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CÔNG NGHỆ TÌM MUA

MỤC LỤC



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

3 

DIỄN ĐÀN ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ MỚITRONG NÔNG NGHIỆP

NẰM TRONG KHUÔN KHỔ SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU 
CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VÀ HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 
2018, NGÀY 4/10, TẠI TP CẦN THƠ, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN (NN&PTNT), BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(KH&CN), UBND TP CẦN THƠ VÀ TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 
TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI 
TRONG NÔNG NGHIỆP.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhận thức về vai trò 
quan trọng của 
lĩnh vực nông 
nghiệp, thời gian 

qua, Bộ KH&CN đã chủ động và 
tích cực phối hợp với Bộ 
NN&PTNT và các cơ quan có liên 
quan trong việc thể chế hóa các 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về phát triển 
KH&CN, tháo gỡ nhiều vướng 
mắc nhằm tạo môi trường pháp 
lý thuận lợi cho hoạt động 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

dụng và đổi mới công nghệ 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều thành 
quả đáng ghi nhận, ngành nông 
nghiệp Việt Nam đang phải đối 
mặt với một số thách thức, đó 
là sự hạn chế trong khả năng 
tích tụ đất đai gây trở ngại cho 
ứng dụng công nghệ và đầu 
tư dài hạn, đầu tư cho KH&CN 
trong nông nghiệp từ các doanh 
nghiệp lớn chưa nhiều. Thêm 
vào đó là tình trạng thiếu nhân 

lực trình độ cao và cơ sở vật chất 
phục vụ nghiên cứu còn lạc hậu, 
không đồng bộ; mô hình tăng 
trưởng hiện nay tập trung về 
lượng hơn là về chất.

Trước tình hình đó, các nhà 
quản lý, chuyên gia và doanh 
nghiệp đã bàn về giải pháp, 
đặc biệt là giải pháp về công 
nghệ. Đánh giá về thực trạng 
chuyển giao KH&CN trong nông 
nghiệp, PGS.TS. Lê Quốc Thanh 
- Phó Giám đốc Viện Khoa học 

Toàn cảnh Diễn đàn ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong nông nghiệp tại Cần Thơ
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Nông nghiệp Việt Nam đã nhìn 
nhận rằng, mạng lưới hoạt 
động chuyển giao KH&CN đều 
được hình thành từ các đơn vị 
thành viên của Viện. Các kết 
quả nghiên cứu được chia sẻ 
giúp hoạt động chuyển giao khá 
nhanh. Ông Lê Quốc Thanh cũng 
thẳng thắn nhìn nhận một số 
tồn tại ở Viện như nguồn nhân 
lực chưa được đào tạo bài bản, 
chưa chuyên nghiệp, thiếu về 
chuyên môn và trình độ ngoại 
ngữ. Sự liên kết giữa nghiên cứu 
và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, 
chưa có chiều sâu. Nhà nước đã 
quan tâm đầu tư kinh phí cho 
phát triển nông nghiệp, song 
đối với các mô hình quy mô lớn, 
công nghệ cao, nguồn kinh phí 
vẫn chưa đáp ứng được… Nhiều 
kết quả nghiên cứu còn là sản 
phẩm trung gian, cần tiếp tục 
dành thêm nguồn lực để hoàn 
thiện trước khi chuyển giao.

Đưa ra giải pháp cho vấn đề 
này, ông Lê Quốc Thanh cho 
rằng cần phải có chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp 

tham gia vào hoạt động chuyển 
giao, khuyến khích xây dựng 
các mô hình để tiếp nhận tiến 
bộ KH&CN với quy mô lớn theo 
chuỗi giá trị, tăng cường tính tự 
chủ cho các đơn vị chuyển giao.

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, 
Viện trưởng Viện Sinh học nông 
nghiệp, Đại học Nguyễn Tất 
Thành khẳng định, nông nghiệp 
thời kỳ 4.0 (NN 4.0) sẽ thay đổi 
phương thức quản lý trang trại, 
doanh nghiệp, hộ gia đình. Từ 
sản xuất, chế biến đến tiêu thụ 
đều có thể ứng dụng kỹ thuật 
số, nhờ đó sẽ giảm công lao 
động trực tiếp, tiết kiệm vật tư 
đầu vào, hạ giá thành sản phẩm 
và đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Tuy nhiên, chúng ta cần chọn 
lựa các công nghệ sao cho thiết 
thực và hiệu quả. Việc lựa chọn 
công nghệ ứng dụng phụ thuộc 
vào điều kiện cụ thể của từng 
vùng, từng hộ sản xuất. Yếu tố 
quyết định thành công của nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, đặc biệt trong thời kỳ 4.0 là 
đầu ra của sản phẩm.

Về giải pháp đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ trong nông 
nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Quốc Doanh cho rằng, phải 
đẩy mạnh thị trường KH&CN 
nhằm tạo động lực cho người 
tiếp nhận và chuyển giao công 
nghệ, cùng với đó là tiếp tục 
hoàn thiện thể chế chính sách 
trong chuyển giao công nghệ 
bởi chính sách thực chất sẽ giúp 
chuyển giao công nghệ hiệu quả 
và dễ dàng hơn.

Diễn đàn đã tạo cơ hội cho 
các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, 
ngành, các chuyên gia và doanh 
nghiệp gặp gỡ, trao đổi về các 
giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu phát triển, 
chuyển giao và ứng dụng công 
nghệ, đáp ứng yêu cầu phát 
triển của ngành nông nghiệp 
Việt Nam trong thời gian tới. Đây 
cũng là dịp để các doanh nghiệp 
tìm hiểu, tiếp nhận tiến bộ kỹ 
thuật, công nghệ mới ở trong 
nước và trên thế giới./.

Nguồn:  Bộ Khoa học  
và công nghệ
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Công nghệ chuỗi khối 
được đánh giá là công 
nghệ đột phá và sẽ 
dẫn dắt cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 
trong một vài thập kỷ tới. Lợi ích 
của công nghệ này có thể dẫn 
chứng qua ứng dụng trong lĩnh 
vực vận chuyển hàng hóa, khi 
hàng hóa được chuyển từ đất 
nước này đến đất nước khác, 
chuyển đến địa điểm nào thì 
tất cả những thành viên tham 
gia mạng chuỗi khối đều có thể 
theo dõi tình trạng hàng hóa và 
biết cụ thể thời gian đến. Trong 
lĩnh vực bán lẻ, công nghệ chuỗi 
khối phục vụ hiệu quả việc truy 
xuất nguồn gốc, những người 
tham gia chuỗi khối biết rõ các 
sản phẩm, hàng hóa được nhập 
khẩu, sản xuất từ đâu, lịch sử các 
giao dịch. Hiện nay, nhiều người 
lưu trữ dữ liệu trên các dịch vụ 
lưu trữ của Google, nếu Google 
ngưng hoạt động hay biến mất 
thì toàn bộ thông tin, dữ liệu 
cũng mất do không có máy chủ 
để lưu trữ thông tin. Trong khi đó 
công nghệ chuỗi khối cho phép 
người dùng kiểm soát thông tin, 
dựa trên cơ sở mỗi máy tính sẽ 
là một máy chủ, lưu trữ cùng nội 
dung thông tin. Nếu một máy 
bị ảnh hưởng thì thông tin vẫn 
được lưu trữ trên các máy khác 
và người dùng không bị mất 
dữ liệu. Công nghệ chuỗi khối 
không thể thay đổi được thông 
tin, do đó sẽ giúp việc minh bạch 
hóa hoạt động, nhất là các giao 
dịch về tài chính.

Đã có nhiều quốc gia ứng 
dụng công nghệ chuỗi khối vào 
điều hành kinh tế, xã hội và xây 
dựng hành lang pháp lý cho công 

nghệ mới này. Như tại Xin-ga-
po, công nghệ chuỗi khối được 
ứng dụng trong lĩnh vực y tế để 
lưu trữ bệnh án; tại Thụy Điển, 
dùng để quản lý quyền sử dụng 
đất; Đu-bai dự kiến áp dụng 
công nghệ này để vận hành bộ 
máy Chính phủ vào năm 2020…
Tại Việt Nam, cũng đã có một 
số đơn vị ứng dụng công nghệ 
chuỗi khối vào hoạt động kinh 
doanh. Nhiều năm trước, Hợp 
tác xã xoài Mỹ Xương (tỉnh Đồng 
Tháp) luôn gặp khó khăn trong 
khâu tiêu thụ do tem dán trên 
sản phẩm của công ty không 
thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ, 
người dùng không biết thông 
tin quả xoài được thu hoạch khi 
nào, đồng thời, bị làm giả tem 
nhận diện hàng hóa. Sau khi đơn 
vị vận dụng tính minh bạch của 
công nghệ chuỗi khối bài toán 
này đã giải được, đưa từng công 
đoạn lưu trữ trên chuỗi khối và 
thể hiện trên con tem định danh 
của quả xoài.Hệ thống quản lý 
chuỗi khối sẽ kích hoạt thông 
tin từ lúc thu hoạch đến khi bán 
ra đại lý và thông tin không thể 
thay đổi được, do đó, không thể 
làm giả tem. Quản lý bằng công 
nghệ chuỗi khối cũng sẽ minh 
bạch hơn trong việc đổi, trả 
hàng hóa giữa đại lý và hợp tác 
xã; người tiêu dùng hài lòng hơn 
vì chỉ cần dùng điện thoại thông 
minh là có thể quét mã vạch trên 
tem định danh trên quả xoài để 
biết nguồn gốc, thời điểm thu 
hoạch, biết cách bảo quản, thời 
gian sử dụng.

Phó Cục trưởng Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số (Bộ 
Công thương) Nguyễn Thế 
Quang cho rằng, so với thế giới, 
trình độ hiểu biết về chuỗi khối 
của Việt Nam hiện nay có thể coi 

như đang cùng mặt bằng và đó 
là cơ hội lớn để phát triển kinh 
tế trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Hiện nay, vẫn 
chưa có hành lang pháp lý cho 
việc ứng dụng công nghệ mới 
này và các cơ quan chức năng 
phải có đánh giá một cách thận 
trọng, dự báo các tác động trước 
khi hình thành các chính sách. 
Đánh giá từ các chuyên gia cho 
thấy, nguồn lực đầu tư kể cả về 
công nghệ, nhân lực và thủ tục 
triển khai còn nhiều hạn chế. 
Rào cản giữa các doanh nghiệp 
là chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu 
vẫn chưa được thống nhất để hệ 
thống xử lý tự động.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Chu 
Ngọc Anh,  xu thế chung của thế 
giới, Việt Nam cần thiết tiếp tục 
theo dõi, khuyến khích, phát huy 
những ưu điểm của công nghệ 
chuỗi khối, đồng thời nghiên 
cứu, đưa ra các chủ trương, 
chính sách, pháp luật để điều 
chỉnh phù hợp, giảm các rủi ro 
tiềm ẩn. Thời gian tới, Bộ KH&CN 
sẽ phối hợp các bộ, ngành có 
liên quan tổ chức nghiên cứu, 
xây dựng kế hoạch, lộ trình phát 
triển ứng dụng công nghệ chuỗi 
khối; nghiên cứu kinh nghiệm 
các nước; tham mưu trong ban 
hành những chủ trương, chính 
sách, quy định pháp luật phù 
hợp để thúc đẩy, kiểm soát công 
nghệ chuỗi khối. Bên cạnh đó sẽ 
hỗ trợ phát triển ứng dụng công 
nghệ chuỗi khối thông qua các 
chương trình KH&CN cấp quốc 
gia; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp thực hiện dự án có 
ứng dụng công nghệ chuỗi khối 
thông qua Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025”.
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ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 10/4/2019, Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Công ty 
Ericsson (Thụy Điển) tổ chức 
Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới 
Sáng tạo về Internet Vạn Vật 
(IoT Innovation Hub) ra mắt, 
đặt tại Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc (Hà Nội). 

IoT Innovation Hub được 
Bộ trưởng Bộ KH&CN 

Chu Ngọc Anh đặt kỳ vọng sẽ 
trở thành cơ sở quan trọng cho 
nhiều hoạt động đổi mới sáng 
tạo cũng như nâng cao năng lực 
tiếp cận cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, 
IoT Innovation Hub sẽ có các 
hoạt động đào tạo nhân lực và 
hỗ trợ công tác R&D cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
đồng thời góp phần nâng 
cao năng lực và thúc đẩy tiến 
độ tiếp cận cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam 
thông qua các hoạt động hợp 
tác giữa các doanh nghiệp tư 
nhân và các đơn vị nghiên cứu 
trong nước và quốc tế.

Tại lễ ra mắt Trung tâm, nhấn 
mạnh đến vai trò của Trung tâm 
trên diện rộng là “sẽ góp phần 
xây dựng nền tảng cho hoạt 
động đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam”, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh cho rằng: “Việc làm 
chủ và khai thác các công nghệ 
nền tảng của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 như IoT sẽ 
góp phần tạo ra cơ hội cho các 
nước đang phát triển, trong đó 
có Việt Nam, vượt lên trong một 
số ngành và lĩnh vực kinh tế xã 
hội”. Do đó, ông kỳ vọng, “Trung 
tâm sẽ trở thành điểm kết nối 
và cung cấp nền tảng sáng tạo, 
hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo và tạo môi 
trường cho các bạn trẻ học hỏi 
những xu hướng mới nhất về IoT 
trên thế giới”.

Cùng chung nhận định 
này, ông Denis Brunetti, Tổng 
giám đốc Ericsson tại Việt Nam, 
Myanmar, Campuchia và Lào 
cũng cho rằng, “IoT Innovation 
Hub được thành lập sẽ khuyến 
khích sự tham gia của hệ sinh 

thái, thúc đẩy hợp tác giữa chính 
phủ, các doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu hướng đến ‘Mạng 
lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”. 
Về lâu dài, ông nhận định, nơi 
này cần trở thành một trung đào 
tạo về nhân lực cho các hệ sinh 
thái khởi nghiệp, các lĩnh vực 
công nghiệp tại Việt Nam.

Một trong những lợi thế quan 
trọng của IoT Innovation Hub 
nằm ở việc Ericsson rất có thể 
sẽ trở thành một nhà cung cấp 
chính của nền tảng 5G ở Việt 
Nam. Theo một kỹ sư của IoT 
Innovation Hub, do đây là công 
nghệ cần thiết đối với các thiết 
bị IoT đòi hỏi độ chính xác cao 
và độ trễ thấp nên nếu không 
được phát triển dựa trên một 
nền tảng với các chuẩn giao 
tiếp nhất định, các thiết bị IoT sẽ 
không thể tham gia hoặc giao 
tiếp trong hệ sinh thái các thiết 
bị IoT sử dụng nền tảng 5G do 
Ericsson cung cấp. Vì vậy, IoT 
Innovation Hub sẽ cải thiện được 
những vấn đề tồn tại trước đây 
khiến các doanh nghiệp, startup 
trong lĩnh vực IoT không mặn 
mà với Hòa Lạc IoT Lab (HIL), cơ 
sở do bốn đơn vị Intel, Dell, DTT 
và Khu công nghệ cao Hòa Lạc 
thành lập vào năm 2016.

Ngay sau lễ ra mắt, IoT 
Innovation Hub cũng tổ chức 
nhiều hoạt động như cuộc thi 
“IoT Innovation Challenge” với 
sự tham gia của Trường Đại học 
Bách Khoa và Trường Đại học 
FPT. Cuộc thi có thể thu hút các 
ý tưởng và phát triển thành các 
sản phẩm IoT tương lai được 
ươm tại IoT Innovation Hub.

Nguồn: Báo Khoa học và  
Phát triển

IOT INNOVATION HUB: GÓP PHẦN XÂY DỰNG  
NỀN TẢNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM 

Lễ khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IOT 
Innovation Hub).
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ĐIỂM TIN KH&CN

NÂNG CAO KỸ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN  
SÁNG CHẾ CHO NHÀ KHOA HỌC

Trong 2 ngày 25, 26-3, 
tại Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam, Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) và Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) tổ chức Hội thảo quốc 
gia “Tra cứu thông tin sáng 
chế dành cho Mạng lưới các 
Trung tâm hỗ trợ công nghệ 
và đổi mới sáng tạo (TISC)” 
nhằm nâng cao kỹ năng khai 
thác thông tin sáng chế cho 
các cán bộ của viện nghiên 
cứu, trường đại học. 35 thành 
viên của mạng lưới TISC trên 
cả nước đã tham dự hội thảo. 

 

Trong năm 2019, Cục SHTT 
xây dựng chương trình đào 

tạo chuyên sâu cho các thành 
viên mạng lưới để trang bị kỹ 
năng tra cứu thông tin, tư vấn 
thủ tục xác lập quyền, thương 
mại hóa và chuyển giao công 
nghệ cho các nhà sáng chế 
trong trường đại học, viện 
nghiên cứu hoặc doanh nghiệp. 
Qua đó, giúp tăng số lượng 

sáng chế, thúc đẩy các hoạt 
động chuyển giao công nghệ, 
thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Tại hội thảo, ông Phan 
Ngân Sơn, Phó Cục trưởng 
Cục SHTT cho rằng, số lượng 
sáng chế của người Việt Nam 
và sự gia tăng số lượng chuyển 
giao công nghệ là những đóng 
góp tích cực để cải thiện năng 
lực đổi mới sáng tạo. Trong 
mạng lưới TISC Việt Nam, Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam là 
một trong những đơn vị nổi 
bật. Năm 2018, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam có với 50 
bằng độc quyền sáng chế, giải 
pháp hữu ích, chiếm khoảng 
8% số bằng sáng chế của Việt 
Nam. Kết quả này là nhờ Viện 
đã thúc đẩy các hoạt động hữu 
trí tuệ trong một thời gian dài.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ
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Triển lãm quốc tế Entech Vietnam 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/6/2019 tại Trung tâm Hội chợ 
và triển lãm Sài Gòn - SECC, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và 
Môi trường) phối hợp với Trung tâm Hội nghị và triển lãm Busan - Hàn Quốc tổ chức với sự tham 
gia của 250 gian hàng.

 

Triển lãm Entech Vietnam năm 2018
Đây là sự kiện hàng năm, bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại Hà Nội với sự bảo 

trợ và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Công Thương với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp, người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
năng lượng, thân thiện với môi trường. Sau 8 năm tổ chức sự kiện này tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu 
của cộng đồng các doanh nghiệp tham gia trưng bày, triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ 
Chí Minh năm 2017 và tiếp tục tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 2018 và 2019.

Với chủ đề “Rác thải và năng lượng”, Ban tổ chức Entech Vietnam 2019 mong muốn định hướng 
các sản phẩm, công nghệ trưng bày tại triển lãm theo hướng xử lý rác thải phát điện nhằm hưởng 
ứng kêu gọi đầu tư của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận vào lĩnh vực xử lý rác thải bằng 
công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, chuyển hóa rác thành điện năng...

Mục tiêu đến 2020, thành phố giảm tỷ lệ chôn lấp xuống còn 50%, năm 2050 còn 20%. Đây là 
chủ đề rất thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đang 
muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Hiện tại, nhu cầu 
xử lý rác thải của Việt Nam nói chung và của TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang là vấn đề rất cấp bách.

Đặc biệt, trong triển lãm lần này, lần đầu tiên có sự tham dự của khu triển lãm Thành phố thông 
minh (Smart City) với quy mô khoảng hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp tư vấn, cung cấp thiết 
bị, giải pháp phục vụ phát triển thành phố thông minh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và quan trọng để nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng 
đồng về công nghệ, năng lượng và sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời là cơ hội cho 
các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài có điều kiện trưng bày, giới thiệu về các sản phẩm, 
thiết bị công nghệ môi trường, năng lượng và sản phẩm sinh thái, dịch vụ thân thiện với môi trường 
mới nhất, từ đó thiết lập và phát triển quan hệ liên doanh, liên kết thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến 
thương mại và chuyển giao công nghệ mới.

Triển lãm Entech Vietnam 2019 cũng tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản 
lý, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trao đổi, xây dựng chiến lược, xác định 
nhu cầu và các hoạt động chính để thúc đẩy năng suất xanh tại Việt Nam và trong khu vực hướng 
tới một nền kinh tế phát triển bền vững.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG  
VÀ SẢN PHẨM SINH THÁI  (ENTECH VIETNAM 2019)
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NHÂN LOẠI ĐANG BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN BÙNG NỔ CÔNG 
NGHỆ VỚI NHỮNG BƯỚC TIẾN “KHÔNG TƯỞNG”. NĂM 2019 
ĐƯỢC DỰ BÁO TIẾP TỤC LÀ 1 NĂM ĐỘT PHÁ, CHUYỂN ĐỘNG 
KHÔNG NGỪNG VỚI NHỮNG XU THẾ CÔNG NGHỆ LÀM THAY 
ĐỔI THẾ GIỚI.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) BÙNG NỔ

Trong kỷ nguyên cách mạng công 
nghiệp 4.0, Trí tuệ Nhân tạo (Artificial 

Intelligence - AI) không còn là điều mới mẻ. AI 
đang trở thành một xu thế tất yếu trong nhiều 
lĩnh vực đời sống kinh tế, khoa học, giáo dục 
của nhân loại.

AI thật ra xuất hiện trên thế giới từ năm 1956, 
song chỉ đến khi bùng nổ công nghệ thông tin 
kỷ nguyên 4.0 thì trí tuệ nhân tạo mới thực sự 
làm rung chuyển thế giới. Trong năm 2018, AI 
đã được con người ứng dụng vào nhiều mặt 
cuộc sống, không chỉ tạo ra cơn sốt về công 
nghệ mà còn đặt viên gạch đầu tiên cho một 
kỷ nguyên máy móc từng bước thay thế con 
người thực hiện những công việc từ đơn giản 
cho tới không tưởng.

Trong năm 2019, AI được hy vọng sẽ tiếp tục 
bùng nổ và trở thành xu thế chủ đạo của khoa 
học-kỹ thuật thế giới. Lĩnh vực AI sẽ phát triển 
và thay đổi không ngừng, theo hướng đi sâu 
vào áp dụng thực tiễn, trở thành những công cụ-
phương pháp thiết thực nhằm tăng năng suất và 
thay thế sức lao động của con người.

Trí tuệ nhân tạo sẽ được áp dụng nhiều trong 
lĩnh vực kinh doanh, tạo ra các hoạt động kinh 
doanh thông minh. Xe tự hành và robot có lẽ sẽ 
là hai ngành công nghiệp “lĩnh ấn tiên phong” 
trên lộ trình ứng dụng AI vào cuộc sống trong 
năm 2019.

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Nhiều người hiện vẫn nghĩ công nghệ 
Blockchain (tạm dịch là chuỗi khối) là lĩnh 

NĂM 2019
CÁC XU THẾ CÔNG NGHỆ 
ĐÌNH ĐÁM 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

vực liên quan tới tiền ảo (đồng tiền mã hóa) như 
Bitcoin, song công nghệ chuỗi khối thật ra lại là 
một phương thức bảo mật vô cùng hữu hiệu. 
Đây là một lĩnh vực công nghệ còn khá mới mẻ, 
với nhiều người thậm chí mơ hồ. Cắt nghĩa một 
cách đơn giản nhất, Blockchain có thể được hiểu 
là nền tảng dữ liệu mà bạn chỉ có thể cập nhật, 
chứ không thể sửa đổi hay lấy đi.

Công nghệ Blockchain không phải là chuỗi 
dữ liệu vì không thể thay đổi các dữ liệu trước 
đó đã được bảo mật. Tạp chí Forbes đánh giá 
đây là công nghệ đột phá, ở chỗ không thực 
thể nào có thể chiếm quyền kiểm soát dữ liệu. 
Do đó, với Blockchain, bạn không cần tới một 
bên thứ ba làm nhiệm vụ giám sát-kiểm tra các 
giao dịch.

Giới chuyên gia đánh giá Blockchain là xu thế 
công nghệ của tương lai, một công nghệ được 
đảm bảo an ninh rất phù hợp khi sử dụng trong 
lĩnh vực tiền ảo, vì nó có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong việc bảo vệ thông tin, như dữ 
liệu cá nhân.

Năm 2019, công nghệ Blockchain có thể 
xuất hiện trong các ứng dụng dành cho doanh 
nghiệp. Blockchain sẽ giúp cải thiện đáng kể 
chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2019 và 
tương lai. Blockchain đã bắt đầu được ứng 
dụng trong ngành tài chính và đang mở rộng 
sang lĩnh vực điều hành chính phủ, chăm sóc 
sức khỏe, sản xuất, chuỗi cung ứng và những 
lĩnh vực khác.

MẠNG 5G – GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT

5G - viết tắt của “5th Generation” (thế hệ 
mạng di động thứ 5 hoặc hệ thống 

không dây thứ 5) - là thế hệ tiếp theo của công 

nghệ truyền thông di động 4G. Về lý thuyết mạng 
5G đạt tốc độ 10 Gbps (Gigabit/giây), thậm chí 
cao hơn.

Mạng di động 5G bắt đầu được thử nghiệm 
vào năm 2017. Đến năm 2018, thế giới chứng 
kiến những ứng dụng đi tiên phong của 5G, 
như sử dụng máy bay không người lái 5G để 
phục vụ đưa tin về Thế vận hội mùa Đông 2018 
ở Hàn Quốc. Liên minh Viễn Thông Quốc Tế 
(ITU) dự đoán 2019 sẽ là năm bản lề cho một 
cuộc cách mạng hệ thống không dây thế giới.

Với tốc độ nhanh vượt trội, ổn định hơn, đáng 
tin cậy hơn và khắc phục được vấn đề phủ sóng 
do dùng sóng vệ tinh, 5G là xu thế công nghệ 
của tương lai, hiện thực hóa giấc mơ kết nối toàn 
cầu từ ô tô tới máy tính, điện thoại và các ngôi 
nhà thông minh. Các nhà khoa học dự báo 5G 
sẽ là một cú “big-bang” làm thay đổi thế giới như 
sự kiện Internet ra đời năm 1999.

Trong năm 2019, hàng loạt nhà mạng di động 
lớn trên thế giới bắt đầu “đi trước đón đầu” với 
các chương trình thử nghiệm mạng 5G, trong 
khi các hãng sản xuất điện thoại di động hàng 
đầu như Samsung, Huawei hay Nokia cũng dự 
kiến tung ra các mẫu điện thoại mới tích hợp tính 
năng hỗ trợ mạng 5G.

Không quá lời khi dự báo 5G sẽ giúp “các 
giấc mơ công nghệ” trở thành sự thật. Với tốc 
độ siêu tưởng, giờ đây một bác sĩ có thể trở 
thành bác sĩ toàn cầu khi ngồi một chỗ và thực 
hiện các ca phẫu thuật ở bất kỳ nơi đâu trên 
thế giới thông qua đường truyền video một 
cách mượt mà, chi tiết. Với tốc độ của 5G, 
bạn có thể tải xuống một bộ phim dung lượng 
khủng như “Game of Thrones” chỉ trong một 
cái chớp mắt.

 Nguồn: Báo Tin tức
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CHẾ TẠO VẬT LIỆU SIÊU NHẸ 
TỪ RÁC THẢI NHỰA

Các nhà khoa học Đại học 
quốc gia Singapore đã 
nghiên cứu phương pháp 
mới nhằm tái chế những 

chai nước làm từ nhựa 
polyethylene terephthalate 
(PET) thành siêu vật liệu 
aerogel, có thể sử dụng cho 
nhiều mục đích từ cách ly và 
phòng cháy cho tới dọn sạch 
dầu tràn trên biển.

Aerogel làm từ chai nhựa 
tạo ra thứ vật liệu mềm, dẻo, 
bền, siêu nhẹ và có khả năng 
cách nhiệt cực tốt. Loại vật liệu 
này trở nên thông dụng hơn khi 
được xử lý bề mặt giúp tăng 
khả năng hấp thu và cách ly.

Công nghệ trên góp phần 
giúp giảm thiểu rác thải nhựa 
đổ ra môi trường. Cho tới nay, 
rác thải nhựa được xem là một 

trong những loại rác thải khó tái 
chế nhất.

Có khoảng 8 triệu tấn rác 
thải nhựa đổ ra đại dương mỗi 
năm, gây tổn thương cho hệ 
sinh thái và các loài động vật 
biển cũng như xâm nhập vào 
chuỗi thức ăn của con người.

Nguồn: http://www.nus.
ed.sg

Vật liệu siêu cách nhiệt và cách âm aerogel được làm từ chai nhựa tái sinh.

CÁC NHÀ KHOA HỌC SINGAPORE VỪA TẠO RA MỘT 
VẬT LIỆU SIÊU CÁCH NHIỆT VÀ CÁCH ÂM MỚI 
AEROGEL ĐƯỢC LÀM TỪ CHAI NHỰA TÁI SINH VÀ CÓ 
THỂ SỬ DỤNG CHO NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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TRÁI TIM IN 3D ĐẦU TIÊN 
PHÁT TRIỂN  TỪ MÔ NGƯỜI 

Các nhà khoa học tại Đại 
học Tel Aviv, Israel đã 
công bố phát triển thành 
công trái tim in 3D đầu 

tiên trên thế giới bằng cách sử 
dụng tế bào và vật liệu sinh học 
của con người. Nhóm nghiên 
cứu gọi đây là “bước đột phá 
trong y học”, mở ra một phương 
pháp cấy ghép mới trong tương 
lai, giúp cứu sống những bệnh 
nhân suy tim giai đoạn cuối.

“Đây là lần đầu tiên một trái 
tim nhân tạo hoàn chỉnh được 
tạo ra với đầy đủ các tế bào, 
mạch máu, tâm thất và buồng 
tim. Các nhà khoa học trước 
đây từng in 3D cấu trúc của một 
trái tim nhưng không phải với 

các tế bào và mạch máu”, Giáo 
sư sinh học phân tử Tal Dvir, 
người đứng đầu dự án cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã lấy tế 
bào mỡ từ bệnh nhân và lập 
trình lại thành các tế bào gốc đa 
năng trước khi biệt hóa chúng 
thành tế bào tim và nội mô. Các 
nhà khoa học sau đó pha trộn 
các tế bào biệt hóa này để tạo 
thành “mực in sinh học”. Một 
máy in 3D chuyên dụng sẽ sử 
dụng chúng để sản xuất trái tim 
nhân tạo.

Nhờ được tạo ra từ tế bào 
và vật liệu sinh học của chính 
bệnh nhân, trái tim in 3D mới có 
khả năng tương thích sinh học 

Trái tim 3D từ vật liệu sinh học của con người có kích thước tương đương tim thỏ.  
Ảnh: UPI.

TRÁI TIM ĐƯỢC TẠO RA TỪ VẬT LIỆU SINH HỌC CỦA BỆNH NHÂN, 
MANG LẠI TÍNH TƯƠNG THÍCH SINH HỌC CAO, GIÚP GIẢM RỦI RO 
TRONG QUÁ TRÌNH CẤY GHÉP.

cao hơn, giúp giảm rủi ro trong 
quá trình cấy ghép.

Mặc dù nghiên cứu cho kết 
quả đầy hứa hẹn, các nhà khoa 
học nhấn mạnh chưa sẵn sàng 
để cấy ghép trên người. “Ở giai 
đoạn này, trái tim in 3D của 
chúng tôi chỉ là mô hình nhỏ, 
có kích thước tương đương tim 
thỏ. Trái tim người lớn hơn đòi 
hỏi công nghệ phức tạp hơn”, 
Dvir cho biết.

Để tạo ra một phiên bản lớn 
như tim người cần tới hàng tỷ 
tế bào. Bên cạnh đó, các nhà 
khoa học cũng cần lập trình tốt 
hơn để trái tim in 3D không chỉ 
trông giống mà còn phải hoạt 
động giống như tim người. Mô 
hình mini hiện tại dù có có khả 
năng co bóp nhưng chưa được 
đồng bộ hóa và hoàn toàn hoạt 
động như một trái tim thực sự.

Nhóm nghiên cứu đang lên 
kế hoạch thử nghiệm trái tim 
in 3D trên động vật vào năm 
sau. “Có thể trong 10 năm tới, 
máy in nội tạng sẽ xuất hiện tại 
những bệnh viện trên thế giới 
và các ca ghép tim in 3D sẽ 
được tiến hành thường xuyên”, 
Dvir bày tỏ sự tin tưởng vào 
thành công của dự án trong 
tương lai.Nghiên cứu đã được 
công bố trên tạp chí khoa học 
Advanced Science.

Nguồn: Theo UPI/IFL 
Science

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM TỪ KHI 
ĐANG THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án được thực hiện từ tháng 12/2016-
6/2019 với 3 mục tiêu chính là: hoàn thiện quy 
trình sản xuất thuốc Palonosetron, Carbetocin 
và Budesonid quy mô 100 nghìn ống/lô; nâng 
cấp tiêu chuẩn cơ sở của 3 loại thuốc này tương 
đương với tiêu chuẩn chất lượng theo dược 
điển của Anh, Mỹ hoặc tiêu chuẩn của sản phẩm 
nước ngoài cùng loại; hình thành doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ sau khi kết thúc dự án. 

Tính đến tháng 9/2018, Công ty Cổ phần 
dược phẩm CPC1 Hà Nội - đơn vị chủ trì dự án 
đã thương mại được hơn 24 nghìn ống thuốc 
Budesonid, Carbetocin và Palonosetron mang 
lại doanh thu gần 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp. 
Đặc biệt, sản phẩm Palonosetron đã được Công 
ty Cổ phần dược phẩm Trung ương I nhận phân 
phối, bao tiêu.

 TẠO XU HƯỚNG MỚI TRONG NGHIÊN 
CỨU VÀ SẢN XUẤT CÁC LOẠI THUỐC GIÁ 
TRỊ CAO

Theo đánh giá của cơ quan chức năng và 
các chuyên gia, thuốc Budesonid, Carbetocin và 
Palonosetron do Công ty Cổ phần dược CPC1 
Hà Nội sản xuất có 3 ưu điểm nổi bật. Đó là, đảm 
bảo chất lượng tương đương với các sản phẩm 
thế giới đang lưu hành; sản phẩm có dạng bao 
bì đóng gói ống nhựa bằng công nghệ BFS (1). 
Ưu điểm của công nghệ này là quy trình sản xuất 
hoàn toàn tự động, khép kín, hạn chế tối đa sự 
xâm nhập của các vi sinh vật từ môi trường sản 
xuất vào chế phẩm; giá bán của sản phẩm có 
tính cạnh tranh so với các sản phẩm nhập ngoại 
(bằng khoảng 50% so với thuốc cùng loại nhập 
khẩu). Với 3 yếu tố nêu trên cùng với bề dày kinh 
nghiệm cung ứng và phân phối các sản phẩm 
dược của cơ quan chủ trì, các sản phẩm của dự 
án hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các sản 
phẩm cùng loại trên thị trường và có khả năng 
xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông 
Nam Á như Phillipin, Lào, Malaysia…

Nguồn: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH 592 -TẠO XU HƯỚNG MỚI 
TRONG NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT  
CÁC LOẠI THUỐC CÓ GIÁ TRỊ CAO

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC TIÊM PALONOSETRON, CARBETOCIN VÀ THUỐC KHÍ 
DUNG BUDESONID QUY MÔ CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BFS” (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG 
LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM - CHƯƠNG TRÌNH 592) DO CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI CHỦ TRÌ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TỪ THÁNG 12/2016-6/2019. SAU GẦN 2 
NĂM THỰC HIỆN, DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH PHẦN LỚN CÁC NỘI DUNG ĐỀ RA VÀ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG 
3 LOẠI THUỐC PALONOSETRON, CARBETOCIN VÀ BUDESONID Ở QUY MÔ CÔNG NGHIỆP. ĐẶC BIỆT, TÍNH 
ĐẾN HẾT THÁNG 9/2018 ĐÃ CÓ HÀNG CHỤC NGHÌN SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA 
THÀNH CÔNG, ĐEM LẠI DOANH THU GẦN 5 TỶ ĐỒNG CHO DOANH NGHIỆP.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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GIẢI BÀI TOÁN “TRỐN TÌM” TRÊN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÔNG CHỈ CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU, KHÔNG CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, 
VÀ KHÔNG RIÊNG CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG, MÀ PHẢI LÀ MỘT SỰ PHỐI 
HỢP TOÀN DIỆN TỪ TẤT CẢ CÁC BÊN. NÓI CÁCH KHÁC, CẦN MỘT SỰ HỢP 
TÁC ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CHẶT CHẼ GIỮA 3 NHÀ: NHÀ NƯỚC - NHÀ 
DOANH NGHIỆP - NHÀ KHOA HỌC. ĐÓ CŨNG LÀ “CÔNG THỨC” PHÁT TRIỂN 
MANG TÍNH QUỐC TẾ.

THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:  

GIẢI BÀI TOÁN “TRỐN TÌM”

Trên thực tế, ở Việt Nam, 
việc chuyển đổi những 
kết quả nghiên cứu khoa 
học công nghệ trở thành 

những sản phẩm có thể 
thương mại hóa còn rất gian 
nan. Thậm chí, theo ông Phan 
Văn Hiệu - Chủ tịch Công ty 
CP Dược mỹ phẩm CIV, quá 
trình này được ví như việc 
vượt qua một “thung lũng tử 
thần”. Ông Hiệu khái quát hóa 
thách thức của quá trình này 
gọi là ba lỗ hổng: (1) Lỗ hổng 
khám phá công nghệ; (2) Lỗ 
hổng thương mại hóa; và (3) 
Lỗ hổng thành lập doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Việc khắc phục những lỗ 

hổng trên đòi hỏi sự liên kết chặt 
chẽ giữa nhiệm vụ thương mại 
hóa công nghệ với các nhiệm 
vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 
học truyền thống.

BA LỖ HỔNG TRONG TIẾP 
CẬN THỊ TRƯỜNG KH-CN

Một công nghệ do trường 
đại học/viện nghiên cứu phát 
triển cần khắc phục ba lỗ hổng 
sau mới có thể tiếp cận được 
thị trường thương mại.

Lỗ hổng khám phá công 
nghệ cản trở việc đánh giá tính 

khả thi thương mại của những 
khám phá khoa học tiên tiến. Để 
khắc phục được lỗ hổng này, 
các trường đại học/viện nghiên 
cứu cần chuyển đổi các khái 
niệm và thuật ngữ khoa học 
thành ngôn ngữ thông thường, 
chứng minh khái niệm và phát 
triển các nguyên mẫu sẵn sàng 
tung ra thị trường cũng như 
nghiên cứu các bằng sáng chế 
có liên quan. Việc thúc đẩy các 
nhà khoa học tiết lộ và thương 
mại hoá những khám phá của 
họ cũng là một thách thức đối 
với nhiều trường đại học/viện 
nghiên cứu do một loạt các yếu 

Nâng cao chất lượng lúa Việt.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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tố nghề nghiệp, tổ chức và văn 
hóa.

Lỗ hổng thương mại hóa 
nằm giữa một cơ hội kinh doanh 
khả thi và một doanh nghiệp 
sẵn sàng nhận đầu tư. Để khắc 
phục được lỗ hổng này, các 
trường đại học/viện nghiên cứu 
cần phát triển một cơ chế để 
tạo ra giá trị, xây dựng một mô 
hình kinh doanh có thể nắm bắt 
được một phần giá trị đó và xác 
định thị trường mục tiêu. Các 
công nghệ được trường đại 
học/viện nghiên cứu phát triển 
ở giai đoạn đầu ít khi có sẵn 
các yếu tố trên, tạo ra một lỗ 
hổng thương mại hóa giữa các 
nhà sáng chế và doanh nhân 
khởi nghiệp.

Cuối cùng, việc khởi động 
một doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo tại một trường đại 
học/viện nghiên cứu tạo ra một 
loạt các thách thức liên quan 
đến việc thành lập và tài trợ của 
doanh nghiệp. Lỗ hổng thành 
lập doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo chỉ có thể được khắc 
phục khi quyền sở hữu công 
nghệ được bảo hộ, một đội ngũ 
quản lý dày dặn kinh nghiệm 
cam kết khởi nghiệp và nguồn 
tài trợ hạt giống được bảo đảm. 
Nếu không có tất cả ba yếu tố 
trên, các nhà đầu tư chuyên 
nghiệp sẽ không thể cảm kết 
tài trợ cho sự ra đời của doanh 
nghiệp khởi nghiệp.

 
KINH NGHIỆM TỪ CVI
CVI là một doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực 
dược phẩm. Với định hướng 
chiến lược áp dụng KH-CN để 
nâng cao giá trị các sản phẩm 
dược liệu thế mạnh, truyền 
thống của Việt Nam nhằm phát 
triển các dòng sản phẩm dược 
phẩm có giá trị cao.

 Từ công trình nghiên cứu 

khoa học ứng dụng công nghệ 
nano trong sản xuất dược phẩm 
được chuyển giao từ Viện Hóa 
học - Viện Hàn Lâm KH-CN 
Việt Nam, CVI đã tạo ra được 
những dòng sản phẩm đột phá 
về hiệu quả sử dụng chứa nano 
curcumin từ cây nghệ vàng của 
Việt Nam, mang đến niềm hy 
vọng cho các bệnh nhân ung 
thư và người đang bị đau dạ 
dày.

Tiếp nối thành công đó, CVI 
không chỉ tìm kiếm sự hợp tác 
chuyển giao từ các đề tài nghiên 
cứu khoa học có sẵn mà còn 
chủ động đặt hàng nghiên cứu 
với các nhà khoa học nhằm giải 
quyết những vấn đề khoa học 
kỹ thuật từ thực tiễn.

Sự thành công và định 
hướng phát triển của CVI ngày 
hôm nay gắn liền với sự thành 
công của mô hình hợp tác giữa 
doanh nghiệp với các nhà khoa 
học và các đơn vị nghiên cứu 
khoa học.

Tuy nhiên, cũng từ thực tiễn 
triển khai việc hợp tác, ông Hiệu 
cho biết, không phải doanh 
nghiệp nào cũng có được cơ 
hội tiếp cận với các nhà khoa 
học và hình thành nên được 
một sự hợp tác hai bên cùng 
phát triển như CVI. Từ góc nhìn 
của một doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, ông Hiệu cho rằng đang 

tồn tại một số rào cản, khó khăn 
và mấu chốt nằm ở việc hợp 
tác giữa nhà khoa học, các tổ 
chức nghiên cứu khoa học với 
doanh nghiệp.

Ông Hiệu gọi đó là thị trường 
khoa học. Theo ông, muốn có 
thị trường thì phải có luật chơi, 
phải có các quy định về trách 
nhiệm của người mua (doanh 
nghiệp) và người bán (các tổ 
chức nghiên cứu khoa học, các 
nhà khoa học) và cơ quan điều 
tiết thị trường (cơ quan quản lý 
bằng các cơ chế).

Theo ông, cơ chế phải được 
luật hóa thành những quy định 
rõ ràng, đặc biệt là trong những 
vấn đề cốt tử như: minh bạch 
thông tin (về các kết quả của 
các đề tài nghiên cứu khoa học 
bao gồm: khả năng ứng dụng, 
mức độ hoàn thành, chi phí 
để hoàn thiện thành sản phẩm 
hoàn chỉnh, khả năng phát triển 
và cải tiến, năng lực của các 
nhà khoa học hoặc các tổ chức 
nghiên cứu khoa học, cơ sở vật 
chất kỹ thuật có thể tham gia 
hợp tác...); cơ chế định giá các 
kết quả nghiên cứu (sản phẩm) 
khi chuyển giao; cơ chế hợp tác 
chuyển giao; vấn đề sở hữu trí 
tuệ; vấn đề truyền thông, quảng 
bá các sản phẩm KH-CN...

 Nguồn: Báo doanh nhân  
Sài gòn

Chủ tịch CVI và mục tiêu 
“định danh” cho dược liệu 
Việt TĂNG KHÁNH

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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HOẠT ĐỘNG CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ Ở VIỆT 
NAM VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ:

Việc CGCN gắn với 
phương hướng kinh doanh và 
được định hướng theo cơ chế 
thị trường. Điều này được thể 
hiện rõ qua thực tế hầu hết 
các chương trình CGCN được 
thực hiện bởi sức ép của 
cạnh tranh trện thị trường, 
thậm chí khi doanh nghiệp 
đứng trên bờ vực phá sản. 
Những doanh nghiệp thực 
hiện đổi mới và CGCN để 
“đón trước” sự phát triển của 
thị trường đang có xu thế 
tăng. Trong ngành dệt-may 
đầu tư thêm 121.222 cọc sợi 
tăng sản lượng sợi lên 10.000-
12000 tấn/năm, thành công 
nhất trong lĩnh vực đổi mới và 
CGCN phải kể đến những 
ngành, những doanh nghiệp 
phát triển công nghệ cao như: 
điện tử, tin học, viễn thông, 
dầu khí, công nghệ vật liệu 
mới và công nghệ sinh học. 
Ngành dầu khí nhờ năng lực 
khai thác đã tăng lượng khai 
thác từ 40.000 tấn năm1986 
lên 16.724.000 tấn năm 
2000...

Một số công nghệ được 
chuyển giao có trình độ kỹ 
thuật cao, thuộc vào loại hiện 
đại nhất hiện nay. Ví dụ như 
đường ống dẫn khí Nam Côn 
Sơn, trong đó có 362km hai 
pha đặt ngầm dưới đáy biển- 
dài nhất thế giới-với công 
suất 7tỷ m3/năm vừa hoàn 
thành cuối năm 2002 là đỉnh 
cao mới của ngành khí Việt 

MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
(CGCN) Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN THIẾT VÀ TẤT YẾU 
TRONG MỐI QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC NƯỚC TIẾN TIẾN, CÁC NƯỚC 
PHÁT TRIỂN VỚI CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NƯỚC LẠC HẬU.

Nam. Trung tâm điện lực Phú 
Mỹ với tổng công suất 3.859 
Mw với công nghệ tiên tiến, 
hiện đại vào bậc nhất của thế 
giới sẽ được hoàn thành đồng 
bộ vào năm 2005. đây là trung 
tâm nhiệt điện chạy khí lớn 
nhất Việt Nam (hơn gấp đôi 
thuỷ điện Hoà Bình) và vào 
loại lớn khu vực.

 Hoạt động CGCN nước 
ta đã đạt được những thành 
tựu khả quan trong những 
năm vừa qua. Tuy nhiên 
hoạt động CGCN là lĩnh vực 
rất đa dạng và phức tạp. bản 
chất của CGCN nước ta đã 
thay đổi từ viện trợ giúp đỡ 
chuyển qua “thương mại 
quốc tế”, thực tế đã chỉ rõ 
những hạn chế trong hoạt 
động chuyển giao: 

+ CGCN trong điều kiện 
đổi mới công nghệ lẻ tẻ, thiếu 
qui hoạch và chiến lược, thiếu 
sự gắn bó giữa phương 
hướng đổi mới, CGCN với 
chiến lược phát triển cũng 
như chiến lược kinh doanh. 
Điều này thể hiện qua các 
mặt sau đây: 

- Các doanh nghiệp thực 
hiện CGCN do sức ép của thị 
trường chứ không phải do chủ 
động theo kế hoạch; - Những 
công nghệ được chuyển giao 

phần lớn là do phía nước ngoài 
giới thiệu chứ không phải tự 
các doanh nghiệp của ta tìm 
kiếm, nghiên cứu; 

- Công nghệ được chuyển 
giao trong lúc còn nhiều điều 
kiện, tiền đề cần thiết (về cơ 
sở hạ tầng, thị trường, lao 
động, tiền vốn...); 

- Tình trạng nhập máy móc, 
thiết bị lẻ nhiều và phổ biến, 
hơn là các dây chuyền đồng 
bộ và khép kín; 

- Các phương hướng, chủ 
trương và chiến lược của các 
cơ quan quản lý ngành chưa 
gắn bó với phương hướng, dự 
án đổi mới công nghệ và kỹ 
thuật của các doanh nghiệp; 

- Các doanh nghiệp đang 
gặp nhiều lúng túng trong việc 
xác định hướng doanh nghiệp 
và chiến lược kinh doanh. 
Nhiều doanh nghiệp thực hiện 
chọn công nghệ mới cũng 
chính là thực hiện sự chuyển 
hướng kinh doanh.

Các tình trạng trên không 
chỉ hạn chế hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, mà còn hạn chế 
trình độ kỹ thuật của sản xuất 
(trong mỗi dây chuyền luôn có 
những thiết bị lạc hậu so với 
những loại khác) và làm giảm 
tính đồng bộ cần thiết của 
công nghệ.
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+ Trình độ công nghệ và 
trình độ thiết bị, máy móc sau 
khi chuyển giao vẫn thấp; 
chưa phải là hiện đại.

Một cuộc khảo sát 700 thiết 
bị, 3 dây chuyền tại 42 nhà 
máy cho thấy: 76% số máy 
mới nhập thuộc thế hệ 1950-
1960. 70% số máy đã hết 
khấu hao; 50% là đồ tân trang 
lại. Ngành mía đường phát 
triển mạnh, nhưng các thiết bị 
chủ yếu nhập từ Trung Quốc 
là loại trung bình tiên tiến, chỉ 
có một số ít thiết bị đạt trình 
độ tiên tiến. Kết quả này phản 
ánh các doanh nghiệp đã có 
sự đầu tư, đổi mới công nghệ 
(cũng bằng con đường chuyển 
giao là chính). Ở các doanh 
nghiệp khác, trình độ công 
nghệ còn thấp hơn, nghĩa là 
mục tiêu đổi mới công nghệ 
nâng cao trình độ kỹ thuật về 
cơ bản là chưa đạt hoặc đạt 
mức thấp, ngay sau khi CGCN 
đã nảy sinh nhu cầu đổi mới 
hoặc tìm kiếm công nghệ khác 
để thay thế.

Thực tế này không những 
gây lãng phí mà còn làm tăng 
thêm sự lạc hậu về công nghệ 
của nền kinh tế. ở đây có hai 
nguyên nhân chủ yếu là phía 
Việt Nam thiếu thông tin về 
các loại công nghệ cần thiết 
có thể chuyển giao và những 
tiêu cực nảy sinh trong quá 
trình chuẩn bị và thực hành 
CGCN.

+ Kết quả của CGCN chưa 
phát huy được tác dụng tích 
cực của nó đối với việc tiếp 
tục nâng cao năng lực công 
nghệ, tiếp tục đổi mới và tự 
đổi mới công nghệ trong 
nước. Biểu hiện của mâu 
thuẫn này là:

- Sự CGCN được thực hiện 
chủ yếu trong lĩnh vực sản 
xuất hàng tiêu dùng, thí dụ 
dệt, may, giày dép, chế biến 
lương thực - thực phẩm... 
Ngành công nghiệp chế tạo 
máy, đặc biệt là máy công cụ 

thực hiện đổi mới và CGCN 
mới chưa đáng kể, trong khi 
đó trình độ kỹ thuật và công 
nghệ của ngành thấp (tuổi 
trung bình của thiết bị cao, 
hao phí năng lượng cao hơn 
mức bình quân thế giới 
khoảng 1,5 lần, khả năng chịu 
nhiệt, chịu va đập, và các điều 
kiện khắc nghiệt của môi 
trường... rất hạn chế).

- Lực lượng thực hiện đổi 
mới thường xuyên đối với 
công nghệ và thiết bị ở các 
doanh nghiệp giảm sút. Hiện 
có không ít doanh nghiệp thuê 
ngoài 100% trong các dịch vụ 
sửa chữa thiết bị từ mức trung 
tu trở lên. Gắn với hiện tượng 
này là sự giảm sút số lượng 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
trong các doanh nghiệp.

- Các công nghệ và thiết bị 
chuyên dùng, có thiết kế cứng 
chiếm tỷ trọng lớn tuyệt đối 
trong các dự án CGCN. Do 
đó, khi có những biến động 
hoặc khi doanh nghiệp muốn 
tổ chức lại sản xuất, đổi mới 
sản phẩm hoặc chuyển hướng 
kinh doanh thì thường khó tận 
dụng công nghệ, thiết bị 
chuyên dùng đó. Thêm vào 
đó, sau quá trình CGCN sản 
xuất ở các doanh nghiệp có 
xu hướng khép kín khá rõ rệt. 
Sự hiệp tác, liên kết trong sản 
xuất bị thu hẹp thì tác động 
dây chuyền của việc đổi mới 
công nghệ khó xảy ra.

- Sau khi CGCN, chưa tạo 
ra được những mối quan hệ 
mới chặt chẽ hơn nữa giữa 
các doanh nghiệp với nhau, 
giữa các doanh nghiệp với 
các cơ quan nghiên cứu và 
triển khai tiến bộ kỹ thuật và 
công nghệ. Thậm chí có 
những Viện nghiên cứu không 
nắm được hết các loại công 
nghệ được sử dụng trong 
ngành mình. Tình trạng không 
nắm được những thông tin 
mới về công nghệ quốc tế, 
không đủ năng lực tư vấn và 

tham gia giám định công nghệ 
trong ngành hẹp của mình là 
phổ biến.

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ 
ĐẠO VIỆC CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

- CGCN phải bảo đảm nâng 
cao hiệu quả kinh tế nâng cao 
trình độ kỹ thuật và công nghệ 
của đất nước, rút ngắn khoảng 
cách giữa nước ta và thế giới. 

- Quá trình CGCN đồng 
thời cũng là quá trình gắn 
khoa học - kỹ thuật với sản 
xuất kinh doanh.

- CGCN cần được thực 
hiện một cách linh hoạt, song 
phải theo một chiến lược và 
phương hướng được cân 
nhắc, lựa chọn trên cơ sở 
những căn cứ khoa học. 

- Tăng cường vai trò của 
Nhà nước đối với việc CGCN; 
Xây dựng chiến lược phát 
triển làm cơ sở cho sự CGCN.

- Tổ chức các loại hình kinh 
doanh tạo thuận lợi cho việc 
CGCN có hiệu quả.

- Kết hợp CGCN với việc 
nâng cao năng lực công nghệ 
và kỹ thuật của từng ngành, 
từng doanh nghiệp và toàn 
nền kinh tế.

- Hoàn thiện chính sách tài 
chính và tín dụng nhằm thúc 
đẩy quá trình CGCN.

- Thực hiện việc kiểm tra, 
giám sát các hoạt động 
chuyển giao, đổi mới và phát 
triển công nghệ. Nâng cao 
chất lượng các dự án đầu tư 
đổi mới công nghệ bằng con 
đường chuyển giao.

- Phải tạo sự phối hợp, liên 
kết thường xuyên dưới nhiều 
hình thức, giữa cơ quan 
nghiên cứu khoa học công 
nghệ với các doanh nghiệp 
cần CGCN./.

Nguồn: Tạp chí cộng sản
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CHUYỂN GIAO BÍ QUYẾT  
TỪ NGÀNH CÁ HỒI CHO VÙNG NHIỆT ĐỚI 

Được tổ chức và đồng tài trợ 
bởi IDH (sáng kiến thương mại 
bền vững do EU tài trợ), dữ liệu 
trang trại từ những người tham 
gia dự án sẽ được phân tích 
bởi các chuyên gia và nhà sản 
xuất hàng đầu sau đó sẽ được 
đào tạo về cách cải thiện thực 
hành dựa trên dữ liệu thời gian 
thực. 

IDH, cơ quan có ngân sách 
500.000 EUR cho dự án, đang 
tìm cách nhân rộng một cách 
tiếp cận được sử dụng bởi 
ngành cá hồi để phân tích mầm 
bệnh liên quan đến vật chủ 
và môi trường của chúng và 
sử dụng những dữ liệu đó để 
xây dựng các hành động giảm 
thiểu.

Flavio Corsin, Giám đốc 
nuôi trồng thủy sản tại IDH, 
giải thích: “Về cơ bản là dịch tễ 
học. Khi bạn biết nguyên nhân 
gây bệnh và cách lây lan bệnh 
trong quần thể cá, bạn cũng 
có thể thực hiện các phép đo 
dự phòng. Nó thường được áp 
dụng trong y học của con người 
và các hệ thống trên đất liền, 
và bây giờ cũng đã chứng minh 
giá trị của nó trong nuôi cá hồi. 
Từ các dữ liệu phân tích, họ đã 
phát triển một khung pháp lý 
để cải thiện an toàn sinh học, 
thông báo về các yếu tố nguy 
cơ và mô hình lây lan bệnh để 
đánh giá và cải thiện các biện 

pháp kiểm soát dịch bệnh. IDH 
muốn tích hợp cách tiếp cận 
này cũng trong nuôi trồng thủy 
sản ở vùng nhiệt đới”.

IDH sẽ thiết lập các dự án 
giữa các nhà sản xuất cá rô phi, 
tôm và cá tra (cũng như các 
công ty dữ liệu) tại Trung Quốc, 
Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, 
Ecuador và Châu Phi và các 
viện dịch tễ học thủy sản bao 
gồm Viện Thú y Na Uy, Đại học 
Prince Edward Island, Đại học 
Stirling và Đại học Zaragoza.

IDH là sáng kiến mở để 
thu hút phân tích được thực 
hiện bởi những cơ quan khác, 
nhưng những cơ quan này sẽ 
được IDH xem xét kỹ lưỡng 
trước khi một dự án bắt đầu.

Chi phí về dịch bệnh, tỷ lệ 
tử vong và kháng sinh là rất 
cao trong nuôi trồng thủy sản 
nhiệt đới. Hội chứng tôm chết 
sớm (EMS) ở châu Á và châu 
Mỹ Latinh đã dẫn đến những 
mùa thu hoạch thất bát cho 
hàng trăm nghìn nhà sản xuất, 
dẫn đến giá cả toàn cầu và sự 
biến động của tôm nuôi. Trong 
nuôi cá rô phi, chỉ riêng một 
bệnh (streptococcus) chịu trách 
nhiệm cho khoảng 1 tỷ USD tổn 

thất trên toàn cầu mỗi năm, và 
“tilapia lake virus” (TiLV) đang 
ngày càng ảnh hưởng đến sản 
xuất ở một số các quốc gia. 
Trong cá tra, tỷ lệ sống thay đổi 
rất lớn, trong đó nguyên nhân 
được đưa ra là do thời tiết và 
chất lượng hạt giống lại thường 
không có bằng chứng cụ thể. 
Việc sử dụng kháng sinh vẫn 
phổ biến trong các phân khúc 
lớn của ngành mà không chỉ 
tác động đến môi trường và an 
toàn thực phẩm mà còn cản trở 
việc tiếp cận thị trường và rất 
tốn kém.

IDH tin rằng các chi phí này 
có thể được giảm xuống bằng 
cách cộng tác với các nhà sản 
xuất và các công ty dữ liệu về 
các dự án dịch tễ học.

Sáng kiến này dành cho 
các công ty sản xuất cá rô 
phi, tôm và cá tra và các công 
ty dữ liệu ở Trung Quốc, Thái 
Lan, Việt Nam, Indonesia, 
Ecuador và Châu Phi. Những 
người quan tâm cần liên hệ 
với Aquaculture@Idhtrade.org 
trước ngày 31 tháng 12 năm 
2018.

Nguồn: Theo 
Newfoodmagazine

MỘT DỰ ÁN MỚI ĐANG TÌM KIẾM 
ĐỐI TÁC ĐỂ ÁP DỤNG MỘT SỐ 
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BỆNH 
THÀNH CÔNG TỪ NGÀNH CÁ 
HỒI CHO CÁC TRANG TRẠI NUÔI 
TÔM, CÁ RÔ PHI VÀ CÁ TRA/
BASA.

Nuôi cá hồi ở Việt Nam
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03

Công nghệ chào bán

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT  
SNACK NẤM BÀO NGƯ VINAORGANIC

  
Mô tả quy trình CN/TB: 
Để đa dạng các sản phẩm từ nấm, VinaOrganic đã tiến hành nghiên cứu chế biến các sản phẩm 

từ nấm bào ngư như: khô bò chay, patê chay, mứt nấm…Và mới nhất VinaOrganic đã nghiên cứu 
thành công sản phẩm Snack Nấm với công nghệ tiên tiến cho sản phẩm rất chất lượng.

Ở nước ta hiện nay, Ngành trồng nấm đang phát triển triển rất mạnh mẽ, với sản lượng nấm thu 
hoạch mỗi năm ngày càng tăng lên rõ rệt. Trong đó, nấm bào ngư là loại nấm phổ biến ở nước ta, 
được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Nguyên liệu nấm bào ngư ở nước ta hiện rất dồi 
dào mà thường chỉ sử dụng để chế biến các món ăn hằng ngày, trong khi thời gian bảo quản nguyên 
liệu nấm thành phẩm rất ngắn. Vậy nên, việc chế biến thành các sản phẩm từ nấm là rất cần thiết

Mô tả đặc tính cảm quan sản phẩm:
• Màu sắc: màu sắc tươi đặc trưng của nấm bò ngư xám/trắng
• Mùi: mùi thơm nhẹ đặc trưng của nấm
• Vị: vị ngon ngọt tự nhiên đặc trưng của nấm
• Cấu trúc: giòn tan, xốp
Lĩnh vực áp dụng:  Công nghiệp thực phẩm
Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm
Ưu điểm CN/TB: 
 • Tận dụng nguồn nguyên liệu tươi, giải quyết vấn đề tồn đọng nguyên liệu, giá nguyên liệu rất 
rẻ và dồi dào. 
• Gia tăng giá trị nguyên liệu nấm bào ngư 
 • Quy trình sản xuất đơn giản, máy móc thiết bị sẵn có, nhỏ gọn với nhiều năng suất khác nhau, 
dễ sản xuất, dễ thực hiện 
 • Sản phẩm hoàn toàn sử dụng nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản •Chi phí sản xuất thấp, 
lợi nhuận cao 
• Tốn ít nhân công
Phương thức chuyển giao: Chìa khóa trao tay; Thỏa thuận với khách hàng
Chào giá tham khảo: Giá thỏa thuận
Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Thực phẩm hữu cơ Việt Nam
Tel: (028) 62.958.098 -0938.299.798 -0975.299.798 - 09 
Địa chỉ giao dịch: 112/36, Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
https://www.vinaorganic.com/  
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TỦ ẤM LẠNH - KB 115
Giới thiệu chung:
Dòng tủ ấm lạnh Binder nổi bật với việc làm mát nhẹ nhàng cho mẫu và cung cấp hiệu quả chất 

lượng cao. 
Mỗi tủ ấm lạnh của dòng KB cung cấp độ an toàn, độ tái lập cao cho mẫu ngay cả làm việc ở nhiệt 

độ môi trường cao. Kết hợp với chức năng chương trình theo tuần hiệu quả, tủ ấm lạnh Binder thể 
hiện sự linh hoạt trong công việc trong phòng thí nghiệm vi sinh.

Dòng tủ ấm lạnh KT kết hợp hiệu năng vượt trội với mức tiêu thụ nặng lượng thấp. 
Ngoài ra, mỗi tủ ấm lạnh Binder đều cung cấp giá trị đúng thêm vào với sự thân thiện môi trường. 
Đơn vị chào bán: 
Công ty Hóa Việt. 
Địa chỉ: 229-231 Lê Cao Lang, Phường Phú Thành, quân Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
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TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ NÓNG TST-NT-V5

Tủ sấy tuần hoàn khí nóng  được sử dụng để sấy nguyên liệu, dụng cụ y tế, các loại dược liệu, 
một số loại hoá chất, thực phẩm……Máy có hệ thống tiếng ồn nhỏ, trục lưu truyền khí chịu được 

nhiệt độ cao và có hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động. Toàn bộ hệ thống tuần hoàn được bịt kín 
làm cho hiệu quả nhiệt của tủ sấy từ 3-7% nâng cao đến 35-50%. Hiện nay, hiệu quả nhiệt độ cao 
nhất có thể đạt 50%.

Tủ sấy tuần hoàn khí nóng TST-NT-V5 có phạm vi sử dụng rộng rãi, có thể sấy khô nhiều loại 
nguyên liệu, là thiết bị sấy dùng thông dụng. Tủ sấy tuần hoàn khí nóng là thiết bị thích hợp cho 
việc gia nhiệt làm rắn, sấy khô tách nước các sản phẩm hoặc nguyên liệu của các ngành như dược 
phẩm, hóa chất, thực phẩm, nông sản, thủy sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng…Nguyên liệu 
như thuốc nguyên liệu, thuốc tươi, thuốc uống Đông y, cao, thuốc bột, hạt, thuốc bột pha nước uống, 
viên nang, lọ chứa, phẩm màu, thuốc nhuộm, sấy rau củ, lạp sườn, nhựa tổng hợp, linh kiện điện, 
sơn…

Đặc điểm: 
-  Nguồn nhiệt gia nhiệt: hơi, điện, tia hồng ngoại có bước sóng dài, gas điện lưỡng dụng tuỳ theo 

lựa chọn của khách hàng. 
- Nhiệt độ cao nhất 200°C Nhiệt độ sấy: hơi gia nhiệt 50-130°C 
- Dùng điện hoặc tia hồng ngoại bước sóng dài nhiệt độ là 50-300°C 
- Có thể cung cấp hệ thống điều khiển tự động hoặc hệ thống điều khiển điện tử tuỳ theo lựa 
chọn của khách hàng. 
- Phần lớn nhiệt được tuần hoàn trong lò, hiệu suất nhiệt cao, tiết kiệm nhiệt năng; Lợi dụng tác 
dụng thông gió cưỡng bức, bên trong tủ có bố trí vách ngăn gió có thể điều chỉnh được, nguyên 
liệu khi đưa vào lò được sấy khô đều.  
- Độ ồn nhỏ, vận hành cân bằng, tự động điều chỉnh nhiệt độ, lắp đặt sửa chữa thuận tiện.

Đơn vị chào bán: 
Công ty CP điện tử điện máy Thăng Long
Số 94, ngõ 1277, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: dientudienmaythanglong@gmail.com
Tel: 02462.884.585
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HỆ THỐNG CĂNG CỌC VÁN

Cọc ván dự ứng lực đang được ứng dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng hạ tầng hiện nay 
như: Kè bảo vệ bờ, chống sạt lở, kè các bến sông, kè biển, các công trình thủy lợi, cầu cảng, …

       Hệ thống máy chuyên dùng tạo ứng lực trước cho các sợi thép SWPR – 7B đường kính từ 
Φ12.7mm đến Φ15.2mm. Là hệ thống thép tạo ứng suất trong công nghệ sản xuất cọc ván và dầm 
cầu hiện nay.

Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực và đồng bộ trên các bệ căng 
từ 80m đến 140m.

Phần mềm chuyên dùng, cho phép vận hành trực tiếp và quản lý nhật ký dữ liệu trên Computer.
Các hệ thống máy thông dụng hiện nay:
–  Hệ thống căng 400 tấn chiều dài 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực các 

loại: W120, W180, W250, W300, W350, W400.
–  Hệ thống căng 600 tấn chiều dài 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực các 

loại: W350, W400, W500, W600, W740.
–  Hệ thống căng 900 tấn chiều dài từ 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực 

W600, W740, W840, W940, W1100, W1200
Đơn vị chào bán: 
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Máy Trí Việt
Địa chỉ: Số 100/1G, KP Đồng An 2, P. Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương
Tel: 0274 3 763 785
Email: congnghemaytriviet@yahoo.com.vn
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03 Công nghệ tìm mua

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG

Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Thọ đang cần tìm dây chuyền công nghệ sản xuất bánh tráng 
với công suất 250 kg/giờ, yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu 
về:  

- Độ đồng đều, 
- Tthời gian sấy,
- Chất lượng bánh dẻo, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm
- Giá thành thấp, tiêu hao ít năng lượng.  
- Đặc biệt chế độ sấy được thay đổi linh hoạt đáp ứng các loại bánh tráng khác nhau…
Người tìm mua:
Hoàng Thị Thùy Dung, 
Công ty CP Công nghệ Vĩnh Thọ. 
Tel.: (+84)251 3933007  * Fax:(+84)251 3832382
Email: ctech2@vinhtho.vn

TÌM KIẾM PHỄU NHỰA TOP BASE  
ĐỂ GIA CỐ MÓNG NỀN TRONG XÂY DỰNG

Tôi là Nguyễn Văn Trình 
hiện đang quan tâm đến 
công nghệ gia công nền 

móng Top- Base, đây là một 
giải pháp xử lý nền đất yếu, 
làm tăng khả năng tiếp nhận 
tải trọng của đất nền, làm giảm 
độ lún của nền và thời gian cố 
kết đất. Tôi cần tìm và tư vấn 
về móng phễu để gia cố móng 
nền trong xây dựng.

Người tìm mua:
Nguyễn Văn Trinh, Nơ 9 

Pháp Vân Hà Nội,
Tel.: 0378555286
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MÁY CHIẾT RÓT CHAI BÁN TỰ ĐỘNG VAMCC 150

Máy chiết rót VAMCC 150 là một trong những thiết bị chuyên dụng được 
dùng để chiết rót đóng chai nước uống tinh khiết, nước uống có ga. Sản 
phẩm được sản xuất theo công nghệ chiết rót hiện đại nhất của Hoa Kỳ. 

VAMCC 150 được công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An sản xuất và phân phối trên 
toàn quốc với nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại máy chiết chai bán tự động cùng loại trên thị 
trường.

•	Các chi tiết của máy chiết bán tự động được làm 100% bằng Inox 304
•	Hệ thống đầu chiết được nhập khẩu trực tiếp từ các nước Châu Âu
•	Hiệu suất chiết rót 150 chai/h cao gấp 3 lần so với các loại máy thông thường khác
•	Mỗi đầu đều có van điều tiết lưu lượng nước cấp vào đảm bảo mức nước đều
•	Tăng cao năng suất lao động, mỗi ngày mỗi công nhân sẽ chiết được 1500 đến 2000 chai 

nước
Thông số kỹ thuật cơ bản của VAMCC150:
 Chất liệu: Máy được làm từ inox.

•	Hãng sản xuất: VA
•	Tiêu chuẩn sản xuất: ISO9001-2015
•	Công suất: 150 chai/h gấp 2-3 lần làm thủ công
•	Công đoạn chính: 3 công đoạn rửa chai, chiết chai và đóng nắp chai

Đơn vị chào bán:
Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt An
Địa chỉ: Số 10 N6 ngõ 40, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 3758 9222
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MÁY CHIẾT RÓT ĐÓNG CHAI 12 IN 1 VACGF 18000

Máy chiết rót đóng chai VACGF 18000 là một trong những máy chuyên dùng để chiết rót, 
đóng nắp chai tự động hiện đại nhất trên thị trường. Với 12 công đoạn tự động đảm bảo quá 
trình chiết rót với năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh. Máy chiết chai tự động 12 in 1 

VACGF 18000 thích hợp để chiết rót chai các loại nước uống tinh khiết, nước uống có ga.

Máy chiết rót đóng chai VACGF 18000 với 12 công đoạn tự động là: Se chai, Thay đổi loại chai, 
Băng tải khí AC-2, Máy rửa, chiết, xoáy nắp 3 trong 1, Máy tải nắp chai tự động, Máy soi dị vật, Máy 
sấy khô chai, Máy thả nhãn và Co màng chai tự động, Máy in hạn sử dụng và Máy có màng log.

Với chiếc máy để chiết rót chai tự động này rất nhiều doanh nghiệp đã nâng cao năng xuất sản 
xuất của doanh nghiệp mình. Mặt khác cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê nhân công 
trong khi các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ y tế đưa ra cho quá trình chiết rót chai, 
bình thì doanh nghiệp luôn đảm bảo.

Con số 18000 tương ứng với công suất 12000 chai/giờ mà máy có thể chiết rót được. VACGF 
18000 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Hoa Kỳ và được lắp ráp tại Mỹ, Đài Loan, Thượng 
Hải theo tiêu chuẩn ISO 9001 và được phân phối trực tiếp bởi công ty Việt An.

Được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp gọn nhẹ, máy chiết rót chai tự động 12 in 1 VACGF 
18000 không làm cho nhà sản xuất tốn nhiều diện tích. Với chất liệu inox 304 cũng giúp cho quá trình 
vệ sinh máy nhanh hơn, máy nhìn đẹp hơn và có thời gian sử dụng lâu hơn.

Đơn vị chào bán:

Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt An

Địa chỉ: Số 10 N6 ngõ 40, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024. 3758 9222
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MÁY CHIẾT RÓT ĐÓNG BÌNH 9 IN 1 VAQGF 300

Máy chiết rót đóng bình VAQGF 300 công suất 300 bình 20 lít/giờ

Được đánh giá là một trong những sản phẩm chuyên dụng để chiết rót đóng bình trong các cơ 
sở sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết hiện nay. Máy chiết rót đóng bình 9 in 1 VAQGF 
300 được sản xuất theo công nghệ chiết rót tiên tiến nhất của Hoa Kỳ. Với 9 công đoạn tự 

động, VAQGF 300 đáp ứng mọi yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ y tế đưa ra.
Con số 300 tương ứng với công suất 300 bình 20 lít/giờ mà máy có thể chiết rót đóng nắp bình 

được. Máy được sản xuất theo công nghệ của Hoa Kỳ và được lắp ráp tại Mỹ, Đài Loan, thượng hải 
theo tiêu chuẩn ISO 9001. Máy chiết rót đóng bình VAQGF 300 được công ty cổ phần TMTH Việt An 
nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Ngoài công suất 300 bình 20 lít/giờ thì Việt An còn phân phối rất nhiều loại máy chiết rót đóng 
chai, đóng bình tự động với các công suất khác từ 100 đến 1200 bình/giờ và 2000 đến 20000 chai/
giờ.

Điểm ấn tượng nhất của máy chiết bình VAQGF 300 là được thiết kế khá gọn nhẹ, không làm cho 
nhà sản xuất mất quá nhiều diện tích, kiểu dáng hiện đại với chất liệu inox 304 cho máy nhìn đẹp 
hơn và chắc chắn hơn,có thời gian sử dụng lâu hơn.

9 công đoạn tự động máy chiết rót đóng bình VAQGF 300:
1.Công đoạn 1: Rút nắp bình tự động
Là máy chuyên dùng để rút nắp bình, với công suất 300 bình mỗi giờ nên việc rút nắp sẽ diễn ra 

nhanh hơn, không mất nhiều thời gian cũng như chi phí thuê nhân công.
Với 1 đầu rút nắp, máy sẽ rút nắp ra khỏi những chiếc bình rỗng. Sau đó những chiếc bình đã 

được rút nắp sẽ chuyển đến công đoạn tiếp theo đó là tráng rửa trong và ngoài bình.
2.Công đoạn 2: Máy cọ rửa trong và ngoài bình tự động
Máy được thiết kế với 1 đầu cọ rửa tự động sẽ cọ rửa sạch sẽ những chiếc vỏ bình đã được rút 

nắp. Trung bình mỗi giờ máy sẽ cọ rửa được 300 bình
3.Công đoạn 3: Máy tải vỏ bình tự động
Máy tải vỏ bình tự động với 2 đầu tải sẽ tải vỏ bình đã được cọ rửa trong và ngoài về vị trí tráng 

nước tinh khiết có xục ozone để đảm bảo tiệt khuẩn và loại bỏ bụi bẩn còn ở trong vỏ bình.
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4. Công đoạn 4+5+6: Tráng rửa, chiết rót và đóng nắp bình tự động
Sau khi qua máy tải bình tự động những chiếc vỏ bình sẽ được chuyển đến hệ thống tráng rửa, 

chiết rót, đóng nắp bình tự động. Tại đây với 2 đầu tráng rửa bình sẽ được tráng rửa trong, ngoài 
một lần nữa bằng nước tinh khiết đã được xử lý qua màng lọc ro, đảm bảo 100% bình đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Những chiếc bình đã được tráng rửa sạch sẽ sẽ được chuyển đến máy 
chiết rót bình nước. Với 2 đầu chiết rót bình mỗi giờ máy sẽ chiết được 300 bình nước/h. Những 
chiếc bình đã chứa đầy nước sẽ được chuyển đến bộ phận đóng nắp tự động. Vói 1 đầu đóng 
nắp bình tự động trung bình sẽ đóng được 300 nắp bình mỗi giờ. Bình đã được đóng nắp sẽ được 
chuyển đến bộ phận tiếp theo.

Đặc biệt với hệ thống máy chiết rót đóng bình 300bình/h tự động của Việt An, quý khách còn 
được trang bị thêm máy tải nắp bình tự động. Máy tải nắp tự động này sẽ giúp quá trình đóng nắp 
diễn ra nhanh hơn và đảm bảo vệ sinh hơn.

5. Công đoạn 7: Máy tải nắp bình tự động
Công nhân sẽ đổ cả bao nắp bình vào gầu tải của máy tải nắp bình. Tại đây các nắp bình sẽ được 

tải lên vị trí se nắp và đóng nắp bình một cách tự động. 
6.Công đoạn 8: Máy soi dị vật
Những chiếc bình sau khi đã được chiết rót đầy nước và đóng nắp thì sẽ được hệ thống băng tải 

vận chuyển đến máy soi dị vật. Tại đây lần lượt từng bình nước sẽ được đi qua máy soi dị vật này. 
Với 1 mắt cảm biến được gắn vào chiếc máy soi này sẽ phát hiện, cảnh báo và giữ lại những chiếc 
bình khác thường để công nhân chuyển ra bên ngoài. Những chiếc bình nước bình thường sẽ được 
tiếp tục chuyển đến công đoạn dán nhãn và co màng toàn thân bình

7.Công đoạn 9: Máy co màng toàn thân bình
Những chiếc bình nước bình thường sau khi đi qua máy soi dị vật sẽ được di chuyển trên 

hệ thống băng truyền plastic. Tại đây những người công nhân sẽ tiến hành dán nhãn và chụp 
màng polime lên trên bình để chuyển đến máy co màng toàn thân bình. Tại đây với áp suất hơi 
nước lớn sẽ co màng toàn thân của bình và sẽ chuyển đến bộ phận in hạn sử dụng và chuyển 
đến nơi tiêu thụ.

Ưu điểm: 
•	Máy được sản xuất theo công nghệ chiết rót bình hiện đại nhất của Hoa Kỳ
•	Toàn bộ linh kiện của máy được làm từ chất liệu inox 304
•	 Với 9 công đoạn tự động sẽ đảm bảo quá trình chiết rót bình được diễn ra nhanh hơn, vệ 

sinh hơn
•	Bảng điều khiển PLC thông minh, tự động ngắt khi có sự cố
•	Máy chạy êm, ít tiếng ồn
•	Quá trình lắp ráp máy đảm bảo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
•	Máy ứng dụng công nghệ tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ
•	 Máy chiết rót đóng bình VAQGF 300 ứng dụng công nghệ tiết kiệm tối đa điện năng  

tiêu thụ
•	Máy được miễn phí lắp đặt trên toàn quốc
•	Máy được bảo hành 1 năm, bảo trì dài hạn
•	 9 công đoạn tự động sẽ giúp tiết kiệm chi phí thuê 5 nhân công và chỉ sau 1 năm sẽ thu hồi 

lại vốn

Đơn vị chào bán:
Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt An
Địa chỉ: Số 10 N6 ngõ 40, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 3758 9222
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MÁY CHIẾT RÓT TỔNG HỢP VAMCRTH

Giới thiệu máy chiết rót tổng hợp VAMCRTH

Máy chiết rót chai, bình tổng hợp VAMCRTH là một trong những thiết bị chuyên dụng được dùng 
để chiết rót đóng chai, bình nước uống tinh khiết, nước uống có ga. Sản phẩm được sản xuất theo 
công nghệ chiết rót hiện đại nhất của Hoa Kỳ.

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy chiết rót tổng hợp VAMCRTH:

+ Chất liệu: Máy được làm từ inox 304

+ Hãng sản xuất: VA

+ Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001-2015

+ Công suất: 60 bình/h và 150 chai/h gấp 2 đến 3 lần làm thủ công.

+ Công đoạn:Gồm 3 tác dụng: rửa bình, chiết bình, đóng nắp bình.

Đơn vị chào bán:

Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt An

Địa chỉ: Số 10 N6 ngõ 40, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024. 3758 9222
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MÁY THỔI CHAI PET BÁN TỰ ĐỘNG VAMTC 1000

Máy thổi chai pet VAMTC 1000 sự lựa chọn hoàn hảo

Đối với các đơn vị kinh doanh nước uống tinh khiết, nước uống có ga đóng chai hiện nay thì 
việc sử dụng máy thổi chai là điều hết sức cần thiết. Bởi chi phí thông thường của vỏ chai đã chiếm 
khoảng 80% toàn bộ chi phí của chai nước. Với các đơn vị sản xuất với hàng nghìn, hàng vạn chai 
nước mỗi ngày mà không chủ động tạo ra được những chiếc vỏ chai nhựa pet phải đi mua ở đơn vị 
thổi chai pet khác thì đồng nghĩa với lợi nhuận thu về sẽ thấp. Tiếp nữa là sản phẩm sẽ khó mà có 
thể cạnh tranh được so với các sản phẩm khác trên thị trường. 

Đơn vị chào bán:

Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt An

Địa chỉ: Số 10 N6 ngõ 40, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024. 3758 9222
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TÌM KIẾM MÁY SẤY KHOAI MÌ KIỂU THÙNG QUAY 
Tôi đang tìm kiếm máy sấy khoai mì kiểu thùng quay với các thông số kỹ thuật: - Độ ẩm nguyên 

liệu vào: 45- 48% - Độ ẩm sản phẩm: nhỏ hơn 14% - Năng suất sản phẩm: 900-1000T/h - Tiêu thụ 
dầu DO: 80 lít - Kích thước máy: 25 x 7 x 4m - Tiêu thụ iện: 45kwh

Người tìm mua: 
Mr. Võ
Tel: 0918 246 138

TÌM KIẾM QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHUÔN BỘT GIẤY 
Tôi đang tìm kiếm Quy trình sản xuất khuôn bột giấy với các thông số kỹ thuật: chiều rộng trống 

bắt chặt vào khuôn là 54 in/1,372 mm; số khay trứng chiều rộng khuôn là 4; số khay trứng/giờ là 
1,200, sản xuất khay trứng hàng năm là 9,9 triệu khay. 

Người tìm mua: 
Bùi Long, 
Điện thoại: 01667629663; 
Email: longseobn1993@gmail.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
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


