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NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM: 
HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AI VIỆT NAM LỚN MẠNH

NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM 2019 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TỪ NGÀY 14 - 16/8/2019 VỚI 
CHỦ ĐỀ “ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”. SỰ 
KIỆN QUY TỤ NHỮNG DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO (AI), VỀ CÔNG NGHỆ VÀ KHỞI NGHIỆP CŨNG NHƯ CÁC CHUYÊN 
GIA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, NHỮNG NGƯỜI ĐAM 
MÊ TÌM TÒI, HỌC HỎI KIẾN THỨC VỀ CÔNG NGHỆ AI.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Trí tuệ nhân tạo hay trí 
thông minh nhân tạo 
(Artificial Intelligence - AI) 
được xem là một trong 

những công nghệ cốt lõi của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia 
đã bắt đầu ghi nhận xu thế phát 
triển tất yếu và tác động chuyển 
đổi to lớn của trí tuệ nhân tạo 
trong mọi mặt đời sống xã hội. Và 
Việt Nam cũng không nằm ngoài 
xu hướng phát triển này.

Trong bối cảnh đó, Ngày hội Trí 
tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) ra 
đời, được kỳ vọng trở thành một 
trong những nền tảng, động lực 
thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển 
công nghệ AI tại Việt Nam thông 
qua việc kết nối các thành phần 

bên trong hệ sinh thái từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học, tập 
đoàn công nghệ, doanh nghiệp, 
start-up... đến cộng đồng AI. Sự 
kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy 
nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ AI trong nhiều ngành kinh 
tế - xã hội trọng yếu tại Việt Nam 
như y tế, giáo dục, kinh doanh, 
thương mại, tài chính, nông 
nghiệp...

AI VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG 
BƯỚC TIẾN RÕ RỆT

Chuỗi 10 sự kiện bao gồm các 
hội thảo, phiên thảo luận và cuộc 
thi Hackathon tại Ngày hội Trí tuệ 
Nhân tạo Việt Nam 2019 bắt đầu 
khởi động từ ngày 14/8/2019 với 

mục tiêu xây dựng cộng đồng AI 
Việt Nam lớn mạnh.

Trong bài phát biểu khai 
mạc Ngày hội Al4VN sáng ngày 
15/8/2019, Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Bùi Thế Duy 
nhận định, AI đang đi vào cuộc 
sống một cách mạnh mẽ, thay thế 
nhiều công việc thủ công, tốn sức 
lao động. Trên thế giới, các cường 
quốc đều xây dựng chiến lược 
phát triển riêng cho AI, lấy công 
nghệ này làm cốt lõi cho sự tăng 
tốc của nền kinh tế.

Trong vài năm trở lại đây, AI 
Việt Nam đã có những bước tiến 
rõ rệt, thể hiện rõ nhất ở các sản 
phẩm có hàm lượng AI xuất hiện 
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

ngày càng nhiều. Tuy nhiên theo 
Thứ trưởng, Việt Nam phải đối 
mặt với những thách thức chung 
như nhiều nước khác là thiếu 
cơ sở dữ liệu lớn, thiếu nguồn 
lực, doanh nghiệp làm AI còn ít. 
“Chúng ta có quyết tâm, mơ ước 
và một cộng đồng trí thức đoàn 
kết, sẵn sàng tiến lên phía trước 
dù chẳng có gì trong tay. Sự kiện 
này sẽ khơi gợi niềm đam mê AI 
với không chỉ cộng đồng người 
nghiên cứu, ứng dụng mà còn 
là động lực phát triển của cả các 
doanh nghiệp công nghệ”, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

SỰ LAN TOẢ MẠNH MẼ CỦA 
AI TRONG CỘNG ĐỒNG CÔNG 
NGHỆ

Về sự lan toả mạnh mẽ của AI 
trong cộng đồng công nghệ, Hiệu 
trưởng trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội, ông Hoàng Minh Sơn cho 
rằng nhiều cá nhân và tổ chức 
đang nghiên cứu AI một cách 
riêng lẻ. Để tạo ra một lộ trình 
phát triển AI chuyên nghiệp, năm 
nay Đại học Bách Khoa mở thêm 
ngành trí tuệ nhân tạo, điểm đầu 
vào cao nhất trường với số lượng 
sinh viên hạn chế.

Ngay sau phiên khai mạc, 
các đại biểu đã được nghe 3 bài 
thuyết trình chuyên sâu của các 
chuyên gia đến từ những quốc 
gia hàng đầu thế giới về công 
nghệ về sự tác động của trí tuệ 
nhân tạo đến kinh tế - xã hội; xây 
dựng hệ sinh thái AI; phát triển AI 
bền vững.

Trong bài tham luận về kỷ 
nguyên AI, Tiến sĩ Hsu Hui Huang 
đến từ Đại học Tam Khang (Đài 
Loan) đã chia sẻ về cách Đài Loan 
vươn lên như một thị trường AI 
lớn tại châu Á. “Chúng tôi đầu tư 

mạnh cho công nghệ AI thông 
qua xây dựng các trung tâm 
nghiên cứu như AI Academy, tổ 
chức hỗ trợ hay cộng đồng AI”, 
ông nói và cho rằng, Việt Nam 
hoàn toàn có thể đi theo “con 
đường AI” như vậy.

Sau phần tham luận của các 
chuyên gia nước ngoài, Ngày hội 
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 
tiếp tục với những phiên thảo 
luận chuyên về xây dựng cộng 
đồng AI; phát triển hạ tầng tính 
toán; xử lý ngôn ngữ tự nhiên; AI 
startups pitching. Buổi chiều diễn 
ra hội thảo AI trong 4 lĩnh vực du 
lịch, giáo dục, y tế, công nghệ tài 
chính.

Trong phiên trọng thể sáng 
ngày mai (16/8) sẽ diễn ra phần 
thảo luận bàn tròn giữa các CEO 

công nghệ hàng đầu Việt Nam 
đến từ các tập đoàn công nghệ 
lớn như FPT, VinAI..., cung cấp cho 
khán giả nhiều ý kiến xác đáng, 
có sức nặng về thực trạng phát 
triển ngành công nghiệp AI tại 
Việt Nam và các giải pháp để thúc 
đẩy lĩnh vực này.

Bên cạnh các hoạt động trình 
bày tham luận và thảo luận, 
AI4VN cũng dành khu vực đặc 
biệt để triển lãm và trình diễn 
công nghệ AI với hàng chục gian 
hàng theo chủ đề. Nhân dịp này, 
Tập đoàn FPT cũng ra mắt chương 
trình Cuộc đua số và biểu diễn xe 
tự hành.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 
KH&CN - Vụ Công nghệ cao

Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN diễn ra 
trong ba ngày từ 14-16/8/2019 tại trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội, do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, trường Đại học Bách Khoa cùng 
Báo điện tử VnExpress đồng tổ chức. Chương trình 
mang đến cho cộng đồng nghiên cứu và phát triển AI 
tại Việt Nam những xu hướng, dự báo hướng đi phát 
triển AI trong các ngành công nghiệp; bài học kinh 
nghiệm của các quốc gia trong phát triển hạ tầng kỹ 
thuật và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
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ĐIỂM TIN KH&CN

DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA)

Big data là thuật ngữ dùng 
để chỉ một tập hợp dữ liệu rất 
lớn và phức tạp đến nỗi những 
công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu 
truyền thống không thể thu thập, 
quản lý và xử lý dữ liệu trong một 
khoảng thời gian nào đó.

Dữ liệu lớn bắt đầu tại thời 
điểm khi dữ liệu của tổ chức hay 
doanh nghiệp nào đó phát triển 
nhanh hơn so với khả năng quản 
lý dữ liệu của bộ phận công nghệ 
thông tin (CNTT). Và hiện nay, 
quản lý dữ liệu là một lĩnh vực 
đặc biệt.

Tất cả những thói quen của 
người dùng trên Google Search, 
YouTube, Facebook,… từ nội 
dung quan tâm cho tới vị trí rê, 
nhấn chuột,… đều là nguồn dữ 
liệu mà các “gã khổng lồ” này sẽ 
sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau. Trên hết, chúng là nguồn 
dữ liệu thô cơ bản để tạo nên 
một kho dữ liệu lớn và được phân 
tích bởi máy học để cuối cùng 
thu được nguồn dữ liệu đáng tin 
cậy. Mục đích cuối cùng là máy 
học cộng dữ liệu lớn sẽ tạo nên 
những trí tuệ nhân tạo (AI) thông 
minh vượt ra khỏi khả năng suy 
luận của con người.

TRÌNH DUYỆT WEB  
ĐẦU TIÊN

Microsoft đã đi đầu trong 

cuộc cách mạng internet với sự 
ra mắt của Internet Explorer vào 
năm 1995, cho phép người dùng 
lướt web trên toàn thế giới thời 
điểm đó. Từ năm 2002 đến 2003, 
khoảng 95% người dùng web 
đã sử dụng nó làm phương tiện 
chính để truy cập các trang web 
khi nhiều người trên thế giới có 
được quyền truy cập internet.

Hiện nay, trải nghiệm người 
dùng là tất cả những gì về các 
trình duyệt web phải đáp ứng 
được, bao gồm cả ứng dụng di 
động. Điều đó có nghĩa là cần 
lập kế hoạch nhiều hơn cho các 
giao diện người dùng khác nhau, 
cùng với việc ưu tiên trạng thái 
dữ liệu khi kết nối bị gián đoạn. 
Về mặt tích cực, nó dễ học hơn 
ngày xưa.

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 
(CLOUD COMPUTING)

Các công ty đang nhận ra việc 
chỉ sử dụng riêng lẻ kết nối đám 
mây công cộng, đám mây riêng 
tư hay trung tâm dữ liệu không 
hẳn là lựa chọn tốt nhất. Thỉnh 
thoảng, họ cần phải kết hợp lại. 
Quá trình kết nối đám mây đang 
tiếp tục hoàn thiện để bắt kịp nhu 
cầu thay đổi của doanh nghiệp, 
dù họ muốn lưu trữ, kết nối, bảo 
mật hoặc phát triển ứng dụng 
dựa trên đám mây. Các nhà cung 
cấp đám mây công cộng như 
Amazon hay Alibaba đang bắt 
đầu đưa ra các tùy chọn đám mây 
riêng. Multicloud, đám mây đa 
phương tiện, sẽ là từ ngữ thông 
dụng mới. Trải nghiệm cũng phải 
liền mạch, an toàn và được sắp 
xếp hợp lý.

Về lý thuyết, nó rẻ hơn, dễ dàng 
hơn và an toàn hơn so với thực hiện 
công việc đó trong nội bộ.

11 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG 20 NĂM QUA

HAI THẬP KỶ TRƯỚC, CHÚNG TA VẪN ĐANG SỬ DỤNG 
MODEM QUAY SỐ VÀ NGÀY NAY THẾ GIỚI NẰM TRONG 
TẦM TAY CỦA CHÚNG TA. CÁC XU HƯỚNG CÔNG 
NGHỆ MANG TÍNH ĐỘT PHÁ ĐÃ XUẤT HIỆN, CHÚNG SẼ 
TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN, BIẾN ĐỔI NHIỀU NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP VÀ ĐỊNH HÌNH THẾ GIỚI TƯƠNG LAI.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 

THƯƠNG MẠI HÓA 
(COMMODITIZATION)

Các nhà cung cấp CNTT lớn 
thường muốn bán cho người 
dùng và doanh nghiệp những 
phần cứng quá đắt trong những 
năm 2000. Nhiều năm sau đó, 
phần cứng giá rẻ đã trở nên 
đủ tốt, vì vậy các nhà cung cấp 
hàng đầu đã thay đổi trọng tâm 
của họ sang sản xuất phần mềm 
trong những năm 2010. Từ các 
thiết bị dự phòng cho tường lửa 
đến tổng đài, việc bán hàng trở 
nên bình thường. Đối với người 
dùng vẫn có thể muốn một cái 
gì đó đặc biệt cho cơ sở dữ liệu 
giao dịch hoặc các ứng dụng 
cao cấp khác.

TIÊU DÙNG HÓA 
(CONSUMERIZATION)

Thật khó để dự đoán vào năm 
2000 rằng đến năm 2020 mọi 
người sẽ muốn mọi thứ hoạt động 
như điện thoại của mình. Người 
dùng muốn đưa các thiết bị của 
mình vào hoạt động và các nhân 
viên kỹ thuật (nhà phát triển, kỹ 
sư, nhà khoa học, v.v.) không hài 
lòng khi hạ tầng CNTT không 
đáp ứng hết công việc mà người 
dùng mong muốn như thiết lập 
các mạng sử dụng chữ ký số hay 
những công việc không liên quan 
đến giấy tờ. Và hiện nay, chúng ta 
đang sống trong một thế giới lấy 
người dùng làm trung tâm chính.

QUẢN LÝ THIẾT BỊ (DEVICE 
MANAGEMENT)

Tất cả các điện thoại, máy tính 
bảng, máy tính xách tay, điểm 
truy cập, máy chiếu và các trạm 
sạc di động phải được ghi lại, bảo 
mật và bảo trì. Quản lý thiết bị là 
một ngành công nghiệp lớn. Các 
chuyên gia, người có chuyên môn 
đang tìm ra những cách thức mới 
để theo dõi mọi thứ, sao lưu dữ 
liệu, tung ra các bản cập nhật qua 

mạng và giữ an toàn cho các thiết 
bị khi chúng được kết nối mạng 
internet.

DEVOPS

DevOps là một thuật ngữ để 
chỉ một tập hợp các hành động 
trong đó nhấn mạnh sự hợp tác 
và trao đổi thông tin của các lập 
trình viên và chuyên viên tin học 
khi cùng làm việc để tự động hóa 
quá trình chuyển giao sản phẩm 
phần mềm và thay đổi kiến trúc 
hệ thống.

Điều gì xảy ra nếu các lập trình 
viên và những những người kỹ 
thuật khác làm việc cùng nhau 
thay vì tách riêng biệt. Về lý 
thuyết, nó hỗ trợ các ứng dụng 
hoạt động tốt hơn, giúp người 
dùng vui vẻ hơn và tương tác 
mượt mà hơn với các hệ thống 
máy tính, tất cả đều được xây 
dựng và cập nhật nhanh hơn.

LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ 
(PROGRAMMING LANGUAGE 
PROLIFERATION)

Nếu bạn đang nghĩ đến việc 
học lập trình, thì ngôn ngữ bạn 
quyết định chọn để bắt đầu phụ 
thuộc rất nhiều vào cái mà bạn 
đang cố gắng học, cái mà bạn 
muốn làm với kỹ năng đó và cái 
đích cuối cùng mà bạn muốn đi 
tới. Tuy nhiên, một số ngôn ngữ 
lập trình dễ học hơn những ngôn 
ngữ khác và có một cộng đồng 
tích cực trong việc dạy hoặc đưa 
ra nhiều các kỹ năng hữu ích một 
khi bạn đã học chúng.

Một số ngôn ngữ lập trình phổ 
biến như: C++, C#, Java, Python, 
JavaScript, PHP…

BẢO MẬT

Trước sự phát triển như vũ bão 
của công nghệ và khả năng giao 
tiếp giữa các thiết bị ngày càng 
khăn khít hơn, tính bảo mật sẽ 
phải được đề cao. Từ những công 

nghệ bảo mật đơn giản như chuỗi 
mật khẩu, giờ đây các công nghệ 
xác thực theo thời gian thực như 
OTP, xác thực hai lớp hoặc nhiều 
hơn, công nghệ bảo mật vân tay, 
mống mắt, mã hóa phức tạp,… 
khi được nâng cao sẽ đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng.

ẢO HÓA (VIRTUALIZATION)

Khái niệm này được nhắc 
nhiều, nhắc lại trong nhiều thập 
kỷ và trong những năm 2010, nó 
đã trở nên rất lớn và phổ biến. 
Hầu hết các máy chủ quan trọng 
ngày nay đang chạy rất nhiều hệ 
điều hành và rất nhiều ứng dụng. 
Chúng có ưu điểm đó là tiết kiệm 
rất nhiều tiền, tiết kiệm không 
gian, tiết kiệm năng lượng, giảm 
tiếng ồn, giảm rắc rối quản lý 
phần cứng.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Những đổi mới trong lĩnh vực trí 
tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục mang 
đến những đột phá khoa học, một 
phần nhờ vào lượng dữ liệu khổng 
lồ mà các công nghệ mới đã thu 
thập được và hiện có sẵn.

Học máy và AI sẽ được áp 
dụng nhiều trong lĩnh vực kinh 
doanh, tạo ra các hoạt động kinh 
doanh thông minh.

Những tiến bộ trong công 
nghệ học máy và huấn luyện 
thuật toán sẽ tạo ra AI mới và tiên 
tiến hơn. Xe tự hành và robot là 
hai ngành công nghiệp sẽ chứng 
kiến sự phát triển nhanh nhất 
trong tương lai.

Sự hội tụ của trí tuệ nhân 
tạo, học máy và học sâu (Deep 
Learning) trong các ứng dụng 
kinh doanh. Khi AI và các công 
nghệ học tập kết hợp với nhau 
để đạt được kết quả tốt hơn, AI 
sẽ có độ chính xác cao hơn ở mọi  
cấp độ.

Nguồn: Báo Nhân dân 
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ĐIỂM TIN KH&CN

AI4VN: TỔNG ĐÀI ẢO VOICEBOT VÔ ĐỊCH 
HACKATHON VIETNAM AI GRAND CHALLENGE

QUỸ VINIF TÀI TRỢ 124 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN 
KHOA HỌC XUẤT SẮC

Ngày cuối cùng của Ngày 
hội Trí tuệ nhân tạo quốc gia 
(AI4VN), 16/08/2019, diễn ra 
Chung kết Hackathon VAGC. Tại 
đây 12 dự án trí tuệ nhân tạo (AI) 
cạnh tranh giành ngôi vô địch và 
giải thưởng 10.000 USD.

Hackathon VAGC là cuộc thi 
giữa các dự án AI trong cả nước, 
gồm 3 Hackathon được tổ chức 
tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. 
Qua bốn tháng và 3 thành phố, 
chương trình đã tìm ra 12 dự án 
xuất sắc. Các dự án này được hoàn 
thiện thông qua chương trình 
Kambria AI Incubation Program 
để tranh tài trong vòng Chung 
kết ngày 16/8/2019 tại Ngày hội 
AI4VN.

Giải Nhất Hackathon VAGC 

Quỹ Đổi mới sáng tạo 
Vingroup chiều 19/8 đã công 
bố 20 dự án được tài trợ đợt 1, 
mỗi dự án nhận mức cao nhất 
là 10 tỷ đồng.

Các dự án thuộc các lĩnh 
vực big data, y sinh tính 
toán, gene và tế bào, 

khoa học vật liệu, giao thông 
thông minh, IoT, nhận dạng 
hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên... lựa chọn trong số 200 
hồ sơ đăng ký sau 6 tháng công 
bố nhận tài trợ, bởi Hội đồng 
Khoa học công nghệ của Quỹ 
Đổi mới sáng tạo Vingroup 
(VinIF).

Mức tài trợ cao nhất là 10 tỷ 
đồng/dự án, các nhà khoa học 
được sử dụng để chi trả cho 

lương của thành viên dự án, chi 
phí thuê chuyên gia trong nước 
và quốc tế; mua nguyên, nhiên, 
vật liệu và các vật tư, dụng cụ; 
mua sắm trang thiết bị phục vụ 

nghiên cứu, thực hiện công bố 

quốc tế và đăng ký sáng chế...

Nguồn: Vnexpress

thuộc về Voicebot, với sản phẩm 
tổng đài ảo thông minh, áp dụng 
trong chuỗi các cửa hàng bán lẻ. 
Tổng đài ảo tự động tương tác 
với khách hàng qua giọng nói 
để nhận đặt đơn hàng, nhận các 
ý kiến câu hỏi từ khách hàng gọi 

lên tổng đài, chăm sóc khách 
hàng tự động, chủ động gọi cho 
từng khách hàng để thu nhận 
các ý kiến phản hồi của khách 
hàng về sản phẩm.

Nguồn: Báo Khoa học và 
phát triển
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ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Sáng 16/8/2019 tại Cục 
Thông tin KH&CN Quốc gia, Hội 
Tự động hóa Việt Nam - VAA tổ 
chức họp báo giới thiệu sự kiện 
“Hội nghị Khoa học và Triển lãm 
Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển 
và Tự động hóa - VCCA 2019”.

VCCA 2019 do Hội Tự động hóa 
Việt Nam - VAA phối hợp với 

Trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội và Công ty Cổ phần Hội chợ 
Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam 
- VIETFAIR tổ chức tại Trung tâm 
Triển lãm I.C.E - Cung văn hóa 
Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng 
Đạo, Hà Nội từ ngày 4/9 đến 
7/9/2019. 

VCCA - 2019 có các hoạt 

động chính: 1/ Hội nghị Khoa 
học; 2/ Triển lãm quốc tế và 3/ 
Diễn đàn Doanh nghiệp nhằm 
kết nối và khai thác có hiệu 
quả sự liên kết giữa 3 nhà: nhà 
Quản lý, nhà Khoa học và Doanh 
nghiệp. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ 
chương trình triển lãm năm 
nay, Ban tổ chức dành phần 
không gian để hỗ trợ các nhóm 
nghiên cứu trẻ độc lập, đam mê 
nghiên cứu khoa học, có sản 
phẩm ứng dụng thực tiễn tốt 
và đang mong muốn thương 
mại hóa sản phẩm, hoặc có 
mục tiêu khởi nghiệp nhưng 
hạn chế về tài chính, về kênh 
kết nối thông tin.

Nguồn: NASATI

nông nghiệp chủ lực của tỉnh 
Phú Yên; hội thảo đổi mới công 
nghệ theo chuỗi để phát triển 
rừng trồng tại Phú Yên.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 

KH&CN

KHAI MẠC CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT 
NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG, 
LÂM, THỦY SẢN

Ngày 15/8/2019, tại TP Tuy 
Hòa, UBND tỉnh phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức khai mạc 
chuỗi hoạt động trình diễn, kết 
nối cung cầu công nghệ lĩnh 
vực nông, lâm, thủy sản năm 
2019.

Chuỗi hoạt động này diễn ra 
từ 15-16/8/2019, gồm các 

hoạt động chính: Trình diễn, kết 
nối cung cầu công nghệ; gặp 
gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh 
với nông dân, doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 
nông nghiệp; hội thảo ứng dụng 
và đổi mới công nghệ trong sản 
xuất, chế biến các sản phẩm 

ĐIỂM TIN KH&CN
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GIẢI THƯỞNG APICTA 2019: CƠ HỘI LỚN CHO 
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Từ ngày 18 - 22/11/2019, 
Giải thưởng quốc tế do Liên 
minh các tổ chức công nghệ 
thông tin khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương (APICTA) tổ chức sẽ 
diễn ra tại thành phố Hạ Long 
(tỉnh Quảng Ninh). Chương trình 
dự kiến có sự tham gia của 1.000 
đại biểu từ các doanh nghiệp, 
tổ chức có đề cử tham gia Giải 
thưởng từ 16 quốc gia/nền kinh 
tế thành viên của APICTA.

Tại Việt Nam, VINASA đã chính 
thức thông báo và mời các 

doanh nghiệp của Việt Nam có 
sản phẩm, giải pháp, ứng dụng 
xuất sắc đăng ký tham gia Giải 
thưởng. Thời hạn nộp hồ sơ đề 
cử cho vòng lựa chọn đề cử của 
Việt Nam là ngày 7/9; ngày 15/9 

sẽ công bố các đề cử của Việt 
Nam được lựa chọn tham gia Giải 
thưởng APICTA 2019.

Hồ sơ chính thức tham gia 
Giải thưởng APICTA sẽ được 
hoàn thiện và nộp trực tuyến 
muộn nhất là ngày 30/9. Vòng 
thuyết trình, bảo vệ trực tiếp 
trước Hội đồng Giám khảo quốc 

tế sẽ được tổ chức trong hai ngày 
20 - 21/11/2019. Hội đồng Giám 
khảo là những chuyên gia được 
lựa chọn và đề cử từ các quốc 
gia thành viên APICTA. Tối đa sẽ 
có 96 giám khảo, mỗi nền kinh tế 
được đề cử 6 giám khảo.

Nguồn: Báo Công Thương 
Điện Tử

DIỄN ĐÀN CẤP CAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2019 

Ngày 8-8, tại Hà Nội đã diễn 
ra Diễn đàn cấp cao công nghệ 
thông tin – truyền thông Việt 
Nam (Vietnam ICT Summit) 
2019 do Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ công nghệ thông tin 
Việt Nam (VINASA) phối hợp Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổ 
chức, nhằm đưa ra những giải 
pháp, định hướng để công cuộc 
chuyển đổi số được thành công 
tại Việt Nam.

Cũng tại Diễn đàn, “Liên minh 
chuyển đổi số Việt Nam” đã 

chính thức được ra mắt với sự 
tham gia của các doanh nghiệp 
lớn làm nòng cốt cho Liên minh 
như: Viettel, FPT, VNPT, CMC, 
MISA, Mobifone, BKAV… thể hiện 

sự cam kết đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam với Chính 
phủ trong thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam.

Nguồn: ictsummit.vn

ĐIỂM TIN KH&CN
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CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thời gian: Từ 10/09 đến 12/09/2019

Địa điểm: Sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị - Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc 
gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quy mô dự kiến: 40 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Công nghệ sinh học phục vụ phát triển y, dược; Công nghệ sinh học trong 
công nghiệp; Công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghệ sinh học trong 
lĩnh vực bảo về môi trường….

Nguồn: NASATI

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: tradepro.vn

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

NHÀ KHOA HỌC VIỆT CÔNG BỐ 3 CHẾ PHẨM SINH HỌC 
XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA

Đầu tháng 6 vừa qua, 3 chế 
phẩm đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam cấp bằng 
độc quyền sáng chế - một 

chế phẩm được tạo ra từ tổ hợp 
của 4 chủng nấm đảm mới được 
phân lập và phân loại định 
danh, hai chế phẩm còn lại được 
tạo ra từ các chủng xạ khuẩn 
chịu nhiệt phân lập từ đống ủ 
compost rác thải sinh hoạt, 
trong đó xạ khuẩn có công dụng 
phân hủy mạnh hơn nấm đảm. 
Theo nhóm nghiên cứu, các chế 
phẩm hoàn toàn sử dụng nguồn 
tài nguyên di truyền của thiên 
nhiên Việt Nam và được tạo ra 
trong phòng thí nghiệm, bởi 
vậy không lo vấn đề cạn kiệt 
nguồn nguyên liệu.

Các chế phẩm này đã được 
thử nghiệm trên các nhóm túi 
polymer, plastic như sau: túi có 
chứng nhận phân hủy sinh học 
của EU được thu thập ở Hà Lan, 
Đức, và Séc; hai loại túi phân hủy 
sinh học là sản phẩm nghiên cứu 
của Viện Hóa học - Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam; và 4 loại túi 

gắn nhãn “thân thiện môi trường” 
hoặc “phân hủy sinh học” được 
sản xuất bằng công nghệ nhập 
khẩu tại Việt Nam. Trong đó, “thân 
thiện môi trường” được hiểu là 
phải phân hủy 60% trong vòng 2 
năm và “phân hủy sinh học” được 
hiểu là phân hủy hoàn toàn thành 
nước và CO2.

Kết quả cho thấy, sau 30 
ngày thử nghiệm, các enzyme 
ngoại bào do nấm đảm sinh ra 
đã phân hủy được các loại túi 
polymer, plastic có cấu trúc hóa 
học khác nhau với hiệu suất 
phân hủy (thể hiện ở khối lượng 
suy giảm, sự thay đổi hình thái 
cấu trúc bề mặt, sự xuất hiện 
các nhóm chức mới và liên kết 
mới…) theo thứ tự lần lượt là 
túi có chứng nhận của EU> túi 
của Viện Hóa học - Viện Hàn lâm 
KHCN Việt Nam (VHL)> túi nhập 
khẩu công nghệ, trong đó túi 
có chứng nhận của EU mất đi 
khoảng 34% khối lượng.

Cũng sau 30 ngày xử lý, các 
enzyme do các chủng xạ khuẩn 
ưa nhiệt sản sinh hàng loạt ở 

nhiệt độ cao (55 độ C) đều có 
khả năng phân hủy túi polymer, 
plastic với hiệu suất phân hủy 
theo thứ tự như đối với nấm đảm, 
trong đó túi có chứng nhận của 
EU mất đi từ 34-37% khối lượng. 
Đặc biệt, xử lý bằng xạ khuẩn 
Streptomyces sp.XKBD21, khối 
lượng phân tử trung bình của túi 
do Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam 
nghiên cứu đã giảm tới 91%.

Theo nhóm nghiên cứu, các 
chế phẩm không chỉ thúc đẩy 
nhanh quá trình phân hủy của các 
loại rác nhựa phân hủy sinh học 
mà cả quá trình ủ compost từ một 
số loại rác hữu cơ với chất lượng 
đầu ra “giống như được khử trùng 
rồi”, có thể dùng vào việc cải tạo 
đất một cách bền vững hoặc làm 
phân bón an toàn.

Sau đề tài này, các nhà khoa 
học đang tiếp tục nghiên cứu 
thêm các tổ hợp vi sinh vật, tổ 
hợp nấm có khả năng đẩy nhanh 
hơn nữa quá trình phân hủy của 
các loại rác thải nhựa phân hủy 
sinh học và tiến tới các loại rác 
thải nhựa khó phân hủy sinh học.

Nhóm nghiên cứu cũng cho 
rằng, con đường tạo ra công 
nghệ đã có rồi, chỉ mong sao sớm 
có những chính sách về phân loại 
rác thải và bộ quy chuẩn đối với 
các loại túi nhựa.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển

CÁC NHÀ KHOA HỌC Ở VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM VỪA CÔNG BỐ 3 CHẾ PHẨM GIÚP ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH 
PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOẠI RÁC THẢI NHỰA.
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Nước đầu vào qua bể lọc thô 
gồm các lớp cát, than hoạt 
tính, sỏi… có khả năng loại 
bỏ các chất hữu cơ, 50 – 

70% chất lơ lửng và dùng để lắng 
các cặn vi sinh, bùn trong nước. 
Nước đầu vào sau khi được lọc 
thô sẽ được bơm sang ba cột lọc 
đa tần để khử Fe, nitrat, nitrit, ổn 
định pH, loại bỏ tiếp kim loại 
nặng, các ion gây hại trong nước; 
khử độc tố như clorin, chất độc 
trong thuốc trừ sâu… Sau đó, 
nước qua cột lọc tinh để loại bỏ 
các cặn bã lơ lửng với kích thước 

rất nhỏ và lọc tiếp bằng hệ thống 
màng RO (công nghệ thẩm thấu 
ngược).

Công nghệ RO đã được 
chứng minh là một trong những 
quy trình xử lý nước tinh khiết 
hiệu quả nhất và được ứng dụng 
rộng rãi trên thế giới. Với công 
nghệ này có thể loại bỏ đến 99% 
các thành phần hóa lý, kim loại 
nặng và vi sinh có kích thước đến 
0,0001 micron. Nước sau khi qua 
hệ thống lọc RO sẽ được chuyển 
qua hệ thống làm ngọt đa năng.

Đây là công nghệ do Công ty 
nghiên cứu giúp nâng cao chất 
lượng, tạo vị ngọt thanh nhẹ tự 
nhiên cho nước tinh khiết. Tuy 
nhiên, không phải dây chuyền lọc 
nước hiện hữu nào cũng lắp đặt 
hệ thống này là nước đầu ra tinh 
khiết cũng có được vị ngọt thanh. 
Nước có được vị ngọt hay không 
phụ thuộc vào nguồn nước cấp 
đầu vào và phải được xử lý theo 
đúng quy trình.

Nguồn:  Báo Khoa học và 
Phát triển

CÔNG NGHỆ LÀM NGỌT NƯỚC TINH KHIẾT
NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC 
VIỆT ÚC ĐÃ NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG CÔNG NGHỆ LỌC VÀ LÀM 
NGỌT NƯỚC TỰ NHIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
UỐNG TINH KHIẾT VÀ TĂNG TUỔI THỌ CHO THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC.
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CẢI TIẾN VẬT LIỆU SẢN XUẤT 
PIN MẶT TRỜI

Bạc và đồng là hai chất dẫn 
điện được sử dụng phổ 
biến nhất trong các thiết 
bị điện tử và pin mặt trời 

ngày nay. Thông thường, các 
tấm phim kim loại truyền thống 
được sản xuất bởi phương pháp 
cắt axit nhằm tạo đường dẫn 
điện như mong muốn. Tuy nhiên, 
các phương pháp này lại sử dụng 
hoặc nhiều hóa chất độc hại, 
hoặc các loại mực in kim loại đắt 
đỏ.

Nhóm ba nhà khoa học tại 
Đại học Warwick đã phát triển 
một phương pháp mới giúp chế 
tạo các tấm pin mặt trời thân 
thiện với môi trường, giá thành 
phải chăng và tiềm năng trong 
phục vụ sản xuất quy mô lớn.

Nghiên cứu được đăng tải 
trên Materials Horizons với tiêu 
đề “Sự lắng đọng có chọn lọc của 
màng bạc và đồng bằng phương 
pháp điều chế hệ số ngưng tụ”. 
Dự án nghiên cứu đã kêu gọi 
thành công 1.15 triệu bảng (hơn 

300 tỉ đồng) từ Hội đồng Nghiên 
cứu Kỹ thuật và Vật lý Vương 
quốc Anh.

Hatton và Varagnolo đã phát 
hiện ra rằng khi được xử lý bốc 
hơi nhiệt, bạc và đồng không 
hề co lại trên các tấm phim tạo 
hình chứa các hợp chất được flo 
hóa mạnh. Phương pháp bốc 
hơi nhiệt (thermal evaporation) 
vốn được sử dụng rộng rãi trong 
sản xuất các tấm phim kim loại 
bên trong các gói snack và các 
hợp chất organoflourine trong 
đó cũng là chất nền tạo ra lớp 
chống dính của nồi, chảo quen 
thuộc. Các lớp organofluorine 
này thường chỉ cần một lượng 
rất ít (khoảng 10 phần tỉ mét 
tính theo độ dày) để phát huy 
tác dụng.

Cách xử lý nhiệt này còn giúp 
bề mặt phim không bị nhiễm 
bẩn - yếu tố đặc biệt quan trọng 
giúp tạo nền cho các phân tử 
cảm biến thế hệ mới có thể dễ 

dàng bám vào.

Bên cạnh đó, các loại pin mặt 
trời sử dụng các lớp phim có 
thành phần hữu cơ, perovskite 
hoặc tinh thể nano còn có tiềm 
năng đáp ứng nhu cầu cải thiện 
tình trạng biến đổi khí hậu 
nhờ các đặc tính mà pin silicon 
truyền thống không có như: khả 
năng chuyển màu, tính dẻo dai, 
mỏng nhẹ và yêu cầu chi phí sản 
xuất thấp.

Tiến sĩ Hatton và nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng biện pháp 
của mình chế tạo ra các tấm pin 
mặt trời hữu cơ bán trong suốt. 
Trong đó, lớp bạc dẫn điện trên 
cùng được dập các lỗ siêu nhỏ 
với mật độ lên tới hàng triệu 
lỗ trên centimet vuông. Đây là 
thành quả chưa vật liệu nào làm 
được khi đặt trực tiếp lên trên 
một thiết bị điện tử hữu cơ.

Nguồn: https://phys.org/
news/2019-08-greener-faster-

cheaper-patterned-metals.html

CÁC NHÀ KHOA HỌC THUỘC KHOA HÓA HỌC, ĐẠI HỌC 
WARWICK ĐÃ TÌM RA PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG SẢN 
XUẤT CÁC TẤM PIN MẶT TRỜI THẾ HỆ MỚI VỪA BỀN VỮNG 
HƠN VỪA CÓ GIÁ THÀNH RẺ HƠN.
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Theo nghiên cứu được công 
bố trong ấn phẩm mới nhất 
của tạp chí khoa học 
Science Advances, thiết bị 

cảm biến da này được thiết kế 
giúp theo dõi tốc độ đổ mồ hôi, 
chất điện giải và chất chuyển hóa 
trong mồ hôi.

Trên mỗi thiết bị cảm biến này 
có một ống xoắn ốc siêu nhỏ có 
thể hút mồ hôi trên da. Thông 
qua việc theo dõi tốc độ mồ hôi di 
chuyển qua ống siêu nhỏ này, các 
thiết bị cảm biến có thể đo lường 
được lượng mồ hôi tiết ra trên cơ 
thể người đeo.

Ngoài ra, các thiết bị này còn 
được trang bị tính năng cảm 
biến hóa học, có thể phát hiện 
nồng độ chất điện giải như kali và 

natri, và các chất chuyển hóa như 
glucose (đường).

Để tìm hiểu về những chỉ 
dấu về sức khỏe thông qua việc 
theo dõi lượng mồ hôi tiết ra, các 
nhà nghiên cứu đến từ Đại học 
California, Berkeley đã cài các 
thiết bị cảm biến mới này tại các 
khu vực khác nhau trên cơ thể 
của các tình nguyện viên, bao 
gồm trán, cánh tay, nách và lưng.

Họ đã đo tỉ lệ tiết mồ hôi cũng 
như nồng độ natri và kali trong 
mồ hôi khi các tình nguyện viên 
đạp xe và nhận thấy rằng tỉ lệ đổ 
mồ hôi cục bộ có thể phản ánh 
tình trạng mất nước của toàn bộ 
cơ thể trong quá trình tập luyện.

Điều này đồng nghĩa qua việc 
theo dõi mức độ tiết mồ hôi, các 

vận động viên có thể nhận biết 
được những dấu hiệu cảnh báo 
sức khỏe khi họ luyện tập với 
cường độ quá nặng.

Bên cạnh đó, các nhà khoa 
cũng sử dụng các thiết bị cảm 
biến này để so sánh nồng độ 
glucose trong mồ hôi và trong 
máu ở những bệnh nhân khỏe 
mạnh và bệnh nhân tiểu đường.

Tuy nhiên, họ nhận thấy việc 
đơn thuần kiểm tra lượng glucose 
trong mồ hôi không thể phản 
ánh chính xác lượng đường trong 
máu của một người, do đó vẫn 
cần phải tiến hành nghiên cứu 
thêm để xác định mối liên hệ này.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 

THIẾT BỊ NÀY CÓ THỂ PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG 
NGAY TRONG LƯỢNG MỒ HÔI TIẾT RA CỦA NGƯỜI ĐEO, QUA ĐÓ KỊP 
THỜI CẢNH BÁO VỀ CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE CỦA HỌ NHƯ MẤT 
NƯỚC HAY MỆT MỎI.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN 
BẤT THƯỜNG SỨC KHỎE QUA... MỒ HÔI
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TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY, 
DOANH THU TỪ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ MANG 
LẠI CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC 
QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH 
HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG. NGAY 
TRONG NĂM VỪA QUA, ĐẠI 
HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ 
MINH ĐẠT GẦN 200 TỶ ĐỒNG 
DOANH THU DO CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ THÌ PHẦN 
LỚN LÀ CỦA TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC BÁCH KHOA.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM  
THU GẦN 190 TỶ ĐỒNG TỪ  

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mới đây, Trường Đại học 
Bách khoa – Đại học 
quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 
(ĐHQG TPHCM) tổ chức 

hội nghị đánh giá giữa kỳ kế 
hoạch chiến lược giai đoạn 2016-
2020 và định hướng 2030. Trong 
số các kết quả đạt được trong lĩnh 
vực đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực, cơ sở vật chất, tài 
chính… thì nhà trường luôn tiên 
phong trong hệ thống ĐHQG 
TPHCM ở hoạt động nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công 
nghệ.

 Đặc biệt, từ năm 2016 trở lại 
đây số doanh thu do chuyển giao 
công nghệ liên tục tăng. Cụ thể, 
năm 2016 thu được 165 tỷ đồng, 
năm 2017 là 183 tỷ đồng, năm 
2018 dự kiến cũng sẽ vượt chỉ 
tiêu đưa ra.

Tham dự hội nghị, PGS.TS 
Huỳnh Thành Đạt, giám đốc ĐH 
Quốc gia TPHCM đánh giá cao 
việc nhà trường phát triển rất tốt 
vấn đề khoa học công nghệ trong 

những năm gần đây. Tuy nhiên, 
cần tăng cương hơn nữa vấn đề 
công bố quốc tế, để khẳng định 
vị thế của nhà trường trong cộng 
đồng khoa học thế giới. Đặc biệt, 
vấn đề chuyển giao công nghệ thì 
gần như đặt niềm tin vào trường 
ĐH Bách khoa. Năm vừa rồi ĐHQG 
TPHCM đạt gần 200 tỷ doanh thu 
do chuyển giao công nghệ thì 
phần lớn là của trường ĐH Bách 
khoa. Dù kết quả tốt nhưng cần 
phải đặt những mục tiêu cao hơn 
kèm giải pháp cụ thể trong thời 
gian tới. Bên cạnh đó, cũng cần 
phải nghiên cứu để liên kết với 
các trường thành viên khác theo 
hướng thực hiện các dự án nghiên 
cứu khoa học liên ngành.

Ngoài ra, ông Đạt cũng cho 
rằng 5 nhóm chiến lược phát 
triển giai đoạn 2016-2020 mà 
trường ĐH Bách khoa đưa ra là 
phù hợp với chiến lược của ĐH 
Quốc gia TPHCM đưa ra. Về quản 
trị, sắp tới mô hình và phương 
thức quản trị phải thay đổi sao 

cho phù hợp với quy định của 
Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có 
hiệu lực vào tháng 7 tới.

 PGS.TS Mai Thanh Phong, 
hiệu trưởng trường ĐH Bách 
khoa TPHCM cho biết nhà trường 
xây dựng 5 chiến lược phát triển 
trong giai đoạn 2016-2020

Trước đó, PGS.TS Mai Thanh 
Phong, hiệu trưởng trường ĐH 
Bách khoa TPHCM cho biết, với 
tầm nhìn trở thành trường đại học 
sáng tạo, tiên phong và chủ động 
hội nhập quốc tế, nhà trường xây 
dựng 5 chiến lược phát triển giai 
đoạn 2016-2020 nhấn mạnh vào 
các mục tiêu phát triển bao gồm: 
Quản trị hiệu quả và phát triển 
nguồn lực đảm bảo trở thành 
trường Đại học tự chủ; Phát triển 
đội ngũ cán bộ viên chức xuất 
sắc; Đào tạo xuất sắc; Khoa học 
Công nghệ xuất sắc và Quốc tế 
hóa, hợp tác, kết nối cộng đồng 
và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Nguồn: Dân trí
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SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ ĐƯỢC 
XEM LÀ TỔ CHỨC QUAN TRỌNG, CÓ 
VAI TRÒ CỐT LÕI TRONG PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ (KH&CN), ĐỒNG THỜI LÀ 
NỀN TẢNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
TƯ VẤN, MÔI GIỚI, XÚC TIẾN 
CHUYỂN GIAO, THƯƠNG MẠI HÓA 
CÔNG NGHỆ...

Thực tế cho thấy, Sàn giao 
dịch công nghệ góp phần 
tăng tỷ trọng giao dịch công 
nghệ của quốc gia, tạo môi 

trường hoạt động sáng tạo, đổi 
mới công nghệ, nâng cao năng 
lực KH&CN quốc gia, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, góp phần bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cá nhân và tổ chức 
tham gia thị trường công nghệ. 
Đồng thời, giúp cơ quan quản lý 
nắm bắt được các số liệu về giao 
dịch công nghệ; kiểm soát, chọn 
lọc được công nghệ tốt, loại bỏ 
các công nghệ lạc hậu.

Trong giai đoạn 2015 - 2018, 
số lượng hợp đồng tư vấn, 
chuyển giao công nghệ đạt trung 
bình 3.000 hợp đồng/năm, tăng 
trưởng 12%/năm; giá trị hợp 
đồng tư vấn, chuyển giao công 
nghệ trung bình 54,5 tỷ đồng/
năm, có mức tăng trưởng 10%/
năm. Trong thành quả phát triển 
thị trường KH&CN có sự đóng góp 
không nhỏ của các sàn giao dịch 
công nghệ đang được hình thành 
và phát triển ở nhiều địa phương. 
Đến nay, cả nước có 13 sàn giao 
dịch công nghệ đang hoạt động 
và một số sàn giao dịch đang 

trong giai đoạn xây dựng, vận 
hành thử nghiệm. Một số sàn 
giao dịch công nghệ bước đầu 
hoạt động khá hiệu quả trên cơ 
sở kết hợp cả sàn thực và sàn ảo 
như Sàn giao dịch công nghệ và 
thiết bị Hải Phòng, Sàn giao dịch 
công nghệ Bắc Giang, chợ công 
nghệ và thiết bị Việt Nam, chợ 
công nghệ và thiết bị TP. Hồ Chí 
Minh…

Tuy nhiên, do thời gian thành 
lập và hoạt động chưa lâu, các 
sàn vẫn đang trong giai đoạn tìm 
cách làm, hướng đi hiệu quả, phù 
hợp với thực tiễn của địa phương. 
Tại hội thảo bàn về các giải pháp 
phát triển và kết nối Sàn giao dịch 
công nghệ diễn ra mới đây, ông 
Vũ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng 
Cục Thông tin KH&CN quốc gia - 
khẳng định, Sàn giao dịch công 
nghệ là một trong những địa chỉ 
và phương thức hoạt động hiệu 
quả hỗ trợ hình thành các mối 
quan hệ đối tác công nghệ; tạo sự 
liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu, 
ứng dụng kết quả KH&CN, thương 
mại hóa sản phẩm KH&CN; tạo 
môi trường thuận lợi cho quá 
trình chuyển giao, đổi mới công 

nghê; nâng cao sức sản xuất và 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Để 
tạo cú huých cho thị trường công 
nghệ, cần xây dựng các sàn giao 
dịch công nghệ cấp quốc gia tại 
3 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng với vai trò là tổ chức 
dịch vụ KH&CN. Bên cạnh đó, đẩy 
mạnh liên kết sàn giao dịch công 
nghệ quốc gia với các sàn giao 
dịch trong nước và quốc tế; giữa 
các sàn giao dịch cũng cần có sự 
trao đổi thông tin với nhau…

Theo ông Huỳnh Kim Tước - 
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN TP. Hồ Chí Minh, 
để nâng cao hiệu quả hoạt động 
của sàn giao dịch, cần hỗ trợ 
thương mại hóa công nghệ, định 
hướng nghiên cứu theo nhu cầu 
và xu hướng thị trường, đặc biệt 
là sự kết hợp giữa hoạt động 
online và offline. Đồng thời, việc 
kết nối với mạng lưới công nghệ 
và chuyên gia quốc tế, sự hợp tác 
giữa nhà nước và tư nhân theo 
mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ 
góp phần thúc đẩy hoạt động của 
các sàn giao dịch công nghệ…

Nguồn: Báo Công thương

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ: 
BỆ PHÓNG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TĂNG TỐC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 NHỜ “KẾT DUYÊN” STARTUP VIỆT - HÀN

Chiều 13/8, tại Cục công tác 
phía Nam thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã diễn 
ra lễ kí biên bản ghi nhớ 

hợp tác giữa các cặp startup Việt 
Nam - Hàn Quốc. Lễ kí diễn ra 
dưới sự chứng kiến của ông Lee 
Tae Hoon, Giám đốc Trung tâm 
khởi nghiệp Seoul (Seoul Startup 
Hub) và ông Nguyễn Mạnh 
Cường, Phó Cục trưởng Cục 
Công tác phía Nam.

Lễ kí kết diễn ra sau gần hai 
ngày làm việc, thảo luận và đi 
đến thống nhất hợp tác giữa các 
bên. Đây là một trong những 
bước đầu tiên trong chiến dịch 
‘kết duyên’ startup công nghệ 
Việt Nam - Hàn Quốc do Cục 
Công tác phía Nam và Trung tâm 

khởi nghiệp Seoul làm ‘bà mối’.

Theo ông Nguyễn Mạnh 
Cường, có 3 doanh nghiệp Hàn 
Quốc đến Việt Nam trong đợt 
làm việc lần này. Trước khi đi đến 
cuộc gặp gỡ hôm nay, các bên 
đã có trao đổi thông tin với nhau 
kĩ càng nhưng “không hề dễ 
dàng để các bên có thể tìm được 
tiếng nói chung”. Kết quả chỉ có 
2 cặp đôi startup Hàn - Việt kí 
kết hợp tác. Doanh nghiệp Hàn 
Quốc còn lại vẫn đang tiếp tục 
đàm phán để tìm kiếm đối tác 
phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Quang Hưng, 
Phó giám đốc Công ty phần 
mềm Minh Phúc Software, 1 
trong hai doanh nghiệp tham 
gia lễ kí kết đợt đầu, cho biết 

sau các buổi làm việc trực tiếp, 
Minh Phúc Software đã quyết 
định hợp tác với Redtable, một 
startup Hàn Quốc chuyên về kết 
nối dịch vụ nhà hàng toàn cầu.

“Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ 
Redtable phát triển sản phẩm 
tại thị trường Việt Nam, gia công 
một số phần mềm của đối tác 
và cho thuê nhân sự để thực 
hiện một số mảng như chăm sóc 
khách hàng”, ông Hưng cho hay. 
Song song với đó, từ nay cho 
đến cuối năm, phía Minh Phúc 
cũng sẽ tiến hành các bước đi 
cần thiết để thâm nhập vào thị 
trường Hàn Quốc.

Ông Hưng nhận định: «Rào 
cản lớn nhất với các startup Việt 
khi thâm nhập vào thị trường 

THÔNG QUA VIỆC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC HÀN 
QUỐC, STARTUP VIỆT SẼ SỚM LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CAO,  
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG BỐI CẢNH HẠN CHẾ VỀ  
NGUỒN LỰC NHƯ HIỆN NAY.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Minh Phúc Software (Việt Nam) và Redtable (Hàn Quốc)
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Hàn Quốc là về cản văn hóa, 
ngôn ngữ, cách làm việc. Tuy 
nhiên, với sự hỗ trợ từ Bộ KH&CN 
cũng như Trung tâm khởi nghiệp 
Seoul, khả năng thâm nhập thị 
trường Hàn Quốc là điều khả 
thi».

Về phần mình, ông Do Hae 
Yong, CEO của Redtable, đánh 
giá quan hệ giao lưu giữa Hàn 
Quốc và Việt Nam đang ngày 
càng phát triển. Lượng người 
Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch, 
làm việc rất lớn và ngược lại. Đây 
là cơ hội là tiềm năng và là sức 
hút của thị trường Việt Nam với 
Redtable. Tuy nhiên theo ông 
Do Hae Yong, vì là doanh nghiệp 
nước ngoài nên chưa thực sự 
hiểu rõ pháp luật, chính sách 
của Việt Nam. Vì vậy, ông đề xuất 
phía Việt Nam cần tạo điều kiện 
để các startup Hàn Quốc học hỏi 
thêm, cũng như có thêm chính 
sách hỗ trợ cho các startup nước 
ngoài.

 Chia sẻ với Tạp chí Khám phá, 

ông Lee Tae-Hoon, Giám đốc 
Trung tâm khởi nghiệp Seoul, 
cho rằng việc khởi tạo chương 
trình, chiến dịch kết nối này 
sẽ mang lại nhiều lợi ích cho 
startup hai nước. Thông qua việc 
kết nối này, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tiếp 
cận thị trường 100 triệu dân đầy 
tiềm năng của Việt Nam. Ở chiều 
ngược lại, các doanh nghiệp Việt 
sẽ tăng tốc tiếp cận nguồn công 
nghệ và nhận chuyển giao công 
nghệ với chi phí vốn thấp từ đối 
tác Hàn Quốc.

“Các startup công nghệ Việt 
Nam có nhiều ý tưởng sáng tạo 
nhưng nguồn nhân lực và công 
nghệ còn thiếu. Chúng tôi mong 
muốn nhanh chóng chuyển giao 
những công nghệ cao, công 
nghệ mới để hỗ trợ các startup 
Việt Nam sớm thành công”, ông 
Lee nhấn mạnh.

 Theo ông Lee Tae-Hoon, 
Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp 
Seoul, việc kết nối doanh nghiệp 

sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả 
hai bên. 

Đồng ý với quan điểm này, 
ông Nguyễn Mạnh Cường, chia 
sẻ mục đích cao nhất của chương 
trình là chuyển giao công nghệ. 
Với các startup Việt, việc chuyển 
giao công nghệ rất khó khăn vì 
vừa thiếu nguồn lực vừa thiếu 
vốn. Thông qua việc hợp tác với 
các đối tác Hàn Quốc, startup 
Việt sẽ sớm làm chủ công nghệ 
cao, công nghệ mới trong bối 
cảnh hạn chế về nguồn lực như 
hiện nay.

“Trong giai đoạn đầu chương 
trình có thể chạy với tốc độ là 3-4 
cặp đôi, nhưng khi chương trình 
đã nhuần nhuyễn rồi, có ảnh 
hưởng và được nhiều người biết 
rồi thì chúng tôi hi vọng sẽ có 
thêm nhiều cặp đôi đến được với 
nhau hơn”, ông Cường cho biết.

Nguồn: Bộ Khoa học
 và công nghệ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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HỆ THỐNG Y TẾ VINMEC VÀ BỆNH VIỆN KURUME CHOU (NHẬT) 
VỪA KÝ THỎA THUẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 TRUYỀN HÓA CHẤT ĐỘNG MẠCH GAN SIÊU CHỌN LỌC SYSTEM.
ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP DO GS ITANO SATOSHI - CHỦ TỊCH 
BỆNH VIỆN KURUME CHOU, NHẬT BẢN - PHÁT MINH VÀ 
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TẠI NHẬT BẢN. 

Trên cơ sở truyền hóa chất 
động mạch gan truyền 
thống, System - I đưa thêm 
một vi ống thông (micro - 

catheter) vào trong lòng catheter 
từ vị trí đặt ở động mạch đùi hoặc 
động mạch cánh tay của người 
bệnh. Cải tiến này cho phép hóa 
chất điều trị tiếp cận gần nhất với 
khối u gan, từ đó có thể tiêu diệt 
khối u hiệu quả mà không ảnh 
hưởng đến phần nhu mô gan 
lành.

Theo các chuyên gia, nguyên lý 
này tuy đơn giản nhưng đạt hiệu 
quả đột phá. Kể từ khi áp dụng 
đến nay, kết hợp với phương 
pháp truyền hóa chất động mạch 
gan, Bệnh viện Kurume Chou đã 
điều trị thành công trên 30.000 

ca ung thư gan nguyên phát và 
ung thư di căn gan, giúp kéo dài 
thời gian và chất lượng sống vượt 
trội cho người bệnh so với các 
phương pháp khác.

Để chuyển giao công nghệ 
này, Bệnh viện Kurume Chou sẽ 
định kỳ cử bác sĩ sang Việt Nam 
làm việc, tham dự các hội thảo và 
giảng dạy; đồng thời tiếp nhận 
các bác sĩ sang Nhật Bản để học 
tập. 

Song song với chương trình 
đào tạo chuyên sâu về ung thư 
gan, hai bệnh viện cũng hợp tác 
phát triển năng lực đội ngũ bác 
sĩ, điều dưỡng thông qua đào tạo, 
nghiên cứu hàn lâm, các chương 
trình nghiên cứu tiềm năng.

Theo thống kê, ung thư gan 
là ung thư gây tử vong cao thứ 2 
tại Việt Nam với khoảng 25.000 
ca mỗi năm. Do đó, việc đơn vị 
này hợp tác chuyên sâu và toàn 
diện với Bệnh viện Kurume Chou 
không chỉ góp phần hiện thực 
hóa mục tiêu cung cấp dịch vụ 
y tế tiêu chuẩn quốc tế trên toàn 
hệ thống; mà còn có vai trò quan 
trọng, góp phần đưa các phương 
pháp điều trị tiên tiến nhất thế 
giới về Việt Nam.

Được biết, đây là một trong 
những bệnh viện tư nhân đầu 
tiên tại Việt Nam được Bệnh viện 
Kurume Chou chuyển giao công 
nghệ này.

Nguồn: tuoitre.vn

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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2 HỢP TÁC ĐƯỢC KÝ KẾT TRONG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
 VỀ CÔNG NGHỆ VI CƠ ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG CẢM BIẾN 2019
 

Bên cạnh đó, hàng loạt ký kết 
hợp tác giữa Trung tâm 
nghiên cứu và triển khai của 
Khu công nghệ cao TP.HCM 

(R & D SHTP) cũng đã diễn ra trong 
khuôn khổ hội nghị này.

Hội nghị là dịp để TP.HCM 
quảng bá với thế giới về chương 
trình xây dựng đô thị an toàn và 
thân thiện; đồng thời là cơ hội 
để các nhà khoa học, doanh 
nghiệp Việt Nam tiếp cận với 
những công nghệ mới, học hỏi 
kinh nghiệm ứng dụng MEMS 
trong việc xây dựng thành phố 
thông minh trên thế giới để có 
thể triển khai ứng dụng sao cho 
phù hợp với Việt Nam.

Với chủ đề “MEMS và vật liệu 
nano”, các chuyên gia đầu ngành 
trên thế giới đã trình bày, chia sẻ 
kinh nghiệm về ứng dụng MEMS 
và vật liệu nano để xây dựng 
thành phố an toàn, thân thiện và 
các công nghệ mới liên quan đến 
lĩnh vực này.

Tại hội nghị lần này, R & D 
của SHTP đã ký kết hợp tác với 
Trung tâm công nghiệp của 
Viện CISRO (Úc) về việc hợp 
tác phát triển các vật liệu nano 
ứng dụng trong cảm biến và 
y sinh ứng dụng công nghệ 
nano tương thích với cơ thể 
người (như van tim nhân tạo, 
sụn nhân tạo…); ký kết hợp 
tác với trung tâm nghiên cứu 
phát triển thuộc Ban quản lý 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc 
trong việc phát triển công nghệ 
MEMS và đào tạo nguồn nhân 
lực. Trước đó, R & D của SHTP 
cũng đã ký kết hợp tác với Viện 
khoa học vật liệu quốc gia Nhật 
Bản (NIMS) trong việc nghiên 
cứu chế tạo cảm biến khí ứng 
dụng trong thành phố thông 
minh, an toàn thực phẩm, an 
toàn giao thông… dựa trên trí 
tuệ nhân tạo (AI).

UBND TP.HCM đã giao SHTP 
là đơn vị chủ trì, R & D của SHTP 

là đơn vị thực hiện “Chương 
trình phát triển công nghiệp 
vi cơ điện tử giai đoạn 2017 - 
2020, tầm nhìn 2030”. Chương 
trình đã và đang tập trung đào 
tạo nguồn nhân lực MEMS; tiếp 
nhận những ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật trong lĩnh vực MEMS 
trên thế giới để triển khai, tạo 
ra những sản phẩm trong nước, 
phục vụ xây dựng thành phố 
thông minh. Đồng thời, tăng 
cường hợp tác quốc tế để lĩnh 
vực MEMS trong nước được tiếp 
cận và phát triển nhanh, rút 
ngắn thời gian nghiên cứu.

Hội nghị này do R & D của 
SHTP phối hợp với Viện khoa học 
vật liệu quốc gia Nhật Bản, Trung 
tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc 
nano và phân tử (thuộc Đại học 
quốc gia TP.HCM), Hiệp hội cơ khí 
chính xác Nhật Bản tổ chức.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phổ thông

Phần ký kết hợp tác giữa R & D của SHTP và Trung tâm công nghiệp của Viện CISRO (Úc).

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 
BA VỀ CÔNG NGHỆ VI CƠ ĐIỆN 
TỬ VÀ HỆ THỐNG CẢM BIẾN 
2018 VỚI CHỦ ĐỀ MEMS VÀ 
VẬT LIỆU NANO VỪA DIỄN RA 
TẠI TP.HCM TRONG 2 NGÀY 27 
VÀ 28/8/2019. HỘI NGHỊ ĐÃ 
THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA 
HƠN 40 NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ 
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VI CƠ 
ĐIỆN TỬ, VẬT LIỆU NANO ĐẾN 
TỪ NHẬT BẢN, ĐỨC, MỸ, 
SINGAPORE, HÀN QUỐC, 
AUSTRALIA VÀ VIỆT NAM…

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Tọa đàm với chủ đề “Hệ sinh thái chuyển giao công nghệ và tri thức: Cơ hội và thách thức” 
vừa được tổ chức tại Hà Nội. 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ TRI 

THỨC LÀ XU THẾ TẤT YẾU MÀ CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐANG RẤT QUAN 

TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC,  

KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI.

T rường Đại học Bách khoa 
Hà Nội vừa tổ chức tọa 
đàm với chủ đề “Hệ sinh 
thái chuyển giao công 

nghệ và tri thức: Cơ hội và thách 
thức”, tạo diễn đàn để các 
trường đại học, doanh nghiệp 
và các nhà hoạch định chính 
sách trao đổi, hợp tác để thúc 
đẩy hoạt động chuyển giao 
công nghệ và tri thức.

Hoạt động này nằm trong 
khuôn khổ Dự án VETEC 
(Vietnamese – European 
Knowledge and Technology 
Transfer Education Consortium) 
thuộc Chương trình Erasmus+ Key 
Action 2 (hợp phần nâng cao năng 
lực giáo dục đại học) do Liên minh 
châu Âu tài trợ với tổng ngân sách 
được phê duyệt là 712.014 Euro 
(hơn 17,5 tỷ đồng).

Mục tiêu của dự án nhằm 
tạo ra mạng lưới phát triển đào 
tạo chuyển giao công nghệ - tri 
thức giữa châu Âu và Việt Nam. 
Các đối tác chính tham gia dự 
án gồm 3 trường đại học tại Việt 
Nam (Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Cần 
Thơ) và 3 trường đại học tại châu 
Âu (Đại học Tự do Brussel, Bỉ; Đại 
học Kỹ thuật Dresden, Đức; Đại 
học Aveiro, Bồ Đào Nha). Bên 
cạnh đó còn 7 thành viên hỗ trợ 
khác, trong đó có Đại sứ quán Bỉ 
tại Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó 
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: 

Chuyển giao công nghệ và tri 
thức là xu thế tất yếu mà các 
trường đại học đang rất quan 
tâm để phát triển chiến lược, kế 
hoạch trong thời gian tới. Chia 
sẻ của các doanh nghiệp và bộ, 
ngành trong lĩnh vực chuyển 
giao công nghệ tại tọa đàm sẽ 
giúp các trường đại học Việt Nam 
cập nhật được thông tin hữu ích 
mà hiện nay các trường chưa 
đáp ứng được trong nhu cầu đổi 
mới công nghệ. Về dự án VETEC, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
đánh giá cao hiệu quả thực hiện 
dự án của các trường đối tác, đặc 
biệt là nỗ lực phát triển hợp tác 
và kết nối từ chính trường điều 
phối – Đại học Tự do Brussel (Bỉ), 
các trường châu Âu nói chung và 
sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu 
trong khuôn khổ chương trình 
Erasmus +.

Trên cơ sở khảo sát năng lực 
hiện tại về chuyển giao công 
nghệ - tri thức và đào tạo nâng 
cao năng lực cho gần 30 cán bộ 
của 3 trường thành viên (Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại 
học Huế và Đại học Cần Thơ), các 
trường đã nhận thức được một số 
mô hình chuyển giao công nghệ, 
đánh giá được nhu cầu, phân tích 
được lợi thế, thách thức của mô 
hình chuyển giao công nghệ - tri 
thức tại trường mình với sự hỗ 

trợ của các chuyên gia châu Âu 
sau hơn 2 năm thực hiện.

Thảo luận tại tọa đàm, các cán 
bộ đến từ một số trường đại học 
tại châu Âu và các doanh nghiệp 
đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế 
trong việc hình thành hệ sinh 
thái chuyển giao công nghệ tại 
các trường đại học ở châu Âu, 
chính sách của các nước, góc 
nhìn của doanh nghiệp trong 
chuyển giao công nghệ… Qua 
đây, các trường đại học của Việt 
Nam cũng nêu lên thách thức 
trong mô hình chuyển giao công 
nghệ thực tế tại các trường để 
cùng tìm ra giải pháp thực hiện 
có hiệu quả mô hình này.

Dự án VETEC được thực hiện 
trong 3 năm (từ tháng 9/2016 đến 
tháng 9/2019). Với các thế mạnh 
trong nghiên cứu và sáng tạo 
của các đối tác ở Việt Nam, đồng 
thời, khi các trường được cập 
nhật kiến thức và kinh nghiệm 
về năng lực chuyển giao công 
nghệ -tri thức từ các chuyên gia 
châu Âu, các trường thành viên 
được kỳ vọng sẽ có những bước 
phát triển tích cực. Kết quả của 
dự án sẽ được ứng dụng rộng rãi 
để phát triển các chương trình 
đào tạo chuyển giao công nghệ 
và tri thức tại các trường đại học 
của Việt Nam.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
VÀ TRI THỨC CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Phát biểu tại Hội thảo, Phó 
Cục trưởng Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ 
Trần Thị Hồng Lan cho 

biết: Trung Quốc nổi tiếng trên 
toàn thế giới về lĩnh vực y học cổ 
truyền, điều này đã được minh 
chứng qua danh thần y Hoa Đà 
với khả năng tuyệt vời của ông. Y 
học cổ truyền (YHCT) Trung 
Quốc là một hệ thống y học 
hoàn chỉnh bao gồm việc chuẩn 
đoán, điều trị và ngăn ngừa bệnh 
tật, ra đời từ hơn 3000 năm trước 
dựa vào nguyên lý cân bằng và 
hòa hợp bên trong cơ thể, được 
đúc kết và cô đọng ở mức cao và 
hoạt động về tuần hoàn, thần 
kinh, nội tiết, bài tiết, hô hấp và 
tiết niệu. Người Trung Quốc sử 
dụng tất cả các bộ phận rễ, thân 
của cây, các bộ phận của động 
vật để pha chế thảo dược, đây 
được xem như một điểm đặc 
trưng riêng và rất khác biệt của y 
học Trung Hoa. Hỗ trợ cho y học 
cổ truyền luôn là ưu tiên hàng 
đầu ở Trung Quốc và là “viên 
ngọc quý” trong di sản khoa học 
quốc gia.

Đảng, Nhà nước ta luôn quan 
tâm đến sự phát triển của nền 
Đông y Việt Nam, điều này đã 

được thể hiện qua Chỉ thị số 24-
CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban 
Bí thư về phát triển nền Đông y và 
Hội đông y trong tình hình mới. 
Theo đó, nhận thức về vai trò, vị 
trí của y dược cổ truyền Việt Nam 
trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khoẻ nhân dân 
đã được nâng lên. Hệ thống quản 
lý và khám, chữa bệnh y dược cổ 
truyền  được củng cố và phát triển; 
nguồn nhân lực được tăng cường. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, tay nghề 
cho đội ngũ thầy thuốc y học cổ 
truyền được đẩy mạnh. Việc nuôi 
trồng, chế biến, sử dụng dược liệu, 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ trong lĩnh vực y dược 
cổ truyền bước đầu đã được quan 
tâm và đầu tư; coi trọng hoạt động 
kế thừa, bảo tồn các bài thuốc 
quý, hợp tác quốc tế về y, dược cổ 
truyền được mở rộng,…

 Tại Hội thảo, Thầy thuốc Quốc 
y Trung Quốc - Giáo sư Wei Gui 
Kang đã giới thiệu về Bệnh viện 
RuiKang (Thuỵ Khang) thuộc 
Đại học Trung Y học cổ truyền 
Quảng Tây được thành lập vào 
năm 1951, là bệnh viện tổng 
hợp hạng ba kết hợp Đông Tây 
y chuyên tập trung vào điều trị, 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 

HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 
VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

THỰC HIỆN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA KHÓA HỌP LẦN THỨ 
10 ỦY BAN HỖN HỢP HỢP TÁC KH&CN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC 
ĐÃ KÝ KẾT NGÀY 06/12/2018, NGÀY 30/7/2019 TẠI HÀ NỘI, 
CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ (BỘ KH&CN) ĐÃ 
PHỐI HỢP VỚI CỤC QUẢN LÝ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN (BỘ Y TẾ), VỤ 
HỢP TÁC QUỐC TẾ (BỘ KH&CN), SỞ KH&CN TỈNH QUẢNG TÂY 
(TRUNG QUỐC), TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRUNG 
QUỐC - ASEAN TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “HỢP TÁC CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC”.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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y tế dự phòng, phục hồi chức năng. 
Bệnh viện được chia làm 3 khu (khu 
Hoa Động, khu Không Cảng, khu 
Điền Dương) với tổng số giường 
bệnh nội trú lên đến 2518 giường.

Kỹ thuật xoa bóp và vận động cơ 
bản Vi Thị trong chữa trị các bệnh liên 
quan đến cột sống và xương khớp 
do Thầy thuốc Quốc y - Giáo sư Wei 
Gui Kang (Vi Quý Khang) nghiên cứu 
sáng tạo ra, sử dụng nguyên lý lực 
sinh học, áp dụng kỹ thuật điều trị 
dựa trên việc xác định vị trí, phương 
hướng và lực đạo; các bước tiến 
hành đơn giản, dễ làm, độ an toàn 
cao. Số người chẩn đoán chữa trị lên 
tới hơn 2 triệu lượt người, công dụng 
chữa trị tốt, được người bệnh trong 
và ngoài nhiệt tình đón nhận và ủng 
hộ, có nhưng đặc điểm như điều trị 
không dùng thuốc, không cần phẫu 
thuật, không cần tiêm, không uống 
thuốc, dùng trong chữa trị các bệnh 
về cột sống như huyết áp không ổn 
định do đau vai gáy, chóng mặt do 
đau vai gáy, cũng như các bệnh có 
liên quan đến các hệ tiêu hoá, hô 
hấp, tuần hoàn. 

Ngoài ra, tại Hội thảo đã có 11 báo 
cáo tham luận khác được chia sẻ, đây 
là những vấn đề mà cả hai bên quan 
tâm như: Cơ chế, chính sách phát 
triển y dược cổ truyền; Nuôi trồng 
và phát triển dược liệu; Kinh nghiệm 
nghiên cứu và ứng dụng y dược học 
cổ truyền Trung Quốc; Nghiên cứu 
phát triển công nghiệp hóa thuốc 
mới của y dược học cổ truyền Trung 
Quốc; Đào tạo, đổi mới và phát triển 
giáo dục; Hợp tác giữa Việt Nam và 
Trung Quốc trong lĩnh vực y học cổ 
truyền và đề xuất hướng hợp tác 
CGCN trong thời gian tới…

Nguồn: Trung tâm  
Truyền thông - Cục Ứng dụng và 

Phát triển công nghệ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN 

NGẮN NGÀY (30 NGÀY)
Mô tả quy trình CN/TB:

Thời gian sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men cải tiến là 30 ngày, ngắn hơn phương pháp 
truyền thống (90 – 120 ngày), nhờ sử dụng chủng mốc tương A. oryzae có hoạt lực amylase, protease cao, bổ 
sung thêm enzym protease tự sản xuất và giống vi sinh vật gây mùi thuần khiết (vi khuẩn lactic và nấm men 
tạo mùi nước tương).

Từ 100 kg nguyên liệu bánh dầu đậu nành (protein 45,07%), thu hồi được 630 kg cốt nưốc tương bán thành 
phẩm (protein 4,2%), hiệu suất protein thu hồi được là 58,7%; ngoài ra còn 370 kg phụ phẩm. Từ 630 kg cốt 
nưốc tương bán thành phẩm dùng sản xuất ra 1000 lít nước tương thành phẩm, không chứa 3-MCPD. Từ 370 
kg phụ phẩm sản xuất được 170 kg tương đen chứa đạm protein (1,56%), và 200 kg chế phẩm sinh học có mật 
độ vi khuẩn Bacillus sp., vi khuẩn lactic, nấm men tương đối cao (>107 CFU/g), dùng bổ sung vào thức ăn chăn 
nuôi.

Chất lượng về mặt cảm quan (mùi - vị) cho thấy nước tương lên men sản xuất theo phương pháp cải tiến 
được đánh giá cao hơn so với các loại nước tương lên men khác trên thị trường. Về hiệu quả kinh tế, lợi nhuận 
thu được là 1.240.000 đồng/100kg khô đậu nành.

Công suất: 1000 kg/ mẻ

Lĩnh vực áp dụng: Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm

Ưu điểm CN/TB: Thời gian sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men cải tiến là 30 ngày, ngắn 
hơn phương pháp truyền thống (90 – 120 ngày), nhờ sử dụng chủng mốc tương A. oryzae có hoạt lực 
amylase, protease cao, bổ sung thêm enzym protease tự sản xuất và giống vi sinh vật gây mùi thuần khiết 
(vi khuẩn lactic và nấm men tạo mùi nước tương). Quy trình công nghệ đơn giản, không tốn nhiều mặt 
bằng nhà xưởng, tiết kiệm năng lượng và công lao động so với phương pháp lên men truyền thống hay 
hóa giải. Không chứ

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách 
hàng

Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy CN/TB: 

- Được hoàn thiện năm: 2009
- Số lượng cơ sở sản xuất đã chuyển giao: 1 cơ sở
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sinh học Phương 

Nam; 
Địa chỉ: LD8, đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh 

Bắc, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An;  

Điện thoại: 072.3751912; 

Email: hanhthunhan@gmail.com 

01

02

03

Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HẠT NÊM
Mô tả quy trình CN/TB:

Dây chuyền sản xuất hạt nêm được Nguyên Tùng nghiên cứu và chế tạo được cấp bằng sáng chế độc 
đáo về việc nâng cao năng suất hoạt động. Máy này hoàn toàn có thể sánh vai với chủng loại máy nhập 
ngoại cùng chức năng. Đây là loại máy được các nhà sản xuất đánh giá cao về hiệu suất và công năng hoạt 
động, tính năng hỗ trợ người dùng đa nhiệm dễ dàng thao tác, vận hành hoàn toàn tự động sử dụng rất ít 
nhân công. Do đó đây là giải pháp tiết kiệm tối ưu cho doanh nghiệp

Dây chuyền sản xuất hạt nêm thường được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đáp 
ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh GMP, ISO22000

Tinh năng:

Toàn bộ hệ thống máy được chế tạo bằng vật liệu cao cấp Inox 304, Inox 316 đảm bảo các tiêu chuẩn về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống sấy được thiết kế liên tục khép kín tiết kiệm nhiên liệu và năng suất 
cao. Hệ thống điều khiển bằng màn hình cảm ứng PLC trực quan hoặc cài đặt bằng nút bấm. Invertor nhập 
khẩu tiêu chuẩn Châu Âu...

Máy được thiết kế thân thiện với người dùng vận hành ổn định, sạch sẽ, ít  bảo trì sửa chữa.

Thông số kỹ thuật:

- Năng suất: 125-500kg/h

- Kích thước: 10000 L x 2000 
W x 1500 H (mm). Kích thước có 
thể thay đổi phù hợp với từng 
điều kiện của doanh nghiệp

- Khối lượng: 1200kg đến 
3000kg tùy công suất

- Điện năng tiêu thụ từ 15kw 
đến 35kw tùy công suất máy

Tủ sấy nguyên liệu 

- 40 Khay  kích thước: 600x 
900mm

- Đốt nhiệt bằng điện 
Máy nghiền nghiên liệu 
- 150 Kg/h
- Buồng nghiền kích thước:   
D: 400 x 200mm
- Phểu chứa  50 lít
- Moto  10 HP – 1.400 V/p 
Máy trộn hồ hóa 
- 50 Kg / lần – 30 Phút 
- Thùng trộn chứa 50 Kg / lần
- Hai trục trộn cánh máy chéo
Máy ép viên, tạo hạt
- 65 Kg/h
- Thân máy ép – Trục ép  – Lưới
- Moto kéo 5HP – 3 pha – 380V

Máy sấy tầng  rung tuần hoàn 
khí nóng
– Đốt điện – liên tục
- Thùng sấy  
R 1.000 x   D2.000 x C 2.000
- Lưới sấy – sàn
-  Nhiệt sấy đốt bằng  điện trờ -  50 
KW
- Quạt thổi nhiệt  3 HP
- Hệ thống điện
- Điều khiển nhiệt độ tự động  
đơn giản

Lĩnh vực áp dụng:
Công nghiệp thực phẩm
Quá trình và thiết bị sản xuất thực 
phẩm
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần 
máy và thiết bị Nguyên Tùng, 
Địa chỉ: 135 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, 
Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: 028. 3727 2213; Email: 
info@maynguyentung.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ PHÂN TÍCH  
HẤP PHỤ HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

Đặc tính của hệ thống:
-  Phương thức phân tích linh hoạt cho trình tự phức tạp và thiết kế thí nghiệm.
-  Lên đến 99 thí nghiệm riêng biệt, mỗi thí nghiêm với 99 bước được liên kết và điều khiển tự động qua 

phần mềm.
-  Kỹ thuật phâ tích hấp phụ hóa học TPD, TPR, TPO, TPSR, BET và xung.
-  04 bộ điều khiển lưu lượng dòng có khả năng lập trình được tích hợp cho phép điều chỉnh khí  

chính xác.
-  Bộ trộn khí bên trong cho khí mang và khí vòng
-  04 Vùng điều khiển nhiệt độ riêng biệt.
-  04 cổng khí vào lựa chọn có khả năng lập trình cho chuẩn bị mẫu, khí mang và khí lặp(phân tích).
-  Đầu dò filaments Gold-plated có thời gian sử dụng cao.
-   Phần mềm tương thích với hệ điều hành Windows
-  Phần mềm cho phép truy xuất dữ liệu khối phổ(tương thích với các đầu dò khối phổ)
-   Dữ liệu linh hoạt và thông tin đầy đủ trong bảng báo cáo kết quả.
-   Phần mềm cho phép chỉnh sửa peak.
-   Các phương pháp cho đặc tính xúc tác độ phân giải cao.
- Lựa chọn phụ kiện Cryo-Cooler(Bộ làm lạnh) cho khả năng giảm nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ môi 

trường.
Lựa chọn phụ kiện reflux-type vapor generator (bộ sinh hơi kiểu hồi lưu) cho phép phân tích sử dụng 

chất lỏng hóa hơi.
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.
Phương thức chuyển giao:Thỏa thuận với khách hàng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa Trí; 
Địa chỉ: Nhà 29T2 Tầng 6 Đường Hoàng Đạo Thúy Cầu Giấy Hà Nội; 
Điện thoại: 01655231289; Email: huyenkhoatri@gmail.com 
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HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VẾT THUỐC SÚNG
Mô tả quy trình CN/TB:
Phân tích vết thuốc súng (GSR) đóng vai trò quan trọng để xác định tội phạm và người liên quan khi 

súng được sử dụng trong một vụ án. Kỹ thuật phân tích GSR dựa trên việc sử dụng kính hiển vi điện tử quét 
(SEM) để quét mẫu và tìm các hạt nghi vấn dấu hiệu thuốc súng. Nếu tìm thấy hạt nghi vấn, đầu dò Phổ 
tán xạ năng lượng (EDS) được sử dụng để xác định nguyên tố có trong các hạt đó. Các tiêu chuẩn tìm kiếm 
thông dụng nhất thường là tìm sự tồn tại của các nguyên tố Pb, Sb, và Ba. Tuy nhiên việc phát hiện các mồi 
không chì, (như Ti và Zn) cũng có thể được yêu cầu.

 Hệ thống Phenom GSR bao gồm ba thành phần sau:
·  Hệ thống phần mềm tự động điều khiển, phân tích và phân loại vết thuốc súng
·  Kính hiển vi điện tử quét để bàn Phenom XL
·  Đầu dò tích hợp EDS
Cả hai phần cứng và phần mềm được tích hợp đầy đủ để nâng cao tốc độ, độ tin cậy và đặc tính dễ sử 

dụng.
Phần mềm Phenom GSR dựa trên bảng hướng dẫn 4 bước để thiết lập cho phần mềm thu nhận kết quả 

một cách nhất quán, tin cậy và nhanh nhất cho mỗi lần chạy.
Bảng wizard này có tính trực quan cao và cho phép người sử dụng phân tích nhiều mẫu tự động. Dữ liệu 

bao gồm ảnh SEM và thông tin kết quả phân tích EDS được lưu trữ cho tất cả các hạt đã phát hiện. Phần 
mềm cho phép người sử dụng xem lại ảnh các hạt và xác nhận kết quả. Phần mềm GSR cũng hỗ trợ tính 
năng báo cáo đầy đủ. Phần mềm Phenom GSR phù hợp với tiêu chuẩn ASTM E1588 cho phân tích vết thuốc 
súng và được trang bị  tiêu chuẩn theo ENFSI.

Lĩnh vực áp dụng:
Thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hoá học.
Ngành quân sự
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khoa Trí; 
Địa chỉ: Nhà 29T2 Tầng 6 Đường Hoàng Đạo Thúy Cầu Giấy Hà 

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

 

TỦ CẤY VI SINH THỔI ĐỨNG 
CHCLAB, CLB-201-03

Tính năng kỹ thuật:
-  Kích thước ngoài: rộng 1040 x cao 1231 x sâu 742 mm
-  Kích thước trong: rộng 919 x cao 565 x sâu 617 mm
-  Màu tủ: Xám
-  Kính cường lực với độ dày 5mm
-  Bảng điều khiển hiển thị kỹ thuật số LCD
- Cấu tạo bên ngoài bằng thép/ nhôm được phủ lớp epoxy
-  Bề mặt làm việc làm bằng thép không gỉ 304
-  Chân tủ: làm bằng thép.
-  Lưu lượng gió trung bình: 0.3 – 0.4 m/giây
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- Hiệu suất màng lọc HEPA > 99.995% đối với các 
hạt có kích thước 0.3µm/ ISO Class 5

-  Được chứng nhận CE
-  Bộ tiền lọc : Dạng màng lọc Nilon
-  Độ ồn: ≤ 65 dBA
-  Hệ thống cảnh báo an toàn: bộ đếm thời gian 

đèn UV
- Cấu tạo mặt trước được thiết kế dạng nghiêng 

để giảm độ chói trong lúc làm việc, hay giảm lực 
nặng lên cổ, cột sống và cánh tay.

-  Mẫu thử nghiệm được bảo vệ khỏi lây nhiễm 
khi không khí sạch được lọc qua bộ lọc HEPA được 
đặt dọc trên trần tủ. Nó thường thích hợp cho các 
thí nghiệm dưới môi trường vô trùng, không bụi hay 
các thử nghiệm chính xác trong lĩnh vực y học, dược 
phẩm, thực phẩm . . . và nó có thể được sử dụng như 
một dây truyền sản xuất liên tục bằng cách lắp đặt 
một vài tủ trên cùng một hàng hay có thể thêm vào 
chức năng xả khí.

-  Đồng hồ áp suất vi sai dạng cơ dùng để kiểm 
tra thời gian để thay thế bộ lọc

- Ổ điện và van tiện ích: 
ổ điện có nắp đậy an toàn 
là sự tiện lợi cho thí nghiệm 
trong khu vực làm việc, các 
van tiện ích có sẵn để lắc đặt 
các van khí đốt, khí, nước và 
chân không.

-  Chân đế được thiết kế bánh xe để dễ dàng di 
chuyển đến các vị trí cần thiết và có gắn chức năng 
cài dừng (phụ kiện mua thêm) 

-  Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz
Lĩnh vực áp dụng: Thiết bị dùng cho phòng thí 

nghiệm hoá học.
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Nguyên Anh; 
Địa chỉ: 8/6-8/8 Thích Minh Nguyệt, P.2, Quận tân 

Bình, Tp HCM; 
Điện thoại: 028.38421850 (5 line); 
Email: havi19732002@yahoo.com

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY  
AUTONICS E68S15-1024-6-L-5      

                
Mô tả quy trình CN/TB:
* Đường kính Ø68mm, Trục Ø15mm
* Tần số đáp ứng tốc độ cao: 180kHz
* Loại kết nối bằng giắc cắm
* Thích hợp cho các máy công cụ
* Cấu trúc IP64 (Chống thấm nước một phần, Chống thấm 

dầu)
* Khả năng chịu tải của trục cao (Tải cho phép nặng 10kgf)
Lĩnh vực áp dụng: -Kỹ thuật điện; - Kỹ thuật biến đổi điện 

năng
Đơn vị chào bán: Công ty TNHH kỹ thuật tự động Hàn Mỹ Việt; 
Địa chỉ: 203 - 205 Nguyễn Thái Bình, p. Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP.HCM; 
Điện thoại: 028. 35216710 /11; Fax: 028.38216705; Email: kinhdoanh@hanmyviet.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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1. TÌM KIẾM QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT CATION VN-6105
Chúng tôi đang có nhu cầu mua Quy trình sản xuất tinh bột Cation VN-6105, đề nghị quý đơn vị báo giá 

và cung cấp thông tin chi tiết về Quy trình trên, với chất lượng sản phẩm như sau:
Cảm quan: Chất bột mịn, màu trắng.
Độ nhớt: 500 – 1200 cps
Độ ẩm: 12 – 14%.
Độ tro: 2% max.
pH (dung dịch huyền phù 5%): 6,0 – 8,5.
Độ thế (DS value): 0,02 – 0,04.
Người tìm mua: Bùi Tấn Nghĩa, Email: nghiabt01@cntp.edu.vn

2. TÌM MUA 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

01

02

03 Công nghệ tìm mua

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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3. TÌM MUA MÁY RÂY RUNG 3 TẦNG
Công ty thiết bị y tế Đại Hữu đang thực hiện gói thầu bệnh viện y học cổ truyền Vĩnh Long cần mua 01 

Máy rây rung 3 tầng, với thông số kỹ thuật như sau:

 

Năng suất (tuỳ loại cám và cỡ lưới) 200-400 kg/hr.
Đường kính lưới Þ 700mm
Công suất động cơ 0.75kw (1HP) / 380V~
Nguồn điện 380V~ Pha  50Hz
Kích thước máy (DxR x C) 1100x1100x850mm
Vật liệu kết cấu chính  Inox 304& 316

Người tìm mua: Peter Do (Mr) – Giám đốc dự án; Công ty thiết bị y tế Đại 
Hữu; Địa chỉ: Số 2, BT 10, Đường Foresa, Khu ĐT Sinh Thái Xuân Phương Tasco, 
P.Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: (84-24) 666 42490/ 84-39 
76002411

4. TÌM MUA 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

5. TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GIA SÚC CÔNG SUẤT NHỎ 
Hiện nay đơn vị chúng tôi đang có nhu cầu hỗ trợ cho HTX 1 khu giết mổ công suất nhỏ, đề nghị quý 

đơn vị tư vấn và báo giá cho chúng tôi dây chuyền như trên.

Đơn vị tìm mua: Hà Công Đức (Mr.), Cán bộ Phát triển sinh kế; Good Neighbors International (GNI); Địa chỉ: 
Xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 0218 6548 747/0968 178 498
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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


