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ứNG dụNG TRIểN KHAI CáC pHƯơNG pHáp NdT  
TIêN TIếN và TRuyềN THốNG TạI dự áN  

Cầu HOàNG văN THụ,  CÔNG TRìNH TRỌNG đIểm  
CủA THàNH pHố HẢI pHòNG 

Cầu Hoàng Văn THụ mộT Công TrìnH Trọng điểm Của 
THànH pHố Hải pHòng. Cầu Có CHiều dài Hơn 1,5 km, 
đượC xây dựng bắC qua sông Cấm. đây là Công 
TrìnH giao THông đặC biệT Với Tổng mứC đầu Tư 
kHoảng 2.176 Tỷ đồng Từ nguồn Vốn ngân sáCH 
THànH pHố do ban quản lý Công TrìnH xây dựng pHáT 
Triển đô THị làm CHủ đầu Tư. 

tIn tỨC & SỰ KIện

Lần đầu trong lịch sử, với 
đốt vòm nặng 527 tấn, 
vượt gấp đôi đốt tải trọng 
cầu Đông Trù (Hà Nội), từ 

mặt nước đến đỉnh đốt vòm 
chính cao hơn 50 m và cũng là 
vòm thép cao nhất tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm thực hiện 

thí nghiệm NDT tại các dự án 
xây dựng cầu như: Cầu Rồng (Đà 
Nẵng) và Cầu Đông Trù (Hà Nội), 
Trung tâm NDE đã triển khai các 
phương pháp: Kiểm tra chụp ảnh 
phóng xạ (RT), kiểm tra siêu âm 
(UT), kiểm tra từ tính (MT) đối 
với tất cả các kết cấu dầm cầu 

cũng như đốt vòm thép. Sau khi 
đặt các đốt vòm chính, phương 
pháp kiểm tra siêu âm mảng 
điều pha (PAUT) –  một trong các 
kỹ thuật tiên tiến cũng được áp 
dụng kiểm tra đối với các liên 
kết tổ hợp vòm thép và đốt nối 
vòm hợp long. Đây cũng là một 
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trong các hoạt động triển khai 
ứng dụng và phát triển các kỹ 
thuật kiểm tra mới dựa trên 
nguồn lực được nhà nước đầu tư. 
 Theo thống kê, Cầu Hoàng Văn 
Thụ có chiều dài hơn 1,5km 
với kết cấu thép gồm đốt vòm 
chính và dầm ngang. Kèm theo 
khối lượng kiểm tra NDT lên 
tới 19.176 đường hàn đối với 
phương pháp kiểm tra chụp 
ảnh phóng xạ (RT), 5.100 cấu 
kiện đối với phương pháp kiểm 
tra siêu âm (UT) và 2.195 cấu 
kiện đối với phương pháp kiểm 
tra (MT) và toàn bộ các liên kết 
quan trọng giữa các đốt vòm 
chính và đốt vòm Hợp long sử 
dụng phương pháp kiểm tra 
siêu âm mảng điều pha (PAUT). 
 Sau gần 2 năm triển khai dự án, 
Trung tâm NDE đã cơ bản hoàn 
thành dự án với đầy đủ các mục 
tiêu quan trọng do khách hàng 

đặt ra, đáp ứng tốt các yêu cầu 
về tiến độ, chất lượng, an toàn và 
tạo được sự tin tưởng cùng mối 
quan hệ tốt trong quá trình làm 
việc với Chủ đầu tư và các nhà 
thầu thi công. Đây là một trong 
các dự án NDT có khối lượng lớn 
nhất Trung tâm NDE đã từng 
thực hiện. Sự thành công của 
dự án đã góp phần khẳng định 
thương hiệu và nâng cao uy tín 
của Trung tâm Đánh giá không 
phá hủy và Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam. Qua đó đã 
đào tạo được đội ngũ cán bộ 
trẻ, nâng cao năng lực triển khai 
thực tế, phong cách làm việc 
chuyên nghiệp, trách nhiệm và 
đưa những kinh nghiệm, chất 
liệu thực tế vào các Chương 
trình bài giảng cũng như các 
hoạt động Tư vấn chuyên sâu.

Dự án này cũng là một dấu 
mốc đáng nhớ trong chặng 

đường hơn 10 năm trưởng 
thành và phát triển của Trung 
tâm NDE. Trong thời gian tới, 
với những định hướng, chỉ đạo, 
quan tâm sát sao của Ban Lãnh 
đạo Vinatom, Trung tâm NDE 
hy vọng sẽ tiếp tục được khách 
hàng, các tổ chức trong nước, 
quốc tế tin tưởng hợp tác và 
song hành cùng nhiều dự án 
mới./.

Nguồn: Viện Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam
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FesTiVal kHoa HọC Và Công ngHệ Trong sinH 
Viên đại HọC đà nẵng 2019 ( FesTiVal ioT 2019)  
kHai mạC sáng 30/3 Trở THànH sự kiện THu HúT 
đông đảo sinH Viên đam mê ngHiên Cứu kHoa 
HọC, sáng Tạo THam gia.

kHai mạC FesTiVal  
Khoa học và công nghệ  

trong sinh viên Đà nẵng 2019

Festival IoT 2019 với 
chủ đề “Đổi mới, sáng 
tạo và khởi nghiệp 
trong nền kinh tế số” 

thu hút đông đảo sinh viên, 
các nhóm nghiên cứu, sáng 
tạo trẻ, start-up tại Đà Nẵng 
tham gia. Bên cạnh đó, các 
buổi tọa đàm với nhiều chủ 
đề 4.0 sẽ mang lại cho sinh 
viên nhiều trải nghiệm hứng 
thú, đam mê nghiên cứu 
khoa học.

Festival IoT 2019 trưng 
bày, giới thiệu 23 đề tài, 
nhóm đề tài của các nhóm 
sinh viên các trường ĐH 
thành viên thuộc ĐH Đà 
Nẵng. Đây là các đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng mang 
đến cho người tiếp cận một 
cách tiếp cận mới của sinh 
viên, lan tỏa tinh thần đổi mới, 
sáng tạo và khởi nghiệp 4.0. 
Trong đó, nhiều đề tài, nhóm 
đề tài có khả năng ứng dụng 
cao, sinh viên sẵn sàng start-
up nếu được hỗ trợ về mặt thủ 
tục đầu tư, nguồn vốn. Bên 
cạnh đó, nhiều doanh nghiệp 
trong lĩnh vực 4.0 triển lãm, 
giới thiệu sản phẩm công nghệ 
mới như Vinadata, udCam, 
SDC, IOTLink, Vr360, MSITA, 
Hekate, IOT Coworking 
Space..

PGS, TS Ngô Văn Dưỡng 
, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng 

chia sẻ: “Festival IoT 2019 là 
ngày hội thực sự dành cho các 
bạn sinh viên đam mê sáng tạo 
khoa học, tìm hiểu những công 
nghệ mới và có cơ hội được 
gặp gỡ những doanh nghiệp, 
diễn giả nổi tiếng và trao đổi về 
“khởi nghiệp, đổi mới và sáng 
tạo trong nền công nghệ số”. 
Sự kiện này sẽ thúc đẩy hoạt 
động khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp 
trong sinh viên hưởng ứng 
Năm Hành động 2019, lấy 
khoa học và công nghệ làm 
trọng tâm để đột phá phát triển 
của ĐH Đà Nẵng”.

Nguồn: Báo Nhân dân
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phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn 
Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học  
sở hữu trí tuệ (VIPRI) và Ông Norihisa 
Kato (JETRO) đều khẳng định rằng trong 

bối cảnh tình trạng xâm phạm sáng chế diễn ra 
ngày càng phổ biến và phức tạp, việc phân tích, 
xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng 
chế, trong đó có xác định phạm vi bảo hộ sáng 
chế, đánh giá khả năng trùng/tương đương của 
sáng chế phải dựa trên những cơ sở khoa học, 
căn cứ pháp lý và cách hiểu, vận dụng thống 
nhất. Do đó, Hội thảo sẽ là cơ hội để các bên 
thảo luận, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về 
phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền 
đối với sáng chế.   

Tại Hội thảo, các diễn giả đã có bài trình bày 
về pháp luật, nguyên tắc và thực tiễn xác định 
xâm phạm quyền đối với sáng chế, trong đó mỗi 
bên đã minh họa các vụ việc điển hình nhằm giới 
thiệu về phương pháp, cách thức đánh giá cụ 
thể để xác định sản phẩm bị nghi ngờ có xâm 
phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ hay 
không.

Sau phần tham luận, các đại biểu đã có nhiều 
câu hỏi và bình luận được đặt ra cho cả hai phía 
Nhật Bản và Việt Nam. Trong đó, các đại biểu 
không chỉ quan tâm đến cách thức xác định yếu 
tố xâm phạm quyền mà còn quan tâm đến kinh 

nghiệm xử lý xâm phạm quyền trong các trường 
hợp cụ thể. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đã 
cung cấp thêm nhiều trường hợp đặc biệt trong 
thực tế đánh giá yếu tố xâm phạm quyền hiện 
nay. 

Kết thúc Hội thảo, đại diện của các bên đều 
đã khẳng định vai trò quan trọng của việc xác 
định yếu tố/hành vi xâm phạm quyền đối với 
sáng chế trong hệ thống thực thi quyền và cho 
rằng buổi Hội thảo đã cung cấp rất nhiều thông 
tin hữu ích cho các bên liên quan. Hai bên cũng 
bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời 
gian tới.

Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ

HộI THẢO “đáNH GIá 
yếu Tố xâm pHạm quyềN đốI vớI sáNG CHế” 

sáng ngày 15/3/2019, Viện kHoa HọC sở Hữu Trí Tuệ pHối Hợp 
Với Tổ CHứC xúC Tiến THương mại nHậT bản (JeTro) Và mạng 
lưới sở Hữu Trí Tuệ kHu VựC đông nam á Về THương mại Và 
Công ngHiệp nHậT bản (seaipJ) Tổ CHứC Hội THảo “đánH giá 
yếu Tố xâm pHạm quyền đối Với sáng CHế”. 

Ông Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện trưởng VIPRI; Ông Norihisa Kato – Giám đốc Ban 
SHTT khu vực Châu Á TBD của JETRO Bangkok phát biểu khai mạc

Các chuyên gia Nhật Bản chụp hình lưu niệm  
với Lãnh đạo và cán bộ VIPRI
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ngày Hội sTem 2019:
 lan Tỏa TinH THần kHoa HọC 

ngày 19-5, Tại kHuôn Viên Trường đại HọC kHoa HọC Tự 
nHiên, đại HọC quốC gia Hà nội diễn ra ngày Hội sTem 2019 
Với CHủ đề “nguyên Tố bí ẩn” THu HúT đông đảo pHụ HuynH, 
HọC sinH kHắp nơi Về THam gia Và Trải ngHiệm CáC HoạT 
động kHoa HọC lý THú. 

Ngày hội STEM 2019 có 
chủ đề “Nguyên tố bí ẩn” 
cũng nhằm hưởng ứng 
Năm Bảng Hệ thống tuần 

hoàn các nguyên tố hóa học, 
do Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp cùng ĐH Quốc gia 
Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Phạm Công Tạc 
cho biết ông đã dự ba, bốn lần 
Ngày hội STEM và thấy lượng 
người tham gia ngày càng 
đông hơn, vui hơn. Đặc biệt, 
năm nay STEM được tổ chức 
đúng ngày sinh nhật của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh 19-5, kỷ niệm 
Ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam 18-5 và nhân 150 
năm ra đời bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hóa học. 

Điểm nhấn của ngày hội 
STEM năm nay với sự góp mặt 

của gần 40 gian trải nghiệm 
được tổ chức bởi chính các 
em học sinh từ các trường 
THPT ở Hà Nội, Điện Biên, Hải 
Dương, Nghệ An, Nam Định…

Thậm chí có một số trường 
“làng” mang mô hình sáng tạo 
kỹ thuật đến để dạy, thuyết 
trình lại cho các trường ở 
thành phố học hỏi. Điều này 
cho thấy sức lan tỏa của xu 
hướng giáo dục trải nghiệm, 
nhờ đó mà ứng dụng khoa 
học công nghệ đến gần hơn 
và phát triển mạnh mẽ tại các 
trường ở tỉnh, thành phố trên 
cả nước.

Trong khuôn khổ ngày hội 
năm nay, bên cạnh các lớp 
học, trải nghiệm phong phú, 
đa dạng, các vị phụ huynh và 
các em học sinh được tham 
gia tìm hiểu thông tin về các 
công tác bảo vệ môi trường và 

vật lý vũ trụ. Đặc biệt, các em sẽ 
được tham quan và trải nghiệm 
một số phòng thí nghiệm lớn với 
những trang thiết bị hiện đại bậc 
nhất của trường ĐH.

Ngày hội STEM được tổ 
chức lần đầu vào năm 2015 theo 
sáng kiến của Tạp chí Tia Sáng 
(nay là Ấn phẩm Tia Sáng của 
báo Khoa học và Phát triển, Bộ 
KH&CN) và Liên minh STEM, 
dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Kể từ đó, 
sự kiện này được tổ chức hằng 
năm vào dịp Ngày hội Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam. Mục 
đích của Ngày hội nhằm phổ 
biến và nâng cao nhận thức xã 
hội về giáo dục STEM, một mô 
hình giáo dục hiện đại đã được 
triển khai tại các nước Âu-Mỹ.

Trong khuôn khổ Ngày hội 
cũng diễn ra lễ trao giải Cuộc 
thi tìm hiểu Bảng Hệ thống tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học 
dành cho học sinh, sinh viên, 
được phát động từ Ngày hội 
STEM năm ngoái. Hơn 20 cá 
nhân, tập thể giáo viên và học 
sinh các trường trong cả nước 
có bài dự thi xuất sắc đã đoạt 
giải.
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KHAI mạC TeCHmART CHuyêN NGàNH TRồNG TRỌT, BẢO quẢN và CHế BIếN 
NÔNG sẢN, THựC pHẩm” (TeCHmART CHuyêN NGàNH CHế BIếN THựC pHẩm)

trong thời gian từ ngày 09-10/5/2019, “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành trồng trọt, 
bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm” (techmart chuyên ngành chế biến thực phẩm) 
sẽ diễn ra tại Sàn giao dịch Công nghệ tP.hCM - techmart Daily, tòa nhà 79 trương Định, 
phường bến thành, Quận 1, tP.hCM. 

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành (Techmart) là sự kiện thường niên do Trung tâm 
thông tin và khoa học công nghệ TP.HCM (CESTI) tổ chức, nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm từ 
các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ ra thị trường phục nhu cầu 

ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Techmart chuyên 
ngành Trồng trọt, bảo quản và chế biến rau, củ, quả năm 2018 đã thu hút hơn 500 lượt khách tham 
quan tại TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam. 52 yêu cầu công nghệ đã được kết nối trong 2 ngày 
diễn ra sự kiện.

 Năm nay, Techmart chuyên ngành chế biến thực phẩm năm 2019 sẽ tập trung trưng bày, giới 
thiệu các quy trình công nghệ, máy móc thiết bị của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh 
nghiệp công nghệ phục vụ các công tác từ trồng trọt, chế biến đến bảo quản rau, củ, quả… Đây là 
những công nghệ tạo ra những thực phẩm có chất lượng, có giá trị dinh dưỡng cao, không tồn dư 
các hóa chất độc hại và an toàn cho người sử dụng, nâng cao giá trị xuất khẩu.

 Để tăng cường hỗ trợ các hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ, Ban tổ chức sẽ triển khai 
khảo sát nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh/thành phía Nam và kết nối 
trực tiếp doanh nghiệp với các nhà cung ứng chuyên gia ngay tại sự kiện.

 Song song với các hoạt động trưng bày và tư vấn, tại Techmart sẽ diễn ra các hội thảo trình diễn 
công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu quảng bá và giới thiệu công 
nghệ, thiết bị trưng bày tại Techmart và các chủ đề có liên quan đến khách hàng tiềm năng.

 Mỗi đơn vị tham gia trưng bày sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ miễn phí 01 gian hàng theo chính 
sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ của TP.HCM. Các đơn vị quan tâm có thể liên 
hệ đăng ký tham gia ngay từ hôm nay tại: 

 Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
Phòng thông tin Công nghệ
79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM
ĐT: (028) 3521 0735 - 3825 0602
ĐTDĐ: 0913 155 799 (gặp anh Nghĩa)
Email: techmart@cesti.gov.vn; thanhnghia@cesti.gov.vn
Vui lòng gửi phiếu đăng ký trước ngày 12/4/2019

SỰ KIện SắP DIễn ra 
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TRIểN lãm quốC Tế vIeTNAm ICT COmm 2019: 
NơI TRẢI NGHIỆm CÔNG NGHỆ số HIỆN đạI 

Sáng ngày 6/6, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm, Dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin & 
Truyền thông – Vietnam ICTComm và Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Phát thanh, 
Truyền hình – TELEFILM 2019 sẽ chính thức khai mạc tại TP.HCM. 

 

Khai mạc Triển lãm ICTComm 2019 

 

Triển lãm Quốc tế Vietnam ICTComm và Telefilm lần thứ 4 do Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và bảo trợ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, phối hợp cùng Công ty cổ phần ADPEX, Trung tâm Đổi mới Sáng 

tạo VCIC, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức. 
Đây là sự kiện thường niên thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan, tổ chức và doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.

Dự kiến triển lãm sẽ  thu hút hơn 450 đơn vị đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Ngoài 
việc trải nghiệm các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền 
thông đa dạng như công nghệ phát sóng, giải pháp phần mềm, cáp, công nghệ giải mã, công nghệ 
4G-LTE internet tốc độ cao, big data, AI, IOT, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện 
tử… thì triển lãm cũng là nơi để các nhà sản xuất phim trong nước có cơ hội giao lưu học hỏi, tiếp 
cận nền công nghệ phim, truyền hình 4.0, công nghệ kỹ xảo quốc tế, cập nhât xu thế truyền hình hot 
nhất cùng các thiết bị hiện đại và dịch vụ tiền kì và hậu kì thú vị và gặp gỡ trao đổi các đối tác tiềm 
năng, mua bán bản quyền phim truyền hình,... . Đặc biệt, triển lãm có sự hiện diện của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, thông qua các chương trình hỗ trợ từ Bộ KH&CN. 

Bên lề  triển lãm công nghệ Vietnam ICT Comm –Telefilm lần này, các doanh nghiệp và đối tác 
khách mời sẽ được tham quan và tham dự các diễn đàn, hội thảo chuyên đề tập trung giới thiệu 
sự phát triển thị trường, công nghệ mới và ứng dụng phổ biến và hiện đại nhất. Song song với các 
hoạt động trưng bày, dịch vụ kết nối giao thương là một phần quan trọng không thể thiếu nhằm kết 
nối các đơn vị tham dự triển lãm với các đơn vị tới tham quan triển lãm với mục đích tìm kiếm sản 
phẩm, làm đại lý, nhà phân phối, đầu tư, hợp tác phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế, Ban 
tổ chức đã tạo ra kênh kết nối từ trước triển lãm để thiết lập các cuộc giao dịch thuận lợi, hiệu quả 
sẽ diễn ra tại Triển lãm.

Triển lãm Vietnam ICTComm và Telefim 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6-8/6/2019 tại 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.

 Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN,  
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
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mô hình tận dụng rơm 
để trồng nấm của 
startup Fargreen, do 
Trần Thị Khánh Trang 

sáng lập, đã góp phần hạn chế 
việc đốt rơm rạ, vốn có thể tạo 
ra khí nhà kính. Đồng thời, 
Fargreen còn giúp hiện thực 
hóa khát khao của nữ doanh 
nhân 27 tuổi trong việc xây 
dựng một hệ sinh thái nông 
nghiệp bền vững.

KhởI nghIệP từ Cọng 
rơM

“Đây là mô hình trước đây tôi 
chưa từng thấy”, ông Edward 

Paterson - một nhà khoa học 
nông nghiệp của Úc - nhận xét 
như vậy sau khi làm việc tại 
Fargreen vào năm 2017 trong 
vai trò một chuyên gia tình 
nguyện.

Fargreen đầu tư để người 
nông dân cải tạo lại gian nhà 
rồi thuê họ trồng nấm và rau 
củ sạch chất lượng cao từ rơm 
rạ. Họ làm việc vài giờ mỗi ngày 
hay mỗi tuần, thời gian còn lại 
dành cho các công việc khác. 
Nguồn thu nhập mỗi người 
kiếm thêm hàng tháng từ 2 - 5 
triệu đồng, chiếm 50 - 100% 

tổng thu nhập của họ.

Foreign Policy đã nhận định 
về sáng kiến của Trang: “Nếu 
được nhân rộng trên toàn Việt 
Nam và những quốc gia trồng 
lúa khác, thì mô hình này giúp 
cải thiện đời sống nông dân và 
giảm thiểu lượng khí thải độc 
hại ra môi trường do đốt rơm 
rạ”. 

Foreign Policy đánh giá nữ 
doanh nhân trẻ này đã tìm thấy 
cơ hội kinh doanh sáng tạo, 
khi thời điểm khởi nghiệp, có 
tới 80 - 90% lượng nấm Việt 

Nữ dOANH NHâN TRẻ lỌT TOp 100 
NHà TƯ TƯởNG HàNG đầu THế GIớI 

NHỜ... CỌNG Rơm
Với mô HìnH Tận dụng Cọng rơm để Trồng nấm, nữ doanH 
nHân Trẻ Trần THị kHánH Trang đã xuấT sắC lọT Vào danH 
sáCH 100 nHà Tư Tưởng Hàng đầu THế giới (Top 100 leading 
global THinkers 2015) do Tạp CHí Foreign poliCy bìnH CHọn. 
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Nam được nhập từ bên ngoài, 
mà chủ yếu là từ Trung Quốc. 
Còn hiện tại, với mỗi tấn rơm 
Fargreen thu hoạch được 
khoảng 300kg nấm chất lượng 
cao. Fargreen đặt mục tiêu hòa 
vốn năm 2019, đến 2022 bắt 
đầu xuất khẩu, đồng thời mở 
rộng vệ tinh sản xuất với 1.000 
nông dân, xử lý ít nhất 1.000 
tấn rơm rạ mỗi năm.

SỰ KháC bIệt Của 
Fargreen KhI tận DỤng 
rơM ĐỂ trồng nấM:

Fargreen góp nhặt các kinh 
nghiệm truyền thống, rồi hệ 
thống và chuyên biệt hóa mô 
hình sản xuất, xây dựng thương 
hiệu, đảm bảo chất lượng để 
tránh tình trạng sản xuất manh 
mún, nhỏ lẻ trong nông dân. 

Chúng tôi muốn tạo ra một hệ 
sinh thái, trong đó, nông dân 
trồng nấm rồi tận dụng mùn 
nấm làm phân hữu cơ thay thế 
phân hóa học để cải tạo đất 
trồng lúa, trồng rau xen canh. 
Sau mùa nấm họ lại cải tạo đất 
ruộng để canh tác cho mùa sau 
tốt hơn. Như vậy sẽ tạo một 
vòng tròn khép kín nhưng luôn 
mở rộng và phát triển.

Fargreen áP DỤng 
CÔng nghệ vào MÔ hình 
Của Mình như thế nào?

Chúng tôi phát triển hệ thống 
cảm biến kết nối Internet (IoT) 
để đo lường độ ẩm môi trường, 
không khí, nồng độ CO2, độ ẩm 
cơ chất và phân tích dữ liệu để 
dự đoán và đưa ra các quyết 
định giúp gia tăng năng suất. 

Đồng thời áp dụng công nghệ 
để quản trị và điều hành như sử 
dụng email, thành thạo Word, 
Excel, Powerpoint hay các ứng 
dụng giao tiếp và quản lý như 
Skype, Slack...

Fargreen cũng đào tạo nông 
dân địa phương để họ giám sát 
và quản lý thay vì tuyển các kỹ 
sư. Công nghệ hỗ trợ nhà nông 
làm nông bằng con mắt nhà 
khoa học, ra quyết định nhờ 
vào dữ liệu thay vì chỉ bằng 
kinh nghiệm, nhất là khi khí hậu 
biến đổi phức tạp như hiện nay. 
Đây là cách giúp họ bổ sung 
kiến thức, hiểu biết hơn những 
gì đang làm và nhìn ra các xu 
hướng mới.

Nguồn: Báo Doanh nhân 
Sài Gòn.
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thiết bị mới giúp người liệt 
soạn Văn bản bằng ý ngHĩ

Kết quả nghiên cứu được 
các nhà khoa học từ Đại 
học Brown, Trung tâm Y 
tế Providence VA, Bệnh 

viện Đa khoa Massachusetts 
và Đại học Stanford (Mỹ) thực 
hiện và công bố trên tạp chí 
khoa học Plos One.

Theo đó, ba tình nguyện viên 
bị liệt tham gia thử nghiệm. Một 
con chip được gọi là BrainGate, 
có kích thước chỉ bằng một 
viên aspirin trang bị 100 điện 
cực được cấy vào vùng vỏ não 
vận động của họ.

Chip này gửi tín hiệu đến 
một máy tính, nơi phát hiện và 
thực hiện tác vụ cụ thể. Máy 
tính này sẽ “tự động” soạn 
thảo đoạn văn bản theo lệnh 
từ ý nghĩ người dùng. Mỗi lệnh 
được gửi đến máy tính bảng 

thông qua kết nối Bluetooth, có 
nghĩa “ý nghĩ” của người dùng 
chíp hoạt động như một con 
chuột không dây.

Khi được gắn vào đầu và 
kết nối với một máy tính bảng, 
người bị liệt chân tay có thể sử 
dụng ý nghĩ của mình để soạn 
thảo, gửi tin nhắn văn bản một 
cách cơ bản, thậm chí là chơi 
một bản nhạc piano đơn giản.

Ngoài ra, họ có thể sử dụng 
các ứng dụng email, trò chuyện 
và chia sẻ video phổ biến, 
kiểm tra thời tiết, xem video 
trên YouTube và mua sắm trực 
tuyến.

Với việc sử dụng chip 
BrainGate, những người tham 
gia có thể thực hiện tới 22 “lệnh” 
trong mỗi phút. Trong việc dùng 

ứng dụng văn bản, chẳng hạn 
như Google Hangouts và tin 
nhắn văn bản cơ bản, họ có thể 
nhập tối đa 30 ký tự mỗi phút.

Trước đó, chip BrainGate đã 
chứng minh sự thành công của 
công nghệ này khi giúp một phụ 
nữ bị liệt tự pha và uống cà phê 
chỉ bằng những suy nghĩ của 
mình.

Các nhà nghiên cứu tin rằng 
BrainGate có ý nghĩa quan 
trọng đối với những bệnh nhân 
bị liệt và những người bị câm. 
Nó không chỉ giúp người bệnh 
tăng khả năng tương tác với 
gia đình, bạn bè mà còn mở ra 
những con đường mới cho việc 
phát triển bản thân, sống có ích 
cho xã hội của họ.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

CáC nHà kHoa HọC mỹ Vừa pHáT Triển THànH Công THiếT bị 
CHo pHép người bị liệT sử dụng suy ngHĩ Của mìnH để THựC 
Hiện mộT số HànH động mà TrướC đó CHưa bao giờ ngHĩ 
Có THể làm đượC.

thÔng tIn CÔng nghệ

Khi được gắn vào đầu 
và kết nối với một máy 
tính bảng, người bị liệt 
chân tay có thể sử dụng 
ý nghĩ của mình để soạn 
thảo, gửi tin nhắn văn 
bản - Ảnh: BrainGate 
Collaboration
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mộT Công ngHệ năng lượng 
Từ sóng biển đang đượC 
nHóm kỹ sư Trường đại HọC 
edinburgH Và ý Hợp TáC pHáT 
Triển Có THể giúp Tạo ra điện 
giá rẻ CHo Hàng ngàn  
ngôi nHà. 

Thiết bị này có giá thấp hơn 
so với các thiết kế thông 
thường, có ít bộ phận 
chuyển động hơn và được 

làm bằng các loại vật liệu bền. 
Nó có thiết kế tích hợp vào các 
hệ thống năng lượng đại 
dương hiện có và có thể 
chuyển đổi năng lượng sóng 
biển thành điện năng.

Các thử nghiệm mô hình 
hóa đại dương quy mô nhỏ cho 
thấy phiên bản kích cỡ thực của 
thiết bị này có thể tạo ra công 
suất tương đương 500kW, đủ 
điện dùng cho khoảng 100 
ngôi nhà. Các kỹ sư nói rằng 

thiết kế của họ có thể được sử 
dụng cho các nhu cầu giá rẻ, 
có các kết cấu dễ bảo trì trên 
biển trong nhiều năm, để tận 
dụng sóng mạnh của vùng biển 
Scotland.

Nhóm kỹ sư đặt tên cho 
thiết bị của họ là Dielectric 
Elastomer Generator (DEG). 
Thiết bị này sử dụng các màng 
cao su dẻo. Nó được thiết kế 
đặt trên đỉnh của một ống trục 
thẳng đứng, khi đặt dưới biển, 
một phần chứa đầy nước dâng 
lên và rơi xuống theo chuyển 
động sóng.

Khi sóng truyền qua ống, 
nước bên trong đẩy không 
khí bị kẹt ở trên để bơm căng 
phồng và thoát hơi, máy phát 
điện nằm trên đỉnh thiết bị. Khi 
màng cao su phồng căng, sẽ 
tạo ra điện áp. Nó sẽ gia tăng 
khi màng cao su xẹp hơi xuống 
và sinh ra điện. Trong một thiết 
bị thương mại, điện này sẽ 

được «vận chuyển» vào bờ 
qua hệ thống cáp điện dưới 
nước.

Phiên bản thu nhỏ của hệ 
thống đã được thử nghiệm 
tại nhà máy FloWave thuộc 
Trường Đại học Edinburgh. Nó 
giống một cái bể tròn, đường 
kính 25m, có thể khai thác 
năng lượng sóng biển và hải 
lưu để tạo ra điện. Hệ thống 
này có thể thay thế các thiết kế 
thông thường, liên quan đến 
các tuabin khí phức tạp và các 
bộ phận chuyển động đắt tiền.

Năng lượng sóng là nguồn 
tài nguyên có giá trị xung 
quanh bờ biển Scotland và việc 
phát triển các hệ thống khai 
thác nguồn năng lượng này có 
thể đóng vai trò quý giá trong 
việc tạo ra năng lượng sạch 
cho các thế hệ tương lai, GS 
David Ingram, Trường Đại học 
Edinburgh, nói.

Nguồn:  Theo Futurism

CHuyểN sÓNG BIểN THàNH NăNG lƯỢNG sạCH
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THựC Hiện CHỉ THị Của THủ Tướng CHínH pHủ Về Tăng 
Cường năng lựC Tiếp Cận CuộC CáCH mạng Công 
ngHiệp lần THứ Tư (CmCn 4.0), CáC nHà kHoa HọC 
Trong nướC đã Triển kHai CáC Hướng ngHiên Cứu 
kHoa HọC Và Công ngHệ (kH&Cn) mũi nHọn, Tiếp Cận 
xu Hướng Công ngHệ Tiên Tiến, Hiện đại Của CmCn 4.0, 
pHù Hợp điều kiện Của ViệT nam, nHư: Công ngHệ số, 
Công ngHệ sinH HọC. 

pHáT TRIểN CÔNG NGHỆ 
TIêN TIếN, pHÙ HỢp 

 

Hiện nay, các nhà khoa học 
Việt Nam đã làm chủ được 
một số công nghệ chủ chốt 
tiên tiến. Tuy nhiên, Nhà 

nước cần sớm có các giải pháp 
hỗ trợ để đẩy nhanh việc ứng 
dụng, chuyển giao, từ đó sớm 
tạo ra các sản phẩm cụ thể phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội.

LỰa Chọn CÔng nghệ 
Phù hợP

Xác định thế mạnh và xu 
hướng phát triển công nghệ, 
thời gian qua, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam đầu tư nhân 
lực, tài chính cho Viện Công 
nghệ thông tin nghiên cứu, 
phát triển các công nghệ chủ 
đạo của CMCN 4.0.như: Trí 
tuệ nhân tạo, in-tơ-nét vạn vật, 
phân tích dữ liệu lớn, chuỗi 
khối. Ðến nay, hướng nghiên 

cứu, phân tích dữ liệu lớn 
đã có kết quả là hai hệ thống 
phần mềm thu thập thông tin 
phục vụ hoạt động quản lý nhà 
nước và kinh doanh của doanh 
nghiệp, với hệ thống dữ liệu thu 
thập lớn, khả năng phân tích, 
tính toán, xử lý dữ liệu mạnh. 
Hai sản phẩm được các nhà 
chuyên môn đánh giá là tiên 
phong trong phát triển công 

thÔng tIn CÔng nghệ
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nghệ nền tảng của cuộc CMCN 
4.0 tại Việt Nam. TS Nguyễn 
Trường Thắng, Viện trưởng 
Công nghệ thông tin cho biết, 
hệ thống thu thập thông tin phục 
vụ quản lý nhà nước (Hệ thống 
phần mềm Netsense) cho phép 
thu thập thông tin tự động từ tối 
thiểu một nghìn nguồn thông 
tin trực tuyến (như báo chí, 
blog, diễn đàn, mạng xã hội...), 
tự động xử lý thông tin để đáp 
ứng yêu cầu của người dùng 
trong khoảng ba giây. Ðịa chỉ 
ứng dụng của hệ thống sẽ là 
các cơ quan quản lý nhà nước 
giúp tổng hợp, phân tích thông 
tin trực tuyến, phục vụ công 
tác đánh giá, giám sát, quản lý. 
Hệ thống thu thập dữ liệu cho 
doanh nghiệp (Hệ thống phần 
mềm data espresso) tự động 
tìm kiếm và thu thập thông tin 
từ bài viết, bình luận của khách 
hàng trên facebook, diễn đàn, 
các website thương mại điện 
tử... giúp doanh nghiệp biết 
thông tin khách hàng bình luận 
về thương hiệu, sản phẩm của 
mình, qua đó đánh giá được 
sức mạnh thương hiệu, hỗ trợ 
đánh giá quy mô thị trường... 
Theo các kỹ sư phát triển phần 
mềm này, trên thế giới, các công 
nghệ thu thập và phân tích dữ 
liệu đã được triển khai từ hơn 
10 năm qua và hầu như các 
dữ liệu, thông tin của người sử 
dụng tại Việt Nam Trước xu thế 
rô-bốt công nghiệp ngày càng 
được phát triển để ứng dụng 
nhiều hơn, trong năm 2018, 
các nhà khoa học của Viện Cơ 
học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) đã nghiên cứu phát triển 
thành công cánh tay rô- bốt sáu 
bậc tự do (SM6), là dòng rô-bốt 
mới tiêu chuẩn an toàn cao, mô 
phỏng đầy đủ hoạt động của 
cánh tay người và phối hợp làm 
việc chung với con người trong 
một không gian làm việc. Ðây là 

lần đầu tiên, Việt Nam tạo được 
sản phẩm rô-bốt gồm cả phần 
cứng và phần mềm, phù hợp 
xu hướng CMCN 4.0. 

Công nghệ sinh học thời kỳ 
CMCN 4.0 cũng bắt đầu được 
các nhà khoa học trong nước 
triển khai nghiên cứu, để tạo 
đột phá cho một số ngành, lĩnh 
vực ứng dụng. Thời gian qua, 
lĩnh vực nông nghiệp thông 
minh đã có những kết quả 
bước đầu, với sự kết hợp giữa 
các kỹ thuật giống cây trồng, 
kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật phần 
mềm và công nghệ thông tin 
nhằm hướng tới một nền nông 
nghiệp hiện đại. Các nhà khoa 
học của Viện Công nghệ sinh 
học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) nghiên cứu thành công 
công nghệ lên men biến rác 
thải nông nghiệp (cây, cỏ, phụ 
phẩm chế biến nông sản,...) 
thành thức ăn chăn nuôi lợn 
giàu dinh dưỡng, giảm từ 40 
đến 50% chi phí chăn nuôi. 
Ðồng thời, ứng dụng công nghệ 
thông tin để kết nối các hộ chăn 
nuôi, thị trường, thú y,... nhằm 
giải bài toán cung - cầu còn bất 
cập hiện nay.

 
Cơ hộI ĐỂ Phát trIỂn 

Kh&Cn
Theo TS Hà Quý Quỳnh, 

Trưởng ban Ứng dụng và Triển 

khai công nghệ (Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam), mặc dù đi 
sau so với thế giới, nhưng phát 
triển những công nghệ nền 
tảng như công nghệ số rất có 
giá trị, tác động lớn đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Các nhà 
khoa học đã làm chủ hoàn toàn 
về công nghệ để đáp ứng các 
yêu cầu thực tiễn, nhưng vẫn 
còn nhiều khó khăn để ứng 
dụng rộng rãi. Nguyên nhân là 
do còn ít doanh nghiệp quan 
tâm đến đổi mới công nghệ để 
có thể chuyển hóa các kết quả 
nghiên cứu, tích hợp với nhu 
cầu thị trường để tạo nên các 
ứng dụng mới, công nghệ mới. 
Sản phẩm cánh tay rô-bốt sáu 
bậc tự do chưa có nhiều doanh 
nghiệp biết đến, chưa có đơn vị 
sản xuất hàng loạt để đưa ra thị 
trường. Các nhà khoa học rất 
cần cơ quan nhà nước hỗ trợ, 
thúc đẩy doanh nghiệp quan 
tâm ứng dụng công nghệ mới, 
từ đó, nhà khoa học hoàn thiện 
phần mềm, đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của doanh nghiệp. Ðể 
hệ thống thu thập, phân tích, 
xử lý dữ liệu lớn phát huy giá 
trị, cũng cần sự sẵn sàng ứng 
dụng công nghệ trong số hóa 
dữ liệu và chia sẻ các dữ liệu 
được phép công khai giữa các 
bộ, ngành.

Nguồn: Báo điện tử  
Nhân dân

thÔng tIn CÔng nghệ
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aI - CÔng nghệ “nguồn”
Phát triển AI sẽ là cơ hội cho 

nước ta đẩy mạnh ứng dụng 
các công nghệ mới, vượt qua 
bẫy thu nhập trung bình, hoàn 
thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Từ góc độ của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy nhấn mạnh, AI là một công 
nghệ “lõi” và công nghệ “nguồn” 
dẫn dắt năng suất quốc gia, có 
tác động mạnh, mang tính cách 
mạng và đột phá đến sự phát 
triển sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và mọi mặt đời sống của con 

người; tạo ra giá trị gia tăng 
trong các sản phẩm dựa trên 
hàm lượng trí tuệ trong mọi 
hoạt động. “Công nghệ AI tạo 
ra những cơ hội cho các quốc 
gia, các nền kinh tế, các ngành 
và các tập đoàn có độ sáng tạo 
cao” - Thứ trưởng Bùi Thế Duy 
nói.

AI là điểm then chốt nhất 
trong chuyển đổi số của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 
(CMCN 4.0) và Việt Nam có 
tiềm năng trong lĩnh vực này. 
Bởi AI thực chất là 1 phiên bản 
của toán học mà Việt Nam lại 

có truyền thống toán học. Hiện 
thế giới có khoảng 22.000 
chuyên gia về dữ liệu, trong đó, 
cấp cao có 5.000 người, theo 
những thống kê không đầy đủ, 
Việt Nam chiếm gần 1/10 trong 
số đó. Nhưng làm thế nào để 
khai thác lợi thế đó, làm thế nào 
để Việt Nam tiến thật nhanh về 
nền kinh tế số - đó là thách thức 
của cả một dân tộc.

Đầu tư xây DỰng ChIến 
LượC

Theo Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy, trong bối cảnh của Việt 
Nam cần thiết phải xác định 

Xây dựng chiến lược 
trí tuệ nhân tạo quốc gia:  

KHÔNG THể CHậm TRễ
ViệC ứng dụng Trí Tuệ nHân Tạo (ai) ngày Càng đóng Vai Trò quan 
Trọng Và là TấT yếu Trong quá TrìnH CHuyển đổi nền sản xuấT Với ViệC 
ứng dụng nHững Công ngHệ số Hóa, Tạo nên mộT Hệ THống sản xuấT 
THông minH. CáC CHuyên gia nHận địnH, TrướC mắT, ViệT nam Cần đầu 
Tư xây dựng mộT CáCH bài bản CHiến lượC ai quốC gia.

Chính phủ và doanh nghiệp đang rất quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo

thÔng tIn CÔng nghệthÔng tIn CÔng nghệ
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rõ bối cảnh, mục tiêu và các 
biện pháp hướng tới mục tiêu 
trong chiến lược quốc gia về AI. 
Trước hết, cần xác định đúng 
quy mô thị trường AI Việt Nam 
hiện thời. Hiện tại, chưa có báo 
cáo khảo sát chính thức về quy 
mô thị trường AI Việt Nam. Theo 
đó, các báo cáo về thị trường 
AI thế giới và khu vực của các 
công ty khảo sát có uy tín trên 
thế giới chưa cho thông tin về 
Việt Nam. Điều đó có nghĩa là 
thị trường AI Việt Nam vẫn còn 
rất nhỏ bé.

Bên cạnh đó, cần xác định 
được chính xác các cơ hội và 
thách thức đối với sự phát triển 
AI; cần khảo sát, phân tích một 
cách khoa học các nội dung 
chiến lược AI quốc gia của các 
nước trên thế giới; cần quan 
tâm tới năng lực hội nhập toàn 
cầu của các doanh nghiệp (DN) 
Việt Nam, đặc biệt là các DN 
vừa và nhỏ; nhân lực AI tài năng 
là nhân tố cốt lõi đảm bảo cho 
sự thành công phát triển AI và 
nền kinh tế số Việt Nam nên cần 
đầu tư phát triển tài năng AI…

“Nhà nước cần là nhà đầu 
tư chiến lược vào những thành 
phần AI cốt lõi của quốc gia, 
trước mắt là đầu tư xây dựng 
một cách công phu bài bản 
chiến lược AI quốc gia phù hợp 
nhất với Việt Nam. Chiến lược 
đó cần bao gồm việc xác định 
đúng quy mô thị trường AI Việt 
Nam theo kỳ vọng và xây dựng 
các chính sách tạo động lực 
tăng cường quy mô thị trường 
AI Việt Nam theo kỳ vọng đó” 
- Thứ trưởng Bùi Thế Duy nói.

Từ góc độ của DN, ông 
Trương Gia Bình cho rằng, 
sự phát triển của AI phụ thuộc 
nhiều vào nguồn dữ liệu, không 
có dữ liệu thông tin sẽ không có 
AI. Vì vậy, vấn đề cơ bản nhất, 
đó là dữ liệu mở, để người dân 

và DN có thể khai thác được. 
Trong khi đó, vấn đề lớn nhất 
của dữ liệu Việt Nam hiện nay 
không chuẩn hóa. Chúng ta 
không phải không có dữ liệu 
mà là không thể dùng được dữ 
liệu.

“Động lực quan trọng nhất 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
là dữ liệu mở cho người dân và 
DN. Vấn đề này, cần được quy 
định trong luật pháp và trong 
các quy định của Chính phủ. 
Hiện nay, chúng ta chưa có 
một luật nào về dữ liệu mở và 
bảo vệ thông tin cá nhân” - ông 
Trương Gia Bình bày tỏ.

Nguồn: Báo Kinh tế  
Việt Nam

Ông bùI thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 
trong xu thế phát triển toàn cầu, việc xây dựng và thực hiện 
thành công chiến lược quốc gia phát triển aI, trong đó công 
nghệ và sản phẩm ứng dụng aI là trung tâm, hạ tầng dữ liệu và 
tính toán là nền tảng… sẽ góp phần quan trọng cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

thÔng tIn CÔng nghệthÔng tIn CÔng nghệ
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thị trường CÔng nghệ

01

02

03

Công nghệ chào bán

Đồng hồ chữ nổi kỹ thuật số 
với giá phải chăng

Tổng quan công nghệ

Thiết bị này là một hệ thống cơ điện tử hiển thị thời gian trong ngày bằng chữ số và. Nó bao gồm 
3 bộ phận - thiết kế cơ khí, mạch điện tử và phần mềm. Các chữ số chữ nổi hiển thị cho người dùng 
thay đổi theo mỗi phút trôi qua, khi đĩa chứa chữ số chữ nổi quay để hiển thị số tiếp theo. Có ba đĩa 
đồng tâm tất cả, mỗi đĩa hiển thị số giờ, phút (hàng chục) và giây (đơn vị) chữ số (s). Các đĩa được 
kết nối bằng một bánh răng đơn giản được điều khiển bởi một động cơ đơn 5 Vontage có đường 
kính 10 mm.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

19 

thị trường CÔng nghệ

Các đặc điểm và tính năng công nghệ

•	 Bánh răng ngắt quãng được thiết kế đặc biệt

•	 Thiết kế của máy móc để dễ dàng xử lý

•	 Điều chỉnh thời gian tự động khi bật nguồn

•	 Xếp hạng công suất nguyên mẫu: 9V DC, 0.8W

•	 Thiết kế cho sản xuất (DFM)

Đặc tính:

•	 Sử dụng đĩa xoay làm cơ chế hiển thị chữ số chữ nổi thay đổi, trái ngược với ô áp điện 
chuẩn.

•	 Người dùng không cần nghe thông báo thời gian

•	 Người dùng không cần phải tập trung định vị và xác định kim của đồng hồ tương tự.

•	 Thiết kế trực quan và thuận tiện

•	 Có thể được sử dụng cho cả người bình thường lẫn người khiếm thị

Lợi ích / Thuận lợi

Chi phí hiển thị chữ số chữ nổi giảm đáng kể, trong khi độ tin cậy tăng lên.

Thêm tùy chỉnh. Người dùng sẽ không cảm thấy đồng hồ đang tự chạy khi đang ở trong một môi 
trường yên tĩnh hay cảm thấy ồn ào khi thời gian được đọc lên.

Chính xác hơn, vì thời gian có thể được xác định chắc chắn đến phút gần nhất, mà không cần 
tìm kiếm và ước tính nơi kim đồng hồ đang chỉ.

Không gặp nhiều khó khăn để đọc được thời gian, không cần phải chạm nhẹ vào kim đồng hồ, 
tất cả những gì được yêu cầu là thao tác vuốt nhanh của một chiếc bánh trên các chữ số chữ nổi.

Không gặp các nguy cơ trong việc di chuyển kim một cách vô tình khi đọc thời gian.

Hình dạng của vỏ bọc được thiết kế để cho phép những người mù giữ đồng hồ và đọc thời gian 
nhanh chóng và dễ dàng.

Sẽ trở thành sản phẩm phổ thông thúc đẩy khả năng hòa nhập của những người khiếm thị. Các 
chữ số được in nổi trên mỗi đoạn vì vậy người mù có thể đọc được thời gian trong khi những người 
khác thì xem giờ bằng mắt.

Các ứng dụng tiềm năng

Sự ra đời của một màn hình hiển thị thời gian kỹ thuật số giá cả phải chăng bằng chữ nổi cho 
người khiếm thị mang lại cho họ những lợi ích với sự thận trọng và chính xác. Kết hợp đồng hồ 
này với màn hình hiển thị thời gian LED, thiết bị có thể được sử dụng cho cả người bị khiếm thị lẫn 
người bình thường thường và tăng khả năng hòa nhập vào xã hội cho những người khiếm thị.

Các lợi ích dành cho khách hàng

Thiết bị này có thể là một sản phẩm phù hợp cho cuộc sống cho cả người khiếm thị và người bình 
thường. Do đó, tất cả các cá nhân trong nhà hoặc văn phòng đều có thể sử dụng cùng một đồng hồ 
để cho biết thời gian. Giá của đồng hồ này được làm với giá cả phải chăng bằng cách sử dụng một 
công nghệ đĩa quay để thao tác màn hình chữ nổi kỹ thuật số, thay vì cơ chế áp điện đắt tiền được 
sử dụng trong màn hình chữ nổi hiện tại.

Nguồn: www.ipi-singapore.org
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Cảm biến quang họC 3 nhịp (3-pOS)  
để Chẩn đOán nhịp tim ChO COn người

tổng quan công nghệ
Cảm biến quang 3 nhịp (3-POS) bao gồm 3 cảm biến quang học đo nhịp tim dọc theo động mạch 

hướng tâm trong cổ tay tại 3 vị trí tương ứng với vị trí trên cơ thể người trong y học cổ truyền Trung 
Quốc. Mỗi cảm biến sử dụng phản xạ quang học để theo dõi sự dịch chuyển khối lượng của mạch 
máu khi máu chảy qua nó. Một máy tính xách tay để lưu trữ và phân tích dữ liệu hoàn thành được 
thiết lập. Điện thoại thông minh cũng có thể được sử dụng thay cho máy tính xách tay. Các tín hiệu 
xung từ cảm biến quang học được số hóa bằng dao động số và gửi qua USB tới máy tính xách tay. 
Máy tính lưu trữ dữ liệu trong tệp Excel để phân tích. Để phân tích dữ liệu, phép biến đổi Fourier 
trong Excel được sử dụng để phân tách tín hiệu xung thành các thành phần tần số của nó.

Các đặc điểm và tính năng công nghệ
1. 3 cảm biến phản xạ quang học - Đồng thời đo các xung dọc theo vị trí quan trọng dọc theo 

động mạch hướng tâm và so sánh các xung tại 3 vị trí có thể được thực hiện đồng thời.
2. Dao động kỹ thuật số USB - Nhỏ gọn, dễ cài đặt và hoạt động trên máy tính xách tay. Các 

phiên bản trong tương lai sẽ có thể hoạt động từ một điện thoại thông minh để tăng tính lưu động.
3. Phân tích biến đổi Fourier - Dữ liệu phổ từ một phép biến đổi Fourier cho thấy các đặc điểm 

trong các xung từ 3 vị trí.
Các ứng dụng tiềm năng
Công nghệ này phù hợp cho chẩn đoán bệnh tại nhà dựa trên các chỉ dẫn trực tuyến. Một công 

cụ đơn giản để chẩn đoán bệnh truyền thống bằng xung lực sẽ được giới thiệu cho các chẩn đoán 
bệnh lý dựa tại nhà có thể cung cấp cho bệnh nhân thông tin giá trị và cho phép bệnh nhân tìm kiếm 
sự can thiệp y tế sớm hơn. Tư vấn trực tuyến cung cấp sự tiện lợi cho bệnh nhân, tiết kiệm thời gian 
cho các bác sĩ, ý thức được việc tự chăm sóc và giảm chi phí bảo hiểm y tế.

Các lợi ích dành cho khách hàng
Trong một chẩn đoán bệnh truyền thống bằng xung lực, một học viên chẩn đoán bệnh sẽ sử 

dụng các đầu ngón tay của mình để cảm nhận xung động mạch ngang của bệnh nhân để xác định 
tình trạng sức khỏe của họ. Vì tất cả đều dựa trên cảm giác của các học viên, chẩn đoán bằng xung 
lực là một nghệ thuật rất khó để làm chủ. Do đó, cảm biến 3-nhịp xung lực được phát triển để cung 
cấp chẩn đoán khách quan, nơi xung lực có thể được đo dựa trên sóng xung chuẩn chuẩn nhất 
quán dẫn đến sự phát triển của một dụng cụ chăm sóc sức khỏe đơn giản cho chẩn đoán bệnh 
truyền thống.

Nguồn: www.ipi-singapore.org

http://www.ipi-singapore.org


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

21 
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Máy cắt thép tự Động
•	 Là công đoạn đầu tiên trong qui trình sản xuất bê tông dự ứng lực, thép được cắt ra từ phôi 

cuộn đòi hỏi độ chính xác cao. Là yếu tố chính quyết định cho chất lượng sản phẩm bê tông ứng 
suất trước.

•	 Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động, ứng dụng công nghệ thủy lực kết hợp khí nén 
thông qua điều khiển PLC.

•	 Điều khiển tự động thông qua phần mềm chuyên dùng, cho phép cài đặt số lượng, chiều dài 
cắt thép trên màn hình LCD. Sai số cho phép đạt đến ±1mm/10.000mm, nhằm đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật trong ngành sản xuất bê tông cấu kiện công nghệ cao.

•	 Các hệ thống máy thông dụng hiện nay:
–  Máy cắt thép PC Bar, PC Wire Φ5.1mm đến Φ10.7mm chiều dài 16m phục vụ trong sản xuất: 

Trụ điện dự ứng lực, cọc vuông dự ứng lực, cọc ống dự ứng lực đến D600mm.
–  Máy cắt thép PC Bar Φ9.0mm đến Φ12.7mm chiều dài 18m đến 40m phục vụ trong sản xuất 

cọc ống dự ứng lực đến D1200mm phục vụ cho các công trình cầu cảng.
–  Máy cắt và tự động nắn thẳng thép: phục vụ sản xuất ống cống ly tâm và các công trình xây 

dựng dân dụng. Máy tự động cắt thép theo chiều dài yêu cầu và tự động nắn thẳng.
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

máy dập đầu thép pC bar
•	 Máy dập đầu thép PC Bar là hệ thống máy chuyên dùng dập các dầu thép PC Bar, PC Wire 

trong công đoạn sản xuất cấu kiện bê tông dự ứng lực.
•	 Thép PC Bar, PC Wire sau khi cắt theo qui cách được đưa vào máy dập đầu tạo nên khối 

u hai đầu thép trước khi gá vào bích gá căng để tạo nên ứng suất trước trong qui trình sản xuất bê 
tông dự ứng lực.

•	 Máy hoạt động dựa trên nguyên lý dùng nhiệt nung nóng nhiệt chi tiết, sau đó dùng lực đẩy 
thủy lực dập nên khối u đầu thép.

•	 Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động, ứng dụng công nghệ thủy lực hoặc khí nén 
kết hợp thủy lực kết hợp điều khiển PLC, lập trình trên phần mềm chuyên dùng. 

•	 Có 02 hệ thống máy thông dụng hiện nay:
- Hệ máy ứng dụng công nghệ thủy lực kết hợp khí nén chuyên dập loại thép PC Bar, PC 

Wire Φ5.1mm đến Φ10.7mm phục vụ sản xuất trụ điện, cọc vuông, cọc ống.
- Hệ máy ứng dụng công nghệ thủy lực thuần tuý chuyên dập loại thép PC Bar Φ7.1mm đến 

Φ12.6mm dùng sản xuất cọc ống đến D1200mm.
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

mailto:info@your-domain.com
mailto:info@your-domain.com
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máy Cô quay Chân không
thông số kỹ thuật:

•	 Nhiệt độ bể gia nhiệt lên tới 210°C
•	 Dùng cho ống cô từ 20 ml - 5 L
•	 Độ chính xác nhiệt độ  ± 1°C 

ưu điểm: 
Vòng đệm chân không PTFE  kháng hóa  
cực cao

•	 Chương trình tự động dò điểm bay hơi
•	 Màn hình điều khiển kéo dài  

Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam)  
Địa chỉ: Số 27 đường 11, KDC Him Lam 6A, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Hotline: (028) 5431 9272-77
Fax: (028) 5431 9271
Email: info@tegent.com.vn

máy LẮC VOrtEX
thông số kỹ thuật: 

o Lắc mẫu vortex lên đến 26 vị trí
o Chức năng hẹn giờ
o Tốc độ từ 150 - 2,500 rpm
o Khối lượng mẫu tối đa 1,5 kG
ưu điểm: 

o Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian hẹp
o Chuẩn bảo vệ cấp IP30, độ ồn thấp
o Hiệu suất xử lý mẫu cao, giải phóng sức lao động
Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam)  
Địa chỉ: Số 27 đường 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Hotline: (028) 5431 9272-77
Fax: (028) 5431 9271* Email: info@tegent.com.vn
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thiết bị Lấy mẫu tự động ChO 
purgE & trap

thông số kỹ thuật & ưu điểm: 
Vial 40mL (chuẩn EPA), 100 vị trí cho mẫu nước, 90 vị trí cho mẫu đất

•	 Công nghệ “valve and loop” với độ chính xác cực cao
•	 Hệ thống kiểm soát áp suất, chế độ tiêm điện tử
•	 Tích hợp chương trình rửa giải bằng nước nóng giữa các mẫu
•	 Kim tiêm mẫu nước và đất riêng lẻ, tránh nhiễm chéo mẫu
Đơn vị chào bán:
 Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam)  
Địa chỉ: Số 27 đường 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Hotline: (028) 5431 9272-77
Fax: (028) 5431 9271
Email: info@tegent.com.vn
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Lò phản ứng pLaSma  
để quản Lý Chất thải

 

 nước chào bán: Cộng hòa Slovakia 

Mô tả:

Một công ty của Slovakia đã phát triển một lò phản ứng plasma duy nhất để xử lý chất thải thân 
thiện với môi trường và đầy sáng tạo. Công ty đang tìm kiếm các đối tác quan tâm đến việc tối ưu 
hóa lợi ích môi trường và lợi ích kinh tế để thực hiện các hiệp định thương mại với sự hỗ trợ kỹ thuật 
cũng như các thỏa thuận dịch vụ.

ưu điểm và tính mới:

-  Lò phản ứng plasma đưa ra giải pháp tổng hợp để xử lý các loại chất thải gây ô nhiễm  
môi trường.  

- Giải pháp sử dụng khí hóa plasma và sự tan chảy để hình thành:

- Xỉ trơ có thể được sử dụng trong xây dựng hoặc làm nguyên liệu phân tán.

- Hợp kim và khói thích hợp để tái chế tại nhà máy thép.

- Khí tổng hợp thích hợp cho việc sử dụng năng lượng.

Do nảy sinh vấn đề về chôn lấp và các loại vật liệu phế thải khác nhau, công nghệ này giới thiệu 
một thiết bị môi trường mà sử dụng phương pháp tái chế để cho phép tận dụng mọi thành phần chất 
thải và năng lượng mà chúng sinh ra.

Công nghệ phát triển lò phản ứng plasma đã được trao giải thưởng quản lý chất thải “Con kiến 
vàng” theo thể loại giải pháp sáng tạo.

Lĩnh vực công nghệ: Tái chế, thu hồi chất thải; Biến chất thải thành năng lượng, tài nguyên;

Ứng dụng thị trường: Sản xuất năng lượng khác

giai đoạn triển khai: Sẵn sàng trên thị trường

Quyền sở hữu: Bí quyết. Thông tin sẵn sàng khi có yêu cầu

Đơn vị chào bán: 

Tổ chức đổi mới mở toàn cầu; 

Website: www.innoget.com

http://www.innoget.com
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Sản Xuất EthanOL Sinh họC  
từ Chất thải hữu Cơ phân hủy  

Sinh họC, Sử dụng nhiệt thải trOng 
quá trình khi Xử Lý Chất thải

Mô tả:
Quá trình đổi mới này có thể được tích hợp vào quy trình xử lý chất thải đã có.
giai đoạn:
-  Chất thải được cho vào trong một lò phản ứng kỵ khí có độ ẩm trên 60% pH được theo dõi. 

Nhiệt độ được điều chỉnh, nếu cần.
 -  Lên men bị gián đoạn; một phần chất lỏng lên men và chất rắn được tách ra trước khi đạt 

ngưỡng giá trị pH.
- Chất lỏng và / hoặc các phần khí có chứa ethanol được thu hồi.
-  Ethanol sinh học được cô đọng và / hoặc tách bằng phương pháp chưng cất, bay hơi hoặc 

loại bỏ khí.
Ứng dụng tiềm năng:
- Xử lý chất thải> thu hồi chất thải> Sản xuất nhiên liệu sinh học tiên tiến thế hệ thứ hai (2G +):
- Chất thải sinh học, chất thải rắn đô thị, chất hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, vv
-  Quá trình sử dụng các thiết bị nhiệt thứ cấp: thiết bị tiêu hủy kỵ khí, lò thiêu, thiết bị lưu giữ 

chất thải
 Lợi ích:
- Qui trình đơn giản và chắc chắn (không có tiền xử lý, không cần nấm men hay enzyme)
Có thể  được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến chất thải hiện có: sử dụng năng 

lượng nhiệt được sinh ra trong quá trình bay hơi khí sinh học hoặc đốt chất thải trong quá trình 
sản xuất ethanol sinh học

- Chi phí sản xuất rất cạnh tranh 
- Môi trường: góp phần giảm khí gây hiệu ứng nhà kính
Các giai đoạn phát triển:
Qui mô phòng thí nghiệm
 Sở hữu trí tuệ :
Bằng sáng chế số 13.50302
Quan hệ hợp tác
Lixăng; Hợp tác phát triển; 
Đơn vị chào bán: 
Văn phòng chuyển giao công nghệ Irstea
Email: dvt@irstea.fr

mailto:dvt@irstea.fr
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thiết bị phân tích 
phổ RaMan cầM tay

thông số kỹ thuật:

Bước sóng 1,064 nm

Độ phân giải 8-11 cm-1

Công suất 30 - 490 mW

Nhiệt độ vận hành từ 20oC đến 50oC

Lớp vỏ nhôm chuẩn IP68 tăng tối đa độ bền và giảm thiểu sự nhiễm chéo

 Lựa chọn giao diện màn hình cảm ứng hoặc nút bấm mềm dùng cho trường hợp sử dụng găng 
tay khi phân tích

ưu điểm:

Cho kết quả trong vài giây

Phân tích xuyên bao bì

Hạn chế hiện tượng huỳnh quang

Thư viện có sẵn 12,000 phổ

Phân tích được các mẫu ẩm

Không gây hư hại mẫu

Khả năng phân tích mẫu rộng

Lượng mẫu cần ít

Đơn vị chào bán: 

Văn phòng chuyển giao công nghệ Irstea

Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam) 

Địa chỉ: Số 27 đường 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Tel:028) 5431 9272-77

Fax: (028) 5431 9271 * Email: info@tegent.com.vn
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máy đO độ nhỚt Cầm tay
mOdEL: pm-2 hiệu: maLCOm - nhật bản  
tính năng máy đo độ nhớt cầm tay PM-2
- Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng cầm tay => Mang đi hiện trường, đo di động dễ dàng.
-  Đo liên tục với loại chất lỏng có đặc tính đa dạng như Newton hoặc Non-Newton với tốc độ xoay 

trục và thời gian không đổi.
- Màn hình hiển thị: Hiển thị số -cho phép dễ dàng đọc và lưu trữ kết quả.
- Dòng máy đo độ nhớt PM-2 có 3 loại khác nhau: PM-2A, PM-2B; PM-3C.
-  Người dùng có thể tự hiệu chuẩn máy : Tiến bộ hơn hẳn so với dòng máy đo độ nhớt khác trên 

thị trường, chỉ cần có dung dịch nhớt chuẩn + bể điều nhiệt điều khiển nhiệt độ cố định. Người 
dùng dễ dàng chuẩn máy. Nếu mua máy đo nhớt khác ví dụ hãng Brookfield,hoặc hãng khác thì 
phải gửi cho đại lý hoặc hãng mới chuẩn được.

-  Máy tích hợp cảm biến đo nhiệt độ - cho phép đo nhiệt độ thực tế mẫu – (Với khoảng đo 0- 500C).
-  Thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt như:  JIS Z8803 ISO 3219 3672/1 7387/1 DIN 53109 

ASTM D2196-89 D2556-69.
-  Spiral Viscometer chuyên dụng đo độ nhớt cho mẫu : sơn,, Solder paste, đo nhớt mực in, polymer 

resins, rubber, plastic, foods, adhesives,….
 Với những tính năng kể trên – Máy đo độ nhớt hãng Malcom là sự lựa chọn không thể thiếu để đo 
kiểm tra độ nhớt mẫu trong các nhà máy, phòng thí nghiệm, phòng QC của công ty sơn, mực in, 
làm bảng vi mạch điện tử .
thông số kĩ thuật máy chính – với dòng máy đo độ nhớt PM-2a
- Máy đo độ nhớt hiện số, dạng cầm tay
- Thang đo độ nhớt: 5.0~500 Pa.S
- Tốc độ quay moment xoắn: 10RPM±5%
- Độ chính xác phép đo: ± 10% tại giá trị đọc.
- Độ lặp lại: ± 3%
-  Nguồn điện cung cấp: Ni-Cd Rechargable Battery & 100V-240V AC AdaptorAC 100~ 240V, 50/60 

Hz   .
- Khối lượng máy: 640 g    
- Máy trang bị cảm biến nhiệt độ - có khả năng hoạt động đo 0- 500C .                
 Cung cấp bao gồm: Máy chính, Inner Rotor, Outner Rotor, Adapter, Hộp đựng máy, phiếu  
bảo hành.
 Để có thể đảm bảo độ chính xác của máy khi kiểm tra: khách hàng nên đặt hàng thêm dung dịch 

nhớt chuẩn – tùy thuộc vào khoảng đo khác nhau mà đặt giá trị nhớt chuẩn khác nhau: Thông thường 
với kem hàn – độ nhớt giao động khoảng từ 180 – 225 Pa.S khách hàng nên sử dụng loại nhớt chuẩn 
có giá trị 200 Pa.S. 

Mọi chi tiết về máy và sản phẩm liên hệ
Mr Phú 
Tel: 0919050289
Email: maydothinghiem@gmail.com
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thị trường CÔng nghệ

01

02

03 Công nghệ tìm mua

tìM kiếM công nghệ bao gói 
ĐảM bảo Độ tươi cho sản phẩM tươi

Mô tả:
Sản phẩm thu hoạch tươi là một trong những loại thực 

phẩm thách thức nhất về công đoạn đóng gói. Trong suốt 
giai đoạn sau thu hoạch, các quá trình sinh hóa, như hô 
hấp và sản xuất ethylene tiếp tục rút ngắn vòng đời của 
sản phẩm. Quá trình làm hư hỏng sản phẩm gia tăng 
nhanh hơn bởi các vi sinh vật gây bệnh, sự tiếp xúc với 
ánh sáng cũng như các tế bào bị phá hủy do va đập  và 
rung động dẫn đến tăng nhanh sự hô hấp và  phản ứng 
làm héo hay sậm màu bắt đầu.

Do sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng ngày 
càng tìm kiếm các sản phẩm lành mạnh hơn, tươi hơn và sản xuất bền vững nên vai trò của việc 
đóng gói đã phát triển từ việc bao bì đựng bảo vệ sản phẩm không bị hỏng nát trong quá trình vận 
chuyển và phân phối đến việc kéo dài vòng đời của sản phẩm. Sự thay đổi về độ tươi sản phẩm 
trong quy trình đóng gói bao bì cũng đã góp phần tăng sự hài lòng của người tiêu dùng và giảm 
lãng phí thực phẩm.

Ngày nay truy xuất nguồn gốc thực phẩm là nhu cầu lớn nhất trong thế giới tiêu dùng. Khách 
hàng muốn biết thực phẩm đến từ đâu và nó có đủ tươi để tiêu thụ không. Nếu hai mối quan tâm 
này được giải quyết bằng cách sử dụng các công cụ công nghệ, thì nó sẽ tăng thêm giá trị to lớn 
cho người tiêu dùng.

Một công ty đang tìm kiếm nhà cung cấp công nghệ hoặc cộng tác viên cung cấp công nghệ 
đóng gói có chỉ dẫn về độ tươi và tính năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

thông sô kỹ thuật
1. Bao bì sản phẩm tươi có chỉ dẫn độ tươi và thiết bị truy xuất nguồn gốc:
    - thiết bị sẽ hiển thị thời gian đã trôi qua kể từ khi rời cổng trang trại.
-  Yêu cầu đóng gói riêng.
-  Đáp ứng được tiêu chuẩn GAP Singapore.
- tổng chi phí đóng gói không vượt quá 0,35 đô la Singapore mỗi gói đối với loại 100-300g.
- Có ý tưởng đóng gói kéo dài thời hạn sử dụng của mỗi gói
- hiết bị truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định số dặm mà sản phẩm đã đi và xuất xứ  

sản phẩm.
  2. Danh sách sản phẩm tươi:
- rau xanh phương tây: xà lách, arugula (cải cúc), Kale (cải xoăn)
- rau xanh châu á: cải bok Choy, cải chip, rau bina.
- Các loại thảo mộc: rau mùi, rau húng quế.
Mô hình kinh doanh ưa thích
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thị trường CÔng nghệ

Công nghệ tìm mua
• Hợp tác R & D
• Cấp phép
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)
thông tin liên hệ: Trung tâm Giao dịch Thông tin công nghệ và thiết bị. 
Địa chỉ: 24 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
ĐT: 024.39342945/38249874. Fax: 024.38249874. Email: techmart@vista.gov.vn. 
Website: www.techmartvietnam.vn

tìM kiếM thiết bị Đo chỈ số  
Mật Độ bÙn/phÙ sa (sDi)

 Công ty ThangLong waste Engineering Co.Ltd đang cần báo giá máy có  mật độ bùn/phù sa 
loại thủ công của Applied Membranes với các thông số kỹ thuật như sau: - Kích thước: 273 x 248 
x 127mm, khối lượng 3.2 kg Nguồn điện: - Pin: 6V 1.3AH SLA type - Nguồn ngoài: 220VAC-9VDC 
500ma. Gửi báo giá và đính kèm catalogue để bên mình tham khảo nhé. 

Người tìm mua: 
Kim Thoa, Thang Long waste Engineering Co., Ltd; 
 Địa chỉ: 6th Floor LTA Building, 15 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam; Tel: (+84).28.35472326  -  Fax: (+84).28.35472327;
 Email: thoa.tran @wasen.vn - Website: www.wasen.com.vn

tìM kiếM Dây chuyỀn thiết bị  
sản XuẤt giÀy Dép nhựa Eva

Tôi đang muốn tìm kiếm Dây chuyền thiết bị sản xuất giày dép nhựa eva, với các thông số kỹ 
thuật như sau: - Dây chuyền sản xuất với mức ộ tự ộng hóa cao ở một số công oạn nên mang lại 
năng suất cao; - Năng suất: 2.000 ôi/ngày; - Vận hành ơn giản, hệ thống thiết bị đồng bộ, công nhân 
không cần tay nghề cao. 

Người tìm mua: 
Nguyễn Nam 
Email: nam78999@gmail.com 

tìM kiếM Máy cẠo MỦ cao su 
(thế hệ 2)

Tôi muốn tím kiếm Máy cạo mủ cao su với các thông số kỹ thuật: Cao 40cm, rộng 40cm, dài 
400cm, nặng 0,7kg. 

Người tìm mua: 
Bùi Thế Hùng, 
Email: hung.buithe@icloud.com
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  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


