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Viện tế bào gốc : Kết nối quốc tế ngay từ bước khởi đầu

Ngày 17/1/2019 Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam 
được phóng lên quỹ đạo

Điểm tin KH&CN

Sự kiện KH&CN sắp diễn ra

09-12 THÔnG Tin cÔnG nGHệ    
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Đi đầu trong chuyển giao 
công nghệ tế bào gốc

Năm 2016, Bệnh viện Đa 
khoa Vạn Hạnh, TP HCM là 
đơn vị duy nhất được Bộ Y 
tế phê chuẩn áp dụng chính 
thức kỹ thuật điều trị thoái hóa 
khớp bằng tế bào gốc mô mỡ 
tự thân (lấy mô mỡ của chính 
người bệnh để tách chiết lấy 
tế bào gốc) và huyết tương 
giàu tiểu cầu. Phương pháp 
mới này đem lại hiệu quả điều 
trị lên tới 86% và bệnh nhân 
thoái hóa khớp gối không cần 
phải phẫu thuật cũng như quá 
trình hồi phục kéo dài sau phẫu 
thuật. Cùng thời điểm, đây 
cũng là đơn vị đầu tiên được 
thử nghiệm lâm sàng đánh giá 
an toàn và hiệu quả bước đầu 
của phương pháp ghép tế bào 
gốc trung mô ở bệnh nhân đái 
tháo đường type 1, thử nghiệm 
lâm sàng liệu pháp tế bào gốc 
để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 
mãn tính COPD.

Điều đáng ngạc nhiên là, 
những kỹ thuật được đánh giá 
là tiên tiến này lại không phải là 
sản phẩm nhập khẩu từ nước 
ngoài, mà hoàn toàn là chuyển 
giao công nghệ “nội địa” giữa 
bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 
với Viện Tế bào gốc. Những 
bộ kit tách chiết tế bào gốc 
từ mô mỡ và bộ kit tách chiết 
huyết tương giàu tiểu cầu đều 

là những kết quả nghiên cứu 
hoàn toàn do người Việt thực 
hiện tại Viện tế bào gốc và được 
chuyển giao cho công ty TNHH 
Thế giới gene ở Khu công nghệ 
cao Quận 9 TP HCM sản xuất.

Cách tổ chức bài bản, minh 
bạch

Hiệu quả từ nghiên cứu ứng 
dụng có thể “đo đếm” được 
mới chỉ là “phần nổi của tảng 
băng trôi”. Những ứng dụng 
và chuyển giao đó là kết quả 
của đầu tư cho nghiên cứu cơ 
bản rất bài bản của Viện trong 
suốt mười năm qua. Không khó 
để nhìn thấy kết quả đó, với 
một loạt công bố của các nhà 
nghiên cứu trong Viện: PGS.TS 
Phạm Văn Phúc (Viện trưởng) 
và Ths Phan Kim Ngọc (nguyên 

Trưởng Phòng thí nghiệm Tế 
bào gốc) đều có hơn một trăm 
công bố, các trưởng phòng hiện 
nay của Viện đều có khoảng 
hơn 10 cho tới 40 - 50 công 
bố, cho đến những nhà nghiên 
cứu trẻ cũng đều có tên trong 
danh sách công bố này. Thậm 
chí, “hầu hết sinh viên được 
giữ lại ở đây, sau khi làm xong 
đề tài tốt nghiệp là đã công bố 
được một bài báo quốc tế thuộc 
Web of Science và Scopus với 
Impact factor cao”, TS. Vũ Bích 
Ngọc cho biết.

Chính những nghiên cứu cơ 
bản là những viên gạch móng 
đầu tiên cho ngành học này. Từ 
những năm 2000, khi thế giới 
công bố các nghiên cứu về tế 
bào gốc, Ths Phan Kim Ngọc 
nhận ra ngay đây là “kho vàng” 

VIỆN TẾ BÀO GỐC: 
KẾT NỐI QUỐC TẾ NGAY TỪ BƯỚC KHỞI ĐẦU

SAU HƠN MƯỜI NĂM THÀNH LẬP, VIỆN TẾ BÀO GỐC (ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN 
CƠ SỞ CÁC THÀNH TỰU CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
TẾ BÀO GỐC), TRƯỜNG ĐH KHTN, ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH KHÔNG CHỈ ĐEM LẠI 
NHỮNG NGHIÊN CỨU QUAN TRỌNG VỀ TẾ BÀO GỐC TRÊN NGƯỜI VÀ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ ĐỂ ĐƯA VÀO ĐIỀU TRỊ PHỔ BIẾN TRONG Y TẾ MÀ CÒN GÓP 
PHẦN LÀM THAY ĐỔI HẲN DIỆN MẠO CỦA NGÀNH HỌC NÀY Ở VIỆT NAM.

Ảnh: Trong phòng thí nghiệm của Viện Tế bào gốc. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

của y học và bắt đầu xắn tay 
vào viết dự án thành lập phòng 
thí nghiệm tế bào gốc. Ông 
tham khảo kinh nghiệm quốc 
tế, viết thư hỏi các đồng nghiệp 
trên thế giới. “Thậm chí, tại 
thời điểm thành lập Phòng thí 
nghiệm tế bào gốc, khái niệm tế 
bào gốc vẫn chưa ra đời, thời 
gian đó các nhà khoa học Việt 
Nam vẫn gọi stem cell như là 
tế bào mầm. Chúng tôi đọc các 
công bố nước ngoài thì phát 
hiện có một thuật ngữ khác là 
germ cell là tế bào mầm và đề 
xuất thay đổi cái gọi từ tế bào 
mầm sang tế bào gốc (stem 
cell). Song vẫn còn tranh cãi 
và niềm tin về vai trò một loại 
tế bào đặc biệt - tế bào gốc vẫn 
chưa được chấp nhận rộng 
rãi trong các nhà khoa học ở 
nước ta”, PGS.TS Phạm Văn 
Phúc nhớ lại.

Mở ngay từ ban đầu
Đầu năm 2018, Phòng thí 

nghiệm Nghiên cứu và ứng 
dụng tế bào gốc chính thức 
được quyết định chuyển thành 
Viện Tế bào gốc hoạt động theo 
cơ chế tự chủ. Không chỉ đảm 
bảo một guồng máy làm việc 
nội bộ chặt chẽ, êm ru nhất, mà 
Viện cũng có tư duy mở, kết 
nối với giới nghiên cứu quốc 
tế cũng như cách thức quảng 
bá, truyền thông về tế bào gốc 
đến công chúng rất hiệu quả. 
Hai năm một lần, Viện tổ chức 
hội thảo quốc tế về tế bào gốc, 
mời những nhà khoa học uy tín 
trên thế giới về tế bào gốc cũng 
như toàn bộ giới nghiên cứu tế 
bào gốc, công nghệ sinh học ở 
Việt Nam, nhằm thảo luận về 
tình hình nghiên cứu trên thế 
giới, các kết quả mới ở Việt 
Nam. Hàng loạt các trường đại 
học lớn, viện nghiên cứu đều 
đã tìm đến Viện để đặt vấn đề 
hợp tác. Năm năm nay, Viện 

thường xuyên tổ chức cuộc thi 
Stem Cell Innovation nhằm tạo 
sân chơi học tập và nghiên cứu 
cho tất cả các bạn học sinh, 
sinh viên yêu thích lĩnh vực 
sinh học, công nghệ sinh học. 
Quy mô của các kỳ thi này tăng 
lên nhanh chóng, năm 2016, có 
200 đội thi đăng ký thì đến năm 
2018, đã có tới 386 đội thi với 
1185 thí sinh đến từ 41 trường 
đại học, phổ thông trung học 
trong cả nước.

Từ thế hệ đầu là Ths Phan 
Kim Ngọc cho tới các thế hệ 
sau này, cán bộ Viện đều 
thực sự được “truyền lửa” Ths 
Phan Kim Ngọc hay PGS.TS 
Phạm Văn Phúc đều được các 
đồng nghiệp đánh giá là người 
“không biết đến điều gì khác 

ngoài công việc”. Ths Phan Kim 
Ngọc là người xây dựng phòng 
thí nghiệm từ số không, còn 
PGS.TS Phạm Văn Phúc tiếp 
nhận Viện khi đã có hình hài, cơ 
cấu bộ máy tương đối ổn định 
nhưng anh không hề ngơi tay. 
Người viện trưởng sinh năm 
1983 này còn là tổng biên tập 
của hai tạp chí của Viện và đều 
được công nhận trong danh 
mục Scopus, Web of science 
vào năm ngoái. “Toàn bộ bài vở 
của hai tạp chí này đều do thầy 
Phúc lo, cán bộ Viện chỉ gửi bài 
thôi”, TS Vũ Bích Ngọc nói.

Nguồn : Báo Tia sáng 

Điều trị bệnh thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc tại bệnh viện Đa khoa Vạn 
Hạnh. Ảnh: VTV.

Các thí sinh tham tham gia cuộc thi Stem Cell Innovation 2018 của Viện. Ảnh: 
Viện Tế bào gốc.
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THÔNG TIN TỪ TRUNG TÂM VŨ 
TRỤ VIỆT NAM CHO BIẾT, NGÀY 
17/1/2019 TỚI ĐÂY, VỆ TINH 
MICRODRAGON (50 KG) CỦA 
VIỆT NAM CÙNG VỚI 6 VỆ TINH 
KHÁC CỦA NHẬT BẢN SẼ ĐƯỢC 
PHÓNG LÊN QUỸ ĐẠO BẰNG TÊN 
LỬA ĐẨY EPSILON SỐ 4 TẠI 
TRUNG TÂM VŨ TRỤ UCHINOURA, 
NHẬT BẢN.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày 17/1/2019 Vệ tinh MicroDragon của 
Việt Nam được phóng lên quỹ đạo 

Thời gian phóng dự kiến là 
9:50:20 – 9:59:37 (giờ Nhật 
Bản) tức 7:50:20 – 7:59:37 (giờ 
Việt Nam). Vệ tinh MicroDragon 
sẽ được tách khỏi tên lửa đẩy 
ở độ cao 511 km với vận tốc là 
7.6 km/s.

Vệ tinh MicroDragon là sản 
phẩm của cán bộ nghiên cứu 
của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 
(Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam), trong 
khuôn khổ của Dự án Trung 
tâm Vũ trụ Việt Nam, hợp phần 
cơ bản trong thực hiện nhiệm 
vụ “Đào tạo 36 thạc sĩ công 
nghệ vũ trụ và thực hành chế 
tạo thử nghiệm 1 vệ tinh micro 
(khối lượng khoảng 50kg) tại 
một số trường đại học của Nhật 
Bản”: Đại học Tokyo, Đại học 
Keio, Đại học Hokkaido, Đại 
học Tohoku và Học viện Công 
nghệ Kyushu dưới sự đào tạo 
và hướng dẫn của các giáo sư, 
chuyên gia trong trường từ năm 
2013 - 2017.

Vệ tinh MicroDragon là công 
cụ để đào tạo thực hành chế tạo 
thử nghiệm vệ tinh lớp micro. 
Nhiệm vụ chủ đạo thiết bị này 
là chụp ảnh theo dõi chất lượng 
nước biển ven bờ để phục vụ 
cho ngành đánh bắt, nuôi trồng 
thủy hải sản Việt Nam.

Tính đến 9/2017, toàn bộ 
vệ tinh đã được lắp ráp, tích 
hợp, thử nghiệm đúng yêu của 
JAXA và sẵn sàng phóng. Sau 
đó vệ tinh được lưu trữ và bảo 
dưỡng định kỳ tại phòng sạch 
của Đại học Tokyo. Hiện vệ tinh 
MicroDragon đã được chuyển 
cho Cơ quan hàng không vũ 
trụ Nhật Bản (JAXA) để chờ 
phóng.

Khối nhiệm vụ chính của vệ 
tinh MicroDragon sử dụng hệ 
2 máy ảnh đa phổ với bộ lọc 
tinh thể lỏng có thể điều chỉnh 
(LCTF) có thể chụp được ở 
12 dải phổ (từ 412nm đến 
1020nm), ảnh độ phân giải 
mặt đất tốt nhất là 78 m, kích 
thước ảnh khoảng 36×48 km 
khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 
500km.

Việc có ảnh vệ tinh 
MicroDragon ở vị trí chụp mong 
muốn là cơ sở để Việt Nam 
trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng 
đồng micro trên thế giới nhằm 
tăng cường khả năng đáp ứng 
nhanh trong các hoạt động như 

phòng chống thiên tai và biến 
đổi khí hậu.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh 
MicroDragon có thể dùng để 
phối hợp dữ liệu với các dữ liệu 
viễn thám sẵn có để tìm kiếm 
các ứng dụng mới hay tăng 
cường chất lượng của ứng 
dụng cũ nhằm xác nhận khả 
năng ứng dụng của dòng vệ 
tinh micro.

Thời gian thực hiện dự kiến 
là 5 ngày trước khi phóng và 
1 tuần tính từ thời điểm phóng 
vệ tinh.Trước đó, năm 2013, 
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam từng 
phóng thành công một vệ tinh 
khác với tên gọi PicoDragon. 
Là sản phẩm đầu tay của Trung 
tâm Vũ trụ Việt Nam, nó được 
tạo ra với mục đích đo đạc 
thông số chụp ảnh vệ tinh, đo 
đạc thông số môi trường vũ trụ.

Nguồn - Trung tâm Vũ trụ 
Việt Nam

Thứ trưởng Phạm Công Tạc chào  
xã giao Tổng giám đốc WIPO Francis 
Gurry

Vệ tinh MicroDragon khi được lưu trữ tại phòng sạch của Đại học 
Tokyo chờ phóng. Ảnh chụp tháng 9 năm 2018.
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Hội nghị Y sinh học châu Á đầu tiên tại Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban khoa học Hội nghị phát biểu khai mạc 
- Ảnh: VGP/Minh Trang

Trung tâm Đổi mới sáng tạo được thành lập sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 6/12/2018, tại TP. Đà 
Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Hội 
nghị “Y sinh học châu Á lần thứ 
IV với chủ đề “Y sinh học thế kỷ 
21: Tầm nhìn Á châu”.

Hội nghị lần này do Khoa Y Dược 
thuộc Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ 
chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Hội 
nghị thể hiện một bước ngoặt về 
đóng góp của Việt Nam trong lĩnh 
vực nghiên cứu y sinh học thế giới.

Hơn 100 nghiên cứu đã được 
tuyển chọn cho báo cáo trong Hội 
nghị. Khoảng phân nửa nghiên cứu 
là của các nhà khoa học Việt Nam 
và sự hiện diện của các công trình 
nghiên cứu Việt Nam đánh dấu một 
sự đóng góp đáng kể cho nghiên cứu 
y sinh học trên thế giới. Đặc biệt, năm 
nay có hơn 20 công trình nghiên cứu 
liên quan đến y học cổ truyền từ Việt 

Nam, Malaixia và Thái Lan.
Hội nghị “Y sinh học châu Á” là một 

trong những hoạt động của Liên Hội Y 
sinh học Á châu. Liên Hội được sáng 
lập bởi 12 đại học hàng đầu của châu 
Á, trong đó ở Việt Nam, Đại học Đà 
Nẵng là một thành viên.

Sứ mệnh của Liên Hội Y Sinh học 
Á châu là nhằm sáng tỏ và phổ biến 
những công trình, kỹ thuật tiên tiến về 
y sinh học nhằm cải thiện sức khoẻ 
con người qua hợp tác nghiên cứu 
khoa học và kết nối các nhà nghiên 
cứu y học lâm sàng và kỹ thuật y sinh. 

         Nguồn Báo Chính phủ Điện tử

Xây dựng trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ kết nối các nhu cầu 
đổi mới sáng tạo của các tập đoàn, công ty tại Việt Nam 
với mạng lưới hơn 12.000 nhà khoa học, nhà sáng tạo 
toàn cầu. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà khoa 
học, các kỹ sư Việt Nam tiếp cận với những phương 
thức thúc đẩy đổi mới sáng tạo mới của thế giới.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động đổi mới 
sáng tạo năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) và Tập đoàn Xinova đã ký Biên bản ghi nhớ 
hợp tác thành lập, quản lý và vận hành Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo trực thuộc Bộ KH&CN tại Hà Nội.
Bộ KH&CN và Xinova thống nhất cùng nhau xây dựng 
thỏa thuận thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo với đủ 
nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của các dự  án và hoạt 
động của Trung tâm, cung cấp quyền tiếp cận với các 
tài năng trong nước và cơ hội dự án tại Việt Nam, cung 
cấp dịch vụ quản lý đổi mới sáng tạo để đồng quản lý 
Trung tâm, phát triển các dự án của Trung tâm bằng 
cách tìm nguồn cung ứng của các nhà sáng tạo và công 
nghệ toàn cầu. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo Việt Nam (thuộc Bộ KH&CN) sẽ là cơ 
quan đầu mối thực hiện Bản ghi nhớ này với Xinova để 
tiến tới những thỏa thuận tiếp theo.

 Nguồn: Bộ KH&CN 
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Đại học Quốc gia TPHCM: Doanh thu chuyển giao 
công nghệ đạt 200 tỷ đồng/năm

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 9/2018, doanh thu 
chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 
bình quân 200 tỷ đồng/năm.

Nếu tính theo loại hình, tỷ trọng các hợp đồng cung cấp dịch vụ 

khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật cho công nghiệp luôn chiếm 

tỷ lệ lớn (khoảng 60%), các hợp đồng chuyển giao công nghệ và 

tư vấn khoa học công nghệ chỉ chiếm 30% doanh thu. 

Trong khi đó, số đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Đại học 

Quốc gia TPHCM tính đến tháng 9/2018 là 414 đơn. Có 150 đơn 

đã được cấp bằng (đạt 36%), trong đó 50% là bằng sáng chế, giải 

pháp hữu ích. 

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng 

Các tiêu chuẩn 
quản lý chất 
lượng được ban 
hành giúp cho 
các cơ quan 
quản lý thuận lợi 
hơn trong việc 
giám sát. quản 
lý chất lượng và 
kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành 
bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Bộ 
tiêu chuẩn này có hiệu lực bắt đầu từ 29/12/2017. 
Hiện nay, Tổng cục TCĐLCL đang là đơn vị đầu mối 
tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn, 
phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương và các 
đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về hàng đối với sản phẩm, hàng 
hóa. Tổng cục cũng chủ động xây dựng kế hoạch, 
định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các bộ, ngành 
rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật. Đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng đã chia sẻ, cơ quan đang nỗ lực trong các 
hoạt động xây dựng tiêu chuẩn để phục vụ tốt hơn 
trong công tác quản lý chất lượng.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng

ĐIỂM TIN KH&CN

Các thí sinh xuất sắc vinh dự nhận Giải thưởng.
Ngày 08/12/2018 tại Hà Nội, Công ty Honda Việt 

Nam (HVN) phối hợp với Học viện Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) đã tổ chức 

Lễ trao Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà 
khoa học trẻ Việt Nam - Honda Y-E-S Award 

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Thế Duy 
khẳng định, Giải thưởng đã đạt được nhiều thành tựu 
và đã được nhân rộng ra các quốc gia khác như Ấn Độ, 
Campuchia, Lào và Myanmar. Sau 13 năm tổ chức, 130 
trong số 1.141 lượt sinh viên tham dự được trao Giải 
thưởng Honda Y-E-S và 40 sinh viên được nhận Phần 
thưởng Y-E-S Plus khi thực tập hoặc tiếp tục các khóa 
học thạc sỹ, tiến sỹ tại Nhật Bản.

Nguồn: NASATI

Giải thưởng Honda Y-E-S Award

Gần 20.000 tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng đã được ban hành
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Kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KH&CN giữa Đức và Việt Nam

Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc 
phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng. Đặc biệt, ưu tiên trong các 
lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, tự động hóa, khoa học vật 
liệu. Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa 
trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn 
hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác này. Đặc biệt, ưu tiên trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa 
học, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, tự động hóa, khoa học vật liệu. Các đề xuất dự án cần phát triển các sản 
phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao

Thông tin đăng ký : 
Hạn nộp đề xuất: đến hết ngày 28/02/2019. Mẫu đề xuất có thể được tải từ trang web: www.zim.de/internationale-
ausschreibungen (phía Đức) hoặc trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ (phía Việt Nam): www.most.gov.vn.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Sau 10 năm hình thành và phát triển, Analytica Vietnam 
đã trở thành triển lãm thương mại hàng đầu trong lĩnh vực 
phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại 
Việt Nam. Triển lãm là sân chơi độc đáo và duy nhất dành 
riêng cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao lưu 
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệp và giới thiệu sản phẩm mới.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 chuyên ngành phân tích, 
công nghệ thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học 
được tổ chức vào ngày 03 – 05/04/2019 tại Trung tâm Hội 
chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), do Công ty Dịch vụ Hội 
chợ và Triển lãm Quốc tế IMAG - thuộc Messe Muenchen 
Group (Đức) phối hợp tổ chức cùng với Trung tâm Thông 
tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI).

Thông tin triển lãm:
Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về thiết bị thí nghiệm, 

phân tích, công nghệ sinh học và chẩn đoán - Analytica 
Vietnam 2019

Thời gian: Từ 03/04 - 05/04/2018

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

Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về thiết bị thí nghiệm, phân tích, công nghệ 
sinh học và chẩn đoán - Analytica Vietnam 2019
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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SÓNG SIÊU ÂM CAO TẦN, TS. NGUYỄN THỊ HIỆP  
TRƯỞNG BỘ MÔN KĨ THUẬT Y SINH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC 
QUỐC GIA TPHCM, ĐÃ TẠO RA HẠT KHOÁNG NANO CALCIUM PHOSPHATE 
ĐƯỢC DÙNG LÀM VẬT LIỆU Y SINH HAY ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI.

T
S. Nguyễn Thị Hiệp cho biết, hạt khoáng 
Calcium Phosphate được sử dụng cho 
nhiều mục đích khác nhau tùy theo thành 
phần tỉ lệ Canxi Photpho trong hợp chất sử 

dụng. Ngành thức ăn chăn nuôi sử dụng Calcium 
Phosphate làm phụ gia thức ăn gia súc gia cầm. Các 
ngành thực phẩm chức năng sử dụng để tổng hợp 
để bổ sung khoáng canxi cho bữa ăn hằng ngày của 
con người. Hạt khoáng Calcium Phosphate được sử 
dụng như vật liệu y sinh ứng dụng cho cấy ghép 
xương và xương nhân tạo hứa hẹn cho việc chữa trị 
và tái tạo lại các mô xương bị mất hoặc bị tổn thương 
do tai nạn, bệnh tật, hoặc lão hóa, hỗ trợ tái khoáng 
lớp men răng và phục hồi ngà răng bị tổn thương.

Theo TS. Hiệp, mặc dù có nhiều ứng dụng trong 
sản xuất và đời sống, nhưng Calcium Phosphate 
hiện chưa có đơn vị nào trong nước nghiên cứu và 
sản xuất. Vì vậy, Calcium Phosphate đang phải nhập 
ngoại từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc,… 
“Qua khảo sát thị trường, Calcium Phosphate nhập 
từ Hàn Quốc với giá thành khá cao, còn Calcium 
Phosphate nhập ngoại giá rẻ thường lẫn nhiều tạp 
chất” – TS. Hiệp cho biết.

Sau nhiều năm nghiên cứu, TS. Hiệp đã sử dụng 
công nghệ sóng siêu âm cao tần để tạo ra các hạt 
khoáng nano Calcium Phosphate. Với nguyên liệu 
ban đầu là Ca (NO3)2 4M và (NH4)2.HPO42M, dùng 
sóng siêu âm trong 2 giờ có kiểm soát pH, sau khi 
qua các công đoạn như lọc, sấy, nung sẽ thu được 
các hạt khoáng nano Calcium Phosphate. Với công 
nghệ này, hạt khoáng được đều, độ tan tốt, dễ định 
hình và hấp tụ canxi tốt hơn so với công nghệ truyền 
thống là kết tủa.

“Hạt khoáng nano Calcium Phosphate lần đầu 
tiên được sản xuất trong nước hoàn toàn tinh khiết, 
với giá thành giảm 20 lần so với sản phẩm tương 
đương nhập ngoại từ Hàn Quốc” –TS. Hiệp nói và 
cho biết, sản phẩm cũng là kết quả dự án của Công 
ty TNHH Đào Nguyễn đang được ươm tạo tại Khu 
Công nghệ cao TPHCM nhằm đưa kết quả nghiên 
cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Nguồn: Báo khoa học & Phát triển 

LẦN ĐẦU VIỆT NAM SẢN XUẤT HẠT 
KHOÁNG NANO CALCIUM PHOSPHATE

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

TS. Nguyễn Thị Hiệp giới thiệu về công nghệ tạo hạt 
khoáng nanoCalcium Phosphate
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Hệ thống này sử dụng một loạt 
các vi điện cực cấy vào não để giải 
mã trong thời gian thực, bao gồm 
các tín hiệu thần kinh liên quan 
đến ý định di chuyển chi. Ba người 
tham gia thử nghiệm có lưới điện 
cực được cấy vào một phần vùng 
não giúp kiểm soát chuyển động. 
Điều này làm có thể hiểu họ đang 
nghĩ đến việc di chuyển con trỏ 
trên màn hình. Những mẫu sau đó 
được gửi đến một con chuột ảo 
được kết nối không dây với máy 
tính bảng.

Chỉ sử dụng ý định của họ, 
những người tham gia có thể thực 
hiện một loạt các nhiệm vụ kỹ 
thuật số phổ biến bao gồm duyệt 
web và gửi email. Một người tham 
gia đã yêu cầu cửa hàng tạp hóa 
trực tuyến và chơi một cây đàn 
piano kỹ thuật số. Cô cho rằng nó 

trở thành “bản chất” thứ hai của 
mình. Hệ thống này thậm chí còn 
cho phép 2 người tham gia trò 
chuyện với nhau trong thời gian 
thực.

Tất nhiên, công nghệ kết nối 
não-máy tính đã được nghiên cứu 
trong khoảng một vài năm nay. 
Tuy nhiên, điểm nhấn ở BrainGate2 
chính là nó cho phép người dùng 
điều hướng các thiết bị hoàn toàn 
chưa được sửa đổi, bao gồm 
không có các tính năng hoặc chỉnh 
sửa đặc biệt. Báo cáo cho biết chỉ 
cần một vài chỉnh sửa cơ bản có 
thể làm cho hệ thống dễ tiếp cận 
hơn đối với người dùng.

Cũng theo nghiên cứu, những 
người tham gia có thể điều hướng 
giao diện người dùng một cách 
thoải mái mặc dù họ không có 
quyền truy cập vào tất cả các cử 

chỉ thường được sử dụng trên 
máy tính bảng (ví dụ: nhấp và kéo, 
cảm ứng đa điểm…). Một số trong 
những hạn chế này sẽ được khắc 
phục bằng cách kích hoạt các tính 
năng trợ năng được tìm thấy trong 
hệ điều hành Android hoặc các 
chương trình của bên thứ 3. Ngoài 
ra, việc sửa đổi bố cục bàn phím 
hệ điều hành Android cũng sẽ làm 
tăng khả năng nhập.

Về cơ bản, những phát hiện 
cho thấy cách giao tiếp và di động 
của hệ thống mới cho những 
người bị bại liệt mà không cần 
phải sử dụng đến những công 
nghệ chỉnh sửa đặc biệt, giúp họ 
có thêm nhiều suy nghĩ tích cực 
hơn trong cuộc sống.

Nguồn: vietnamnet

NÃO CẤY GHÉP CHO PHÉP NGƯỜI BỊ 
LIỆT BIẾN Ý NGHĨ THÀNH VĂN BẢN
BRAINGATE2 CÓ THỂ LÀ VŨ KHÍ GIÚP MANG ĐẾN ĐIỀU KỲ DIỆU CHO NGƯỜI BỊ BẠI LIỆT TRONG 
TƯƠNG LAI. BA NGƯỜI BỊ LIỆT TỪ CỔ XUỐNG ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM, NƠI HỌ 
CÓ THỂ SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG THÍ ĐIỂM ĐỂ NHẮN TIN CHO BẠN BÈ, DUYỆT WEB VÀ PHÁT 
NHẠC NHỜ HỆ THỐNG MẢNG ĐIỆN CỰC CÓ TÊN BRAINGATE2. ĐIỀU NÀY CÓ THỂ CÓ TÁC ĐỘNG 
LỚN ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BỆNH THẦN KINH, CHẤN 
THƯƠNG HOẶC MẤT CHÂN TAY.
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1. Dấu chấm hết cho vấn nạn 
giả mạo
Với sự trỗi dậy của Bitcoin và 
các đồng tiền mã hóa khác, 

công nghệ blockchain đã được phát 
triển rộng rãi. Công nghệ này có thể 
giúp mang lại những ứng dụng với 
hiệu quả rất cao. Blockchain về cơ 
bản là một sổ cái phân phối, trong đó 
nó tạo ra một cơ sở dữ liệu bảo mật 
chứa đựng toàn bộ lịch sử của mọi 
thông tin được nhập vào. Công nghệ 
blockchain có thể được ứng dụng vào 
bất kỳ thứ gì cần đến bảo mật.

Đặc biệt, công nghệ này có tiềm 
năng ứng dụng để đấu tranh với vấn 
nạn giả mạo. IBM gọi các “vân tay số 
chống can thiệp” siêu nhỏ của họ là 
các “mỏ neo mã hóa”, và chúng sẽ 
được nhúng vào các sản ph ẩm hay 
các kiện hàng ghi lại toàn bộ hành 
trình từ nhà sản xuất đến người dùng. 
Người dùng có thể xem lịch sử bằng 
cách quét nhãn tag đính kèm.

2. Máy tính lượng tử
Máy tính lượng tử hiện vẫn 
còn rất giới hạn, chủ yếu xuất 
hiện tại các phòng labs, dù đã 

có rất nhiều cải tiến. Máy tính lượng 
tử có thể thực hiện một khối lượng 
khổng lồ các phép tính cùng lúc so với 
máy tính truyền thống, và điều này 
mở ra khả năng giải quyết những vấn 
đề hiện không thể giải quyết được.

IBM tin rằng 5 năm là quãng thời gian 
đủ để các máy tính này bước từ 
phòng labs ra với người dùng đại 

NHỮNG CÔNG NGHỆ  SẼ MANG LẠI 
TÁC ĐỘNG LỚN  TRONG 5 NĂM TỚI

IBM RESEARCH ĐƯA RA DANH 
SÁCH “5 IN 5” MỖI NĂM MỘT 
LẦN, TRONG ĐÓ LIỆT KÊ 
NHỮNG CÔNG NGHỆ CÓ 
TRIỂN VỌNG TÁI ĐỊNH HÌNH 
XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA 
TRONG 5 NĂM TIẾP THEO.

NĂM NAY, DANH SÁCH CỦA 
IBM TẬP TRUNG VÀO HAI LĨNH 
VỰC CHÍNH LÀ BẢO MẬT VÀ 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI). 

chúng.

3. Công nghệ mã hóa lưới
Đưa máy tính lượng tử đến 
tay người dùng đại chúng 
cũng đồng nghĩa với việc 

chúng có thể bị sử dụng để hack ngay 
cả những lớp mã hóa tốt nhất. Đó là 
lý do tại sao IBM phát triển một công 
nghệ mã hóa lưới không thể bị hack, 
trong đó giấu đi những dữ liệu nhạy 
cảm bên trong những khung lưới đa 
chiều được giám sát chặt chẽ. Những 
cấu trúc lưới như vậy dày đặc và 
phức tạp đến nỗi các nhà nghiên cứu 
tin rằng không một thuật toán nào sẽ 
có thể bẻ gãy được chúng, cho phép 
các máy tính truyền thống trụ vững 
trước các làn sóng tấn công mạng 
lượng tử.

4. AI sẽ vượt qua những định 
kiến của con người
Là con người, chúng ta luôn 
coi trọng một nhóm người này 

hơn so với nhóm khác, dù vô tình hay 
hữu ý. Điều này đôi lúc được phản 
ánh lên AI. IBM tin vào điều đó và 
đang phát triển một dự án tương tự 
cho phép AI phát hiện ra những mâu 

thuẫn và sẽ cho phép chúng vượt qua 
định kiến này, đưa ra những quyết 
định không hề bị ảnh hưởng bởi bất 
kỳ yếu tố nào.

5. Cảm biến sinh vật phù du
Không có gì quan trọng hơn 
nước. Đó là thứ mà toàn nhân 
loại phụ thuộc vào. Nhưng 

chúng ta lại không thể theo dõi nguồn 
cung nước trong thời gian thực. Các 
cảm biến chỉ có thể tìm kiếm các tín 
hiệu cụ thể và bỏ qua những thứ khác 
xâm nhập vào dòng nước. Sinh vật 
phù du - những vi sinh vật tìm thấy 
trong dòng nước - có thể đóng vai trò 
các cảm biến tự nhiên.

Có thể thấy, danh sách công nghệ 
trong tương lai của IBM nghe có vẻ 
khá hợp lý nếu chúng ta nhìn lại 
những công nghệ tương ứng đang có 
ngày nay. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ 
phải chờ đến năm 2023 mới biết 
được bao nhiêu trong số này thực sự 
diễn ra.

 Nguồn: WonderfulEngineering
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Đây là kết quả bình chọn 
trực tuyến do tạp chí Science 
thực hiện và lấy ý kiến của 
chính các độc giả. Khoảng 
12.000 người đã lựa chọn 
công nghệ quan sát sự phát 
triển ở cấp độ tế bào là đột 
phá khoa học của năm 2018. 

Tổng biên tập tạp chí Sci-
ence, Tim Appenzeller nhận 
định các công nghệ này đã 
tạo ra những thước phim kỳ 
diệu chưa từng có về cách 
thức một tế bào đơn phát 
triển thành những mô phức 
tạp và các cơ quan của một 
động vật trưởng thành.

Các chuyên gia cho rằng 
những biện pháp này sẽ làm 
thay đổi khoa học trong các 
thập kỷ tới, vén lên tấm màn 
bí mật sau các hiện tượng tự 

nhiên như lão hóa, tái tạo vết 
thương và bệnh tật. 

Bài viết trên tạp chí Sci-
ence cho rằng sự kết hợp 
các công nghệ này sẽ giúp 
con người hiểu khi nào thì 
các gene trong tế bào bắt 
đầu biến đổi để giúp tế bào 
đó có thể thực hiện những 
chức năng đặc thù của mình. 

Kết quả là con người sẽ 
có khả năng theo dõi sự phát 
triển của các sinh vật và các 
cơ quan từ cấp độ tế bào.

Các biện pháp hiện đại 
này được xây dựng dựa trên 
công trình từng đoạt giải No-
bel Y học 2002 của nhà khoa 
học John Sulston và các 
đồng nghiệp. 

Bài viết trên tạp chí khẳng 
định công nghệ này đã khởi 
đầu cho một cuộc cách mạng 
tế bào. 

Rất nhiều công trình khoa 
học trong năm qua đã tập 
trung vào cách ứng dụng 
công nghệ này vào nghiên 
cứu tế bào con người để tìm 
hiểu sự hình thành, tái tạo 
và những vấn đề ở cấp độ 
tế bào khi con người mắc 
các bệnh như ung thư, tiểu 
đường và các dị tật về thể 
chất./.

Nguồn: Vietnamplus

TẠP CHÍ SCIENCE BÌNH CHỌN SỰ KIỆN 
KHOA HỌC ĐỘT PHÁ CỦA NĂM 2018
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Chuyển giao công nghệ 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ - BÀI TOÁN KHÓ 
CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC 

P
hát triển thị trường công nghệ (TTCN) là một 
trong những định hướng chính của hoạt 
động khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện 
nay. Trong đó, việc định giá công nghệ được 

xem là một yếu tố quan trọng để khai thác, thương 
mại hóa và chuyển giao công nghệ (CGCN). Nhiệm 
vụ này là căn cứ quan trọng cho cả bên giao công 
nghệ lẫn bên nhận công nghệ để thực hiện chuyển 
giao công nghệ thành công. Tuy nhiên cho đến nay, 
định giá công nghệ thế nào cho đúng vẫn đang là một 
bài toán khó. Về lý thuyết tài chính, giá trị của một tài 
sản chính là giá trị chiết khấu của dòng tiền trong 
tương lai, thật không may, dự đoán dòng tiền trong 
tương lai của một công nghệ thật sự vẫn là một ẩn 
số. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây: 

Năm 22 tuổi, Thomas Edison sáng tạo ra máy 
điện tín. Trong đầu ông ta nghĩ, bán nó với giá 3.000 
đô là cao, và nếu bán được 5.000 đô là trúng đậm. 
Một lần Edison tiếp một khách hàng đặc biệt, tướng 
Efferts. Sợ ra giá 5.000 đô khách hàng từ chối. Vì thế 
nhà sáng chế mới khôn ngoan hỏi tướng Efferts rằng 
“ngài định mua nó với giá bao nhiêu?”. Tướng Efferts 
trả lời “máy này giá 40.000 đô là hợp lí” . Thế là cuộc 
buôn bán diễn ra một cách chóng vánh vì bên nào 
cũng sợ đối phương đổi ý.

Trong câu chuyện này, người bán - Thomas 
Edison nghĩ mình bán được giá quá cao, còn người 
mua - tướng Efferts thì nghĩ mình đã mua chiếc máy 
với giá quá hời. Vì sao có sự chênh lệch đến vậy? Đó 
chính là yếu tố chất xám của công nghệ. Edison định 
lượng sản phẩm bằng sức lao động và trí tuệ mình 
bỏ ra, còn vị tướng kia định lượng sản phẩm bằng 
tính ứng dụng của nó. 

Vậy công nghệ được định giá như thế nào?
Theo thông tư số 31/2011/TT-BKHCN ngày 15 

tháng 11 của Bộ Khoa học & Công nghệ Hướng dẫn 

nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức 
đánh giá, định giá công nghệ thì “Định giá công nghệ 
là hoạt động xác định giá của công nghệ”. Khi định 
giá công nghệ chúng ta cần xem xét công nghệ theo 
các nội dung cơ bản như sau: 

• Đặc tính cơ bản của công nghệ :Mức độ
cơ giới hóa, tính mới của công nghệ, tỷ lệ sản phẩm 
công nghệ cao khi áp dụng công nghệ, tuổi thọ của 
công nghệ và mức độ hao mòn vô hình, nguy cơ 
cạnh tranh của các công nghệ tương tự, tỷ lệ sản 
phẩm công nghệ cao, 

• Tính ưu việt của công nghệ khi sử dụng:
các giải pháp hợp lý hóa sản xuất khi áp dụng công 
nghệ, tính vượt trội, sự an toàn, các tác động đến môi 
trường, mức chi phí hoặc tiêu hao năng lượng, mức 
tăng lợi nhuận từ bán sản phẩm sau khi sử dụng 
công nghệ 

• Những vấn đề liên quan như : Phạm vi
chuyển giao công nghệ, công nghệ độc quyền, 
chuyển giao lần đầu hay thứ cấp, chuyển giao toàn 
bộ hay một phần, chuyển giao kèm hay không kèm 
quyền sở hữu công nghiệp, tính hợp lý khi sử dụng 
nguyên liệu sẵn có trong nước, tại địa phương, tính 
hợp lý  tính hợp lý khi sản phẩm của công nghệ được 
sử dụng thay thế hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu 
sang các thị trường nước ngoài và khi định giá các 
công nghệ trong từng ngành hoặc nhóm ngành cụ 
thể có thể xem xét thêm các nội dung khác phù hợp 
với đặc thù của ngành hoặc nhóm ngành đó.

• Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến
phương thức sử dụng chuyên gia định giá công 
nghệ, phương thức sử dụng hội đồng định giá công 
nghệ, tiêu chuẩn của chuyên gia định giá công 
nghệ…

Theo tác giả Nguyễn Trọng trong cuốn “Định giá công 
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nghệ - Phương pháp luận và ứng dụng” công nghệ 
được định giá theo các phương pháp sau: 

Định giá công nghệ dựa trên giá thành tạo ra 
công nghệ : Theo phương pháp này thì tổng cộng 
các chi phí ước tính tương đương có thể sử dụng 
thay thế hoặc tái tạo (ở thời điểm hiện tại). Chi phí 
sản xuất, tiêu thụ bao gồm chi phí sản xuất, chi phí 
Marketing và chi phí phân phối.

Ưu điểm của phương pháp này là tương đối đơn giản 
và đáng tin cậy do có thể kiểm soát được các đại 
lượng tính giá bán sản phẩm.

Nhược điểm của phương pháp này là không tính đến 
lợi ích kinh tế hiện tại hoặc lợi ích tương lai phát sinh 
từ việc sử dụng công nghệ.

Định giá công nghệ bằng việc so sánh các 
công nghệ tương tự: Đối với phương pháp này thì 
ước tính được giá trị từ giá cả hoặc từ phí bản quyền 
so với các công nghệ tương tự. Phương pháp này 
phụ thuộc vào tình hình biến động của thị trường và 
theo thời kỳ về giá cả để định giá cho phù hợp, ví dụ 
như các nguyên vật liệu cát, đá... thay đổi theo mùa; 
các vùng miền núi, đồng bằng, thành phố... thay đổi 
theo địa lý và thị trường;…trên cơ sở đó, trong quá 
trình định giá cần tính yếu tố trượt giá vào trong dự 
thầu. Để có được kết quả tương đối chính xác từ 
phương pháp này, cần có các điều kiện sau: Một thị 
trương năng động với các công nghệ có thể so sánh 
được; các công nghệ có thể so sánh được bán ra với 
các điều khoản hợp đồng mua bán đã biết và các bên 
giao dịch độc lập và có thiện chí.

Ưu điểm của phương pháp này là tương đối đơn giản 
và dễ hiểu, nếu có các dữ liệu thích hợp.

Nhược điểm của phương pháp này là giá cả thường 
ít khi được tiết lộ khi thực hiện giao dịch hoặc nếu 
được cung cấp thì độ tin cậy cũng không cao; có sự 

khác nhau về địa lý, thị trường và công nghệ.

Định giá công nghệ bằng phần trăm doanh thu 
hoặc phần trăm giá bán của sản phẩm – dịch vụ ( 
trả tiền bản quyền / trả theo kỳ vụ - Royalty) 

Khi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ, lợi nhuận 
do công nghệ sinh ra được chia công bằng cho cả 
bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao theo cách 
có thể chấp nhận được. 

Ưu điểm : Đảm bảo lợi nhuận công bằng cho cả bên 
chuyển giao và bên nhận chuyển giao 

Nhược điểm : Việc phân chia lợi nhậu mà công nghệ 
mang lại cũng phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của 
công nghệ đó. Với công nghệ đã được phát triển đầu 
đủ, được chứng minh qua quá trình thương mại sẽ 
bảo đảm lợi nhuận hai bên, tuy nhiên với công nghệ 
chưa trải qua quá trình thử thách rủi ro sẽ cao cho 
bên nhận chuyển giao 

Như vậy có thể thấy rằng định giá công nghệ là 
một quá trình có chủ kiến rõ nhằm xác định giá trị 
bằng tiền của tài sản và được dựa trên nguyên tắc và 
phương pháp xác định giá trị tài sản hữu hình hiện 
có. Để định giá thành công, thì các doanh nghiệp cần 
dựa vào sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn chuyên 
nghiệp khi phải đối mặt với thực tế định giá phức tạp. 
Việc định giá công nghệ có tính hướng dẫn bên mua 
và bên bán cân nhắc các điều kiện và các thỏa thuận 
để đạt được sự chấp nhận chung khi thương thảo và 
giá cuối cùng là do 2 bên quyết định và thấy hài lòng.

Hằng NT-Tham khảo : “Định giá công nghệ - Phương 
pháp luận và ứng dụng” – Tác giả Nguyễn Trọng – 
Nhà xuất bản Tri Thức 
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Hội thảo “Nông nghiệp thông minh - Cơ hội và thách 
thức trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam”

NGÀY 21/11/2018, TẠI HÀ NỘI, CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) TỔ CHỨC HỘI THẢO 

“NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG 

NGHỆ TẠI VIỆT NAM”.

ĐCuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang tác động 
mạnh mẽ đến nhiều lĩnh 
vực trong đời sống, đặc biệt 

là lĩnh vực nông nghiệp đang 
đứng trước sự cạnh tranh trong xu 
thế toàn cầu hoá. Các nhà hoạch 
định chính sách và các doanh 
nghiệp, người nông dân cần làm 
gì để thích ứng với xu thế đó? Đây 
là nội dung được tập trung bàn 
luận tại Hội thảo. Cũng tại Hội thảo 
này, các đại biểu đã được nghe 
chia sẻ xung quanh các vấn đề 
như: Nông nghiệp thông minh tại 
Việt Nam - cơ hội và thách thức; 
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong 
lĩnh vực sản xuất rau, hoa, quả - 
thực trạng và giải pháp; Xu hướng 
phát triển nông nghiệp số; thực 
trạng phát triển nông nghiệp thông 
minh trong khu vực Hợp tác xã.

Báo cáo tại Hội thảo cho thấy, 
trong giai đoạn 2013-2018, nông 
nghiệp Việt Nam đạt tăng trưởng 
2,55%/năm, kim ngạch xuất khẩu 
đạt trên 157 tỷ USD, bình quân đạt 
31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2% so 
với bình quân 5 năm trước. Năng 
suất lao động đạt 35,5 triệu đồng/
người, tăng gần 10 triệu đồng/
người so với năm 2012. Các kết 
quả đạt được nhờ sự đóng góp rất 
lớn của sự phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt 
trong sản xuất rau hoa quả từ 
khâu sản xuất cho đến quản lý 
chuỗi sản phẩm và thương mại 
hóa.

Về cơ hội và thách thức của 
Việt Nam khi bước vào nền nông 
nghiệp thông minh, Việt Nam có 
thuận lợi là nước sản xuất nông 
nghiệp làm nền tảng, thời tiết 
không quá khắc nghiệt, các chính 
sách đất nông nghiệp ở nước ta 
những năm qua đã từng bước tạo 
điều kiện để đưa nông nghiệp phát 
triển toàn diện. Tuy nhiên, những 
khó khăn mà Việt Nam gặp phải 
đó là thiếu hụt nguồn nhân lực 
chất lượng cao, chưa nhiều doanh 
nghiệp tham gia ứng dụng khoa 
học công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp…

Hiện nay, quá trình kết hợp 
những thành tựu trong công 
nghiệp với sự phát triển của nền 
nông nghiệp chính xác đang được 
đẩy nhanh. Những thành tựu này 
bao gồm cả hệ thống cơ sở dữ 
liệu trong nông nghiệp được số 
hóa, kết hợp cùng với công nghệ 
thông tin được áp dụng vào truyền 
tải dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân 
tạo, GPS, logistic trong việc thúc 

đẩy quá trình tối ưu hóa trong sử 
dụng phương tiện cơ giới, trang 
thiết bị tự động hóa nhằm giảm 
thiểu sức lao động và tăng năng 
suất. Để thúc đẩy nền nông nghiệp 
Việt Nam phát triển, theo các 
chuyên gia, Nhà nước cần có 
những sách hỗ trợ thiết thực, hiệu 
quả hơn nữa để khuyến khích các 
nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, 
người dân tham gia ứng dụng 
công nghệ trong thời đại công 
nghiệp 4.0. Đồng thời, tăng cường 
phối hợp giữa các chuyên gia về 
lĩnh vực công nghệ thông tin với 
các chuyên gia về lĩnh vực nông 
nghiệp để ngày càng hoàn thiện 
chương trình phần mềm ứng dụng 
công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp 
sao cho đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử 
dụng và phổ cập.

Nguồn : NASATI

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cung cấp thông tin về 
TechDemo 2018. Ảnh: VGP
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TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NHÀ SÁNG CHẾ KHÔNG CHUYÊN 

THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

T
ại buổi làm việc, ông 
Ngô Văn Tụ cho biết 
phương hướng của 
Công ty Vinasoy sắp tới 

là sẽ sử dụng nguyên liệu đậu 
nành của Việt Nam trồng với 
giống đậu nành do Công ty 
Vinasoy cung cấp thay cho 
nguyên liệu nhập khẩu với mục 
đích xã hội hóa, tạo việc làm cho 
người nông dân ở địa phương 
và đảm bảo sự chủ động về 
nguồn cung và chất lượng 
nguyên liệu. Vì vậy, để giảm giá 
thành và chuẩn hóa nguyên liệu 
đầu vào cho Vinasoy, Vinasoy 
đặt vấn đề với ông Phạm Văn 
Hát và Viện SCCN phối hợp 
nghiên cứu chế tạo các thiết bị, 
máy móc phục vụ cho chu trình 

trồng đậu tương từ khâu gieo hạt 
đến khâu thu hoạch tại các vùng 
nguyên liệu của Vinasoy. Tại 
buổi làm việc, Viện SCCN cũng 
đã cam kết hỗ trợ  ông Phạm 
Văn Hát trong vấn đề hoàn thiện 
thiết kế, module hóa các máy 
móc, thiết bị nói trên và chế tạo 
thử; đồng thời tư vấn, cung cấp 
các thông tin sáng chế có liên 
quan.

Sau khi trao đổi và thống 
nhất, Vinasoy đồng ý sẽ đặt 
hàng chế tạo các mẫu máy thử 
nghiệm và tổ chức chạy thử cho 
người nông dân trong vùng 
nguyên liệu được trải nghiệm và 
đánh giá. Nếu có được kết quả 
thử nghiệm tốt, Vinasoy sẽ 

khuyến nghị người nông dân 
trong vùng nguyên liệu đặt hàng 
các máy móc và thiết bị này.

Kết thúc buổi làm việc, ông 
Ngô Văn Tụ, Giám đốc điều 
hành Công ty Vinasoy đã mời 
ông Phạm Văn Hát và chuyên 
gia của Viện SCCN khảo sát 
thực tế tại vùng nguyên liệu 
Quảng Ngãi vào tháng 1/2019 
(thời điểm bắt đầu vào vụ mới) 
để có các số liệu đầu vào phục 
vụ cho việc nghiên cứu, triển 
khai thử nghiệm.

Nguồn: Viện Nghiên cứu sáng 
chế và Khai thác công nghệ -Bộ 
KH&CN 

VỚI MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ “NHÀ SÁNG CHẾ KHÔNG CHUYÊN” PHẠM VĂN HÁT 
(THÔN KIM ĐÔI, XÃ NGỌC KỲ, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG) MỞ RỘNG THỊ 
TRƯỜNG CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY MÓC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, TRONG 
THÁNG 12/2018, VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ 
(VIỆN SCCN) ĐÃ CỬ ĐOÀN CHUYÊN GIA THAM GIA BUỔI LÀM VIỆC GIỮA NHÀ 
SÁNG CHẾ PHẠM VĂN HÁT VÀ ÔNG NGÔ VĂN TỤ- GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG 
TY VINASOY TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA ÔNG PHẠM VĂN HÁT.
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V
ừa qua, tại Sở KH&CN 
tỉnh Trà Vinh, tổ chức 
họp Hội đồng xét giao 
trực tiếp thực hiện đề 

tài “Chuyển giao kỹ thuật sản 
xuất nghêu giống và ương dưỡng 
trong ao đất lót bạt” do Trung tâm 
Giống tỉnh Trà Vinh đăng ký chủ 
trì thực hiện, ThS Nguyễn Văn 
Hạnh đăng ký chủ nhiệm đề tài.

Trà Vinh có vùng bãi triều ven 
biển rộng, là môi trường rất tốt 
cho phát triển nuôi nghêu. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 06 hợp tác xã 
và 2 tổ hợp tác nuôi nghêu với 
nhu cầu con giống trên 400 triệu 
con hàng năm, dù có tiềm năng 
rất lớn về điều kiện tự nhiên để 
nuôi nghêu nhưng toàn tỉnh hiện 
chưa có cơ sở sản xuất và ương 
nghêu giống để phục vụ nghề 
nuôi nghêu ở tỉnh, các hợp tác xã 
và tổ hợp tác hiện nay chủ yếu 

mua nghêu giống ở ngoài tỉnh, 
như Bến Tre, Tiền Giang, Bạc 
Liêu…

Để phục vụ nhu cầu về nghêu 
giống tại tỉnh, từ năm 2014-2017, 
Trung tâm Giống tỉnh Trà Vinh đã 
tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ sản 
xuất và ương nghêu giống 
(Meretrix lyrata) nhân tạo trên ao 
đất lót bạt ở vùng ven biển tỉnh 
Trà Vinh”. Kết quả đề tài đã xây 
dựng thành công: Quy trình sản 
xuất nghêu cám trên ao lót bạt 
không mái che và Quy trình ương 
nghêu cám lên nghêu giống 
(5.000 - 10.000 con/kg).

Đề tài này triển khai nhằm 
chuyển giao kỹ thuật của kết quả 
nghiên cứu trên vào thực tế sản 
xuất của hợp tác xã nhằm chủ 
động sản xuất con giống phục vụ 
nghề nuôi. Điểm được chọn để 

ứng dụng chuyển giao trực tiếp 
là Hợp tác xã nuôi nghêu sò Tiến 
Thành - xã Long Hòa, huyện 
Châu Thành, với mục tiêu giúp 
Hợp tác xã nuôi nghêu sò Tiến 
Thành nắm được quy trình sản 
xuất và ương nghêu giống từ đó 
có thể tự sản xuất đáp ứng nhu 
cầu con giống cho hợp tác xã, 
giảm được chi phí và tăng lợi 
nhuận cho hợp tác xã, khắc 
phục được những hạn chế của 
việc phụ thuộc vào nguồn con 
giống mua từ ngoài tỉnh, đồng 
thời các hợp tác xã nuôi nghêu 
còn lại trên địa bàn tỉnh có thể 
cùng tham gia sản xuất để từng 
bước tiếp nhận công nghệHội 
đồng đánh giá cao tính thực tiễn 
của đề tài và thống nhất đề nghị 
thực hiện.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Công 
nghệ VN

TRÀ VINH: CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT SẢN XUẤT 
NGHÊU GIỐNG VÀ ƯƠNG DƯỠNG TRONG AO ĐẤT 
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CAM SÀNH HÀ GIANG :
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Từ năm 2016, loại quả ngọt 
này đã được đăng ký bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý. Thế nhưng, giống như 
một số nông sản nổi tiếng khác, 
cam sành Hà Giang luôn phải đối 
mặt với vấn đề bị mạo danh, 
nhất là khi hiện nay, gần 90% 
sản lượng cam sành Hà Giang 
được tiêu thụ bởi các kênh ngoại 
tỉnh.

Để bảo vệ thương hiệu, từ 2 
năm nay, Hà Giang đã triển khai 
dán tem truy xuất điện tử do 
doanh nghiệp viễn thông VNPT 
Hà Giang cung cấp, lên từng quả 
cam. 

Đồng thời, với mỗi sản phẩm 
được bán ra, sau khi mua, khách 
hàng có thể vô hiệu hóa thông tin 
của tem trên hệ thống, ngăn 
ngừa việc tái sử dụng tem vào 
mục đích làm giả. 

Khi quét mã, khách hàng 
cũng có thể tiếp cận những thông 
tin như tên sản phẩm, hộ sản 
xuất, số điện thoại, địa chỉ, giấy 
phép kinh, thành phần của sản 
phẩm,...

Năm 2017, với sự hỗ trợ của 
chính quyền tỉnh, VNPT Hà 
Giang đã cung cấp và kích hoạt 
trên 1,4 triệu tem QR code cho 
35 doanh nghiệp, HTX trồng cam 
VietGAP tại 3 huyện Bắc Quang, 
Quang Bình và Vị Xuyên. 

Bên cạnh việc dán tem, Hà 
Giang đang phối hợp với một 
công ty cung cấp giải pháp công 
nghệ để đánh giá khả năng triển 
khai công nghệ blockchain (chuỗi 
khối) trong giai đoạn 2019-2020. 

Những việc làm này đồng thời 
phục vụ 3 mục đích: kiểm soát 
chuỗi cung ứng cho người sản 
xuất, đảm bảo minh bạch thông 
tin cho người tiêu dùng và xây 
dựng cơ sở dữ liệu cho quản lý 
nhà nước. Về lâu về dài, theo 
ông Phạm Văn Duy, Phó Cục 
trưởng Cục chế biến và phát 
triển thị trường nông sản (Bộ 
NNPTNT), cam Hà Giang sẽ 
phải hướng đến xuất khẩu. Việc 
số hóa và ứng dựng các công 
nghệ điện tử trong lĩnh vực nông 
nghiệp như trên là một bước đi 
cần thiết.

Tuy nhiên, công nghệ 

Blockchain sẽ đòi hỏi tự động 
hóa quy trình và chi phí tốn kém 
hơn rất nhiều so với việc chỉ dán 
tem truy xuất. Khi đó, toàn bộ tất 
cả các khâu từ gieo trồng, chăm 
sóc, bón phân, thu hoạch, giao 
dịch mua bán, hợp đồng, vận 
chuyển,… đều phải được ghi lại 
cùng với dữ liệu thời gian; đồng 
nghĩa với việc không chỉ người 
nông dân mà còn toàn bộ nhà 
cung cấp vật tư, nhà máy chế 
biến, đơn vị vận chuyển, siêu thị, 
cửa hàng đều phải số hóa để 
tham gia vào chuỗi. Điều này cần 
thời gian và mỗi tác nhân tham 
gia phải có động lực rất lớn mới 
có thể xây dựng được.

Được biết, sản lượng cam Hà 
Giang năm 2018 vào khoảng 62 
nghìn tấn, chiếm khoảng 6% sản 
lượng cam cả nước; trong đó 
56,64% sản lượng đạt tiêu chuẩn 
thực hành nông nghiệp tốt 
VietGAP. 

Nguồn: Viện Nghiên cứu sáng 
chế và Khai thác công nghệ -Bộ 
KH&CN

HÀ GIANG ĐÃ TRIỂN KHAI DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ ĐANG XEM XÉT 
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ĐỂ TRUY XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG 
ỨNG ĐỐI VỚI CÂY ĂN TRÁI CHỦ LỰC LÀ CAM SÀNH.

Ứng dụng Blockchain vào chuỗi sản xuất cung 
ứng nông sản
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Sáng 16/12/2018 tại trụ sở 
Vườn quốc gia Pù Mát, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam phối hợp với Ban quản lý 
Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) 
miền Tây Nghệ An tổ chức buổi 
lễ chuyển giao mô hình Bảo tàng 
thiên nhiên - văn hoá mở; là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp nhà nước “Nghiên 
cứu xây dựng mô hình Bảo tàng 
thiên nhiên - văn hóa mở miền 
Tây Nghệ An” do Tiến sỹ Nguyễn 
Thiên Tạo làm Chủ nhiệm, Bảo 
tàng Thiên nhiên Việt Nam là 
đơn vì chủ trì thực hiện.

Tham dự buổi lễ có Đại diện 
Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ 
Khoa học và Công nghệ; PGS.
TS Nguyễn Trung Minh, Tổng 
Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam; GS.TS Nguyễn Hoàng 
Trí, Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy 
ban Quốc gia Chương trình Con 
người và Sinh quyển Việt Nam 
(MAB Việt Nam); PGS.TS Lê 
Xuân Cảnh, Ủy viên Hội đồng Di 
sản Quốc gia, đại diện.

Bảo tàng được hình thành với 

cách tiếp cận bảo tàng hiện đại 
kết hợp giữa thiên nhiên và văn 
hoá với con người là trung tâm. 
Lựa chọn Vườn quốc gia Pù Mát 
là nơi trưng bày mô hình bên 
cạnh các tuyến tham quan trải 
nghiệm thiên nhiên, văn hóa, 
sinh kế của người dân địa 
phương và chiêm ngưỡng cảnh 
quan thiên nhiên tại một số điểm 
thuộc vùng đệm của Khu DTSQ 
miền Tây Nghệ An. Đây là công 
sức không chỉ của các nhà khoa 
học, các chuyên gia, nhà quản lý, 
mà còn của cộng đồng người 
dân sinh sống tại vùng đệm của 
Khu DTSQ. Bộ KH&CN đã phối 
hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc 
gia UNESCO và MAB Việt Nam 
tiếp tục hỗ trợ cho các khu dự trữ 
sinh quyển thế giới ở Việt Nam. 
Đến nay, toàn bộ 09 Khu dự trữ 
sinh quyển đều có nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia nghiên cứu 
về các vấn đề bảo tồn đa dạng 
sinh học gắn liền với các vấn đề 
về phát triển kinh tế xã hội như 
du lịch sinh thái, bảo tồn văn 
hóa, sinh kế bền vững cho người 
dân,... góp phần vào phát triển 
bền vững cho địa phương. Các 
nhà khoa học trong lĩnh vực tự 

nhiên đã phối hợp liên ngành với 
các nhà khoa học trong lĩnh vực 
xã hội, văn hóa, dân tộc, du 
lịch,... để tìm ra những mô hình 
phát triển bền vững. Sản phẩm 
mô hình bảo tàng thiên nhiên mở 
là sản phẩm của một nhiệm vụ 
trong số đó góp phần nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo tồn 
đa dạng sinh học, bảo tồn văn 
hóa văn hóa và sinh kế người 
dân địa phương.

Bộ KH&CN với vai trò là 
Trưởng tiểu ban Khoa học Tự 
nhiên sẽ tiếp tục đồng hành và 
hỗ trợ Chương trình Con người 
và Sinh quyển, đẩy mạnh hoạt 
động của các khu DTSQ thế giới 
tại Việt Nam được UNESCO 
công nhận, thúc đẩy giao lưu 
hợp tác quốc tế với các Khu 
DTSQ các nước trên thế giới; 
thực hiện các chiến lược và 
chương trình hành động của 
MAB, hướng tới thực hiện và đạt 
được các mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, 
nhân văn và tự nhiên – Bộ 
KH&CN 

CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA: MÔ 
HÌNH BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA MỞ TẠI KHU DỰ TRỮ 

SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN 

Các đại biểu thăm quan trưng bày Bảo tàng thiên nhiên - văn hoá mở
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 Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỰ BÁO KẾT 
QUẢ VỀ SMARTPHONE “MADE IN VIETNAM” 

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ: 
Hệ thống cảm biến của TCChek giúp ghi lại các thông số nhiệt độ, lượng oxi hòa tan, chất rắn hòa tan, độ 

kiềm và chỉ số oxi hóa khử của môi trường nước. Kết quả phép đo sẽ được ghi lại và lưu trữ trên server. 
Người dùng có thể kiểm tra các thông số này từ xa qua máy tính bảng hoặc điện thoại di động.

 

Các cảm biến dưới phao giúp TCChek thu nhận được các thông số của môi trường nước. 

 

Hệ thống giám sát này được đặt trên một chiếc phao nhỏ và tích hợp khả năng định vị GPS. Chiếc phao 
này sẽ được neo lại một chỗ cố định. Trong trường hợp phao bị dịch chuyển ra khỏi vị trí ban đầu, hệ thống 
sẽ lập tức gửi tín hiệu cảnh báo tới người quản lý. 

 ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 
Các thông số môi trường có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lượng thức ăn cung cấp cho thủy sản 

nuôi trồng, làm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, trong trường hợp thông số của môi trường nước 
vượt quá ngưỡng cho phép thiết lập sẵn, hệ thống sẽ báo động tại chỗ và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua 
tin nhắn điện thoại, email. Điều này giúp hạn chế tối đa thiệt hại do tôm, cá hay các loại thủy sản bị chết khi 
nguồn nước ô nhiễm.

    LIÊN HỆ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T.C
• Địa chỉ: 509 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh.
• Số điện thoại: (028) 3837 8888
• Hotline: 1900 7188



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

21 

Công nghệ giúp thời gian 
chế biến mắm từ 13 
tháng còn 6 tháng, lượng 

mắm cốt thu được nhiều hơn 
30% so với phương pháp truyền 
thống.

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 
Công thức tối ưu sau khi khảo 

nghiệm được nhóm nghiên cứu 
lựa chọn, với cá cơm tươi từ 
ngoài biển đánh bắt về đưa vào 
muối theo tỷ lệ: cá tươi 20% 
muối.

Cá trộn được cho vào thùng 
chứa, chượp 4 - 5 ngày, bật máy 
bơm làm cho nước tại bể muối 
sau khi thẩm thấu qua lớp lọc 
(lưới, sỏi) chảy vào ống lọc, từ 
ống lọc nước mắm được bơm 
qua bể ổn nhiệt và đẩy trở lại vào 
bể chượp. 

Nhiệt độ thu được từ các hệ 
thống thu nhiệt năng lượng mặt 
trời bằng quá trình bơm tuần 
hoàn nước từ bể ổn nhiệt sang 
hệ thống thu nhiệt năng lượng 
mặt trời.

Quá trình bơm tuần hoàn này 

làm cho nước từ bể chượp đi 
qua bể ổn nhiệt và bơm trở lại 
vào bể chượp, giúp gia tăng nhiệt 
độ đồng đều trong bể chượp và 
tăng bề mặt tiếp xúc giữa hệ 
enzyme và các vi sinh vật với 
nguyên liệu cá muối trong bể. 
Cách làm này thay thế được 
hoàn toàn công đoạn náo đảo và 
giang phơi theo phương pháp 
truyền thống.   

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 
Nhờ bỏ các công đoạn phơi, 

đảo, lọc đã giúp giảm 2/3 nhân 
lực lao động so với phương pháp 
truyền thống. Công nghệ mới 
này giúp giảm 1/3 thời gian sản 
xuất nước mắm và góp phần 
tăng năng suất, chất lượng, giảm 
giá thành sản phẩm.

Để khắc phục hạn chế của 
công nghệ khi trời mưa, nhiệt độ 
thấp không thu được năng lượng 
mặt trời, nhóm nghiên cứu đã 
thiết kế, chế tạo hệ thống chuyển 
đổi cấp nhiệt bằng điện cho bể 
chượp, giúp đảm bảo sản xuất 

liên tục, giảm thiểu các tác động bất 
lợi của thời tiết đến quá trình sản 
xuất.

Ứng dụng công nghệ này các cơ 
sở sản xuất nước mắm không còn 
phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. 
Khi trời không có nắng, có thể dùng 
điện để đun nóng bể ổn nhiệt.

Áp dụng theo quy trình công 
nghệ mới đã rút ngắn thời gian chế 
biến nước mắm xuống còn 6 tháng 
so với công nghệ truyền thống 13 
tháng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ Hà Tĩnh 
SỐ 06, ĐƯỜNG LA SƠN PHU TỬ, 

PHƯỜNG NGUYỄN DU
Người đại diện:Phan Trọng Bình    

Điện thoại liên hệ:0393.856703

Dự án “Hoàn thiện công nghệ và 
thiết bị chế biến nước mắm quy mô 
công nghiệp ứng dụng năng lượng 
mặt trời”, thuộc Chương trình “Hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ và tổ chức khoa 
học công nghệ công lập thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” 
(Chương trình 592)- Văn phòng các 
Chương trình khoa học và công 
nghệ quốc gia

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM 
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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CÔNG NGHỆ TÁCH DẦU DỪA TĂNG 25% 
GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Phương pháp ly tâm, không sử dụng nhiệt độ cao giúp cho việc tách chiết dầu dừa hiệu quả mà không mất 
đi thành phần dinh dưỡng quý.

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 
Trước đây việc tách chiết thường phải xử lý ở nhiệt độ cao (trên 200 độ C) đã làm mất đi một lượng đáng 

kể thành phần dinh dưỡng trong dầu như các loại vitamin, axit béo (axit lauric, palmitic, oleic...).

Với công nghệ mới, dầu dừa được tách trực tiếp từ cùi dừa tươi, qua quá trình nghiền, ép, ly tâm.

Dầu dừa được sản xuất theo công nghệ ly tâm được gọi là dầu dừa nguyên chất hay dầu dừa tinh khiết 
(VCO). Công nghệ sản xuất VCO theo phương pháp không gia nhiệt đã và đang được áp dụng phổ biến tại 
nhiều quốc gia có sản lượng dầu dừa lớn trên thế giới như Philipin, Inđônêxia...

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 
Dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ không gia nhiệt đã đi vào hoạt động tháng 8/2017, tại Công ty 

TNHH Dừa Lương Quới với năng suất đạt 5.000.000 lít/năm (1.000 lít VCO/1 giờ) tương đương 15.000 trái 
dừa/giờ.Tỷ lệ thu hồi dầu đạt 99,92% hàm ẩm của dầu đạt 0,08%.

Nhờ đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất trên đã giúp nâng cao 25% giá trị cho sản phẩm dầu dừa tinh 
khiết khi xuất khẩu.

Cụ thể công nghệ mới đã nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm VCO từ trái dừa tăng trên 1.000 USD/tấn 
sản phẩm (công nghệ ép lạnh 4.000 USD/tấn, công nghệ mới trên 5.000 USD/tấn). Doanh thu đạt 750 tỷ đồng/
năm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN GIA, HỖ TRỢ:
Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng công nghệ 
C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04.38549438      Fax: 04.38545952   
Website: sinhhocthucnghiem.vn
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Hệ thống thiết bị chế biến thức ăn nổi cho cá
MÔ TẢ CÔNG NGHỆ
Chế biến thức ăn nổi cho cá bao gồm quy trình cơ bản: nghiền mịn, phối trộn, tạo hình viên nổi, sấy khô, 

làm nguội, sàng phân loại, phun chất dẫn dụ.
Thông số kỹ thuật:
- Các mức năng suất: 0,2 ÷ 0,5 tấn/h.
- Công suất lắp đặt: 70 ÷ 100 kW
- Thời gian nổi: 3 ÷ 4 giờ
- Tỷ lệ nổi: 98%
- Diện tích lắp đặt: 80 ÷ 100 m2

TECHMART ĐÃ THAM DỰ 

Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học & công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018

MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN Thương mại hoá

        PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO Thỏa thuận với khách hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN GIA, HỖ TRỢ

Viện Nghiên Cứu Thiết kế Chế Tạo Máy Nông Nghiệp. Địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà 
Nội.  Te.: 024.38547363. Fax: 024.38547366.
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Công nghệ sản xuất chế phẩm đa năng 
SAFE phục vụ nông nghiệp sạch

MÔ TẢ QUY TRÌNH CN/TB: 
 Chế phẩm đa năng SAFE được sản xuất bằng phương pháp chiết xuất các chất/nhóm chất có hoạt 
tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng lại các nhóm sâu bệnh, côn trùng hại cây trồng. Sản phẩm 
được tạo ra hoàn toàn dựa vào các nguồn nguyên liệu tự nhiên, không độc hại, thân thiện môi 
trường và đáp ứng được các tiêu chí sản xuất và phát triển bền vững, phục vụ cho lĩnh vực nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 Một số đặc tính kỹ thuật chính của chế phẩm đa năng SAFE:

- Dạng lỏng, màu nâu vàng đế đỏ, mùi dễ chịu
- Tan tốt trong nước
- Tỉ trọng d = 1,008 - 1,050
- Hàm lượng a xít hữu cơ tổng 4 - 6%
- Độ pH 2,90 - 3,40

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI :
Sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên nên an toàn và thân thiện môi trường. Công nghệ sản 
xuất đơn giản, phù hợp với qui mô đầu tư sản xuất nhỏ, trung bình. 

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO:
Chìa khóa trao tay và hỗ trợ kỹ thuật sau chuyển giao.

LIÊN HỆ: 
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Sạch Nghệ An
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 14, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0962239198; 0964177468
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SNACK NẤM 

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 
Snack nấm đông cô hướng đến mọi đối tượng người dùng bởi sản phẩm sử dụng nguồn nguyên 

liệu nấm chọn lọc, với hàm lượng đạm cao và đặc biệt là giàu khoáng chất, vitamin, công thức không 
sử dụng hóa chất bảo quản. Mang lại cho bạn nguồn dinh dưỡng và cảm giác khó mà ngừng ăn.

- Sản phẩm ăn liền dạng snack;

 - Hàm ẩm thấp, bảo quản ở điều kiện không có ôxy.

- Độ giòn – xốp cao, có vị ngọt dịu và có mùi hương nấm đích thực.

- Màu vàng nâu và viền ngoài có màu đen của lớp vỏ nấm

ƯU ĐIỂM : Quy trình sản xuất được tối ưu hóa, tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm chi phí và tăng 
năng suất sản phẩm, đem lại giá cả cạnh tranh.

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO: Chìa khóa trao tay, thỏa thuận với khách hàng 

GIÁ BÁN THAM KHẢO Thỏa thuận

THÔNG TIN LIÊN HỆ :Công ty TNHH Thực phẩm Hữu cơ Việt Nam. Địa chỉ: 112/36, Bùi Quang 
Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Tel.: (028) 62.958.098 - 0938.299.798 - 0975.299.798



TÌM KIẾM MÁY THU PHÁT SÓNG RADIO
Công Ty TNHH Địa Kỹ thuật và Môi trường cần , được dùng trong truyền dữ liệu không dây giữa 2 hoặc nhiều trạm 

với khoảng cách ngắn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất đầu ra 0-9 (0-20mW)

Tần số 418-455MHz

Tốc độ truyền không dây 2400, 4800, 9600, 19200 Baud

Tốc độ truyền tại chỗ 1200,2400,4800,9600,19200,38400,576
00 Baud

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

Người tìm mua: Người tìm mua: Nguyễn Xuân Thùy

ĐC: 695 Hoàng Hoa Thám, Ba đình, Hà Nội

ĐT: 0972527289 Email: thuyengeo@gmail.com

TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN HẤP TÔM
 Cty CP Thủy sản Thông Thuận, Cam Ranh cần mua dây chuyền hấp tôm lắp ráp tại Việt Nam. 

Thông số kỹ thuật:

- Công suất 400 kg/giờ. 

- Tiêu chuẩn đạt được là TC nước ngoài

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác: Tiết kiệm nhiên liệu, thời gian hấp ngắn nhưng vẫn đảm bảo độ chín của 
sản phẩm, độ hao hụt theo tiêu chuẩn.

Quy trình sản xuất như sau: Tôm sau khi lột vỏ, trộn tăng trọng được xếp vào khay và được lên xích hấp. 
Motor kéo xích hấp mang khay hấp đi vào buồng hấp. Nồi hơi cung cấp hơi nóng (hơi nước) cho hai hộp hơi 
(trên và dưới) và xích hấp để phun thẳng vào tôm và làm chín sản phẩm.

 Người tìm mua: Công ty CP Thủy sản Thông Thuận, Cam Ranh. Địa chỉ: Thôn Mỹ Thanh, xã Tam thịnh 
Đông, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ: Phan Hoàng Nam  Tel.: 0937306393.
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TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GIA CẦM TỰ ĐỘNG
Doanh nghiệp cổ phần Đầu mối gia cầm cần tư vấn lắp đặt gấp trong năm 2018  một dây chuyền giết mổ 

gia cầm tự động có công suất 500 con gà/giờ. Công ty cần  báo giá phí lắp đặt và giá thành thiết bị trước, 
sau đó sẽ đàm phán về quy trình thực hiện cũng như các bước tư vấn xây dựng dự án.

Dây chuyền bao gồm: Hệ thống băng chuyền treo móc gia cầm, Bộ phận xung điện giết gia cầm, Bộ phận 
cắt tiết, Hệ thống bồn nước sôi trụng lông gia cầm, Máy nhổ lông.

Người tìm mua: Hoàng văn Đức (Mob.: 0978194836)

Email: daumoigiacam@gmail.com

ĐC: 561A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp. HCM

TÌM KIẾM MÁY CHẺ TRE 
Bà Bùi thị thu Vân cần tìm mua máy chẻ tre để xây dựng tu viện bằng tre cho diện tích 200-300 mét vuông. 
Yêu cầu thiết bị cần gọn nhẹ, dễ di chuyển cho vùng xâu vùng xa. Là loại máy chuyên dùng để chẻ tre thành 
lát thô nguyên liệu dày, tạo phôi nguyên liệu cho máy chẻ tre lát mỏng. Máy chạy theo nguyên lý bóc tách 
thớ, sản phẩm ra nhẵn đều đẹp tiết kiệm được nguyên liệu và nh

ân công. Yêu cầu máy có nhiều lưỡi (2, 4 hoặc 6 lưỡi) để phục vụ cho công trình xây dựng tu viện.

Người tìm mua: : Bà Bùi Thị Thu Vân 

Địa chỉ : Chùa Ông Núi,. xã Phương Phi, huyện Cát Tiên, tỉnh Bình Định

Mob.: 0896404866

TÌM KIẾM MÁY HÚT CHỈ
Công ty TNHH Sợi TAINAN đang cần mua máy hút chỉ dư. Máy hút chỉ dư là thiết bị dùng cho công đoạn 

hoàn thành, dùng để hút chỉ dư và bụi sau khi đã may xong. Yêu cầu:

- Công suất 5HP-7HP (380v)

- Hút mạnh, tiếng ồn thấp, 

- Dễ  sử dụng và dễ di chuyển

Người tìm mua:   Công ty TNHH Sợi TAINAN Biên Hòa. 

Địa chỉ: Xã Bình Hiền, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Liên hệ: Nguyễn Thu Hiền, Mob. 0906111493
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TÌM KIẾM ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI 
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU (XỈ ĐỒNG)

Công ty tìm mua: 
Đơn vị tìm mua công nghệ là một công ty Singapore hoạt động nhiều năm trong ngành hàng hải và khai 

thác ngoài khơi xa. Công ty có một lượng xỉ đồng lớn và vật liệu phế thải từ các hoạt động làm sạch trong 
xưởng đóng tàu. Hiện tại công ty đã có một quy trình tái chế phế liệu thành xỉ đồng sạch để thay thế cát trong 
bê tông trộn sẵn cho ngành xây dựng. Toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu ở Singapore sản xuất khoảng 
300.000 tấn xỉ đồng hàng năm, hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào các hoạt động.

CHI TIẾT TÌM MUA CÔNG NGHỆ
Xỉ đồng là sản phẩm phụ được tạo ra từ quá trình sản xuất kim loại đồng. Xỉ đồng thường được sử dụng 

làm vật liệu mài cho các công đoạn thổi sạch trong xưởng đóng tàu. Sau khi thổi, xỉ đồng phế liệu đó không 
thể tái sử dụng cho công nghệ thổi làm sạch nữa mà được tái chế bằng cách sàng và rửa thành xỉ đồng sạch, 
sau đó được sử dụng làm chất thay thế cát trong bê tông trộn sẵn. Ôxít sắt và ôxit silic là hai thành phần chính 
trong xỉ đồng, chiếm khoảng gần 75% hoặc nhiều hơn. Các thành phần chính khác của vật liệu là oxit canxi, 
oxit nhôm và oxit magiê.

Công ty nhận thấy tiềm năng của vật liệu thải này trong các ứng dụng có giá trị cao hơn, phù hợp để triển 
khai tại Singapore, nên công ty đang tìm kiếm nhà cung cấp công nghệ hoặc cộng tác viên để cung cấp khả 
năng và công nghệ trong việc phát triển các ứng dụng hoặc các trường hợp sử dụng xỉ đồng hoặc làm sạch 
xỉ đồng.

Thông số kỹ thuật  Các đối tác công nghệ ưu tiên:
• Cung cấp khả năng thực hiện đánh giá công nghệ để xác định các ứng dụng mới có giá trị cao, tiềm năng 

phù hợp  triển khai tại Singapore
• Cung cấp các khả năng hoặc công nghệ để phát triển giải pháp tái chế xỉ đồng đã qua sử dụng hoặc xỉ 

đồng sạch trong các ứng dụng mới có giá trị cao 
• Cung cấp khả năng xác nhận công nghệ hoặc trình diễn công nghệ trong môi trường làm việc hoặc có 

liên quan
Các công nghệ được ưu tiên là các công nghệ có ít nhất TRL 4 (được xác thực trong phòng thí nghiệm) 

và phải đạt được TRL 9 (sẵn sàng đưa ra thị trường) khi kết thúc hợp tác
Các mô hình thương mại ưu tiên: 
• Hợp tác R & D
• Li xăng
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)
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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
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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


