÌM KIẾM MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CHUYÊN DỤNG  
CHO ROCKWELL

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mua máy theo thông số dưới đây:

Model: CV-600BDL

Thông số kỹ thuật thiết bị đo độ cứng Rockwell

 - Thang đo tiêu chuẩn A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,S

 - Độ phân giải 0.01 đơn vị đo Rockwell Các tải thử độ cứng

 - Rockwell tải ban đầu: 10kgf / tải đo: 60, 100, 150kgf

 - Hiển thị Màn hình hiển thị màu đa chức năng Phương pháp gia tải lực thử Bằng tay đòn lực

 - Chu kỳ đo độ cứng Bằng tay

 - Chọn thời gian gia tải Bằng tay, theo chỉ thị

 - Thời gian gia tải Dwell time 0-99 giây. (bước tăng 1 giây)

 - Không gian đặt mẫu thử Chiều cao mẫu thử Max: 170mm

 - Chiều rộng mẫu thử tính từ mũi đo: 165mm

 - Gia lực tải lên mẫu thử Từ bề mặt ngoài

 - Từ bề mặt hình trụ, đường kính xuống tới 3mm

 - Đầu ra dữ liệu RS-232 và USB

 - Nguồn cấp Điện áp vào 110/220V, 50/60Hz

 - Kích thước máy 150mm x 485mm x 700mm (rộng x sâu x cao)

Người tìm mua: Nga Bùi; Email: ngabui218@gmail.com

Người tìm mua: Nga Bùi; Email: ngabui218@gmail.com
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Công nghệ tìm mua 3. TÌM KIẾM MÁY TRỘN CÁT SM-1300
Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ HT Việt Nam chuyên cung cấp máy gia công cơ khí, khách hàng của 

chúng tôi có yêu cầu mua thêm máy trộn cát SM-1300.

Do vậy, chúng tôi đề nghị quý công ty báo giá giúp chúng tôi máy trộn cát SM-1300.

Rất mong sớm nhận được hồi âm của quý công ty.

Người tìm mua: Nguyễn Quyết Thắng; Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ HT Việt Nam; Địa chỉ: số 15, G7, 
đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: +84978075682

4.TÌM MUA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THẠCH DỪA
Công ty Bigfoot Vietnam đang có nhu cầu đầu tư dây chuyền sản xuất thạch dừa tại Bình Định. Quý 

công ty cung cấp cho chúng tôi thông tin về tính năng sản phẩm và catalog sản phẩm qua địa chỉ email: 
lana.alherz@gmail.com

 Người tìm mua: Công ty Bigfoot Vietnam; Địa chỉ: 102/27A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí 
Minh; Email: lana.alherz@gmail.com

5. TÌM MUA QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT CATION VN-6105
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua Quy trình sản xuất tinh bột Cation VN-6105 với yêu cầu sản 

phẩm như sau:

- Cảm quan: Chất bột mịn, màu trắng.

- Độ nhớt (hồ tinh bột 5% ở 600C): 500 – 1200 cps

- Độ ẩm: 12 – 14%.

- Độ tro: 2% max.

- pH (dung dịch huyền phù 5%) : 6,0 – 8,5.

- Độ thế (DS value): 0,02 – 0,04.

Tôi xin báo giá và thông tin về dây chuyền trên.

Người tìm mua: Bùi Tấn Nghĩa; Công ty TNHH Nghĩa Hiệp; Địa chỉ: 171E tổ 14, Khu phố Bình Phước, Bình 
Nhâm, Thuận An, Bình Dương; Điện thoại: 0937496005.
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3. TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP 
MBA LỰC 63MVA-115/38,5/23KV,  
BAO GỒM: 

- Máy biến áp (trọn bộ, bao gồm cả 
tủ điều khiển từ xa và đầy đủ các phụ 
kiện); 

- Giá đỡ cáp tổng, giá đỡ thanh 
cái, giá lắp chống sét van (kèm theo 
máy đếm sét) 35kV, 22kV đồng bộ với 
MBA;

- Cung cấp, lắp đặt cáp đồng kèm 
phụ kiện nối đất trung tính, nối đất vỏ 
máy biến áp (tiết diện cáp phù hợp với 
công suất của MBA);

 - Kẹp cực, phụ kiện, … đầy đủ 
cho việc lắp đặt, đấu nối và vận hành 
MBA.

Người tìm mua: Ms Lê Minh Thùy
Thinh Long Group – Thinh Long 

Investment and Trading Corporation
Địa chỉ:  Số 58, Ngõ 322/158,  

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

Điện thoại: 09 75389759 
Email:thuylm@thinhlonggroup.com

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ 

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

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

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

  CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

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

mailto:thuylm@thinhlonggroup.com

