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HỘI NGHỊ ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ASEAN LẦN THỨ 76 (COSTI-76) 

VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN
TRONG THỜI GIAN TỪ NGÀY 24-28/6/2019 TẠI BALI, INĐÔNÊXIA, 
HỘI NGHỊ ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
ASEAN LẦN THỨ 76 (COSTI-76) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN ĐÃ 
DIỄN RA VỚI SỰ THAM DỰ CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ASEAN,  
BAN THƯ KÝ ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC ĐỐI THOẠI ASEAN: EU,  
HOA KỲ, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

T rong khuôn khổ hoạt 
động của Hội nghị 
COSTI-76, các cuộc họp 
diễn ra bao gồm: Cuộc 

họp Tiểu ban Phát triển nguồn 
lực và cơ sở hạ tầng ASEAN 
lần thứ 54 (SCIRD-54); Cuộc 
họp SCRID và Nhóm Chuyên 
gia sở hữu trí tuệ ASEAN 
(AWGIPC); Cuộc họp lần thứ 7 
của Ban Tư vấn COSTI (BAC-7); 
Cuộc họp Nhóm đánh giá dự 
án (PAG), Phiên họp toàn thể 
của Hội nghị COSTI-76; Cuộc 
họp ASEAN với các đối tác đối 
thoại EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, 
Nhật Bản và Phiên họp ASEAN 
COSTI về vai trò của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 đối với các 
nước ASEAN tập trung trong 
các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, 
Internet vạn vật, tự động hoá, 
robotics.

Tại các cuộc họp này, các nước 
thành viên ASEAN đã tập trung 
thảo luận các nội dung sau: đánh 
giá tình hình triển khai Chương 
trình Hành động Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN 
(APASTI) giai đoạn 2016 -2025, 
báo cáo đánh giá 3 năm (2016 - 
2018) thực hiện APASTI; Lộ trình 
Đổi mới sáng tạo ASEAN giai 
đoạn 2019-2025; tiếp tục thúc 
đẩy cơ chế hợp tác với các đối tác 
đối thoại ASEAN nhằm khai thác 
có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ 
từ các Quỹ đối tác đối thoại như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn 
Độ, EU; tiếp tục thúc đẩy triển 
khai sáng kiến hợp tác như: Hội 
tụ hướng tới phát triển nền tảng 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo của ASEAN về thiên tai 
và ứng phó với biến đổi khí hậu; 
Cơ sở hạ tầng tính toán hiệu 
năng cao ASEAN...; tình hình và 
biện pháp tăng cường hơn nữa 

hiệu quả sử dụng Quỹ Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới ASEAN 
(ASTIF) đối với hoạt động hợp tác 
trong cơ chế COSTI.

Tại Hội nghị COSTI-76, Việt 
Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 
Ban Tư vấn COSTI nhiệm kỳ 2018-
2021. Theo đó, Việt Nam đã chủ trì 
Cuộc họp Nhóm Đánh giá dự án 
(PAG) và Cuộc họp lần thứ 7 của 
Ban Tư vấn COSTI (BAC-7), cùng 
các đại biểu tích cực thảo luận 
một số nội dung bao gồm: hướng 
dẫn liên quan đến quy trình đề 
xuất dự án; điều chỉnh khung đề 
xuất và đánh giá dự án, điều chỉnh 
Điều khoản tham chiếu của Nhóm 
PAG; biện pháp thúc đẩy hiệu quả 
để xuất, triển khai và đánh giá các 
dự án hợp tác trong cơ chế hợp 
tác COSTI.

Cũng tại Hội nghị COSTI-76, với 
vai trò là nước ASEAN điều phối 
quan hệ đối thoại với Nhật Bản, 
Việt Nam đã báo cáo cập nhật 
hoạt động hợp tác ASEAN-Nhật 
Bản trong khuôn khổ hoạt động 
COSTI và hoạt động dự kiến đăng 
cai tổ chức hướng tới việc đảm 
nhiệm Năm Chủ tịch ASEAN 2020 
của Việt Nam.

Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo ASEAN chính thức lần 
thứ 18 (AMMSTI-18), Hội nghị 
COSTI lần thứ 77 và các cuộc họp 
liên quan sẽ được tổ chức vào 
tháng 10/2019 tại Singapo.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

KHAI MẠC
 HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HẠT NHÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13

Tham dự Hội nghị có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ 

Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp, 
Tổng Cục trưởng Tổng Cục khí 
tượng thủy văn Trần Hồng Thái, 
Viện trưởng Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam kiêm Trưởng 
Ban Tổ chức Hội nghị Trần Chí 
Thành. Về phía quốc tế có bà 
Jane Gerado Abaya - Giám đốc 
Phòng Hợp tác kỹ thuật khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương của Cơ 
quan Năng lượng nguyên tử 
quốc tế,  Phó Đại sứ Pháp tại Việt 
Nam Olivier Sigaud và đại diện 
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, bà Nina 
Palmer.

Qua việc tiến hành phản biện 
một cách nghiêm túc của các Hội 
đồng khoa học, VINANST-13 đã 
chọn được 243 báo cáo, trong đó 
có 166 báo cáo được trình bày 
(Oral presentations) tại các Tiểu 
ban chuyên môn và 77 báo cáo 
dán bảng (Posters).

Phiên toàn thể của Hội nghị 
đã diễn ra ngay ngày 07/8 với 
15 bài trình bày của các diễn giả 
là các nhà khoa học và chuyên 

SÁNG NAY 07/8/2019 TẠI 
QUẢNG NINH ĐÃ DIỄN RA LỄ 
KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 
(VINANST-13) DO VIỆN NĂNG 
LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 
PHỐI HỢP VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (KH&CN) TỈNH 
QUẢNG NINH TỔ CHỨC.

gia hàng đầu đến từ các viện 
nghiên cứu, các trường đại học, 
các bệnh viện và các tổ chức uy 
tín trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử của Việt Nam và trên 
thế giới.

Ngoài Phiên toàn thể, Hội 
nghị có 6 Tiểu ban chuyên môn 
gồm:

- Tiểu ban A: Lò phản ứng, 
Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn 
nhân lực;

- Tiểu ban B: Vật lý hạt nhân, 
Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và 
Phân tích hạt nhân;

- Tiểu ban C: Ghi đo bức xạ, 
An toàn bức xạ và Quan trắc 
môi trường;

- Tiểu ban D1-D2: Ứng dụng 
kỹ thuật hạt nhân trong y tế, 
công nghiệp và các lĩnh vực 
khác;

- Tiểu ban D3-D4: Ứng dụng 
kỹ thuật hạt nhân trong nông 
nghiệp và Ứng dụng công nghệ 
bức xạ;

- Tiểu ban E: Hóa phóng xạ, 
Hóa bức xạ, Hóa học hạt nhân, 
Chu trình nhiên liệu, Công nghệ 
vật liệu hạt nhân, Quản lý chất 
thải phóng xạ.

VINANST là Hội nghị thường 
niên được tổ chức hai năm 
một lần kể từ năm 1996. Trong 
những lần tổ chức gần đây, Hội 
nghị KH&CN hạt nhân được Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
tổ chức với quy mô lớn và tầm 
khu vực. Hội nghị đã thu hút 
được sự quan tâm và tham gia 
của nhiều các chuyên gia, các 
nhà khoa học, các cán bộ khoa 

học trẻ, các cán bộ quản lý của 
các bộ, ngành, cơ quan, địa 
phương và nhiều đại biểu đến 
từ các quốc gia có nền KH&CN 
hạt nhân tiên tiến.

Tham gia VINANST-13 
tại Quảng Ninh từ ngày 07 
- 09/8/2019 có trên 350 nhà 
khoa học thuộc hơn 40 tổ chức 
khoa học, công nghệ và giáo 
dục đào tạo trong nước cùng 
nhiều chuyên gia, đại diện các 
tập đoàn, hoạt động trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử của 
Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, 
Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên bang Nga, 
Philippines, Singapore, Thái 
Lan, Morocco... Ngoài ra, Hội 
nghị còn có sự tham gia của 
các chuyên gia đến từ Cơ quan 
Năng lượng nguyên tử quốc tế, 
Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân 
châu Âu, Viện nghiên cứu Hóa-
Lý (RIKEN) và các chuyên gia 
đến từ các nước láng giềng như 
Lào và Campuchia.

VINANST-13 là một sự kiện 
khoa học quan trọng không chỉ 
đối với cộng đồng năng lượng 
nguyên tử Việt Nam mà còn có 
ý nghĩa lớn đối với thúc đẩy 
nghiên cứu khoa học, phát triển 
ứng dụng năng lượng nguyên 
tử của đất nước trong bối cảnh 
Việt Nam đang tích cực thúc đẩy 
khoa học công nghệ, ứng dụng 
năng lượng nguyên tử vì mục 
đích hòa bình.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 
KH&CN, Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam
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ĐIỂM TIN KH&CN

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG KIẾN  
VÌ CỘNG ĐỒNG NĂM 2019

Các tác giả có nghiên cứu, 
sáng kiến, ảnh hưởng tích cực 
cho cộng đồng giúp xóa đói 
giảm nghèo có cơ hội nhận giải 
cao nhất 50 triệu đồng.

Ngày 6/8, bốn cơ quan gồm 
Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Tổng liên đoàn 
lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã phát động cuộc 
thi “Sáng kiến vì cộng đồng” năm 
2019. Đây là lần thứ ba (bắt đầu 
từ năm 2015) cuộc thi được tổ 
chức nhằm tìm ra các sáng kiến, ý 
tưởng, dự án sáng tạo hỗ trợ cộng 

Ngày 27/7/2019, Hội thảo 
công nghệ Viet Tech Day Tokyo 
2019 với hai chủ đề chính là trí 
tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain 
đã diễn ra thành công tốt đẹp 
tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần 
thứ hai sự kiện được tổ chức 
(lần đầu vào tháng 12/2018), là 
dịp để cộng đồng người Việt ở 
Tokyo có dịp được trực tiếp lắng 
nghe và trao đổi với các chuyên 
gia hàng đầu trong lĩnh vực, 
cũng như định hướng sự nghiệp 
tương lai liên quan tới AI và 
Blockchain. 

Hội thảo đã thu hút sự tham 
dự của hơn 300 kỹ sư và 

cộng đồng người Việt quan tâm 
tới lĩnh vực AI và Blockchain. 
Sự kiện do Tổ chức cộng đồng 
người Việt làm việc tại Nhật Bản 
(VPJ), cộng đồng người Việt 

NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ AI
VÀ BLOCKCHAIN LỚN NHẤT CHO 
NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT 
(VIET TECH DAY TOKYO 2019)

nghiên cứu AI tại Nhật Bản (VJAI) 
cùng một số công ty công nghệ 
lớn của Nhật Bản (như Bizreach, 
LINE, Mercari, Money Forward...) 

và Việt Nam (BAP, VNEXT) tổ 
chức.

Nguồn: Tạp chí KH&CN  
Việt Nam

đồng, xóa đói giảm nghèo, phát 
triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi 
từ tháng 8/2019 đến hết tháng 

2/2020. Hội 
đồng cuộc 
thi là các 
nhà lãnh 
đạo, chuyên 
gia đại diện 
trong các 
lĩnh vực 
phát động  
cuộc thi sẽ 
chọn trao 
4 giải gồm, 

giải nhất (50 triệu đồng), giải nhì 
(35 triệu đồng), giải ba (25 triệu 
đồng), giải khuyến khích (10 
triệu đồng).

Nguồn:Vnexpress
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AUS4INNOVATION MỞ KHÓA ĐÀO TẠO 
VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thông tin được đưa ra 
trong buổi tiếp ông Choi Joo 
Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp 
Samsung Việt Nam của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh 
tại trụ sở Bộ KH&CN chiều 
ngày 24/7/2019.

Theo đó, dự án xây dựng 
tòa nhà dành cho hoạt 
động R&D sẽ có quy mô 

đầu tư khoảng 220 triệu USD 
với tổng diện tích 11.603 m2, 
diện tích sàn là 80.744m2 với 
quy mô tòa nhà gồm 16 tầng 
nổi, 3 tầng hầm. Samsung hy 

Vừa qua, sáng kiến 
Aus4Innovation đã khởi động 
chương trình thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu  
khoa học và công nghệ nhằm 
nâng cao năng lực, kĩ năng kết 
nối và chuyển giao công nghệ 
của các tổ chức nghiên cứu công 
lập và các cơ quan nhà nước 
liên quan.

Chương trình này là một 
khóa huấn luyện chuyên 
sâu diễn ra trong vòng 

18 tháng dưới sự điều hành 
của các chuyên gia người Úc 
và ưu tiên cho các lĩnh vực đổi 
mới sáng tạo trong lĩnh vực 

nông nghiệp và thực phẩm… 
Dự kiến, kết thúc khóa học, mỗi 
đơn vị sẽ phải có ít nhất hai đề 
xuất dự án về thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu. 

Aus4Innovation là một trong 

sáu sáng kiến mà chính phủ Úc 
tài trợ cho Việt Nam trị giá 10 
triệu đô la Úc, thông qua đối tác 
là Bộ KH&CN.

Nguồn: Học viện  
Nông nghiệp Việt Nam

THÁNG 1 NĂM 2020 SẼ KHỞI CÔNG TRUNG TÂM 
R&D CỦA SAMSUNG TẠI HÀ NỘI

vọng khi tòa nhà được đưa vào 
vận hành sẽ thu hút khoảng 
3000 người làm việc tại đây. Dự 
kiến, công trình sẽ khởi công vào 
tháng 1 năm 2020 tại Tây Hồ Tây, 

Hà Nội và khánh thành vào năm 
2022.

Nguồn: Báo khoa học và 
phát triển
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Ngày 31/7/2019 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã diễn ra buổi họp báo về Ngày Hội trí tuệ 
nhân tạo Việt Nam (AI4VN), do Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Bách 
Khoa Hà Nội cùng Báo điện tử VnExpress tổ chức. 
Theo đó, trong hai ngày 15-16/8/2019, AI4VN sẽ 
diễn ra tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 
Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái 
Trí tuệ nhân tạo”, AI4VN 2019 diễn ra theo 
mô hình mở, là nơi kết nối và tụ hội của các 

thành tố trong cộng đồng, trí tuệ nhân tạo (AI), quy 
tụ hàng trăm chuyên gia trong lĩnh vực AI trong và 
ngoài nước nhằm định hướng phát triển cho ngành 
công nghiệp AI Việt Nam. AI4VN năm nay bao gồm 
nhiều hoạt động thuyết trình, thảo luận, workshop, 
triển lãm, biểu diễn công nghệ, cuộc thi hackathon… 
dự kiến thu hút 2.000 người tham dự.

Nguồn: NASATI

VIỆT NAM TĂNG TIẾP 3 BẬC CHỈ SỐ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU 2019

HỌP BÁO VỀ NGÀY HỘI 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM

Ngày 24/7 tại New Delhi - Ấn Độ, Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã 
công bố Báo cáo về xếp hạng chỉ số 
đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019. 
Theo kết quả báo cáo, Việt Nam tăng 
3 bậc lên vị trí 42/129 quốc gia/nền 
kinh tế (năm 2018 là 45/126). Với thứ 
hạng này Việt Nam vươn lên thứ nhất 
trong nhóm 26 quốc gia thu nhập 
trung bình thấp, thứ 3 trong ASEAN, 
sau Singapore và Malaysia.

Nguồn: Vnexpress

ĐIỂM TIN KH&CN

MẠNG THÔNG TIN 
Á - ÂU ASI@CONNECT 
SẮP KHAI TRƯƠNG 
TẠI VIỆT NAM

Nhằm thu hẹp khoảng cách số tại khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng 
cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia 
của cộng đồng nghiên cứu và đào tạo Việt 
Nam, Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia và Trung tâm Hợp tác Mạng thông 
tin Á - Âu đã tổ chức Lễ khai trương dự án 
Asi@Connect tại Việt Nam vào sáng ngày 15 
tháng 8 năm 2019 tới đây tại Hà Nội.

 

Đây là Mạng Thông tin quốc tế có lưu 
lượng băng thông lớn, chất lượng 
cao, phi thương mại và chuyên dụng 

cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu và 
đào tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
đồng thời hỗ trợ cổng kết nối tới các mạng 
nghiên cứu và đào tạo tại châu Âu và các khu 
vực khác trên thế giới.

Nguồn: NASATI
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TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2019

Thời gian: Từ 11/09 đến 14/09/2019

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: ~500 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: 

Dược phẩm, thực phẩm chức năng; Máy móc, thiết bị đóng gói, sản xuất dược phẩm; Thiết bị y tế, 
phòng thí nghiệm - Xử lý môi trường; Thiết bị hỗ trợ & chăm sóc sức khỏe; Nha khoa, Nhãn khoa, Da liễu, 
Phụ khoa, Sản khoa; Thiết bị & Sản phẩm làm đẹp..

Nguồn: tradepro.vn

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU 2019
Thời gian: Từ 03/10 đến 06/10/2019

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: ~600 gian hàng

Ngành hàng trưng bày: Máy ép nhựa, ép phun nhựa, tạo hạt nhựa, máy thổi chai PET, máy thổi 
màng PE, thiết bị thử độ bền màu, thiết bị kiểm nghiệm...; Máy móc và thiết bị tạo cao su, sản xuất băng 
tải, sản xuất lốp, máy ép lưu hóa cao su, thổi cao su, ép tim cao su...

Nguồn: tradepro.vn

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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TẢO NUÔI Ở VIỆT NAM CÓ PROTEIN, HÀM LƯỢNG 
BETA - CAROTEN CAO HƠN CỦA PHÁP, NHẬT 
BẢN, DÙNG LÀM DƯỢC LIỆU NGỪA UNG THƯ,  
TIM MẠCH VÀ LÃO HÓA.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM NHÂN NUÔI THÀNH CÔNG 
CHỦNG GIỐNG TẢO XOẮN SPIRULINA

Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao 
Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã 
nhân nuôi thành công tảo xoắn Spirulina 
VNU A03 - một vi tảo có dạng xoắn hình lò 

xo, màu xanh lam, kích thước từ 0,25-1 mm.  
Loài tảo này có các dưỡng chất (đạm, đường, axit 
béo, vitamin...) có lợi cho hoạt động của tim 
mạch và hệ thần kinh, chống lão hóa, ngăn ngừa 
ung thư, tăng sức đề kháng cơ thể. 

Hiện công suất nuôi cấy đạt 5 - 6 tấn tảo khô/
năm, so với các tảo nhập khẩu, tảo của Việt Nam 
có protein cao, chiếm 68% khối lượng (các sản 
phẩm tử Pháp chiếm 60%, Đài Loan 62%) . Đặc 
biệt, hàm lượng beta – caroten vượt trội so với 
các sản phẩm tảo của Nhật Bản - quốc gia có 
thương hiệu trong khai thác và sản xuất các sản 
phẩm có nguồn gốc từ tảo Spirulina. Chất này 
có tác dụng ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa 
và hiệu quả ở những người có nguy cơ bệnh tim 

mạch, phòng và chữa bệnh khô mắt ở trẻ em, đã 
được chứng nhận bởi nhiều công trình nghiên cứu 
khoa học trên thế giới.

Hiện Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
cao Hòa Lạc ứng dụng công nghệ trong nuôi cấy 
và sản xuất tảo Spirulina với cơ sở hạ tầng gần 
6.000 m2. Khu sản xuất được quy hoạch khép kín, 
bảo đảm vệ sinh, được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận 
cho cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nguyên 
liệu tảo xoắn Spirulina VNU A03 đang được nhóm 
nghiên cứu hướng đến đối tượng sử dụng là các 
doanh nghiệp dược, chế biến sản phẩm thực phẩm, 
thực phẩm dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, sản xuất 
mỹ phẩm...

Giống tảo xoắn Spirulina VNU A03 là kết quả của 
Đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Viện 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc 
và Học Viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp thực 
hiện. Chủng giống tảo này đã được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn công nhận là chủng giống 
đầu tiên tại Việt Nam. Theo Nghị định 65/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ, chủng tảo Spirulina VNU A03 
được xếp vào nguồn dược liệu để ứng dụng trong 
lĩnh vực Y tế.

Nguồn: vnexpress

Khu nuôi trồng tảo xoắn Spirulina VNU A03  
tại Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc.
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Cụ thể, dưới sự chủ trì của 
PGS.TS. Đoàn Đình 
Phương, nhóm nghiên cứu 
vật liệu kim loại tiên tiến 

đã thực hiện hợp phần“Nghiên 
cứu công nghệ chế tạo một số 
cũng loại hợp kim Vonfram ứng 
dụng làm lõi đạn xuyên động 
năng trong quân sự” trong 3 năm 
và đã chế tạo thành công lõi 
xuyên cho đạn pháo 85mm bằng 
hợp kim WC-Ni.

Theo nhóm nghiên cứu, về 
cơ bản, vũ khí tiêu diệt xe tăng 
dựa trên 2 nguyên lý cơ bản 
là chế tạo được Đạn nổ lõm 
(nguyên lý của đạn chống tăng 
nổi tiếng B40, B41 trong thời kỳ 
trước đây, hay hiện nay là súng 
RPG-29, tên lửa chống tăng...) 
và đạn xuyên động năng (bộ 

phận chủ yếu của đầu đạn là 
một thanh kim loại với khối 
lượng riêng lớn được pháo bắn 
đi với vận tốc cao từ 1,5 đến 
1,9km/s. Khi đầu đạn chạm mục 
tiêu (xe tăng địch), thanh kim 
loại (thường làm bằng hợp kim 
Vonfram hoặc Urani nghèo) sẽ 
xuyên qua lớp thép vỏ của xe 
nhờ động năng được tạo ra bởi 
khối lượng và vận tốc di chuyển 
cực lớn của đầu đạn.

Đây là lần đầu tiên ở nước 
ta đã chế tạo thành công đạn 
xuyên động năng chống xe tăng 
và xe thiết giáp. Trong đó, nhóm 
nghiên cứu của Viện Công nghệ 
- Tổng cục Công nghiệp Quốc 
phòng chế tạo toàn bộ quả đạn 
(trừ lõi xuyên) và nhóm nghiên 

cứu của PGS.TS Đoàn Đình 
Phương chế tạo lõi xuyên.

Kết quả nghiên cứu đang 
được Tổng cục Công nghiệp 
Quốc phòng tiếp tục ứng dụng 
để chế tạo các loại đạn chống 
tăng cho pháo lớn hơn như pháo 
100 mm và 125 mm với chiều 
sâu xuyên và uy lực lớn hơn. Giải 
thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 
cũng vừa được trao cho nhóm 
tác giả công trình này. Các kết 
quả nghiên cứu được Hội đồng 
Giải thưởng đánh giá là có đóng 
góp quan trọng cho quốc phòng 
an ninh, mở rộng khả năng chủ 
động về công nghệ vũ khí cho 
quân đội Việt Nam.

Nguồn: Báo Đất Việt

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM CHẾ TẠO THÀNH CÔNG
ĐẠN XUYÊN ĐỘNG NĂNG CHỐNG XE TĂNG

CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU (VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM) ĐÃ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
ĐẠN CHỐNG TĂNG VÀ XE THIẾT GIÁP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG,  
AN NINH QUỐC GIA.
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

PHÁT TRIỂN LOẠI VACCINE ĐẦU TIÊN 
BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

bởi Viện Dị ứng và Bệnh truyền 
nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID).

Thông thường, để phát triển 
một vaccine cúm, các công ty 
lớn sẽ phải trải qua quá trình 
sàng lọc hàng triệu hợp chất với 
hàng nghìn người làm việc liên 
tục trong khoảng 5 năm. Với quá 
trình phức tạp và tốn kém như 
vậy, chi phí cho một sản phẩm 
có giá hàng trăm triệu USD, Giáo 
sư Petrovsky chia sẻ.

Ngược lại, với sự trợ giúp của 
công nghệ AI, nhóm nghiên cứu 
của Giáo sư Petrovsky chỉ mất 
khoảng 2 năm để nghiên cứu, 
phát triển loại vaccine này.

Nhóm nghiên cứu hy vọng 
vaccine mới này sẽ được thương 
mại hóa từ năm 2022, góp phần 
đẩy lùi căn bệnh cúm, nhất là 
cúm theo mùa.

Nguồn: baochinhphu.vn

LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI, 
CÁC NHÀ KHOA HỌC AUSTRALIA 
ĐÃ TẠO RA MỘT VACCINE CÚM 
HOÀN TOÀN MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ 
TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO (AI).

Các nhà khoa học tại Đại 
học Flinders ở Australia đã 
nghiên cứu loại vaccine 
cúm mới với khả năng 

tăng cường miễn dịch cho con 
người bằng cách tạo ra nhiều 
kháng thể chống lại virus cúm 
hơn so với vaccine thông 
thường. Nhờ vậy, vaccine này 
đem lại kết quả điều trị hữu hiệu 
hơn.

Giáo sư Nikolai Petrovsky, 
Trưởng nhóm nghiên cứu cho 
biết, đầu tiên, nhóm của ông đã 
tạo ra một chương trình máy tính 
có tên gọi là SAM và lập trình sẵn 
cho phần mềm này cách nhận 

biết vaccine có tác dụng chống 
lại bệnh cúm hay không. Sau đó, 
họ tạo một chương trình máy 
tính khác để tạo ra hàng nghìn 
tỷ hợp chất ảo.

Công nghệ AI sẽ sử dụng cả 
2 chương trình này để kết hợp, 
so sánh, phân tích và đưa ra một 
danh sách gồm 10 loại hợp chất 
khả dĩ nhất. Ưu điểm của công 
nghệ AI là không chỉ tăng tốc 
quá trình nghiên cứu mà còn tìm 
ra các hợp chất hiệu quả nhất.

Nhờ vậy, thay vì phải trực tiếp 
sàng lọc hàng triệu hợp chất, 
các nhà khoa học chỉ cần nghiên 
cứu một số nhỏ trong đó. Chỉ 
mất vài tuần để tổng hợp chúng 
và tiến hành thử nghiệm trên 
máu người. Các hợp chất sau 
đó đã trải qua thử nghiệm trên 
động vật và hiện đang được 
tiến hành trên cơ thể người.  
Nghiên cứu này được tài trợ 
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Thiết bị mới hoạt động dựa 
vào vật liệu sợi nhỏ độc đáo 
sản sinh điện khi nó uốn 
cong. Thiết bị sử dụng cơ 

chế tay quay con trượt, tương tự 
như chuyển động của pít-tông 
cung cấp năng lượng cho hầu hết 
mọi động cơ, để biến đổi chuyển 
động quay của đầu gối thành 
chuyển động thẳng. Sau đó, 
chuyển động thẳng được biến đổi 
thành chuyển động cong.

Vật liệu composit sợi lớn 
nhẹ biến chuyển động cong 
thành điện. Các thử nghiệm 
đã chứng minh thiết bị tạo ra 
1,6 MW trong khi người đeo đi 
bộ thong thả mà không cần 
thêm năng lượng. Các nhà 
khoa học đã chọn khớp gối vì 
phạm vi chuyển động của nó 
tương đối lớn.

Các nhà nghiên cứu hy vọng 
công nghệ của họ sẽ được đưa 

ra thị trường với hy vọng hoạt 

động thương mại hóa sẽ truyền 

cảm hứng phát triển các công 

nghệ thiết bị mới tự cấp năng 

lượng.

Nguồn: https://
www.upi.com/Science_

News/2019/07/17/New-
device-harvests-energy-

from-movement-of-human-
knee/3121563379988/

CÁC NHÀ KHOA HỌC HỒNG KÔNG ĐÃ CHẾ TẠO ĐƯỢC THIẾT BỊ MỚI 
MANG THEO NGƯỜI VỚI KHẢ NĂNG KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TỪ 
CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐẦU GỐI ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN. THIẾT BỊ CÓ THỂ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CẤP ĐIỆN CHO CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI SỨC 
KHỎE ĐEO TRÊN NGƯỜI HOẶC THIẾT BỊ THEO DÕI GPS. 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ MỚI KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TỪ 
CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐẦU GỐI
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ NHẬP KHẨU TỪ 
ITALY SỬ DỤNG HỆ THỐNG TẠO 
NHIỆT BẰNG CỦI ĐỐT, ĐƯỢC  
LẬP TRÌNH ĐIỆN TỬ, LẦN ĐẦU TIÊN 
CHUYỂN GIAO VÀO VIỆT NAM.

Tối 29/7 tại Hà Nội, 
Toninni Caffe đã ký hợp 
đồng chuyển giao công 
nghệ rang cà phê bằng 

củi đốt với máy rang sử dụng 
củi - lập trình điện tử 
Trabattoni TP 30 nhập khẩu từ 
Italy. Đại sứ Cộng hòa Séc tại 
Việt Nam Vítězslav Grepl, bà 
Stefania Iuliano, Tham tán 
thương mại Đại sứ quán Italy 
cùng nhiều chuyên gia trong 
lĩnh vực cà phê tại thị trường 
Italy, Cộng hòa Séc và châu Âu 
tham dự sự kiện.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ 
tịch HĐQT – TGĐ Công ty Cổ 
phần Công nghệ James Boat 
– một doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, là người sáng lập 
Toninni Caffe cho biết, so với 
việc rang cà phê bằng điện hay 
sử dụng nhiên liệu gas thông 
thường, công nghệ rang bằng 
máy sử dụng củi đốt sẽ cho 
hạt cà phê hương vị đặc trưng 
từ khói gỗ, tăng thêm hương 
vị thơm ngon của cà phê mộc. 
Các loại gỗ chắc thịt như gỗ 
nhãn được lựa chọn cho công 
nghệ này vì tạo nên mùi thơm 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ RANG 
CÀ PHÊ BẰNG CỦI VÀO VIỆT NAM

đặc biệt cho hạt cà phê sau khi 
rang. Hệ thống có thể kết nối với 
máy chủ điều khiển thông qua 
dây cắm USB với phần mềm được 
lập trình sẵn, cho phép kiểm soát 
quá trình rang, đảm bảo các hạt 
cà phê chín đều, không bị cháy 
khét như rang thông thường.
Mỗi mẻ rang khoảng 30 kg cà 
phê, cần 10 kg củi trong thời gian 
rang từ 25 - 30 phút. 

Công nghệ chế tạo dòng máy 

Trabattoni TP 30 được làm thủ 

công, mỗi năm công ty chỉ xuất 

xưởng 10 sản phẩm. Ông Nguyễn 

Kim Sơn cho biết Toninni Caffe trở 

thành nhà phân phối độc quyền 

máy rang cà phê TP 30 tại Việt Nam 

và thị trường Đông Nam Á.

Nguồn: Vnexpress
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Cụ thể, tại Techmart Daily 
(Chợ Công nghệ và Thiết 
bị thường xuyên), đã tổ 
chức cho 29 đơn vị tham 

gia giới thiệu, chào bán 123 máy 
móc thiết bị, linh kiện công 

nghiệp phụ trợ; hoạt động hội 
thảo giới thiệu, trình diễn công 
nghệ đã được tổ chức với 22 chủ 
đề (có phát trực tuyến-
livestream), thu hút trên 13.000 
lượt tiếp cận, hơn 7.000 lượt xem 

trên mạng. Mô hình livestream 
công nghệ thông qua mạng xã 
hội được đánh giá là một hoạt 
động đáng chú ý của Sàn Giao 
dịch công nghệ TP.HCM trong 
năm 2018, đến nay tiếp tục thu 

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ TP.HCM: 
NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, KẾT NỐI

 CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2019, CÔNG TÁC XÚC TIẾN, KẾT NỐI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI NHỮNG SỰ KIỆN QUEN THUỘC 
NHƯ TECHMART DAILY, TECHMART CHUYÊN NGÀNH, HỘI THẢO 
TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ,…TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐẨY MẠNH TẠI SÀN 
GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ TP.HCM (DO TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ 
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CESTI - VẬN HÀNH), 
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CẦU NỐI GIỮA CÁC BÊN CUNG - CẦU 
CÔNG NGHỆ CỦA SÀN.

Hình ảnh tại Techmart chuyên ngành tháng 5/2019.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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hút sự quan tâm của cộng đồng 
mạng, được các doanh nghiệp, 
đơn vị tham gia đánh giá cao. 
Trong đó, có thể kể đến một số 
nội dung như: Hệ thống xử lý rác 
thải di động, Ứng dụng ozone 
lỏng thay thế thuốc trừ sâu và 
thuốc bảo vệ thực vật, Công 
nghệ sấy động ứng dụng năng 
lượng mặt trời trong chế biến 
thực phẩm, Công nghệ sấy đa 
năng ứng dụng cho nhiều loại 
nông sản, thực phẩm,…

Đặc biệt, Techmart chuyên 
ngành Trồng trọt, bảo quản và 
chế biến nông sản thực phẩm 
tháng 5/2019 đạt được những 
kết quả khả quan, đáp ứng nhu 
cầu kết nối, quảng bá, chuyển 
giao công nghệ cho nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
và IoT, nhằm thúc đẩy sản xuất 
và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp để bắt kịp 
cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Techmart này với sự tham 
gia chào bán, giới thiệu 104 
công nghệ thiết bị của 50 đơn 
vị là các viện nghiên cứu, trường 
đại học, doanh nghiệp đã thu 
hút số lượng khách tham dự sự 
kiện trong 2 ngày đạt 500 người, 
số lượt khách tham quan tại các 
gian hàng đạt gần 1.500 lượt. 
Nhiều sản phẩm công nghệ, thiết 
bị mới, độc đáo được giới thiệu 

như máy bay không người lái 
trong phun thuốc, theo dõi sức 
khỏe cây trồng và quản lý nông 
trại; thiết bị sấy dẻo trái cây; thiết 
bị sấy bánh tráng, bún, hủ tiếu 
bằng hệ thống sấy năng lượng 
mặt trời; hệ thống quản lý nông 
trại thông minh kết hợp các cảm 
biến dựa trên công nghệ đám 
mây; công nghệ tự động hóa 
điều tiết dinh dưỡng, vi sinh và 
tưới nhỏ giọt ứng dụng vi mạch 
kết hợp IoT;… đã làm nên bức 
tranh sôi động tại kỳ Techmart.

Cổng thông tin Đổi mới sáng 
tạo và Chuyển giao công nghệ 
(TECHPORT) cũng tiếp tục được 
đầu tư bổ sung nhiều tính năng: 
về giao diện, thêm tính năng 
phân tích hành vi người dùng, 
thiết kế cải tiến hệ thống dựa 
trên định hướng phân loại từng 
đối tượng từ đó hướng dẫn thao 
tác phù hợp và thuận tiện; về 
công cụ, phát triển ứng dụng 
cho thiết bị di động trên 2 nền 
tảng phổ biến là iOS và Andoid 
để đem đến trải nghiệm người 
dùng tốt hơn (đáp ứng xu hướng 
sử dụng thiết bị di động ngày 
càng phổ biến); thiết kế tính 
năng tìm kiếm thông minh; kết 
nối và chia sẻ thông tin tài sản trí 
tuệ (kết quả nghiên cứu), chuyên 
gia, phòng thí nghiệm, tổ chức 
và doanh nghiệp KH&CN;…

Công tác thu thập bổ sung 
thông tin công nghệ và thiết 
bị trên TECHPORT (2 phiên bản 
tiếng Việt và tiếng Anh) đến nay 
đang giới thiệu chào bán 5.726 
công nghệ thiết bị và 937 nhà 
cung ứng; số tổ chức, chuyên 
gia tư vấn là 1.251 (trong đó có 
690 chuyên gia tư vấn); 207 kết 
quả nghiên cứu, dự án tìm kiếm 
đối tác. Tổng số lượt truy cập hệ 
thống 6 tháng đầu năm 2019 
đạt 102.439 lượt, số lượng giao 
dịch công nghệ đạt 3.383 lượt. 
Hệ thống đã có truy cập quốc 
tế (từ 14 quốc gia như Malaysia, 
Campuchia, Trung Quốc, Tiếu 
Vương quốc Ả rập thống nhất, 
Canada, Hồng Kông, Ý, Israel, 
Nigeria, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, 
Anh, Singapore,…).

Để nâng cao hơn nữa chất 
lượng các hoạt động hỗ trợ đổi 
mới sáng tạo và chuyển giao 
công nghệ, nhiều khóa tập huấn, 
đào tạo chuyên môn đã được 
triển khai cho các cán bộ của 
Sàn như: tập huấn sâu về định 
giá công nghệ, đào tạo về mô 
hình kinh doanh B2B, nghiệp vụ 
sở hữu trí tuệ,...

Nguồn:Trung tâm truyền 
thông và thống kê Khoa học 

 và công nghệ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
HỢP TÁC VỚI NHẬT BẢN VỀ

 NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
TRONG XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ PHỤ PHẨM; ỨNG DỤNG IOT, AI TRONG 
NÔNG NGHIỆP; ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 
CAO (NN CNC)… LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ TP.HCM VÀ NHẬT BẢN SẼ 
HỢP TÁC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI.

Ngày 18/7, Ban Quản lý Khu 
Nông nghiệp Công nghệ 
cao TP.HCM (AHTP) tổ 
chức Hội nghị hợp tác và 

đầu tư trong nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Việt Nam – 

Nhật Bản lần III – năm 2019.

Sự kiện được tổ chức nhằm 

tạo cơ hội cho các tổ chức, 

doanh nghiệp của thành phố và 

khu vực phía Nam gặp gỡ, trao 

đổi thông tin về các giải pháp 

kỹ thuật, công nghệ ứng dụng 

trong nông nghiệp; tìm hiểu khả 

năng hợp tác và cơ hội đầu tư 

trong lĩnh vực nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao với các tổ 

chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Từ Minh Thiện - Phó 

trưởng Ban quản lý AHTP - cho 

biết, Nhật Bản được xem là đứng 

đầu trong ứng dụng công nghệ 

sản xuất nông nghiệp ở một số 

lĩnh vực quan trọng như tự động 

hóa sản xuất, công nghệ sinh 
học, nông nghiệp thông minh, 
giống cây trồng vật nuôi,… Thời 
gian qua, AHTP và Nhật Bản đã 
hợp tác thực hiện một số dự án 
như đào tạo nghề nông nghiệp 
CNC theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
và cung ứng nguồn nhân lực cho 
Nhật; nghiên cứu và sản xuất các 
giống hoa, rau;… Hiện nay, AHTP 
và Nhật Bản có thể hợp tác trong 
một số lĩnh vực như trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản, bảo quản 

Ông Từ Minh Thiện chia sẻ những nhu cầu và định hướng hợp tác với Nhật Bản

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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xử lý sau thu hoạch, ứng dụng 
công nghệ IoT trong nông 
nghiệp.

Cụ thể, hai bên có thể hợp 
tác thử nghiệm các giống rau 
quả mới, nấm ăn, nấm dược liệu; 
ứng dụng nano bubble trong xử 
lý môi trường nuôi, lọc sinh học, 
sản xuất vi tảo; ứng dụng công 
nghệ Denba, công nghệ áp suất 
khí quyển biến đổi MAP trong 
bảo quản, xử lý sau thu hoạch; 
xây dựng hệ thống thông tin thị 
trường nông sản, hệ thống quản 
lý đất canh tác;…

Về phía Nhật Bản, GS.TS. 
Kazuo Watanabe, Đại học 
Tsukuba, chia sẻ kinh nghiệm 
trong áp dụng công nghệ và 
nguồn gene để thúc đẩy sản 
xuất thực vật, động vật. Trong 
khi đó, các doanh nghiệp Nhật 
Bản bày tỏ mong muốn được 
hợp tác với Việt Nam trong lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao, 
điển hình như ứng dụng IoT và 

AI trong canh tác đất thủy canh, 

trồng trọt với một hệ thống  

thiết bị tự động cảm biến nhiệt 

độ lá, tăng trưởng trái cây, đo 

quang hợp, đo ánh sáng,…

Tại Hội nghị, Ban Quản lý 

AHTP, các doanh nghiệp Việt 

Nam và Nhật Bản đã ký kết thỏa 

thuận hợp tác, triển khai thực 

hiện khảo sát quy trình chế 

biến, ứng dụng công nghệ cao 

trong xử lý và tái chế phụ phẩm;  

ứng dụng IoT, AI trong nông 

nghiệp; đào tạo nhân lực nông 

nghiệp công nghệ cao.

Nguồn:  truyenthongkhoahoc.vn

Chuyên gia Nhật Bản chia sẻ công nghệ GS.TS. Kazuo 
Watanabechia sẻ về áp dụng công nghệ và nguồn gen

Nuôi cấy mô các giống rau, hoa là một trong những thế mạnh của AHTP

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
“LẤN CẤN” TRƯỚC QUY ĐỊNH 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 CÁC QUY ĐỊNH ĐẶT RA NHẰM KHÔNG 
BIẾN VIỆT NAM TRỞ THÀNH BÃI THẢI 
CÔNG NGHỆ ĐANG GẶP PHẢI MỘT SỐ Ý 
KIẾN KHÔNG ĐỒNG TÌNH CỦA CÁC NHÀ 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

Nhiều ý kiến của nhà đầu tư 
nước ngoài cho rằng, tại 
Luật Chuyển giao công 
nghệ 2017 và Nghị định 

76/2018/NĐ-CP, phạm vi yêu cầu 
đăng ký quá rộng đang cản trở 
hoạt động đầu tư, bởi quy trình 
chuyển giao công nghệ và việc 
thực hiện các thoả thuận chuyển 
giao công nghệ bị kéo dài.

Không chỉ vậy, định nghĩa về 
“công nghệ” quá rộng cho mục 
đích đăng ký được đưa vào Luật 
Chuyển giao công nghệ dường 
như làm các vấn đề này thêm 
trầm trọng. Bởi định nghĩa này 
áp dụng cho không chỉ giải 
pháp, quy trình và bí quyết trong 
lĩnh vực sản xuất, mà cả trọng 
lĩnh vực dịch vụ.

Do vậy, tại Diễn đàn Doanh 
nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019, 
ông Frederick Burke, Trưởng 
nhóm công tác đầu tư - thương 
mại đề xuất, Bộ Khoa học và 
Công nghệ có thể thu hẹp các 
trường hợp phải đăng ký để chỉ 
áp dụng trong những trường 
hợp thực sự cần thiết. Đồng thời, 
làm rõ định nghĩa công nghệ 

Việc đăng ký với lĩnh vực chuyển giao công nghệ hiện nay được thực hiện nhằm giúp Việt Nam quản lý tốt  
những công nghệ lạc hậu, tránh biến Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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để nhà đầu tư có thể nắm bắt 
chắc chắn những hoạt động và 
quy trình nào thuộc hoặc không 
thuộc phạm vi đăng ký.

Ngoài ra, một vấn đề cũng 
được các nhà đầu tư nước ngoài 
quan tâm là các quy định trong 
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ quy 
định việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng. Theo đánh giá 
của Nhóm công tác đầu tư - 
thương mại, Quyết định này, ở 
một mức độ nhất định, đã thể 
hiện sự linh hoạt trong việc nhập 
khẩu máy móc thiết bị đã qua 
sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn có 
những quy định thiếu tính thực 
tiễn, cụ thể là quy định về công 
suất còn lại và mức tiêu hao 
nhiên liệu so với thiết kế.

Phân tích cụ thể, ông Frederick 
Burke cho rằng, mục đích của 
quy định về nhập khẩu máy móc 
thiết bị đã qua sử dụng là đảm 
bảo các yếu tố an toàn, tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường và 
tránh công nghệ lạc hậu. Tuy vậy, 
các tiêu chí đặt ra không những 
không đảm bảo được mục tiêu 
đặt ra, mà còn gây phức tạp và tốn 
kém cho doanh nghiệp.

“Quy định về công suất còn lại 
và mức tiêu hao nhiên liệu so với 

thiết kế không có vai trò trong 
vấn đề an toàn, tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường, do 
các điều kiện về đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 
tiêu chuẩn của các nước G7, Hàn 
Quốc đã làm tốt vai trò này”, ông 
Frederick Burke nhìn nhận.

Phản hồi những ý kiến trên, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công 
nghệ Trần Văn Tùng chia sẻ, việc 
đăng ký với lĩnh vực chuyển giao 
công nghệ hiện nay được thực 
hiện nhằm giúp Việt Nam quản 
lý tốt những công nghệ lạc hậu, 
tránh biến Việt Nam trở thành 
bãi rác công nghệ, bãi rác trang 
thiết bị, điều đã xảy ra trong thực 
tế thời gian qua.

Nhưng dù như vậy, Bộ Khoa 
học và Công nghệ vẫn luôn nỗ 
lực nhằm tạo điều kiện cho hoạt 
động doanh nghiệp, nhà đầu tư 
bằng việc đưa ra các giải pháp 
để đơn giản hóa thủ tục đăng ký, 
đơn cử quy trình đăng ký chỉ còn 
5 ngày thay vì 15 ngày như trước 
đây.

“Những thủ tục đăng ký 
chuyển giao công nghệ của 
doanh nghiệp được chúng tôi 
đưa vào các quy định nhằm giúp 
cơ quan quản lý, nhưng không 
gây mất thời gian, gây phát 
sinh những thủ tục phức tạp với 

doanh nghiệp”, Thứ trưởng Tùng 
khẳng định.

Về những phản ánh liên quan 
đến Quyết định số 18/2019/
QĐ-TTg, Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng cho rằng, trong Quyết định 
này đã có những quy định giúp 
doanh nghiệp nhập máy móc, 
trang thiết bị cũ về với cơ chế 
thuận lợi hơn trước đây. Nếu 
như trong các quy định cũ, quy 
định cứng máy móc, trang thiết 
nhập về phải là loại sử dụng 
chưa đến 10 năm, thì giờ đây, đã 
phân thành những dải thời gian 
để phù hợp với từng loại ngành 
nghề, lĩnh vực. 

“Để đảm bảo Việt Nam không 
là bãi thải công nghệ, ngăn chặn 
tình trạng máy móc cũ tràn về 
Việt Nam, chúng tôi quy định các 
máy móc, trang thiết bị đó phải 
sản xuất theo tiêu chuẩn của các 
nước G7. Đồng thời, khi nhập 
về Việt Nam, mức độ về tiêu 
hao năng lượng, công suất còn 
lại phải ở mức chấp nhận được. 
Điều này đảm bảo máy móc, dây 
chuyền nhập về Việt Nam là máy 
móc đang hoạt động và đáp ứng 
yêu cầu, phục vụ sản xuất của 
doanh nghiệp”, đại diện Bộ Khoa 
học và Công nghệ phản hồi.

Nguồn: Báo đầu tư

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Công nghệ chào bán

HỆ THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHA CHẾ 
DỊCH LỌC MÁU ĐẬM ĐẶC TỰ ĐỘNG TRONG 

PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ THẬN NHÂN TẠO
Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thiết bị được thiết kế trên cơ sở công nghệ hệ thống pha dịch đơn nguyên, sử dụng kỹ thuật trộn 
bằng dòng thuỷ lực giao thoa. Cùng một lúc, dòng dung dịch được bơm đẩy phun đưa vào buồng công 
tác tạo thành dòng các hạt dung dịch chuyển động từ trên xuống dưới theo chiều thẳng đứng. Đồng 
thời một dòng dung dịch khác cũng được bơm phun chia thành ba đường đưa vào buồng công tác theo 
chiều nằm ngang, kết hợp với dòng các hạt dung dịch chuyển động từ trên xuống tạo thành chuyển 
động xoáy nằm ngang. Kiểu trộn này sẽ tạo ra sự khuếch tán và va đập của các hạt bột trong dung dịch 
rất lớn, tạo ra độ đồng nhất cao hơn nhiều so với kiểu dùng phương pháp dòng chảy động tuần hoàn 
thông thường.

Lĩnh vực áp dụng: Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao:Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:024.37629102 
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HỆ THỐNG CÂN ĐỘNG TỐC ĐỘ THẤP

Hệ thống cân động tốc độ thấp do Công ty Cadpro nghiên cứu thiết kế và chế tạo, giúp kiểm tra tải 
trọng xe trên hệ thống đường bộ, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng, đảm bảo an toàn 
giao thông đường bộ.

Hệ thống cân động tốc độ thấp gồm các bộ phận: 1. Thiết bị cảm biến cân động: sử dụng công nghệ 
dây rung đã được kiểm định của phòng thí nghiệm ở châu Âu, cho kết quả vượt trội về độ chính xác và 
ổn định; 2. Tủ kỹ thuật bên đường và thiết bị ngoại vi, gồm: bộ nguồn, chống sét lan truyền (cấp nguồn 
cho thiết bị, bảo vệ chống quá dòng quá áp, chống sét lan truyền); máy tính điều khiển cân (tiếp nhận, 
kết hợp tín hiệu từ cảm biến cân, các thiết bị ngoại vi tính toán và kết xuất ra khối lượng trục xe, tổng 
khối lượng xe); thiết bị quan sát, nhận dạng biển số (quan sát toàn cảnh hoạt động kiểm tra tải trọng, 
chụp hình và biển số xe được kiểm tra tải trọng); thiết bị dò xe (đo đạc, xác định, phân tách, phân loại 
phương tiện); đèn giao thông điều khiển dòng xe; 3. Thiết bị kiểm tra, hiển thị, gồm: màn hình LCD kỹ 
thuật số hiển thị tổng khối lượng xe, biển số xe ngay khi hoàn thành quá trình kiểm tra tải trọng; máy 
tính cầm tay hiển thị nhanh kết quả cân phương tiện theo các hình thức khác nhau, ghi lại kết quả cân, 
kết xuất dữ liệu ra máy in di động; 4. Máy tính nghiệp vụ xử lý vi phạm: dùng kết nối với thiết bị điều 
khiển cân động, được cài phần mềm chuyên dụng thực hiện nhận dạng biển số xe, chồng ghép dữ liệu, 
xác định xe vi phạm tải trọng theo quy định của pháp luật, theo dõi hoạt động kiểm tra tải trọng, xử lý 
vi phạm tải trọng, quản lý, lưu trữ và in dữ liệu xe vi phạm, ghi lại quá trình hoạt động của hệ thống và 
kết nối, truyền dữ liệu báo cáo về máy chủ tại trung tâm. 

Hệ thống thiết bị có độ chính xác cao (sai số dưới 0,5%); kiểm tra tải trọng một cách nhanh chóng, 
kết quả hiển thị ngay khi xe chạy qua bàn cân với tốc độ 1-15 km/h (50-10 giây/xe). Hệ thống có tính 
mở, có thể tích hợp với các thiết bị và hệ thống khác.

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần phần mềm - tự động hóa - điều khiển (Cadpro);Địa chỉ: 11 Châu 
Long, Hà Nội; Tel: 0243.7152984.
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QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ FRUCTOZA 
TRONG TINH DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

Quy trình này gồm các bước: a) điều chế dung dịch 
resorcinol; b) xây dựng hàm hiệu chuẩn; c) chuẩn bị mẫu; 
d) đo mật độ quang bước sóng 530 nm, với đối chứng thay 
cho tinh dịch là 100 µl TCA; e) xác định hàm lượng fructoza 
theo hệ số đã được xây dựng bởi hàm hiệu chuẩn bằng công 
thức: C fructoza = E(OD) x C(h)/E(h), trong đó, E(OD) là mật 
độ quang học của fructoza mẫu ở bước sóng 530 nm, C(h) là 
nồng độ fructoza tiêu chuẩn khi pha loãng trong hàm hiệu 
chuẩn, E(h) là mật độ quang học của fructoza tiêu chuẩn ở 
hàm hiệu chuẩn. 

Quy trình này cho phép đánh giá nồng độ fructoza trong 
tinh dịch trong vòng 24 giờ, giúp giúp chẩn đoán và điều trị 
vô sinh ở nam giới, đặc biệt là các trường hợp vô sinh do tắc 
nghẽn đường dẫn tinh và lựa chọn phương pháp hỗ trợ sinh 
sản. Quy trình có ưu điểm là kỹ thuật đơn giản, giá thành 
thấp, độ chính xác cao, hóa chất không độc hại.

Đơn vị chào bán: Nguyễn Thị Trang; Địa chỉ: Nhà CTC2 khu 
đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội

MÁY XỚI ĐẤT CHO CÂY ĂN QUẢ
Máy có khả năng làm việc 

được cả trong mùa mưa (đất 
ướt) và mùa khô (đất cứng) và 
băm được cỏ dại; độ sâu xới đạt 
8÷12 cm; độ tơi vỡ đất xới ≥ 5 
cm; xới được quanh gốc cây với 
bán kính khoảng 1 m; gọn nhẹ, 
dễ di chuyển trên địa bàn kênh 
mương và luồn lách dưới tán 
cây; dễ bảo dưỡng, sửa chữa…

Khảo nghiệm thực tế tại Hợp 
tác xã xoài Mỹ Xương, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho 
thấy, máy xới đất hoạt động 
tốt, đáp ứng yêu cầu của các nông hộ trồng xoài, so với phương pháp thủ công tiết kiệm được nhân 
công lao động...

Đơn vị chào bán: PGS.TS Nguyễn Huy Bích;Địa chỉ: Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường Đại học 
Nông lâm Tp Hồ Chí Minh; Tel: 0908961309; Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn -nguyenhuybich@gmail.com
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HỆ THỐNG LẠNH SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN VÀ  
BẢO QUẢN THỰC PHẨM SỬ DỤNG THỦY NĂNG

Hệ thống gồm: hệ thống thủy lực (đường 
ống HDPE dẫn nước từ đỉnh núi xuống; turbin 
dẫn động máy nén lạnh 7,5 kW và phát điện 3 
kW); hệ thống lạnh trung tâm; máy tạo đá viên 
năng suất 1.000 kg/ngày; kho bảo quản đá 
dung tích 15 m3, nhiệt độ âm 15oC; kho bảo 
quản thực phẩm, rau, quả dung tích 20 m3, 
nhiệt độ 5oC. Điểm nổi bật của hệ thống là sử 
dụng trực tiếp nguồn nước tự nhiên để chạy 
máy mà không cần nguồn cung cấp điện, đồng 
thời có thể tích hợp với nguồn năng lượng tái 
tạo có sẵn tại các khu du lịch sinh thái.

Đơn vị chào bán: PGS.TS Võ Chí Chính, Trường 
Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 54 
Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, 
TP Đà Nẵng; Tel: 0236.3733591

THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐO ĐỘ DƯỜNG  
TRÁI CÂY TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Mô tả quy trình CN/TB:

– Thiết bị đo nồng độ đường trong nước trái cây và chất lỏng công nghiệp từ 0 đến 32% Brix,

– Độ phân giải cực đại là 0,2% Brix và bù nhiệt tự động. 

– Kích thước nhỏ gọn, dễ vận hành

– Tự động bù nhiệt (ATC) từ 10 đến 30 ° C

– Cung cấp các phép đo chính xác và lặp lại về quy mô dễ đọc

– Yêu cầu chỉ có 2 hoặc 3 giọt dung dịch

– Lăng kính và ống kính với một điều chỉnh lấy nét đơn giản

– Đi kèm với hộp đựng, tuốc nơ vít hiệu chỉnh, pipette nhựa và dung dịch hiệu chuẩn.

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%

- Độ phân giải : 0.2%

- Độ chính xác : ± 0.2%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Lĩnh vực áp dụng:Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Ưu điểm CN/TB: - Phù hợp với mọi đối tượng sử dụng: hộ nông dân, cơ sở sản xuất nhỏ, ... - Dễ dàng 
hiệu chỉnh.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MTV tưvấn Giáo dục và kinh doanh; Địa chỉ: 7S 59 đường số 13, khu 
phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức; Điện thoại : 0906866293; Fax : 0906866293; Email : tuan.dta@s7s.
com.vn
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CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TRÊN TRỨNG GÀ  
CÓ PHÔI ĐỂ SẢN XUẤT VẮC XIN CÚM A/H7N7

Mô tả quy trình CN/TB: 

Hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá chất 
lượng chủng sản xuất vắc xin cúm A/H7N9 từ chủng 
gốc do WHO cung cấp. Thiết lập các thông số, thẩm 
định và tối ưu hóa quy trình sản xuất vắc xin cúm 
cúm A/H7N9. Ứng dụng quy trình để sản xuất 3 lô 
vắc xin cúm thành phẩm cúm A/H7N9 trên quy mô 
5.000 liều/lô. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản 
xuất và kiểm định vắc xin cúm A/H7N9. Thử nghiệm 
tiền lâm sàng trên động vật thí nghiệm.

Địa chỉ: Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế; Địa chỉ: 
Số 9 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hoà; Điện thoại: 
0258 3822 408; Email: ivac@dng.vnn.vn 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN BẰNG CÁC  
CHẾ PHẨM HẤP THỤ HOẶC ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH 

SINH TỔNG HỢP ETHYLENE
Mô tả quy trình CN/TB:

Công nghệ bảo quản bằng các chế phẩm hấp thụ hoặc 
ức chế quá trình sinh tổng hợp Ethylene là quá trình sử 
dụng các chất có khả năng hấp thụ Ethylene và chất có 
khả năng ức chế sự hình thành Ethylene nhằm kéo dài thời 
gian bảo quản rau quả.

Cơ chế bảo quản dựa trên nguyên tắc sử dụng chất có 
khả năng hấp thụ khí Ethylene nhằm hạn chế tác động ảnh 
hưởng của nó đến quá trình biến đổi về sinh lý và sinh hoá 
của rau quả. Hiện có nhiều phương pháp có hiệu ứng cho 
hấp thụ Ethylene như: Ozon là chất có khả năng Oxi hoá 
Ethylene, than hoạt tính có đặc tính hấp phụ Ethylene hoặc dung dịch permanganát kali KMnO4.

Bên cạnh, ứng dụng phương pháp bảo quản rau quả bằng chế phẩm tạo khí 1-MCP (1- 
Methylcyclopropen). Chất khí này có thể ức chế quá trình sinh tổng hợp Ethylene nhằm hạn chế tác hại 
của nó tới các quá trình biến đổi về sinh lý và sinh hóa của rau quả.

Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; Địa chỉ: 60 –Trung Kính- 
Trung Hòa- Cầu Giấy – Hà Nội; Điện thoại: 0903437621; Email: viae@fpt.vn; Website: www.viaep.org.vn 
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY DÒ KIM LOẠI DƯỢC PHẨM 
PH INSIGHT

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy dò kim loại dược phẩm PH INSIGHT có thể phát hiện và loại bỏ các phần tử nhiễm kim loại 
trong dây chuyền sản xuất dược phẩm với tốc lên đến 30.000 viên nén hoặc viên nang mỗi phút. Thông 
thường máy được lắp đặt trực tiếp ngay sau máy dập viên, máy lau viên hoặc máy đóng nang.

Phát hiện kim loại và xử lý tín hiệu diễn ra trong ĐẦU DÒ TÍCH HỢP KỸ THUẬT SỐ (Integrated Digital 
Search Head) siêu nhỏ gọn. Phần mềm quản lý máy dò OPTIX tinh vi sử dụng biểu đồ vector Tín Hiệu Kỹ 
Thuật Số Trực Tiếp (Direct Digital Signal – DDS) độc đáo của LOCK tạo ra các thông tin sản phẩm chi tiết 
cần thiết để dể dàng đạt được các cài đặt sản phẩm hoàn hảo.

Lĩnh vực áp dụng:Y học và y tế; Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Ưu điểm CN/TB: 

- Kiểm tra lên đến 30.000 viên nén hoặc viên nang / phút trước khi ép vĩ hoặc vô chai lọ, với độ nhạy 
cao nhất .

- Ổn định với độ rung và tín hiệu sản phẩm lớn.

- Độ nhạy cực tốt với mọi kim loại từ các kim loại từ tính và phi từ tính.

- Menu với nhiều ngôn ngữ tùy chọn không giới hạn.

- Đầy đủ bộ tài liệu thẩm định bao gồm IQ, OQ, PQ và các Giấy chứng nhận (Certificates).

- Vận hành thân thiện dể dàng với tính năng tự động nhận biết (Auto-learn) và theo dõi sản phẩm.

- Cơ cấu loại bỏ dự phòng

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty THHH Công Nghệ Hoàng Long; Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 
10, Tp. HCM; Điện thoại: 028.38.398.999/ 028.38.398.777; Email: info@congnghehoanglong.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG 2 BUỒNG 
DOUBLE CHAMBERS - HENKOVAC

Mô tả quy trình CN/TB:

- 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.

Lĩnh vực áp dụng: Y học và y tế; Vật liệu, trang thiết bị và sản phẩm y học

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán: Công ty THHH Công Nghệ Hoàng Long; Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 
10, Tp. HCM; Điện thoại: 028.38.398.999/ 028.38.398.777; Email: info@congnghehoanglong.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03 Công nghệ tìm mua

1. TÌM KIẾM MÁY LY TÂM ĐA NĂNG EPPENDORF 5810
Công ty CP Vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật ACETECH chúng tôi muốn mua “Máy ly tâm đa năng 

Eppendorf 5810”, 

Đề nghị Quý đơn vị cung cấp cho chúng tôi thông tin của thiết bị như : Catalog, Manual, và báo giá 
sản phẩm (Bao gồm lắp đặt, vận chuyển và hỗ trợ đào tạo).

Đơn vị tìm mua: Công ty CP vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật – ACETECH; Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà SUCED, 
Số 108 Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại : 0977 855 831; Email : phuongphi@acetech.
com.vn

2. TÌM KIẾM KHUÔN BỘT GIẤY
Công ty chúng tôi là công ty sản xuất các sản phầm về bột giấy; Hiện tại chúng tôi đang cần đơn vị 

cung cấp khuôn bột giấy uy tín và hợp tác lâu dài.

Đơn vị tìm mua: Công ty TNHH Saranti Green Pack Việt Nam ( SGP VN ); Giám đốc kinh doanh: Phạm Anh 
Tuấn, Điện thoại: 0 936 751 689

3. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT TRÉT TƯỜNG
Tôi đang muốn tìm mua Công nghệ sản xuất bột trét tường với công suất 10-60 bao loại 40 kg/h, rất 

mong nhận được báo giá của quý công ty.

Người tìm mua: Nguyễn Chí Thành; Điện thoại: 0941 673 674

4. 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
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5. TÌM KIẾM HỆ THỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
Công ty chúng tôi cần đơn vị tư vấn và cung cấp lắp đặt hệ thống mạ kẽm nhung nóng với những 

thông số thực tế của công ty như sau:

1. Sản phẩm mạ kẽm chính:

Tường hố lan: 3500mmx330mm

Lan can cầu: 4500mmx800mm

2. Sản lượng chủ động sản xuất được: 50 tấn/ tháng

3. Sản lượng từ đơn vị ngoài đặt hàng: 50 tấn/ tháng (ước tính)

4. Yêu cầu về mạ kẽm: nhúng nóng

Đề nghị quý đơn vị cung cấp chi tiết những thiết bị, xây dựng cho 
dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng và báo giá dây chuyền tương ứng với 
yêu cầu như trên.

Người tìm mua: Võ Thanh Minh; Email: minhbk07@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

khô).
• Thích ứng với một tỷ lệ lớn các diện tích bề mặt trên thể tích.
Giới thiệu về PepsiCo:
PepsiCo là Công ty Thực phẩm và Đồ uống số 1 ở Bắc Mỹ. Đổi mới Mở PepsiCo là bộ phận nghiên cứu và 

phát triển bên ngoài của PepsiCo Global R & D. Công ty đang tích cực tìm kiếm, và phát triển quan hệ đối 
tác chiến lược với các đơn vị cộng tác viên bên ngoài. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là mang lại những 
đổi mới đột phá trong các sản phẩm cốt lõi và / hoặc các sản phẩm / thị trường mới và đang nổi lên.

Liên hệ: http://www.pepsico.com/Home/Contact
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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 
E

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


