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VINH DANH 74 CÔNG TRÌNH TRONG SÁCH VÀNG  
SÁNG TẠO VIỆT NAM 2019

SÁNG 23/8, TẠI HÀ NỘI, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT 
TRẬN TỔ QUỐC (UBTƯ MTTQ) VIỆT NAM, BỘ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) VÀ LIÊN HIỆP CÁC 
HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM PHỐI HỢP 
TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ “SÁCH VÀNG SÁNG TẠO 
VIỆT NAM” NĂM 2019, GỒM 74 CÔNG TRÌNH, GIẢI 
PHÁP SÁNG TẠO TIÊU BIỂU VỀ KH&CN.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Đây là hoạt động nhằm 
thiết thực kỷ niệm 74 năm 
Cách mạng tháng Tám, 
Quốc khánh 2/9 và chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 
kỳ 2019-2024; đồng thời cổ vũ, 
tôn vinh và khẳng định sự trân 
trọng đối với các tổ chức, cá 
nhân tiêu biểu có đóng góp hiệu 
quả trong hoạt động KH&CN, 
khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ, 
tinh thần đam mê lao động sáng 
tạo của người Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 

Ngân đánh giá cao việc MTTQ 
Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ 
KH&CN đã tổ chức tuyển chọn, 
biên tập và công bố Sách Vàng 
Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 
74 công trình, giải pháp sáng tạo 
KH&CN tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, 
trong những năm qua, MTTQ 
Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam, các bộ, ban, ngành, 
các tổ chức thành viên của Mặt 
trận và các địa phương đã công 
nhận và trao nhiều giải thưởng 

trong lĩnh vực KH&CN, thu hút 
đông đảo các nhà khoa học và 
các tầng lớp nhân dân quan tâm, 
hưởng ứng. Đã có nhiều công 
trình KH&CN được trao giải, từng 
bước được áp dụng vào thực 
tiễn, mang lại hiệu quả thiết 
thực, góp phần đẩy nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, 
những phong trào, hoạt động 
sáng tạo của MTTQ Việt Nam và 
các tổ chức thành viên sẽ truyền 
cảm hứng, niềm say mê sáng tạo 
cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi Lễ
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

toàn xã hội. Với trách nhiệm của 
mình, Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan 
tâm hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và giám sát việc tổ chức 
thực hiện để tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng 
dụng phát triển KH&CN.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch 
MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn 
cho biết, kế thừa và phát huy 
tinh thần làm việc khách quan, 
khoa học, từ 141 công trình, Ban 
Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn 
đã lựa chọn ra 74 công trình, 
giải pháp sáng tạo để giới thiệu 
trong Sách Vàng Sáng tạo Việt 
Nam năm 2019. Đây là những 
công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh 
vực, đã được kiểm nghiệm qua 
thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị 
hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất 
lượng cuộc sống, phát triển kinh 

tế, đảm bảo môi trường, chăm 
sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, 
nông nghiệp, quốc phòng, các 
giải pháp ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất, chế biến, tiết 
kiệm năng lượng, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 
và giá trị kinh tế của sản phẩm, 
hàng hóa.

 Chủ tịch MTTQ Trần Thanh 
Mẫn bày tỏ mong muốn tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ, quan 
tâm tích cực của Bộ KH&CN, các 
bộ ngành, tổ chức, đơn vị, cộng 
đồng doanh nghiệp liên quan để 
các công trình giới thiệu trong 
Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam có 
điều kiện triển khai ứng dụng 
vào thực tiễn, nâng cao năng 
suất lao động, cải thiện hơn nữa 
chất lượng cuộc sống, góp phần 
tích cực phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm đảm quốc phòng, an 

ninh, xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh 
đạo cũng đã trao chứng nhận 
của Ban Tổ chức và phần thưởng 
tặng các tác giả, nhóm tác giả có 
công trình, giải pháp sáng tạo 
được lựa chọn công bố trên Sách 
Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 
2019.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh và Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam Đặng Vũ Minh trao Giấy 
chứng nhận và Sách Vàng Sáng 
tạo Việt Nam năm 2019 cho các 
tác giả, đại diện nhóm tác giả

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông 

KH&CN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh  
cùng các đại biểu công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019
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Hội thảo với mục tiêu phổ 
biến kiến thức, chia sẻ 
kinh nghiệm áp dụng các 
giải pháp khoa học và 

công nghệ (KH&CN) nhằm nâng 

cao năng suất lượng và khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tham dự Hội thảo có ông Trần 

Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng 

cục TCĐLCL; đại diện lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị chức năng 

thuộc Tổng cục TCĐLCL; đại diện 

Lãnh đạo Sở KH&CN, Chi cục 

TCĐLCL một số tỉnh, thành phố.

 Phát biểu tại Hội thảo, Tổng 
cục trưởng Trần Văn Vinh nhấn 
mạnh, sau hơn 7 năm triển khai 
trong thực tế, với các hoạt động 
phổ biến, tư vấn, hướng dẫn của 
Chương trình, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã từng bước tiếp cận, 
nắm bắt và làm chủ một số công 
nghệ quản lý tiên tiến. Việc triển 
khai ứng dụng các hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng (NSCL), áp dụng 

các tiêu chí quản lý của mô hình 
Giải thưởng chất lượng Quốc 
gia… đã giúp cho hàng chục 
nghìn doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(SPHH), giảm chi phí sai lỗi, qua 
đó nâng cao năng suất lao động 
và khả năng cạnh tranh.

Theo Lãnh đạo Tổng cục 
TCĐLCL, truy xuất nguồn gốc 
(TXNG) và quản lý hoạt động 
TXNG đang là vấn đề được quan 
tâm đặc biệt trong giai đoạn 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP KH&CN HỖ TRỢ  
DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

NGÀY 30/8/2019, TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (TCĐLCL) TỔ CHỨC HỘI 
THẢO “CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG”.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại Hội thảo
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hiện nay, trong bối cảnh hàng 
giả, hàng nhái, hàng không 
rõ nguồn gốc xuất xứ đang là  
vấn nạn.

TXNG sẽ là giải pháp hữu hiệu, 
giúp người tiêu dùng hiểu rõ về 
hàng hóa mà mình lựa chọn; 
giúp doanh nghiệp khẳng định 
sự minh bạch, xây dựng hình 
ảnh, tăng khả năng cạnh tranh; 
giúp các cơ quan quản lý có thể 
truy xuất thông tin nhanh chóng 
chính xác, qua đó hạn chế nạn 
sao chép, làm giả sản phẩm…

Để tiếp tục các hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
NSCL, khả năng cạnh tranh, gắn 
với phát triển bền vững, hiện nay, 
bên cạnh việc tiếp tục nhân rộng 
các mô hình điểm về áp dụng 
hệ thống, mô hình, công cụ cải 
tiến NSCL, Bộ KH&CN đề xuất và 
được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Đề án triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc” (Quyết định số 100/
QĐ-TTg ngày 19/01/2019).

Đề án nhằm hoàn thiện hệ 
thống VBQPPL, tài liệu hướng 
dẫn về TXNG; đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động TXNG để phục 
vụ hội nhập quốc tế và nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, bảo đảm chất lượng, tính 
an toàn của sản phẩm, hàng hóa. 
Nâng cao nhận thức của xã hội, 
các cơ quan, tổ chức và doanh 
nghiệp về TXNG; đảm bảo công 
khai, minh bạch các thông tin 
TXNG của SPHH trên thị trường, 
cung cấp thông tin, kiến thức 
thiết yếu về TXNG.

Đại diện Trung tâm Mã số, 
mã vạch Quốc gia – ông Bùi Bá 
Chính trong bài báo cáo Hướng 
dẫn triển khai Truy xuất nguồn 

gốc tại hội thảo đã làm rõ lợi ích, 

vai trò của TXNG; trách nhiệm 

của cơ quan quản lý, doanh 

nghiệp, người tiêu dùng và các 

bên liên quan trong TXNG; mô 

hình thí điểm TXNG…

Bên cạnh đó, hội thảo còn đề 

cập đến các thông tin liên quan 

đến sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ, chứng nhận sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ; kinh nghiệm xây 

dựng mô hình sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ hướng đến phát 

triển nền nông nghiệp bền vững.

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều 

chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các 

công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng tiên tiến của các chuyên 

gia, doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng

 Hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐLCL một số tỉnh, thành phố. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP TẠO BỨT PHÁ 
CHO DOANH NGHIỆP

PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TP.HCM  
LẦN THỨ 11 - NĂM 2019 “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI  
ĐÔ THỊ THÔNG MINH”

Ngày 20/8/2019 đã diễn 
ra hội thảo “Thương mại điện 
tử - Giải pháp tạo bứt phá cho 
doanh nghiệp” do UBND tỉnh 
Bến Tre tổ chức, thu hút nhiều 
doanh nghiệp lớn nhỏ trong cả 
nước tham gia.

Hội thảo đã chia sẻ và cập 
nhật những thông tin 
về xu hướng phát triển 

thương mại điện tử trong nước 
và thế giới, định hướng phát 
triển thương mại điện tử cho 
doanh nghiệp; đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần 

ĐIỂM TIN KH&CN

kinh tế có thể tiếp cận với các 
nhà cung cấp giải pháp thương 
mại điện tử. Qua đó, từng bước 
xây dựng, phát triển, ứng dụng 

thương mại điện tử kết nối với 
các doanh nghiệp mạnh mẽ hơn.

Nguồn: Báo Khoa học và 
phổ thông

Sở thông tin và truyền thông 
TP.HCM vừa tổ chức buổi họp 
báo phát động “Giải thưởng 
công nghệ thông tin - truyền 
thông TP.HCM thứ 11 - năm 
2019” với chủ đề “Hành trình 
vươn tới đô thị thông minh” tại 
Trung tâm báo chí TP.HCM. Giải 
thưởng này hướng đến việc tôn 
vinh các sản phẩm, giải pháp 
ICT tiêu biểu, có tác động tích 
cực đến việc thực hiện đề án 
“Xây dựng TP.HCM trở thành đô 
thị thông minh giai đoạn 2017 – 
2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Giải thưởng sẽ được ban 
tổ chức xét và trao tặng 
ở 6 nhóm: 1. Doanh 

nghiệp có sản phẩm và giải 
pháp phần mềm tiêu biểu; 2. 

Doanh nghiệp có phần cứng 
tiêu biểu; 3. Doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ giá trị gia 
tăng tiêu biểu; 4. Đơn vị có ứng 
dụng CNTT-TT tiêu biểu; 5. Đơn 
vị, cá nhân có thành tích xuất 
sắc đóng góp vào sự phát triển 
CNTT-TT TP.HCM; 6. Sinh viên 
ngành CNTT-TT có thành tích 
nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Ban tổ chức giải thưởng – 

Sở thông tin và truyền thông 
TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ xét 
thưởng từ ngày 8/8 - 30/9/2019, 
và đánh giá hồ sơ từ ngày 1/10 
- 11/11/2019; dự kiến trao giải 
thưởng vào tháng 12/2019. Các 
công ty, đơn vị, cá nhân tham gia 
giải thưởng này sẽ không phải 
đóng bất kỳ khoản phí nào.

Nguồn: Báo Khoa học và 
phổ thông
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LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC  
VỀ VẬT CHẤT MỀM

Trong 02 ngày 23-24/8/2019, 
Hội Điện quang và Y học hạt 
nhân Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị khoa học toàn quốc 
thường niên lần thứ XXI tại 
thành phố Đà Nẵng. TS. 
Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng 
Cục Năng lượng nguyên tử, 
Bộ Khoa học và Công nghệ và 
PGS.TS. Vương Hữu Tấn, Chủ 
tịch Hội Năng lượng nguyên 
tử Việt Nam đã tham dự sự kiện 
quan trọng này.

Với chủ đề “An toàn 
trong điện quang và 
kỷ nguyên của trí tuệ 

nhân tạo”, Hội nghị nhằm 
tổng kết các thành tựu trong 
hoạt động chuyên ngành 
Chẩn đoán hình ảnh và Y học 
hạt nhân trong và ngoài nước 
thông qua các công trình 
nghiên cứu khoa học mới 
nhất, đặc biệt là xu hướng mới 
về ứng dụng các thiết bị y tế 
ứng dụng công nghệ bức xạ 

Ngày 15-7, Hội nghị khoa 
học vật chất mềm lần thứ nhất 
được tổ chức tại Trung tâm 
quốc tế Khoa học và giáo dục 
liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định). 

Hội nghị diễn ra đến hết 
ngày 20-7, là một trong 
những hoạt động của 

chuỗi sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” 
2019 do Hội khoa học Gặp gỡ 
Việt Nam tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của 
50 nhà khoa học tên tuổi trong 
lĩnh vực vật chất mềm từ 19 quốc 

gia trên thế giới. Tại hội nghị, các 
nhà khoa học sẽ trình bày và 
thảo luận về các nghiên cứu mới 
nhất về nhiều vấn đề của vật chất 
mềm từ vật lý cơ bản của chất 
lỏng, chất keo (colloids), tương 

tác bề mặt... đến những ứng 
dụng thực tiễn của nó trong vật 
liệu y sinh (biological materials) 
và vật liệu tổng hợp (polymer). 

Nguồn: Báo tuổi trẻ

HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXI

hiện đại, tích hợp trí thông 
minh nhân tạo nhằm nâng 
cao hiệu quả khám, chữa 
bệnh. Dưới sự chủ trì của 
GS. TS. Phạm Minh Thông, 
Chủ tịch Hội Điện quang và 
Y học hạt nhân Việt Nam, 
Hội nghị có sự tham gia 
của khoảng 1000 đại biểu 
là các nhà quản lý, chuyên 
gia, giáo sư, bác sĩ, kỹ thuật 
viên đến từ các cơ sở chẩn 
đoán hình ảnh, trung tâm y 
học hạt nhân, viện nghiên 
cứu, trường đại học trên 
cả nước. Bên cạnh đó, Hội 
nghị còn có sự tham dự của 
gần 100 chuyên gia, giáo sư 
y khoa hàng đầu đến từ các 
nước Mỹ, Nhật Bản, Pháp, 
Đức, Đan Mạch, Bỉ, Singapo, 
Trung Quốc, Bangladesh…

Nguồn: NASATI

ĐIỂM TIN KH&CN
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PHÁT TRIỂN CÂY SÂM VIỆT NAM CÔNG NGHỆ CAO 
TẠI LÂM ĐỒNG

Ngày 16/8/2019, tại TP Đà 
Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng, Hiệp 
hội Nhân sâm Hàn Quốc và công 
ty CP Sâm Việt VGC, tổ chức hội 
thảo quốc tế về “Phát triển sâm 
Việt Nam công nghệ cao lần thứ 
nhất tại Lâm Đồng”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã 
thảo luận, đánh giá, làm 
rõ các kết quả nghiên cứu 

trồng thử nghiệm sâm Việt Nam; 
quy trình, kỹ thuật canh tác 
công nghệ cao và định hướng 
phát triển, nhân rộng mô hình 
đến các doanh nghiệp và người 
dân để hình thành vùng sản xuất 
sâm Việt Nam công nghệ cao tại 

Nông sản Việt được bảo 
hộ và biết đến nhiều hơn khi 
Việt Nam tham gia Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - 
Liên minh châu Âu (EVFTA).

Thông tin được đưa ra tại 
hội nghị “Một số cam 
kết quan trọng về sở 

hữu trí tuệ và những điều 
cần lưu ý” trong EVFTA do 
Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Công thương tổ chức 
ngày 27/8.Trong hiệp định 
này, cam kết của EU với Việt 
Nam cao hơn cam kết của 
EU trong WTO, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp (gồm 
cả doanh nghiệp Việt) có thể 

39 CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CỦA VIỆT NAM CÓ CƠ HỘI  
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Lâm Đồng, phù hợp quy hoạch 

tổng thể phát triển dược liệu đến 

năm 2020, định hướng đến năm 

2030 và chương trình phát triển 

sản phẩm quốc gia đến năm 

2020, đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt.

Nguồn:Báo Nhân dân

xác lập và bảo vệ thành quả 
đầu tư cho hoạt động sáng 
tạo, đổi mới công nghệ, mẫu 
mã, bao bì đến nhãn hiệu sản 

phẩm và dịch vụ dễ dàng hơn. 

Nguồn: Cục Năng lượng 
nguyên tử

ĐIỂM TIN KH&CN
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TRIỂN LÃM MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY 2019
Thời gian: Từ 20/11 đến 23/11/2019

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

Quy mô dự kiến: ~750 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc và phụ kiện dệt may; Máy móc và phụ kiện may mặc; Xơ, sợi 
filament, sợi..; Vải chế biến; Vải theo kết cấu; Phụ kiện trong ngành dệt may..; Công nghiệp da giày 
và nguyên phụ liệu..

Nguồn: tradepo.vn

TRIỂN LÃM SẢN PHẨM NGŨ KIM VÀ DỤNG CỤ CẦM TAY 2019
Thời gian: Từ 04/12 đến 07/12/2019

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: ~300 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Dụng cụ các loại: Cầm tay, điện, khí nén, bảo dưỡng, mài, cắt gọt, làm vườn, 
hàn,..; Thiết bị gia cố; Ngũ kim xây dựng và DIY; Khóa, sản phẩm an toàn và bảo hộ lao động..

Nguồn:tradepo.vn

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

BA DỰ ÁN  
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CỦA VIETTEL

CHĂM SÓC SỨC KHỎE, QUẢN LÝ 
RỪNG, AN NINH MẠNG LÀ NHỮNG 
LĨNH VỰC ĐƯỢC VIETTEL ĐẦU TƯ 
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
VÀI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY.

“Tại Viettel, trí tuệ nhân 
tạo được nghiên cứu 
ứng dụng trải dài ở 
hầu hết các hệ sinh 

thái khác nhau như y tế, giáo 
dục, giao thông, nông lâm 
nghiệp, ngân hàng số, thành 
phố thông minh cũng như 
thương mại điện tử”, Tiến sĩ 
Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ Lõi, Tổng 
công ty Giải pháp Doanh nghiệp 
Viettel chia sẻ về ý nghĩa các dự 
án AI tại Ngày hội trí tuệ nhân 
tạo (AI4VN), diễn ra vừa qua tại 
Hà Nội.

HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN NỘI 
SOI ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang 
Vinh, đây là hệ thống ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo đầu tiên ở Việt 
Nam đi sâu vào lĩnh vực nội 
soi, cụ thể là nội soi đường tiêu 
hóa, hỗ trợ phát hiện sớm một 
số bệnh. Bước đầu tiên, AI được 
huấn luyện giúp tự động xác 
định các vị trí của dạ dày: bờ 
cong nhỏ, thân vị, phình vị, tâm 
vị, môn vị, hang vị. Sau đó, AI hỗ 
trợ khoanh vùng bị tổn thương. 
Ở giai đoạn thử nghiệm, dự án 
tập trung phát triển thuật toán 
phát hiện viêm dạ dày mạn, ung 
thư dạ dày, bao gồm cả những 
tổn thương giai đoạn sớm.

Việt Nam là quốc gia có gánh 
nặng bệnh tật đường tiêu hóa 
đặc biệt là đường tiêu hóa trên 

cao. Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh 
cho biết, tỷ lệ mắc vi khuẩn 
Helicobacter Pylori là 70-80%, 
các bệnh lý loét dạ dày tá tràng 
tương đối phổ biến và ung thư 
dạ dày hiện đứng hàng thứ 3 
trong các bệnh lý ác tính. Điều 
này dẫn đến số lượng bệnh nhân 
có chỉ định nội soi tại các cơ sở 
y tế hiện thường xuyên quá tải. 
Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán của 
Viettel giúp các bác sĩ tự động 
xác định vị trí và dự đoán tổn 
thương của người bệnh.

“Hệ thống này được kì vọng 
trong tương lai có tốc độ xử lý 
kết quả nhanh và nâng cao độ 
chính xác lên đến 90% và trở 
thành công cụ hỗ trợ hiệu quả 
nhất cho các bác sĩ nội soi tại Việt 
Nam”, Tiến sĩ Vinh nhấn mạnh.

Báo cáo các lần thử nghiệm 

Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm công nghệ lõi, Tổng công ty Giải 
pháp doanh nghiệp Viettel.
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của Viettel tại một số cơ sở y tế 
tại Hà Nội cho thấy, khả năng 
phát hiện đúng vị trí dạ dày có 
thể đạt trên 85% và bước đầu 
có khả năng khoanh vùng tổn 
thương. Hệ thống này cũng 
được kỳ vọng giải quyết bài toán 
thiếu hụt bác sĩ nội soi tại nhiều 
tuyến y tế.

QUẢN LÝ RỪNG

Hệ thống ứng dụng AI trong 
quản lý lâm nghiệp ra đời từ bài 
toán quản lý rừng và các biện 
pháp cần thiết để bảo vệ nguồn 
tài nguyên đang bị khai thác cạn 
kiệt tại Việt Nam.

Công nghệ AI hỗ trợ việc 
thống kê tình trạng và diện tích 
rừng ở mọi khu vực trong lãnh 
thổ Việt Nam qua vệ tinh với ba 
ưu điểm: nhanh, hiệu quả và tính 
hệ thống trong quản lý.

Như tại một số điểm nóng 
về khai thác rừng trái phép, 
công nghệ AI tự động xác định 
điểm mất rừng đột ngột và ước 
tính diện tích biến mất. “Qua 

thử nghiệm, độ chính xác trên 
80%”, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh 
thông tin.

Hệ thống quản lý rừng ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo của Viettel 
còn phát hiện sớm và cảnh báo 
kiểm lâm can thiệp kịp thời các 
tác động từ thiên nhiên như 
cháy rừng, lũ lụt, sạt lở đất lâm 
nghiệp. Hệ thống giúp thu thập 
cơ sở dữ liệu từ rừng, tiến tới xây 
dựng bản đồ quản lý tài nguyên 
lâm nghiệp, bổ sung cho việc 
thiếu hụt 60% lực lượng kiểm 
lâm.

AN NINH MẠNG

“Giải pháp chống tấn công 
từ chối dịch vụ DDoS Viettel” là 
dự án cốt lõi trong bảo mật của 
Viettel.

DDoS là loại mã độc tấn công 
dễ thực hiện nhưng nguy hiểm 
bậc nhất hiện nay. Theo Tiến sĩ 
Vinh, thế giới đang sống trong 
thời đại công nghệ số, các thiết 
bị IoT rất phát triển. Dự kiến đến 
năm 2020 có khoảng 50 tỷ thiết 

bị, điểm yếu chung là bảo mật 
kém, 80% thiết bị có lỗ hổng bảo 
mật, dễ dàng lây lan khi nhiễm 
mã độc. Các doanh nghiệp hiện 
tại không có khả năng bảo vệ. 
Trung bình mỗi giờ, một doanh 
nghiệp có thể thiệt hại đến một 
tỷ đồng vì mã độc. 

Viettel đưa ra giải pháp an 
ninh mạng có thể giám sát được 
24/7 với các doanh nghiệp và tổ 
chức. Trí tuệ nhân tạo trong hệ 
thống có thể tự động học thích 
nghi với từng khách hàng. Triển 
khai trong một năm qua, hệ 
thống phát hiện được 100% các 
cuộc tấn công. Tổng thời gian 
xử lý thấp, lọt top 3 thế giới, chi 
phí tiêu tốn chỉ bằng 0.1% so với 
việc hợp tác với các chuyên gia 
hiện nay.

“So với một số sản phẩm 
tương tự hiện nay, hệ thống của 
Viettel tiết kiệm tới 90% chi phí 
cho khách hàng”, Tiến sĩ Nguyễn 
Quang Vinh chia sẻ.

Nguồn: Vnexpress

Hệ thống quản lý rừng do Viettel triển khai nếu được áp dụng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt lực lượng kiểm lâm hiện nay

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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T.S. Nguyễn Tấn Dũng - 
Trường ĐH sư phạm kỹ 
thuật TP.HCM cho biết, sản 
phẩm sau khi sấy khô như 

các loại rau, củ, quả, thịt và thủy 
hải sản … đạt độ ẩm yêu cầu để 
kéo dài thời gian sử dụng phục 
vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. 
Tuy nhiên, khi sản phẩm sấy khô 
để lâu vẫn bị mốc xuống màu, 
hư hỏng, làm giảm chất lượng 
sản phẩm mặc dù được bảo 
quản trong bao bì cách ly với 
môi trường bên ngoài.

Nguyên nhân chính là trong 
quá trình sấy mấn mốc không bị 
tiêu diệt, chúng co lại thành bào 
tử chờ cơ hội phát triển trong thời 
gian bảo quản. Để khắc phục vấn 
đề này, các doanh nghiệp thường 
sử dụng hóa chất bảo quản các 
sản phẩm sau khi sấy để ức chế 
sự phát triển nấm mốc có trong 
sản phẩm, nhưng khi sử dụng hóa 
chất bảo quản thì gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe người tiêu dùng, lại 
không thân thiện với môi trường. 
Do đó, vấn đề này nằm trong vòng 
luẩn quẩn, tồn tại của kỹ thuật và 
không lối thoát.

Trước tình hình đó, TS. 
Nguyễn Tấn Dũng cùng với các 

cộng sự thực hiện một dự án 
khoa học công nghệ (làm đề tài 
tốt nghiệp theo phương pháp 
Project Based Learning) là đã 
chế tạo thành công “Hệ thống 
sấy đối lưu thông minh tiệt trùng 
bằng tia cực tím DSDL-04”, quá 
trình sấy được kiểm soát rất chặt 
chẽ các thông số công nghệ như: 
nhiệt độ môi trường sấy, vận tốc 
tác nhân sấy, thời gian sấy để 
sản phẩm sau khi sấy đạt chất 
lượng tốt nhất, độ ẩm đạt yêu 
cầu và chi phí năng lượng đạt tới 
ngưỡng thấp nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống sấy 
điều khiển liều lượng tia cực 
tím theo chương trình để tiêu 
diệt toàn bộ tế bào nấm mốc 
có trong vật liệu và môi trường 
sấy. Vì vậy, sản phẩm sau khi sấy 
không cần thêm hóa chất bảo 
quản chống mốc mà vẫn không 
bị mốc trong suốt thời gian bảo 
quản. Đây là một trong những 
giải pháp về mặt công nghệ tối 
ưu đã khắc phục toàn bộ tất cả 
những nhược điểm đối với hệ 
thống sấy đối lưu thông thường 
khác hiện có.

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG HỆ THỐNG SẤY ĐỐI LƯU  
THÔNG MINH TIỆT TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM

KHÁC VỚI HỆ THỐNG SẤY ĐỐI LƯU THÔNG THƯỜNG, HỆ THỐNG 
SẤY ĐỐI LƯU THÔNG MINH TIỆT TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM LÀ 
MỘT GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
LIỀU LƯỢNG TIA CỰC TÍM THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TIÊU DIỆT 
TOÀN BỘ TẾ BÀO NẤM MỐC CÓ TRONG VẬT LIỆU VÀ MÔI 
TRƯỜNG SẤY. VÌ VẬY, SẢN PHẨM SAU KHI SẤY KHÔNG CẦN 
THÊM HÓA CHẤT BẢO QUẢN MÀ VẪN KHÔNG BỊ MỐC TRONG 
SUỐT THỜI GIAN BẢO QUẢN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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TS. Nguyễn Tấn Dũng  mong 
rằng: “Hệ thống sấy đối lưu thông 
minh tiệt trùng bằng tia cực tím 
DSDL-04 sớm được triển khai ứng 
dụng vào sản xuất tại các nhà máy, 
các doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm. Giá thành một hệ thống 
máy chỉ bằng khoảng từ 1/4 - 1/2 
so với ngoại nhập cùng một năng 
suất, sẽ phù hợp với các doanh 
nghiệp có quy mô sản xuất vừa và 
nhỏ, vốn đầu tư ít, thời gian thu hồi 
vốn ngắn. Hệ thống sấy được bảo 
hành 2 năm, trong khi đó hệ thống 
máy ngoại nhập bảo hành 1 năm 
nhưng không có tính năng tiệt 
trùng bằng tia cực tím, không điều 
khiển tốc độ tác nhân sấy, tiết kiệm 
năng lượng”.

Nguồn: Khoa học phổ thông
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VẬT LIỆU SIÊU DẪN CÓ ĐIỆN TRỞ NHỎ (GẦN BẰNG 0) NÊN CÓ THỂ 
DUY TRÌ DÒNG ĐIỆN TRONG THỜI GIAN DÀI VÀ TẠO TỪ TRƯỜNG RẤT 
MẠNH. BÊN CẠNH VẬT LIỆU ĐỒNG OXIT ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ 
LÂU, CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG VẬT LIỆU 
SIÊU DẪN ĐẦU TIÊN TỪ NIKEN OXIT.

Từ lâu, các nhà khoa học 
đã hy vọng chế tạo 
được các vật liệu oxit 
siêu dẫn từ niken, chất 

nằm ngay cạnh đồng trong 
bảng tuần hoàn hóa học. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy quá 
trình thực hiện gặp rất nhiều 
khó khăn. Hợp chất niken oxit 
nhóm nghiên cứu cất công 
chế tạo lại không có tính ổn 
định ở nhiệt độ cao khoảng 
600 độ C – mức nhiệt thông 
thường để chế tạo các chất 
siêu dẫn. Do đó, tiến sĩ 
Danfeng Li, trưởng dự án 
nghiên cứu và các cộng sự 
phải bắt đầu với một chất ổn 
định ở nhiệt độ cao rồi mới 
chuyển hóa sang dạng mong 
muốn ở nhiệt độ thấp hơn.

Chất ban đầu có dạng 
perovskite đặc trưng với cấu 
trúc nguyên tử hình kim tự tháp 
đôi chứa neodymi, niken và oxy, 
sau đó thêm xúc tác stronti. Đây 
là quy trình bổ sung hóa chất 
thông thường nhằm tạo thêm 
electron tự do trong vật liệu. 
Khi đó, electron sẽ bị rút khỏi 
nguyên tử niken, tạo các “lỗ 
trống” khiến niken trở nên kém 
ổn định và sẵn sàng cho bước 
tiếp theo: tạo lớp phim niken 
trên một bề mặt. Quá trình này 

đòi hỏi nhóm nghiên cứu mất 6 
tháng thử nghiệm.

Tấm phim sau đó sẽ được cắt 
thành những mảnh nhỏ, buộc 
lỏng bằng foil nhôm và cất trong 
ống nghiệm ngâm hóa chất giúp 
đẩy lớp phân tử oxy ra khỏi tấm 
phim với cơ chế tương tự như 
trò chơi rút gỗ. Sau quá trình 
này, tấm phim sẽ mang cấu trúc 
nguyên tử hoàn toàn mới, trở 
thành niken oxit xúc tác stronti.

Thí nghiệm sau đó cho thấy 
niken oxit biểu hiện khả năng 
siêu dẫn trong môi trường 
cực lạnh (9-15 độ K, tương 
đương-268 đến -264 độ C), song 

vẫn có khả năng biểu hiện ở 

những nhiệt độ cao hơn trong 

các thí nghiệm sắp tới.

Nghiên cứu được thực hiện 

bởi tiến sĩ Danfeng Li, kết hợp 

với Viện Khoa học Vật liệu và 

Năng lượng (Đại học Stanford) 

và Phòng thí nghiệm Gia tốc 

Quốc gia Mỹ - SLAC. Kết quả 

nghiên cứu được đăng tải trên 

tạp chí Nature.

Nguồn: https://phys.

org/news/2019-08-

superconductivity-nickel-

oxide-material.html

CHẾ TẠO VẬT LIỆU SIÊU DẪN ĐẦU TIÊN 
TỪ NIKEN OXIT
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Nhóm nghiên cứu đã khai 
thác các hạt nhỏ có kích 
thước khoảng 170 
nanomet, được làm từ loại 

polymer phân hủy sinh học. Mỗi 
hạt chứa hai chuỗi peptit - các 
chuỗi amino axit ngắn, được 
biểu hiện trong các tế bào u hắc 
tố. Sau đó, họ đã tiêm các hạt 
nano (hay “vắc-xin nano”) vào 
mô hình chuột bị ung thư hắc tố.

Sau đó, các nhà nghiên cứu 
đã kiểm tra hiệu quả của vắc-xin 
trong ba điều kiện khác nhau. 
Đầu tiên, vắc-xin được chứng 
minh là có tác dụng dự phòng. 
Vắc-xin được tiêm vào chuột 
khỏe mạnh. Kết quả là những 
con chuột không bị bệnh, nghĩa 
là vắc-xin có khả năng ngăn 
ngừa căn bệnh này.

Thứ hai, hạt nano được sử 
dụng để điều trị khối u nguyên 
phát: Sự kết hợp giữa vắc-xin 
mới và phương pháp điều trị 
miễn dịch đã được thử nghiệm 
trên mô hình chuột ung thư hắc 
tố. Việc kết hợp điều trị này đã 
làm chậm đáng kể sự tiến triển 
của bệnh và kéo dài tuổi thọ cho 
tất cả chuột được điều trị.

Cuối cùng, các nhà nghiên 
cứu đã xác nhận phương pháp 
của họ trên các mô lấy từ bệnh 
nhân di căn não do ung thư 
hắc tố. Điều này cho thấy vắc-
xin nano cũng có thể được sử 
dụng để điều trị di căn não. Các 
mô hình chuột bị di căn não do 
ung thư hắc tố giai đoạn cuối, 
đã được thiết lập sau khi cắt tổn 
thương u ác tính nguyên phát, 

mô phỏng giai đoạn lâm sàng. 
Nghiên cứu sử dụng đầu dò 
thông minh trong phẫu thuật 
u hắc tố dựa vào hình ảnh đã 
được phòng thí nghiệm của GS. 
Satchi-Fainaro công bố vào năm 
ngoái.

Theo GS. Satchi-Fainaro, 
nghiên cứu mở ra cơ hội sử dụng 
phương pháp vắc-xin trong điều 
trị hiệu quả ung thư hắc tố, ngay 
cả trong giai đoạn tiến triển nhất 
của bệnh. Nhóm nghiên cứu tin 
rằng nền tảng mới cũng có thể 
phù hợp để phát triển các loại 
vắc xin nano chống các loại ung 
thư khác.

Nguồn:  https://phys.org/
news/2019-08-scientists-

nano-vaccine-melanoma.html

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEL AVIV ĐÃ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC LOẠI VẮC-XIN NANO 
MỚI CHỐNG UNG THƯ HẮC TỐ, LOẠI UNG THƯ DA XÂM LẤN MẠNH NHẤT. CÁCH TIẾP CẬN SÁNG TẠO 
CỦA NHÓM CHO ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÀ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC NGĂN CHẶN SỰ 
PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ HẮC TỐ TRONG CÁC MÔ HÌNH TRÊN CHUỘT VÀ TRONG ĐIỀU TRỊ KHỐI U 
NGUYÊN PHÁT VÀ DI CĂN DO UNG THƯ HẮC TỐ. TRỌNG TÂM CỦA NGHIÊN CỨU LÀ SỬ DỤNG HẠT 
NANO LÀM NỀN TẢNG CHO LOẠI VẮC-XIN MỚI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP 
CHÍ NATURE NANOTECH.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN VẮC-XIN NANO MỚI 
CHỐNG UNG THƯ HẮC TỐ
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Ngày 18-6, hơn 100 đại 

biểu là lãnh đạo các Sở 

KHCN các tỉnh thành 

phía Nam; các nhà khoa 

học, lãnh đạo của các viện 

nghiên cứu, các trường đại học; 

đại diện quỹ đầu tư VietCapital, 

các bệnh viện lớn: bệnh viện 

Hoàn Mỹ, Mỹ Đức…, các doanh 

nghiệp lớn như: công ty dược 

phẩm Roche Parma Vietnam… 

đã tham dự hội thảo: “Kết nối 

nhu cầu công nghệ giữa Việt 

Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực 

công nghiệp sinh học” do Saigon 

Innovation Hub (SiHub) phối 

hợp với Cơ quan phát triển Công 

nghiệp sinh học Chuncheon - 

CBF (Hàn Quốc) tổ chức.

Thu hẹp khoảng cách giữa 

hoạt động nghiên cứu - phát 

triển (R&D) với nhu cầu thị 

trường

Trong chương trình, với sự 

kết nối của SiHub, đại diện lãnh 

đạo Sở KHCN TP Cần Thơ và Sở 

KHCN tỉnh Sóc Trăng đã ký biên 

bản hợp tác với CBF về việc đặt 

hàng nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ để giải quyết nhu 

cầu của các địa phương trong 

việc phát triển sản phẩm giá trị 

gia tăng cao từ nguồn nguyên 

liệu chủ lực bản địa, góp phần 

thu hẹp khoảng cách giữa kết 

quả nghiên cứu và nhu cầu thị 

trường trong lĩnh vực công nghệ 

sinh học.

SIHUB HƯỚNG TỚI TRỞ THÀNH 
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ KHU VỰC
KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CÔNG 
NGHIỆP SINH HỌC GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC ĐÃ 
BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN HỢP TÁC SÂU RỘNG HƠN KHI 
HÀNG LOẠT KÝ KẾT VỪA ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ HỖ TRỢ 
CỦA SIHUB.
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Hội thảo là cơ hội để các Sở 

ngành, cộng đồng doanh nghiệp 

và cộng đồng khoa học của Việt 

Nam chia sẻ nhu cầu công nghệ, 

lựa chọn những công nghệ phù 

hợp. Các giải pháp công nghệ 

của 6 doanh nghiệp Hàn Quốc 

tham gia chương trình đều phù 

hợp với thị trường Việt Nam như: 

bột chăm sóc răng miệng có thể 

ăn được, giải pháp giảm triệu 

chứng buồn nôn, chống say 

khi uống nhiều rượu bia; công 

nghệ sản xuất các nguyên liệu tự 

nhiên khác nhau ứng dụng vào 

phát triển các mỹ phẩm sinh học 

an toàn; công nghệ nuôi cấy vi 

sinh vật, cung cấp vi sinh vật hữu 

ích cho các ngành nông nghiệp, 

chăn nuôi, môi trường...

Hội thảo cũng giúp các đại 

biểu có cơ hội tiếp cận gần hơn 

phương thức tư duy về quy 

hoạch vùng trong phát triển 

kinh tế địa phương của Chính 

phủ Hàn Quốc thông qua sự hình 

thành và phát triển của CBF; mô 

hình và quy trình CBF đang thực 

hiện để hỗ trợ thương mại hóa 

kết quả nghiên cứu và phát triển 

từ các trường, viện, các công ty 

khởi nghiệp qua 4 bước: phát 

hiện công nghệ, ươm tạo, hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, và cuối 

cùng là tiến đến vốn hóa trên thị 

trường tài chính đại chúng.

GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ KHU VỰC

Trong khuôn khổ chương 

trình cũng đã diễn ra lễ ký kết 

biên bản về việc ủy quyền 

thương mại hóa sản phẩm và 

kết quả nghiên cứu giữa các nhà 

khoa học và đại diện các trường 

đại học với SiHub. Theo đó, đơn 

vị sẽ cung cấp các sự hỗ trợ cần 

thiết để thúc đẩy hiệu quả việc 

thương mại hóa các thành quả 

nghiên cứu khoa học của các cá 

nhân và tổ chức này.

Tính đến tháng 5-2019, 

đơn vị này đã và đang hợp tác 

chuyển giao thành công hơn 13 

công nghệ: công nghệ xử lý rác 

thải, công nghệ IoT trong nông 

nghiệp… từ các quốc gia như 

Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nguồn: tuoitre.vn

CBF là Cơ quan phát triển công nghệ sinh học có 
trụ sở tại thành phố Chuncheon, là nơi đầu tiên ở Hàn 
Quốc được chỉ định là thành phố thí điểm để nuôi 
dưỡng ngành công nghiệp sinh học và hỗ trợ toàn diện 
cho các công ty trong lãnh vực công nghệ sinh học của 
Hàn Quốc.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm kiếm hoặc 
chuyển giao công nghệ với các công ty thuộc CBF có thể 
gửi email về địa chỉ haminh@sihub.gov.vn
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CẢ NƯỚC HIỆN CHỈ CÓ 18 DÂY 
CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ PIC/S-GMP, 
EU-GMP, JAPAN-GMP, TRONG ĐÓ 
DƯỢC HẬU GIANG CHIẾM ĐẾN 2 
DÂY CHUYỀN.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ 
Y tế), tính đến ngày 
14/3/2019, cả nước hiện có 
222 nhà máy sản xuất 

thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, 
song chỉ có 18 dây chuyền sản 
xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế PIC/
S-GMP, EU-GMP, Japan-GMP. 
Trong đó, Công ty CP Dược Hậu 
Giang có đến 2 dây chuyền đạt 
chuẩn PIC/S-GMP và Japan-GMP.

Đại diện Dược Hậu Giang cho 
biết, PIC/S-GMP được cấp cho 
dây chuyền sản xuất thuốc bột 
sủi bọt và Japan-GMP được công 
nhận cho dây chuyền viên nén. 
Nhờ tiềm lực cơ sở hạ tầng tiên 
tiến, nhân sự tay nghề cao và sự 
hỗ trợ từ đối tác ngoại Taisho, 
doanh nghiệp chỉ mất 2 năm để 
được cấp các chứng nhận này.

Không lâu nữa, sản phẩm Dược 
Hậu Giang sẽ có mặt tại Nhật Bản 
– quốc gia tiêu thụ thuốc nhiều 
thứ 2 trên thế giới (sau Mỹ) và phủ 
sóng khắp Đông Nam Á. Sắp tới, 
Dược Hậu Giang sẽ tiếp tục nhận 
chuyển giao công nghệ từ đối tác 
Taisho (Nhật Bản) nhằm nâng cấp 
hàng loạt dây chuyền còn lại lên 
chuẩn quốc tế và thuận lợi vươn ra 
toàn cầu.

DHG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ 
SAU THƯƠNG VỤ CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ

Chính sách thu hút đầu tư 
nước ngoài vào trong lĩnh vực 
sản xuất và nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ được Dược Hậu 
Giang triển khai mạnh mẽ từ 
năm 2016. Trước đây, công ty 
có nhiều tập đoàn nước ngoài 
đến thương lượng hợp tác. 
Nhưng phải đến tháng 5/2016, 
Dược Hậu Giang mới đặt bút ký 
biên bản hợp tác chính thức với 
Taisho - nhà sản xuất dược nằm 
trong Top 5 Nhật Bản sau những 
cam kết rõ ràng.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác 
kinh doanh thông qua việc 
chuyển giao công nghệ sản 
phẩm của Taisho hoặc của đối 
tác để sản xuất tại nhà máy Dược 
Hậu Giang. Tiếp đến, hỗ trợ xuất 
khẩu sản phẩm Dược Hậu Giang 
đến các thị trường trong khối 
ASEAN, thị trường sẵn có của 
Taisho. Ngược lại, Dược Hậu 
Giang cũng nhập khẩu các sản 
phẩm chiến lược, có lợi thế cạnh 
tranh của đối tác để kinh doanh 
tại thị trường Việt Nam.

 Theo Tạp chí Khoa học, 
nghiên cứu và sản xuất ra một 
loại thuốc mới mất khoảng  

13-15 năm và chi phí lên đến 2-3 
tỉ USD. Việc tận dụng nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ sản 
phẩm của Taisho sẽ giúp Dược 
Hậu Giang “đi tắt đón đầu” tại thị 
trường trong nước và tiết kiệm 
hàng nghìn tỷ đồng ngân sách.

Theo cam kết hội nhập của 
WTO, để “mở đường” cho đối 
tác ngoại, Dược Hậu Giang sẽ 
chỉ phân phối các sản phẩm 
do chính mình sản xuất và sản 
phẩm của Taisho. Có thể hiểu 
đây là cái giá phải trả cho việc 
thương vụ hợp tác xuyên quốc 
gia, song giới đầu tư đánh giá, 
đây là thương vụ đầu tư siêu lời, 
về lâu dài lợi ích mà Dược Hậu 
Giang nhận được lớn hơn rất 
nhiều.

Sau hàng loạt thương vụ 
chuyển giao thành công hàng 
loạt công nghệ tiên tiến, có thể 
thấy, Dược Hậu Giang đang có 
tham vọng lớn trong việc củng 
cố vị thế “cánh chim đầu đàn” 
trong mảng tân dược cũng như 
vai trò người tiên phong mang 
thuốc Việt ra biển lớn.

Nguồn: tuoitre.vn
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KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỀ 
NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO  
VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 

VỪA QUA, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TÂY NINH 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NGHIÊN 
CỨU, CHUYỂN GIAO VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA  
TP. HCM.

Mục tiêu của Thỏa thuận 
hợp tác là tổng hợp 
thế mạnh của mỗi bên 
nhằm hợp tác giải 

quyết những vấn đề hai bên có 
khả năng và nhu cầu trong các 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao triển khai công 
nghệ trên nguyên tắc hợp tác 
song phương, bình đẳng, cùng 
có lợi.

 Ký kết thỏa thuận hợp tác 
về nghiên cứu, chuyển giao và 
triển khai công nghệ giữa Sở 
KHCN Tây Ninh và ĐH Bách Khoa 
TP.HCM.

Nội dung hợp tác về nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao và 
triển khai công nghệ gồm: hợp 
tác tổ chức giới thiệu, hội thảo, 
thực hiện các chuyên đề về khoa 
học công nghệ, đề tài khoa học, 
trao đổi kinh nghiệm và công tác 
quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học.

Phối hợp thực hiện các 
chương trình nghiên cứu, giải 
quyết những vấn đề phát sinh 
trong thực tiễn sản xuất của Sở 
Khoa học và công nghệ. Hợp tác 
thực hiện các đề tài nghiên cứu 
ứng dụng nhằm cải tiến, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, tăng 
năng suất lao động, đẩy mạnh 
ứng dụng các thiết bị, công nghệ 
mới vào sản xuất.

Tại buổi ký kết, đại diện 
Trường Đại học Bách Khoa đã 
giới thiệu tổng quan tình hình 
nghiên cứu từ năm 2019 – 2020 
của trường, định hướng chiến 
lược… Lãnh đạo hai bên đã trao 
đổi về nội dung hợp tác nghiên 
cứu và triển khai công nghệ toàn 
diện giữa ĐH Bách Khoa và Sở 
Khoa học và công nghệ Tây Ninh.

Nguồn: baotayninh.vn
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Đây là một hoạt động 

thuộc Dự án “Hỗ trợ Khoa 

học trong việc quản lý ô 

nhiễm khu vực Hà Nội” 

nằm trong khuôn khổ chương 

trình hợp tác giữa Viện Hàn Lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam với Viện Phân tích Hệ thống 

ứng dụng Quốc tế (IIASA) và 

được giao cho Trung tâm Nghiên 

cứu và Chuyển giao Công nghệ 

chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án là đóng 

góp vào các nỗ lực nhằm giải 

quyết vấn đề ô nhiễm không 

khí tại Hà Nội và các địa phương 

tại khu vực phía Bắc Việt Nam 

thông qua việc ứng dụng mô 

LỄ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG 
MÔ HÌNH GAINS-VIỆT NAM: 
ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

VỪA QUA, TẠI HÀ NỘI, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI VIỆN PHÂN TÍCH 
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG QUỐC TẾ (IIASA) TỔ CHỨC  
“LỄ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG MÔ HÌNH  
GAINS-VIỆT NAM”.
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

hình GAINS, một công cụ hỗ trợ 

quản lý chất lượng không khí 

được xây dựng bởi IIASA và điều 

chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

của Việt Nam.

Sau hơn 1 năm triển khai thực 

hiện, đến nay Dự án đã đạt được 

các mục tiêu đặt ra. Sự thành 

công đó có sự hỗ trợ của nhiều 

đơn vị trong và ngoài nước, đặc 

biệt là sự phối hợp trong việc 

đào tạo cán bộ của các Sở tài 

nguyên và môi trường. Để tăng 

tính thực tiễn của dự án, Trung 

tâm Nghiên cứu và Chuyển giao 

Công nghệ và IIASA tiến hành  

bàn giao các kết quả nghiên cứu, 

quyền sử dụng mô hình GAINS 

và tài liệu hướng dẫn cho các 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Hội thảo được khai mạc 

với bài phát biểu của Giám 

đốc Trung tâm Nghiên cứu và 

Chuyển giao Công nghệ, Giám 

đốc chương trình AIR, Viện Phân 

tích Hệ thống ứng dụng Quốc tế 

(IIASA).

 Tiếp theo đó, nhóm thực 

hiện dự án đã trình bày về các 

kết quả nghiên cứu  liên quan 

đến mô hình GAINS-Việt Nam và 

ứng dụng mô hình trong quản 

lý chất lượng không khí; Hiện 

trạng và dự báo mức độ phát 

thải và tác động sức khỏe do ô 

nhiễm không khí trên địa bàn 

Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên; 

Các kịch bản giảm phát thải và 

khuyến nghị chính sách cho các 

địa phương, đặc biệt là phần 

giới thiệu ứng dụng Craft village 

nhằm thu thập dữ liệu ở các làng 

nghề.

 Trong phần trao đổi, thảo 

luận, các khách mời là lãnh đạo, 

cán bộ Sở, Ban ngành quản lý 

môi trường, các nhà khoa học đã 

đưa ra những câu hỏi thể hiện sự 

quan tâm rất lớn đến cách thiết 

lập mô hình, các thuật toán, độ 

chính xác và ứng dụng sâu hơn 

của mô hình GAINS trong thực 

tiễn.

Kết thúc buổi lễ, các đại diện 

của Dự án đã trao quyền sử 

dụng mô hình GAINS cho 3 Sở 

Tài Nguyên và Môi trường Hà 

Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đây 

là một bước chuyển biến tích 

cực góp phần giải quyết vấn đề 

ô nhiễm không khí tại Hà Nội và 

các địa phương tại khu vực phía 

Bắc Việt Nam.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam
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PFIZER VIỆT NAM VÀ MEDOCHEMIE, NGÀY 10-1, KÝ KẾT THỎA THUẬN TRONG 
VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI THUỐC PHÁT MINH 
CỦA PFIZER TẠI VIỆT NAM. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN, 
MEDOCHEMIE, VỚI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG SẼ TUÂN THEO 
CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM PFIZER THUỘC CÁC 
LĨNH VỰC ĐIỀU TRỊ NHƯ NHÓM THUỐC KHÁNG SINH, TIM MẠCH...

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
SẢN XUẤT CÁC LOẠI THUỐC  

PHÁT MINH TẠI VIỆT NAM

Pfizer sẽ cung cấp các 
nguồn hỗ trợ thực địa, 
bao gồm các chuyên gia 
về chất lượng và chuyển 

giao kỹ thuật nhằm tạo điều 
kiện chuyển giao công nghệ 
các loại thuốc thiết yếu,  
và thuốc cấp cứu một cách 
hiệu quả.

Với việc chuyển giao công 
nghệ này sẽ giúp cải thiện năng 
suất và năng lực của ngành sản 
xuất dược phẩm trong nước 

trong việc sản xuất các loại 
thuốc phức tạp, thuốc mới phát 
minh. Đồng thời, tạo điều kiện 
giúp người bệnh tiếp cận quá 
trình chăm sóc và điều trị bệnh 
chất lượng hơn.

Chiến lược ngành dược 
phẩm đến năm 2030 cũng 
đã xác định thúc đẩy sự phát 
triển của ngành dược phẩm 
trong nước thông qua quan 
hệ hợp tác đổi mới và chuyển 
giao công nghệ các loại thuốc 

chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.

Theo đánh giá, với hơn 95 
triệu dân, Việt Nam là một thị 
trường mới nổi đang phát triển 
nhanh chóng ở châu Á. Tăng 
trưởng kinh tế ổn định và sự 
phát triển của các gia đình có 
thu nhập trung lưu đã làm tăng 
nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chất lượng 
cao, đặc biệt là dược phẩm.

Nguồn: Báo Nhân dân
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03

Công nghệ chào bán

MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG 2 BUỒNG 
DOUBLE CHAMBERS - HENKOVAC

Dòng máy mới hai buồng của chúng tôi rất tin cậy, bền bỉ và cung cấp tính linh hoạt trong việc sản 
xuất công suất lớn. Máy có thể được trang bị với cơ cấu nắp tự động và bán tự động cho sản xuất hiệu 
quả hơn. Máy đóng gói hai buồng cũng có thể được trang bị bơm bên ngoài.

Buồng chân không với các gốc tròn dễ dàng làm sạch và vệ sinh.
Dầm hàn không dây.
Thanh silicon có thể tháo lắp để làm sạch dễ dàng.
Bộ điều khiển kỹ thuật số LCD trực quan.
Tự động phát hiện các mức độ chân không tối ưu cho sản phẩm có độ ẩm cao, ngăn ngừa độ ẩm 

bốc hơi ra khỏi sản phẩm.
Đơn vị chào bán: 
Công ty THHH Công Nghệ Hoàng Long; 
Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10, Tp. HCM; 
Điện thoại: 028.38.398.999 or 028.38.398.777; 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KẸO ĐÓNG GÓI
Mô tả quy trình CN/TB:
Tính năng :
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; 
Email: bangtathienlong@gmail.com 
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO  
CÔNG TẮC ĐIỆN GIẬT DÂY

Mô tả quy trình CN/TB:

Công tắc giật dây được tác động bởi hệ thống dây giât 
được nối ở cả 2 bên cần giật. Cơ cấu chuyển mạch của công 
tắc hoạt động nhờ cam điện, hỗ trợ bởi lò xo lá. Công tắc 
giật dây cơ bản giống như 1 công tắc thường đóng. Khi giật 
dây công tắc, cơ cấu chuyển mạch sang vị trí “I”. Muốn khởi 
động lại thiết bị phải tác động cần phục hồi, cơ cấu chuyển 
mạch về vị trí “O”.

Ưu điểm CN/TB: 
Các thông số kỹ thuật của máy cho phép chuẩn đoán 

chính xác các bệnh về mạch máu não và bảo đảm được các 
tiêu chuẩn về an toàn trong y tế.

Đơn vị chào bán:
Viện Nghiên cứu cơ khí; 

Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 024 7644442; Email: narime@hn.vnn.vn 

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO  
TỦ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

Mô tả quy trình CN/TB:
Ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng công cộng có 

1 giải pháp tiết kiệm năng lượng hợp lý và hiệu quả. 
Khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 40%.

Ứng dụng trong các lĩnh vực: chiếu sáng đường 
phố, bến cảng, sân bay, nhà kho, bãi đậu xe, khu 
công nghiệp, quảng trường… Phù hợp với nhiều loại 
bóng đèn: đèn natri cao áp, đèn thuỷ ngân cao áp, 
đèn halogen kim loại, đèn huỳnh quang, nguồn sáng 
tổng hợp…

Loại nhỏ: 2÷10KVA, loại lớn đến 100KVA; tiêu 
chuẩn áp dụng: ISO9001:2008.

Ưu điểm CN/TB: 
Điều khiển số dùng bộ vi điều khiển, kèm theo bộ điều khiển dự phòng; Chế độ điều khiển: tự động/ 

bằng tay; Chức năng ổn áp giúp tăng tuổi thọ bóng đèn; Đặt thời gian đóng/ cắt, đặt thời gian tiết 
giảm, đặt phần trăm tiết giảm…; Cho phép cài đặt điều chỉnh cắt pha (cắt xen kẽ đèn); Chức năng điều 
khiển giám sát từ xa qua mạng GSM/GPRS (tuỳ chọn); Chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, tổn hao 
lớn, đường dây bị sử dụng điện trái phép; Màn hình LCD cài đặt và hiển thị các tham số. Cho phép đo

Đơn vị chào bán: 
Công ty CP Cơ điện ASO; 

Địa chỉ: km 15, quốc lộ 3, p. Tân Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên; 

Điện thoại: 0208.3645699; Email: nguyenthecuong@tnut.edu.vn 
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MÁY THỬ ĐỘ DAI VA ĐẬP 300J
Mô tả quy trình CN/TB:
Máy thử nghiệm va đập kiểu con lắc model ZBC2000 series là dòng sản phẩm 

máy thử nghiệm va đập kiểu con lắc của MTS System, được thiết kế kiểu dáng và 
kết hợp công nghệ cao cho kiểm tra độ bền va đập các vật liệu kim loại dưới một tải 
động. Máy thử được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp: sản xuất 
vật liệu kim loại, điều khiển chất lượng sản phẩm, trong các viện và trường đại học, 
trong nghiên cứu và phát triển (R&D)…. phù hợp với các tiêu chuẩn ISO R148, ISO 
R83, EN10045, ASTM E23…

Máy thử  nghiệm va đập tự động con lắc điều khiển bằng máy tính được ứng 
dụng để thử va đập Charpy của các vật liệu kim loại. Đây là thử nghiệm phá hủy mẫu bằng va đập một lần 
đầu búa con lắc vào rãnh chữ U hoặc chữ V đặt trên hai gối tỳ. Rãnh được đặt đối diện với bề mặt chịu va 
đập. Qua thử  nghiệm xác định được công va đập hoặc độ dai va đập.

Máy được điều khiển bằng hệ thống logic lập trình tiêu chuẩn công nghiệp để điều khiển búa va đập 
bằng bộ mã hóa góc quay đo liên tục vị trí của đầu búa với độ chính xác cao. Toàn bộ thiết bị được thiết kế 
trên khung máy chắc chắn và ổn định trong quá trình va đập và giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Các kết quả thử như công va đập, độ dai va đập, góc nâng của búa được tính toán, hiển thị và in ra tự 
động thỏa mãn hầu hết các yêu cầu của người sử dụng và phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN, ISO, ASTM.

Đơn vị chào bán: 
Công ty Cổ phần ATT Công nghiệp; 
Địa chỉ: Số 23, lô 13B, khu đô thị mới Trung Yên, phố Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 0243 -7832-028 / 0913 037 827

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ MÁY PHÂN TÍCH NHANH  
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA VẬT LIỆU

Mô tả quy trình CN/TB:

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

Ưu điểm CN/TB: 

- Thời gian phân tích nhanh: một vài phút, chi phí vận hành thấp - Sử dụng đơn giản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 
Việt - Độ ổn định và chính xác cao, an toàn, thân thiện với môi trường - Bảo hành, bảo trì nhanh chóng thuận tiện, chăm 
sóc khách hàng chu đáo. Giá cả hợp lý.

Đơn vị chào bán: 

Phòng Xúc tiến và Đầu tư công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ; 

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 024.39364018/0913051405; Email: techinvest@outlook.com.vn 
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THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BÓNG
Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị đo độ bóng  cho phép phạm vi cần thiết để đo bất kỳ bề mặt nào có độ bóng cao đến bề mặt 
không bóng, cung cấp giá trị định lượng về độ bóng đo được.

Độ bóng được đo bằng chùm tia sáng chiếu liên tục ở 1 góc nghiêng đến bề mặt cần đo và tiếp nhận 
lại tia sáng phản xạ đó. Các bề mặt khác nhau có  góc phản xạ khác nhau.

Thiết bị đo độ bóng  cho phép phạm vi cần thiết để đo bất kỳ bề mặt nào có độ bóng cao đến bề mặt 
không bóng, cung cấp giá trị định lượng về độ bóng đo được.

Thiết kế theo chuẩn châu Âu, thao tác đo thử nhanh, kết quả có độ chính xác cao. 
Chuyên dùng trong lĩnh vực các loại vật liệu sơn phủ như gỗ, bao bì in, kim loại, ....

Thông số kỹ thuật:

 Khả năng đo độ bóng với 3 góc : 20o, 60o & 85o

 Độ phân giải : 0.1 GU ( Đơn vị độ bóng)

 Bộ nhớ: 200 lần đọc/ góc  

 Kích thước: 190 x 110 x 60mm

 Nguồn: 4 x LR6 (AA)

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần ATT Công nghiệp; 

Địa chỉ: Số 23, lô 13B, khu đô thị mới Trung Yên, phố Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 0243 -7832-028 / 0913 037 827

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ DÒ KHUYẾT TẬT  
BẰNG SIÊU ÂM MẢNG ĐIỀU PHA VEO

Mô tả quy trình CN/TB:

Thiết bị dò khuyết tật bằng siêu âm mảng điều pha VEO ứng dụng kiểm tra khuyết tật đường hàn, 
dò khuyết tật chi tiết đúc, chi tiết gia công, bồn áp lực…công nghệ mới, hoạt động bằng pin khỏe phù 
hợp với mọi công trường khắc nghiệt nhất.

Máy kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm mảng điều pha (phased array) hay còn gọi là siêu âm dãy tổ 
hợp pha được ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra khuyết tật đường hàn, dò khuyết tật chi tiết đúc, chi 
tiết gia công, kiểm tra ăn mòn đường ống, bồn áp lực… với tốc độ kiểm tra nhanh chóng, hiển thị hình 
ảnh trực quan sinh động và chính xác.

Máy kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm mảng điều pha ứng dụng kiểm tra khuyết tật đường hàn, dò 
khuyết tật chi tiết đúc, chi tiết gia công, bồn áp lực… công nghệ mới, hoạt động bằng pin khỏe phù 
hợp với mọi công trường khắc nghiệt nhất.

Ứng dụng: máy kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm mảng điều pha (phased array) hay còn gọi là siêu 
âm dãy tổ hợp pha được ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra khuyết tật đường hàn, dò khuyết tật chi tiết 
đúc, chi tiết gia công, kiểm tra ăn mòn đường ống, bồn áp lực… với tốc độ kiểm tra nhanh chóng, hiển 
thị hình ảnh trực quan sinh động và chính xác.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần ATT Công nghiệp; 

Địa chỉ: Số 23, lô 13B, khu đô thị mới Trung Yên, phố Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 0243 -7832-028 / 0913 037 827

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ MÃ HÓA HÌNH ẢNH CHUẨN CÔNG NGHIỆP
Mô tả quy trình CN/TB:

Artel’s DigiLink platform cung cấp một giải pháo với chi phí thấp, thiết kế đơn giản sử dụng công 
nghệ mã hóa hình ảnh JPEG 2000 đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Một giải pháp lý trưởng cho việc truyền tải các tín hiệu HD-SDI chất lượng cao trên các mạng tương 
thích DVB-ASI, module DLC610 sử dụng nén lõi IntoPix để nén HD-SDI từ 80-180MB/s, sử dụng kỹ thuật 
nén JPEG 2000 video codestream và sau đó, được đóng gói với tất cả các âm thanh và dữ liệu phụ trợ vào 
DVB-ASI theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ưu điểm CN/TB: 

Kết quả DVB-ASI đã sẵn sàng để được truyền tải thông qua các liên kết sợi, Gig-E và/hoặc các mạng 
quang học để giải mã và phân phối tín hiệu số sử dụng một DLC610 theo tiêu chuẩn mã hóa JPEG 2000 
chuẩn công nghệ.

Đơn vị chào bán: 

Phòng Xúc tiến và Đầu tư công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ; 

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 024.39364018/0913051405; Email: techinvest@outlook.com.vn 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PIN TẾ BÀO NHIÊN LIỆU NHIỆT ĐỘ CAO 
(HT-PEM-FCS) SỬ DỤNG KHÍ GAS TỰ NHIÊN,  

PROPAN DIESEL… CỦA MỸ
Mô tả quy trình CN/TB:

Trenergi đã phát triển một loại công nghệ mới chế tạo pin tế 
bào nhiên liệu được gọi là HT-PEMFCs. Công nghệ này không chỉ 
được cấp bằng sáng chế hoạt động hiệu quả lớn hơn 40% hiệu suất 
điện - nhưng cung cấp nhiệt ở nhiệt độ rất hữu ích 160-180 độ C 
mà còn có thể được sử dụng để sưởi ấm không gian và cung cấp 
nước nóng.

Điều này có nghĩa là tổng số năng lượng có sẵn là hơn 80% năng 
lượng đưa vào. Thiết kế được cấp bằng sáng chế này mang lại hiệu 
quả gấp 2-3 lần so với các công nghệ pin nhiên liệu khác. 

HT-PEMFCs của Trenergi có thể hoạt động bằng việc sử dụng 
nhiều loại nhiên liệu khác nhau như khí gas tự nhiên, khí propan 
hoặc thậm chí nhiên liệu diesel. 

Ưu điểm CN/TB:

Ứng dụng để cung cấp giải pháp dự phòng cho hệ thống điện, nhiệt và nước nóng đồng bộ tại các 
khu dân cư, hộ gia đình, khu dân cư và cho nhiều mục đích thương mại khác.

Đơn vị chào bán: 
Phòng Xúc tiến và Đầu tư công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ; 
Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; 
Điện thoại: 024.39364018/0913051405; Email: techinvest@outlook.com.vn 
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01

02

03 Công nghệ tìm mua

1. TÌM KIẾM MÁY HẤP CHÈ XANH
Hiện tại công ty của chúng tôi muốn mua thiết bị hấp diệt men trong trà xanh, qua xem xét chúng tôi 

muốn mua  thiết bị từ quý công ty. Chúng tôi muốn xin thông tin chi tiết về thiết bị, cũng như giá hiện 
hành của thiết bị, nguyên tắc vận hành, model các thông số, và giá.

      Người tìm mua: Linh Linh, Email: linhlinh221115@gmail.com

2. TÌM KIẾM TÚI TẠO MÔI TRƯỜNG KỴ KHÍ - OXOID - UK
Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu đang tìm mua AN0025A - Túi tạo môi trường kỵ khí - 

Oxoid – UK. Mong công ty báo giá và tình trạng hàng giúp tôi.

Người tìm mua: Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu; Địa chỉ: Lầu 19, khu A, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đìn, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0919 487 444; Email: 
Email: info@global.pro.vn

3. TÌM KIẾM LÒ PHÁ MẪU VI SÓNG, QLAB PRO
Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ tài nguyên và môi trường Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam 

muốn tìm kiếm Lò phá mẫu vi sóng, QLab Pro với các thông số kỹ thuật như sau: 

- Công suất phá mẫu vi sóng: 1200 W

- Tần số vi sóng: 2450 Hz

- Nguồn điện: 220V, 50Hz, 20A

- Tốc độ hút thải: 150 CFM

- Số lượng bình phá mẫu tối đa: 10 bình đối với bình VHF, UHF và 30 bình đối với bình LVHF.

- Kích thước buồng phá mẫu: 390 x 340 x 305 mm

- Nhiệt độ phá mẫu tối đa: 300oC

-  Nhiệt độ điều khiển: 230oC

-  Kích thước: 580 x 610 x 640 mm

Đề nghị Quý đơn vị báo giá cho Công ty chúng tôi Lò phá mẫu vi sóng, QLab Pro với các thông số 
như trên.

Đơn vị tìm mua: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ tài nguyên và môi trường Việt Nam – Chi nhánh 
Hà Nam; Địa chỉ: Số 20, đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Điện thoại: 
0941.234.286
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Công nghệ tìm mua
4. TÌM KIẾM BỘ VẢI BỐ CHỐNG CHÁY  

OD510X1500X2MM CỦA VÒI THẢI TRO KHÔ

Công ty CP TMKT Hải Anh chúng tôi đang muốn tìm kiếm Bộ vải bố chống cháy OD510x1500x2mm 

của vòi thải tro khô với các tính năng như sau: Vải giãn nở chịu nhiệt: High Temperature Fabrics Silicone 

Impregnated Fiberglass Fabricse; Model: XGS0850; Nhiệt độ làm việc 260 độ C (500 độ F); Base fabric: 

550 độ C; Silicone rubber: 280 độ C; Khổ 350mm;

Người tìm mua: Bùi Nguyễn Thái Phương, Công ty CP TMKT Hải Anh; Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Gia Thy, 158 

– 158A Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (+84-28) 3517 8949; Fax: (+84-28) 3517 

8950; Email: info@haianhjsc.vn

5.  TÌM KIẾM TẤM CHỊU NHIỆT SILIC CACBUA
- Độ rỗng xốp: 37,9%

- Tỉ trọng: 2,22g/m3

- Cường độ chịu nén: 67,7Mpa

- Độ bền uốn cong: 27,3 MPa

- Nhiệt độ làm việc: <3000C

- Vật liệu: SiC-99,9 (Silic Cacbua)

- Độ thoát khí: 0,17m3/m2

Lưu ý: các tấm này có thể thoát khí qua bề mặt.

Người tìm mua: Bùi Nguyễn Thái Phương, Công ty CP TMKT Hải Anh; Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Gia Thy, 158 
– 158A Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (+84-28) 3517 8949; Fax: (+84-28) 3517 
8950; Email: info@haianhjsc.vn
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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


