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03- 07 TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Đổi mới, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho phát triển 
ngành vật liệu xây dựng

Các chính phủ có nguy cơ mất kiểm soát định hướng 
công nghệ

Cơ hội quảng bá, thương mại hóa sáng chế

Việt Nam làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa 
trước 6 tháng cho khu vực Biển Đông

08-16 THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
Gartner: IOT và tự động hóa trong 8 xu hướng công 
nghệ  
chuỗi cung ứng hàng năm 2019
�

Công nghệ phát hiện tài xế say rượu trong vòng  
1 giây

Các nhà nghiên cứu sử dụng máy in 3D để in  
thủy tinh

Nhà khoa học Việt chế tạo pin không cháy nổ có tuổi 
thọ 50 năm

17-23 THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ CHÀO BÁN

CÔNG NGHỆ TÌM MUA

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
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ĐỔI MỚI, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN  
CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD), CẦN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ ĐỔI 
MỚI CÔNG NGHỆ, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI, LOẠI 
BỎ CÔNG NGHỆ LẠC HẬU; ĐẦU TƯ VỚI QUY MÔ HỢP LÝ, PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG 
NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, HỘI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐÃ HỘI THẢO 
“PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI, AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG 
LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG” TRONG KHUÔN KHỔ VIETBUILD HÀ 
NỘI NĂM 2019 VỪA DIỄN RA NGÀY 29/3/2019 TẠI HÀ NỘI.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Toàn cảnh buổi hội thảo

Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu 
xây dựng (Bộ Xây dựng) - 
Ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, 
năm 2018, ngành sản suất 
VLXD tiếp tục có sự phát triển 
với nhiều chủng loại sản phẩm 
VLXD, điều này đã cơ bản thỏa 
mãn được nhu cầu tiêu dùng 
của xã hội, đáp ứng yêu cầu 
xây dựng trong nước, trong 
đó, một số sản phẩm VLXD đã 
tham gia vào thị trường xuất 
khẩu và có sự tăng trưởng tốt 
như: xi măng, gạch ốp lát…

Đánh giá công suất đầu tư 
về gạch không nung (GKN), 
ông Thọ cho biết: cả nước 
hiện có 2.313 cơ sở sản xuất 
với tổng công suất thiết kế đạt 
trên 9 tỷ viên quy tiêu chuẩn 
(QTC)/năm, trong đó gạch bê 
tông có 2.122 dây chuyền, tổng 
công suất thiết kế khoảng trên 
8 tỷ viên QTC/năm, còn lại gồm 
bê tông khí chưng áp (gạch 
ACC), gạch bê tông bọt, tấm 
ACOTEX…

Các chủng loại VLXD đều 
có đầu tư, cải tạo dây chuyền 
công nghệ cũ, đầu tư phát triển 

mới nâng công suất, đáp ứng 
đủ nhu cầu trong nước và một 
phần xuất khẩu. Đặc biệt, các 
nhà máy đều có công nghệ 
hiện đại, đạt mức tiên tiến của 
thế giới, mức độ tự động hóa 
cao đảm bảo chất lượng và 
đa dạng sản phẩm, tiết kiệm 
nguyên liệu, nhiên liệu; đồng 
thời sử dụng các chất thải công 
nghiệp để sản xuất VLXD, bảo 
vệ môi trường,…

Cũng trong khuôn khổ Hội 
thảo, các đại biểu đã có dịp 

chia sẻ, giới thiệu những kinh 
nghiệm, giải pháp tối ưu trong 
phát triển ngành VLXD qua 
các tham luận như: Một số 
loại vật liệu mới chống nứt và 
chống thấm hiệu quả và kinh 
tế; Công nghệ mới phụ gia bê 
tông áp dụng trong xây dựng; 
Phát triển sản xuất và sử dụng 
vật liệu xanh tại Việt Nam…

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, ngày 

29 tháng 3 năm 2019.
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Từ năm 2009 đến 2016, tỷ 
lệ GDP dành cho R&D ở 
các nước phát triển giảm 
bốn phần trăm, từ 31% 

xuống còn 27%. Trong thời gian 
này, thay vì trợ cấp trực tiếp 
như trước, các chính phủ chủ 
yếu hỗ trợ cho R&D một cách 
gián tiếp như giảm thuế và gia 
tăng mối quan hệ hợp tác. Do 
đó, “chính phủ không phải lúc 
nào cũng giữ vai trò nhà đầu tư 
lớn nhất trong hệ thống R&D 
như trước đây”, theo Michael 
Keenan - chuyên gia phân tích 
cao cấp của OECD.

Mặc dù ưu đãi thuế khuyến 
khích đầu tư vào R&D nói 
chung, các nhà kinh tế cho rằng 
ưu đãi thuế thường không có 
tác dụng thúc đẩy chi tiêu cho 
các mục tiêu chính sách cụ thể, 
chẳng hạn như cải thiện khí hậu. 
“Ưu đãi thuế ít cho phép các 
chính phủ tác động đến hướng 
chi tiêu”, ông Keenan nhận xét. 
Điều này có thể sẽ dẫn đến khả 
năng các chính phủ đang ít cơ 
hội gây ảnh hưởng đến cách 
thức phát triển công nghệ.

Kết luận này gây tranh cãi 
- và thực sự tại cuộc họp ngày 
20/2/2019, nó đã ngay lập tức 
bị một số quan chức của một 
số quốc gia và Ủy ban châu Âu 
phản đối. Tuy nhiên dữ liệu cũng 
phù hợp với cảm nhận ngày càng 
rõ ràng hơn của các nhà hoạch 
định chính sách KH&CN là họ 
ngày càng có ít kiểm soát với 
công nghệ hơn so với trước đây.

OECD cho biết, một biểu 
hiện của vấn đề này là sự 
lo ngại về hoạt động và ảnh 

CÁC CHÍNH PHỦ CÓ NGUY CƠ  
MẤT KIỂM SOÁT ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ

TẠI CUỘC HỌP TẠI BRUSSELS NGÀY 20/2/2019, TỔ CHỨC HỢP TÁC 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (OECD) CẢNH BÁO, DO HƠN 40% KINH PHÍ 
ĐẦU TƯ CHO R&D ĐẾN TỪ 200 CÔNG TY NÊN CÁC CHÍNH PHỦ CÓ 
NGUY CƠ MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HƯỚNG NGHIÊN CỨU 
CÔNG NGHỆ VÀ LO NGẠI VỀ NHỮNG MẶT TRÁI CỦA CÔNG NGHỆ 
ĐANG GIA TĂNG. 

Kỹ sư phần cứng của Facebook giới thiệu phòng lab phát triển các công nghệ phần cứng 
như kính thực tế ảo, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy bay không người lái, v.v…

hưởng của Facebook và các 
công ty công nghệ lớn khác. Lo 
ngại này là có cơ sở bởi nhiều 
công ty công nghệ có ngân 
sách đầu tư cho R&D lớn hơn 
so với hầu hết các chính phủ và 
có thể thúc đẩy các công nghệ 
như xe không người lái sang 
những hướng mới chưa được 
luật pháp điều chỉnh.

Dữ liệu của OECD cho thấy, 
200 công ty đa quốc gia chiếm 
42% kinh phí R&D toàn cầu và 
chỉ tính riêng lĩnh vực trong máy 
tính và truyền thông, 200 công 
ty hàng đầu đóng góp 51% số 
bằng sáng chế của thế giới.

Thật vậy, OECD lưu ý, các 
chính phủ nói chung dường 

như quan tâm hơn bao giờ hết 
đối với việc định hướng công 
nghệ - để thúc đẩy nền kinh 
tế của họ hướng tới sự phát 
triển bền vững, dịch vụ y tế tốt 
hơn hoặc các nhiệm vụ khác. 
Nghịch lý là những chính sách 
này đang được thúc đẩy trong 
khi chi tiêu chính phủ cho R&D 
đang giảm. Theo Dominique 
Guellec, người phụ trách bộ 
phận KH&CN của OECD, điều 
này “không hoàn toàn xấu” 
nhưng có thể ảnh hưởng đến 
năng lực định hướng công 
nghệ của các chính phủ.

Nguồn: https://
sciencebusiness.net
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CƠ HỘI QUẢNG BÁ, THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ
Ngày 24/4, tại Hà Nội đã diễn ra 
hoạt động tổng kết Cuộc thi 
Sáng chế năm 2018 do Bộ 
Khoa học và Công nghệ (Cục 
Sở hữu trí tuệ là cơ quan 
thường trực) chủ trì, phối hợp 
với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu 
trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban 
Khoa giáo Đài truyền hình Việt 
Nam tổ chức với chủ đề “Sáng 
tạo công nghệ cho cuộc sống 
hàng ngày” . 

Cuộc thi sáng chế là 
hoạt động được WIPO 
và KIPO phối hợp với 
Cơ quan sở hữu trí tuệ 

của các quốc gia kém phát triển 
và đang phát triển tổ chức 
thường xuyên nhằm mục tiêu 
thúc đẩy sáng tạo, tạo ra các giải 
pháp kỹ thuật hữu ích để cải 
thiện cuộc sống của cộng đồng ở 
các quốc gia đó.

Tại Việt Nam, tiếp theo thành 
công của hai cuộc thi năm 2013 
và năm 2014, cuộc thi này tiếp 
tục được tổ chức vào năm 2018. 
Cuộc thi được bắt đầu khởi động 
từ tháng 8/2018 và kết thúc nhận 
hồ sơ vào ngày 31/1/2019, sau 
6 tháng phát động, Ban tổ chức 

đã nhận được 212 hồ sơ dự thi, 
nhiều hơn so với năm 2013 (146 
hồ sơ) và 2014 (176 hồ sơ), đến 
từ 40 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, tập trung vào các lĩnh vực 
như cơ khí, điện tử, hóa dược, 
sinh học, y dược và môi trường, 
bản quyền phần mềm.

Theo đó, 10 hồ sơ có số điểm 
cao nhất được vào vòng chung 
khảo là những giải pháp đã được 
các hội đồng sơ khảo đánh giá 
và lựa chọn kỹ theo yêu cầu của 
cuộc thi sáng chế. Tiêu biểu, như 
giải pháp “Quy trình sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh từ chất thải 
rắn sinh hoạt” của tác giả Trần 
Kim Quy từ TP.Hồ Chí Minh; giải 
pháp “Hỗn hợp dược liệu chăm 
sóc tóc, lông và chế phẩm chứa 
hỗn hợp này” của tác giả Nguyễn 
Thị Hương Liên, Công ty cổ phần 
Sao Thái Dương, Hà Nội.

Hay, giải pháp “Thiết bị cảnh 
báo lũ từ xa sử dụng tín hiệu 
pháo hoặc còi cảnh báo cho 
các đoạn đường ngập nước” 
của tác giả Nguyễn Đức Thành, 
Bắc Giang; giải pháp “Hệ thống 
hộp thép mạ kẽm bọc nhựa PVC 
chứa đá học liên kết dạng bậc 
so le bảo vệ mái hạ lưu đập đá 
đổ giảm lũ quét và bùn đá” của 

Toàn cảnh hội thảo

tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh, 
Trần Quốc Thưởng, Phạm 
Anh Tuấn, Nguyễn Việt Hùng, 
Nguyễn Thanh Hùng, Giang 
Thư, Tô Vĩnh Cường, Hà Nội; 
giải pháp “Chậu tự động cung 
cấp nước cho quy trình tự tưới 
cho cây” của nhóm tác giả 
Nguyễn Vĩnh Phúc - Nguyễn 
Vĩnh Sơn, TP. Hồ Chí Minh….

Ông Phan Ngân Sơn, Phó 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
khẳng định, cuộc thi là cơ hội 
rất tốt cho các tác giả sáng chế 
có thể quảng bá, tăng cường 
hợp tác, thương mại hóa, đưa 
sáng chế ra nước ngoài. Bên 
cạnh đó, thông qua cuộc thi, 
hoạt động sáng chế, sáng tạo 
và đăng ký sáng chế cũng 
được đẩy mạnh, lượng đơn 
sáng chế của người Việt Nam 
nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ gia 
tăng theo các năm. “Cuộc thi 
này đã có sức lan tỏa và nhận 
được sự quan tâm của cộng 
đồng, góp phần nâng cao chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
của Việt Nam” - ông Phan 
Ngân Sơn nói.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

ĐIỂM TIN KH&CN



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 
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HÀN QUỐC TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO  
CÔNG NGHIỆP ROBOT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Ngày 26-4, Hội thảo Xúc 
tiến đầu tư Việt Nam – Hàn 
Quốc trong ngành công 
nghiệp Robot và tự động hóa 
được tổ chức tại Hà Nội. 

Theo ông Lee Hyuk, 
Tổng thư ký Trung tâm 
ASEAN-Hàn Quốc cho 

biết, hội thảo hướng đến mục 
tiêu mở rộng giao lưu, cung 
cấp thông tin và tìm kiếm cơ hội 
hợp tác giữa doanh nghiệp hai 
nước trong ngành này. 

Phái đoàn doanh nghiệp 
Hàn Quốc tham dự hội thảo 
gồm khoảng 50 đơn vị; trong 
đó, có 11 doanh nghiệp chuyên 
ngành chế tạo, sản xuất robot 
và lĩnh vực tự động hóa. Các 
doanh nghiệp Hàn Quốc mong 
muốn chia sẻ thông tin, công 
nghệ và tìm kiếm đối tác để 
hợp tác đầu tư, từng bước phát 
triển, ứng dụng robot với đối tác 
Việt Nam...

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại 
Thắng khẳng định, với việc 
quyết tâm thực hiện Chiến lược 
phát triển khoa học và công 
nghệ giai đoạn 2011 – 2020 
và dành ưu tiên hàng đầu cho 
cuộc cách mạng 4.0, đẩy nhu 
cầu robot và tự động hóa đang 
ngày càng gia tăng, Việt Nam 
đã và đang chuyển mình thành 
cứ điểm sản xuất chiến lược 
của các tập đoàn quốc tế. Hiện 
đã có 130 đối tác nước ngoài 
với 346,5 tỷ USD vốn đầu tư 
đăng ký tại Việt Nam; trong 
đó, có trên 180 tỷ USD chảy 
trực tiếp vào các lĩnh vực kinh 
tế trọng yếu như công nghiệp 
chế tạo, phát triển hạ tầng, xây 
dựng, năng lượng, dịch vụ, du 
lịch. 

Cho đến nay, Hàn Quốc là 
nước đứng trong nhóm đầu 
về sản xuất và ứng dụng robot 
trong sản xuất công nghiệp trên 
phạm vi toàn cầu. Đây là đặc 

điểm và thế mạnh góp phần 
tạo nên sự thần kỳ trong phát 
triển kinh tế nói chung và sản 
xuất công nghiệp nói riêng. Hàn 
Quốc đồng thời là đối tác hàng 
đầu về đầu tư vào Việt Nam, 
với 7.700 dự án với tổng vốn 
đầu tư 64 tỷ USD; kim ngạch 
thương mại hai nước năm 2018 
đạt 62,6 tỷ USD. 

Chỉ riêng Tập đoàn Samsung 
đã tạo công ăn việc làm cho 
hơn 160.000 lao động Việt 
Nam, trong đó có trên 1.600 kỹ 
sư đang làm việc trong trung 
tâm nghiên cứu và phát triển 
(R&D). Samsung đặt mục tiêu 
xây dựng điểm sản xuất lớn 
nhất thế giới của mình tại Việt 
Nam và đang xây dựng trung 
tâm nghiên cứu phát triển với 
2.000 kỹ sư Việt Nam trong giai 
đoạn một và 4.000 kỹ sư trong 
giai đoạn hai.

Nguồn: Báo Sài Gòn  
Giải phóng
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ĐIỂM TIN KH&CN

VIỆT NAM LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ DỰ BÁO BÃO HẠN 
MÙA TRƯỚC 6 THÁNG CHO KHU VỰC BIỂN ĐÔNG

Hệ thống mô hình kết hợp 
Đại dương – Khí quyển 
cho mục đích dự báo 

bão hạn mùa trên khu vực Biển 
Đông được coi là hội thảo bản 
lề để hoàn thiện hệ thống công 
nghệ và chuẩn bị chuyển giao 
các kết quả nghiên cứu cho Việt 
Nam theo tinh thần đã ký kết với 
hai mục tiêu chính là giúp Việt 
Nam làm chủ hệ thống dự báo 
bão hạn mùa với thời lượng dự 
báo lên tới 6 tháng và nâng cao 
năng lực nghiên cứu cho cán bộ 
trong lĩnh vực này.

Hệ thống này sẽ có khả năng 
cung cấp thông tin dự báo sớm 
về số lượng xoáy thuận nhiệt 
đới (TC - Tropical Cyclone), thời 
điểm diễn ra bão và khu vực có 
khả năng hình thành bão. Theo 
Giáo sư Phan Văn Tân - chủ 
nhiệm dự án, dù sẽ không đem 
lại thông tin về quá trình hình 
thành và di chuyển hằng ngày 
của một cơn bão cụ thể như 
công việc trong lĩnh vực dự báo 
thời tiết, nhưng công nghệ dự 
báo bão hạn mùa này sẽ đóng 

vai trò quan trọng cho công tác 
cảnh báo bão của Việt Nam, 
giúp chúng ta có khả năng 
chuẩn bị “đón bão” trước từ 
3-6 tháng, qua đó tạo điều kiện 
cho các tàu bè hải quân cũng 
như các hoạt động trên biển 
khác như đánh bắt xa bờ, vận 
tải diễn ra trong thời gian dài 
một cách an toàn.

Theo báo cáo tiến độ tại hội 
thảo, khoảng 6/8 hạng mục 
chính của việc nâng cấp thiết 
bị phần cứng và xây dựng cấu 
thành hệ thống phần mềm 
đã cơ bản hoàn thành. Nhóm 
chuyên gia thực hiện dự án 
đang lấy ý kiến thảo luận của 
các chuyên gia về khí tượng 
thủy văn của Việt Nam để 
hoàn thiện sản phẩm trước khi 
chuyển giao. Dự kiến, hệ thống 
dự báo tự động chạy (AUTO-
Ope) sẽ chạy trên chế độ 
nghiệp vụ và kết quả theo thời 
gian thực sẽ được đăng tải tại 
website (http://meteo.edu.vn/
en/csiro/) giúp công chúng tiếp 
cận rộng rãi. Website này vẫn 

đang trong quá trình xây dựng 
nhằm mục đích tạo giao diện 
tiếp cận thân thiện hơn với 
người sử dụng. Trong quá trình 
này, hệ thống máy chủ đặt ở 
VNU-HUS đang vận hành thử 
nghiệm một hạng mục về mô 
phỏng và dự báo bão hạn mùa 
dựa trên số liệu do các nhà 
nghiên cứu của trường đã thu 
thập được trong vòng 20 năm 
(từ 1990-2010) để tiến hành 
dự báo trước 9 tháng cho mỗi 
tháng nhằm khẳng định tính 
chính xác của mô hình Đại 
dương-Khí quyển, vốn là một 
phương pháp tổ hợp dự báo 
bão còn tương đối mới tại Việt 
Nam.

Theo đánh giá của đại diện 
nhóm nghiên cứu, với hệ thống 
phần cứng-phần mềm và 
nguồn nhân lực từ dự án, lần 
đầu tiên Việt Nam sẽ có khả 
năng chủ động về mặt công 
nghệ để chạy các mô hình toàn 
cầu.

Nguồn: Tạp chí Tia sáng

Với việc làm chủ công 
nghệ dự báo bão hạn 
mùa trên khu vực biển 
Đông trước 6 tháng do Tổ 
chức Nghiên cứu Khoa 
học và Công nghiệp Liên 
bang Úc (CSIRO) chuyển 
giao cho Việt Nam trong 
khuôn khổ dự án FIRST 
với trường đại học Khoa 
học Tự nhiên ĐHQG Hà 
Nội (VNU-HUS), năng 
lực dự báo của các nhà 
nghiên cứu khí hậu, khí 
tượng Việt Nam sẽ được 
nâng lên.
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SẮP DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH  
MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

Trong năm 2018, chương trình Mục tiêu quốc 
gia (MTQG) đã đạt được nhiều thành tựu nổi 
bật. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 
4 tỉnh về đích nông thôn mới; Chương trình 
giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều 
giảm 1,37%. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước còn 
5,35%, mỗi năm có gần 1 triệu hộ dân thoát 
khỏi cảnh đói nghèo. Đây là thành quả quá 
trình phấn đấu của các cấp, các ngành và địa 
phương.

Thông tin về nội dung buổi lễ Công bố 10 
sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2018; Lễ trao giải cuộc thi báo chí 
về Nông thôn mới năm 2018, đồng chí Nguyễn 
Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông 
thôn mới Trung ương cho biết: Buổi lễ Công bố 
10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2018 và Lễ trao giải cuộc thi báo 

chí về Nông thôn mới năm 2018 sẽ được diễn ra 
vào chiều 12/5, tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Theo đó, 10 sự kiện nổi bật các chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2018 bao gồm: Chương 
trình MTQG xây dựng NTM bứt phá để hoàn 
thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ giao, đến hết năm 2018 cả nước có 43,02% 
số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu 
hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn trong 
năm 2019, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết 
của Quốc hội; Chương trình MTQG hoàn thiện 
tiêu chí, đề án và triển khai xây dựng NTM kiểu 
mẫu ở cấp xã và thí điểm ở cấp huyện; Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 
2018 – 2020 được phê duyệt và triển khai trên 
cả nước…

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

Toàn cảnh buổi họp báo
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GARTNER: IOT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
 TRONG  8 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ  

CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG NĂM 2019
CHRISTIAN TITZE, PHÓ CHỦ TỊCH NGHIÊN CỨU 
TẠI GARTNER CHO BIẾT 8 XU HƯỚNG CÔNG 
NGHỆ CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG ĐẦU NĂM 2019 
LÀ:

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)
Công nghệ AI trong chuỗi cung ứng tìm cách 

tăng hiệu suất của con người. Thông qua việc 
tự học và ngôn ngữ tự nhiên, các khả năng của 
AI có thể giúp tự động hóa các quy trình chuỗi 
cung ứng khác nhau như dự báo nhu cầu, lập kế 
hoạch sản xuất hoặc duy trì khả năng dự đoán.

“AI hỗ trợ việc chuyển sang tự động hóa chuỗi 
cung ứng rộng hơn mà nhiều tổ chức đang tìm 
kiếm”, ông Titze nói. Ví dụ, AI có thể tăng cường 
giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tích các bộ dữ 
liệu lớn, liên tục xác định các mô hình phát triển 
và dự đoán các sự kiện phá vỡ cùng với các giải 
pháp tiềm năng.

PHÂN TÍCH TĂNG CƯỜNG
Phân tích tăng cường mở rộng phân tích dự 

báo - những phân tích xác định các mẫu dữ liệu 
và dự đoán các kịch bản trong tương lai - cũng 
như phân tích theo quy định - một tập hợp các 
khả năng tìm ra hướng hành động để đáp ứng 
mục tiêu được xác định trước. Tính sẵn có của 
dữ liệu Internet vạn vật (IoT) và các nguồn dữ liệu 
bên ngoài mở rộng như thời tiết hoặc điều kiện 
giao thông cho phép các tổ chức dự đoán các 
kịch bản trong tương lai và đưa ra khuyến nghị 
tốt hơn trong các lĩnh vực như lập kế hoạch chuỗi 
cung ứng, tìm nguồn cung ứng và vận chuyển. 
I o T 
IoT là mạng lưới các đối tượng vật lý có chứa 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

công nghệ nhúng để tương tác với các trạng thái 
bên trong của chúng hoặc môi trường bên ngoài. 
“Chúng tôi đang chứng kiến   những người đang 
thực hành chuỗi cung ứng khám phá tiềm năng 
của IoT”. Các lĩnh vực mà IoT có thể có tác động 
sâu sắc đến việc tăng cường quản lý hậu cần, 
cải thiện dịch vụ khách hàng và cải thiện khả 
năng cung ứng.

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH BẰNG 
ROBOT (RPA)

Các công cụ RPA hoạt động bằng cách ánh xạ 
một quy trình bằng ngôn ngữ công cụ cho phần 
mềm Robot theo dõi. Họ cắt giảm chi phí và loại 
bỏ lỗi quan trọng. Ví dụ, chúng tôi đang chứng 
kiến   sự giảm đáng kể thời gian xử lý, công nghệ 
RPA được sử dụng để tự động hóa việc tạo ra 
các đơn đặt hàng, giao dịch mua và bán hàng, ví 
dụ như vậy”. Công nghệ RPA giúp giảm sự can 
thiệp của con người và cải thiện tính nhất quán 
giữa các nguồn dữ liệu thủ công trong quá trình 
sản xuất.

CÔNG NGHỆ TỰ VẬN HÀNH
Công nghệ tự vận hành sử dụng AI để tự 

động hóa các chức năng được thực hiện trước 
đây bởi con người, như xe tự hành và máy bay 
không người lái. Họ khai thác AI để cung cấp các 
hành vi tiên tiến tương tác tự nhiên hơn với môi 
trường xung quanh và với mọi người.

Sự bùng nổ nhanh chóng về số lượng công 
nghệ thông minh, được kết nối với nhau đã 
tạo cho xu hướng này một cú hích lớn. Ví dụ, 
ý tưởng xa vời từng có về việc giảm thời gian 
kiểm tra hàng tồn kho bằng cách sử dụng máy 
bay không người lái đã quay lại những hình ảnh 
hàng tồn kho, như ở đây.

Bản sao số trong chuỗi cung ứng
Sinh đôi kỹ thuật số trong chuỗi cung ứng 

là sự thể hiện kỹ thuật số về mối quan hệ giữa 
tất cả các thực thể vật lý của quy trình chuỗi 
cung ứng đầu cuối - sản phẩm, khách hàng, thị 
trường, trung tâm phân phối / kho, nhà máy, tài 
chính, thuộc tính và thời tiết. Chúng được liên 
kết với các đối tác trong thế giới thực của chúng 

và được sử dụng để hiểu trạng thái của sự vật 
hoặc hệ thống nhằm tối ưu hóa các hoạt động và 
phản ứng hiệu quả với các thay đổi.

Cặp song sinh kỹ thuật số trong chuỗi cung 
ứng là không thể tránh khỏi khi thế giới kỹ thuật 
số và thế giới vật lý tiếp tục hợp nhất.

CÔNG NGHỆ CHÌM – TRẢI NGHIỆM  
NHẬP VAI

Trải nghiệm nhập vai như thực tế tăng cường 
(AR), thực tế ảo (VR) và hệ thống đàm thoại 
đang thay đổi cách mọi người tương tác với thế 
giới kỹ thuật số. Trong chuỗi cung ứng, các tổ 
chức có thể sử dụng AR cùng với mã phản hồi 
nhanh (QR) và công nghệ di động để tăng tốc độ 
thay đổi thiết bị trong các nhà máy”. Trải nghiệm 
người dùng nhập vai sẽ giúp cho các cơ hội kinh 
doanh kỹ thuật số chưa được thực hiện đầy đủ 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

CHUỖI KHỐI (BLOCKCHAIN) TRONG 
CHUỖI CUNG ỨNG

Mặc dù các sáng kiến   blockchain liên quan 
đến chuỗi cung ứng còn non trẻ, blockchain có 
tiềm năng để thực hiện các thách thức lâu dài 
được đưa ra trên các chuỗi cung ứng toàn cầu 
phức tạp. Các khả năng hiện tại được cung cấp 
bởi các giải pháp blockchain cho chuỗi cung ứng 
bao gồm truy xuất nguồn gốc, tự động hóa và 
bảo mật.

“Các tổ chức có thể sử dụng blockchain để 
theo dõi các lô hàng toàn cầu với nhãn rõ ràng, 
cho phép giảm thời gian cần thiết để gửi giấy tờ 
qua lại với chính quyền cảng và được cải thiện 
tình trạng nhận dạng giả mạo”. Titze nói.

Khách hàng của Gartner có thể tìm hiểu thêm 
về Xu hướng công nghệ chuỗi cung ứng hàng 
đầu năm 2019 mà bạn có thể bỏ qua, đó là một 
triển vọng về các xu hướng mới nổi khác có thể 
phá vỡ hoạt động của chuỗi cung ứng trong 
những năm tới, như 5G và điện toán cạnh.

Theo: FutureloT  News
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CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN 
TÀI XẾ SAY RƯỢU TRONG VÒNG 1 GIÂY

Hệ thống phát hiện tài xế say rượu (viết tắt 
là DADSS) gồm 2 bộ cảm biến, đo nồng độ cồn 
trong hơi thở và trên da của tài xế. Hai thiết bị cảm 
biến này được đặt ngay trên vô-lăng và nút khởi 
động của xe.

Khi tài xế vào xe, không khí quanh ghế lái được 
hút vào cảm biến. Từ đó thiết bị sẽ phân tích nồng 
độ cồn trong hơi thở của tài xế. Trong khi cảm biến 
còn lại chiếu tia hồng ngoại vào phần da tiếp xúc 
ở nút khởi động. Ánh sáng phản chiếu lại chứa 
thông tin về nồng độ cồn trong mao mạch.

Sự kết hợp của cả 2 thiết bị đảm bảo rằng kết 
quả từ người lái chính chứ không phải hành khách 
đi cùng xe. Tất cả quá trình này chỉ diễn ra trong 
vòng 1 giây. 

Nếu nồng độ cồn đo được vượt quá mức quy 
định tức 0,08% động cơ xe sẽ tự động tắt.

Đây là công nghệ của một nhóm kỹ sư người 
Mỹ. Hiện nhóm đang liên kết cùng các hãng sản 
xuất ô tô để đưa công nghệ này vào thực tế.

Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ 
(NHTSA) cũng đang cân nhắc tích hợp vào mọi 
loại ô tô, như một tính năng an toàn để tránh nguy 
cơ gây tai nạn giao thông do say rượu lái xe.

KHI TÀI XẾ VÀO XE, HỆ THỐNG 
DADSS SẼ ĐO NỒNG ĐỘ CỒN 
TRONG HƠI THỞ VÀ TRÊN DA 
TRONG VÒNG CHỈ MỘT GIÂY. 
NẾU NỒNG ĐỘ CỒN ĐO ĐƯỢC 
VƯỢT QUÁ 0,08% ĐỘNG CƠ 
XE SẼ TỰ ĐỘNG TẮT.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Ngoài ra, người vi phạm sẽ phải tham gia 
các khoá học và qua các kì thi gắt gao, phải 
gắn thiết bị kiểm soát nồng độ cồn vào xe (vào 
bộ phận chìa khoá điện khởi động xe) với chi 
phí thuê thiết bị gần 3.000 USD, để giám sát 
trong khoảng thời gian nhất định.

Nguồn: http//www.dads.org

Hệ thống DADSS gồm 2 bộ cảm biến. 
(Nguồn: DADSS Research Program).

 

Xe không hoạt động nếu nồng độ cồn vượt quá 0,08%. (Nguồn: 

DADSS Research Program).
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Tổn thương tế bào ruột 
khỏe mạnh là nhược điểm 
chính của xạ trị dẫn đến 
việc ngừng và thất bại 

trong điều trị ung thư hiệu quả, 
nó có khả năng gây tái phát 
khối u nhanh chóng. Giờ đây, 
các nhà khoa học thuộc nhóm 

Các nhân tố tăng trưởng, Chất 
dinh dưỡng và Ung thư tại 
Trung tâm Nghiên cứu Ung thư 
Quốc gia Tây Ban Nha (CNIO)  
đã công bố trên Science một 
khám phá mới có thể hữu ích 
cho việc bảo vệ các tế bào ruột 
khỏe mạnh,  khỏi bị tổn thương 

do phóng xạ. Hậu quả của 
những phát hiện ở chuột có thể 
thay đổi hoàn toàn cách con 
người đang quản lý sự phơi 
nhiễm  mức độ phóng xạ cao; 
cả cho nghiên cứu và điều trị 
ung thư cũng như cho các lĩnh 
vực khác như thám hiểm không 

GIẢI PHÁP MỚI BẢO VỆ CƠ THỂ CHỐNG LẠI 
NHỮNG PHÁ HỦY DO XẠ TRỊ LIỀU CAO 

XẠ TRỊ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ PHỔ BIẾN CHO BỆNH UNG THƯ, MỘT 
TRONG NHỮNG CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT ĐỂ TIÊU DIỆT CÁC TẾ BÀO UNG THƯ VÀ 
THU NHỎ KHỐI U. KHOẢNG 50% BỆNH NHÂN CÓ KHỐI U NẰM TRONG KHOANG 
TIÊU HÓA (GAN, TUYẾN TỤY, ĐẠI TRÀNG, TUYẾN TIỀN LIỆT, V.V…)  ĐƯỢC  ĐIỀU 
TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀY VÀ NÓ GIÚP TĂNG TỶ LỆ SỐNG SÓT SAU UNG 
THƯ TRONG NHIỀU THẬP KỶ QUA. TUY NHIÊN, XẠ TRỊ CHUYÊN SÂU KHÔNG CHỈ 
LÀM HỎNG CÁC TẾ BÀO KHỐI U, MÀ CẢ CÁC TẾ BÀO RUỘT KHỎE MẠNH CŨNG 
BỊ NHIỄM ĐỘC Ở 60% SỐ BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ. XÉT TÁC DỤNG NGƯỢC 
CỦA ĐỘC TÍNH NÀY KHI XẠ TRỊ KẾT THÚC CHO THẤY: 10% BỆNH NHÂN SAU XẠ 
TRỊ SẼ BỊ PHÁT TRIỂN HỘI CHỨNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA, MỘT BỆNH ĐẶC TRƯNG  
DO KẾT QUẢ  CHẾT TẾ BÀO RUỘT DẪN ĐẾN PHÁ HỦY TOÀN BỘ RUỘT VÀ BỆNH 
NHÂN TỬ VONG.
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gian, chiến tranh hạt nhân hoặc 
tai nạn hạt nhân.

Công trình của nhóm tập 
trung vào URI, một loại protein 
mà chức năng của chúng vẫn 
chưa được hiểu đầy đủ. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu trước 
đây của nhóm đã phát hiện 
ra rằng mức độ biểu hiện bất 
thường của protein này trong 
một số cơ quan có thể gây ung 
thư. Nghiên cứu hiện được 
công bố trên Science cho thấy 
hàm lượng protein URI cao 
bảo vệ chuột khỏi tổn thương 
đường ruột do bức xạ, trong 
khi mức protein thấp hay không 
phát hiện được có thể dẫn đến 
hội chứng đường tiêu hóa và tử 
vong.

Djouder, người đã nghiên 
cứu URI trong một thời gian dài, 
đã phát triển các mô hình chuột 
di truyền đầu tiên để nghiên cứu 
các chức năng của protein này 
ở động vật có vú. Nhóm của ông 
đã quan sát thấy rằng mức URI 
cao bảo vệ các tế bào ruột khỏi 
tổn thương DNA khi được nuôi 
cấy. Do đó, Djouder và nghiên 
cứu sinh Almudena Chaves-
Pérez đề nghị họ nên nghiên 
cứu xem chức năng bảo vệ của 
URI cũng có hiệu quả trên cơ 
thể và liệu nó có khả năng làm 
giảm tác dụng của chiếu xạ liều 
cao tới hội chứng đường tiêu 
hóa hay không?.  Để giải quyết 
những vấn đề này, ba mô hình 
chuột di truyền đã được triển 
khai. Chúng là những mô hình 
chuột di truyền thử nghiệm đầu 
tiên được thiết kế để nghiên 
cứu cụ thể vai trò của URI và 
ảnh hưởng của bức xạ đối với 
ruột. Một trong số chúng được 
dùng làm mô hình kiểm soát để 
xác định chính xác URI được 
biểu lộ ở đâu trong ruột; một mô 
hình chuột khác có hàm lượng 

protein cao biểu hiện ở ruột và 
trong mô hình thứ ba, gen đã bị 
xóa để giảm nồng độ URI trong 
biểu mô ruột.

Sau khi bị phóng xạ liều cao, 
100% số chuột được chỉ định 
đều sống sót sau căn bệnh hội 
chứng đường ruột đều có nồng 
độ URI cao trong ruột, trong 
khi ở điều kiện dưới mức bình 
thường thì có tới 70%  số chuột 
bị chết. Ngược lại, tất cả những 
con chuột bị loại bỏ gen đã chết 
vì hội chứng đường tiêu hóa.

Mặc dù phát hiện của nhóm 
phải được khẳng định trong các 
nghiên cứu tiếp theo, Djouder 
tin rằng các chất ức chế c-MYC 
có thể hữu ích trong việc giảm 
thiểu hội chứng tiêu hóa do 
bức xạ ở bệnh nhân. “Công 
việc của chúng tôi mở ra con 
đường mới để điều trị và ngăn 
ngừa hội chứng đường tiêu 
hóa bằng cách ức chế hoặc loại 
bỏ c-MYC. Các chất ức chế này 
sẽ làm giảm tác dụng phụ gây 
chết người của xạ trị liều cao, 
cho phép tăng liều phóng xạ để 
điều trị ung thư hiệu quả và bảo 
vệ bệnh nhân khỏi hội chứng 
đường tiêu hóa. , “Djouder giải 
thích. “Ngoài việc  chống lại 

tác dụng phụ gây chết người 
của phóng xạ, các chất ức chế 
c-MYC cũng được sử dụng 
trong điều trị ung thư, điều đó 
có nghĩa là chúng có thể có 
hiệu quả kép», ông nói thêm.

Thật thú vị nếu biết liệu các 
cơ quan khác có khả năng tái 
tạo hay không, chẳng hạn như 
da, là cơ quan có một quần 
thể tế bào gốc nhất định với 
hàm lượng URI cao . Djouder 
và nhóm của ông hiện đang 
nghiên cứu về chủ đề này.

Djouder tin rằng, ngoài tầm 
quan trọng trong lĩnh vực ung 
thư, “phát hiện này có thể có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc 
bảo vệ bức xạ liều cao như 
trong các vụ tai nạn hạt nhân, 
chiến tranh hạt nhân hoặc tiếp 
xúc với bức xạ vũ trụ trong các 
chuyến thám hiểm không gian 
dài”.

Nghiên cứu được Bộ Khoa 
học, Đổi mới và các trường Đại 
học Tây Ban Nha hỗ trợ, đồng 
tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khu 
vực Châu Âu, Quỹ “la Caixa” và 
Viện Y tế Quốc gia Carlos III.

Nguồn: Centro Nacional 
de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO)
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CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU  
SỬ DỤNG MÁY IN 3D ĐỂ IN THỦY TINH

Các sợi thủy tinh chalcogen 
được sản xuất bằng máy 
in 3D có kích thước tương 
tự như các sợi nhựa đang 

có mặt trên thị trường. Cuối 
cùng, máy in được lập trình để 
tạo ra hai mẫu với hình dạng và 
kích thước phức tạp. «Giải pháp 
mới của chúng tôi rất phù hợp 
với chất liệu thủy tinh chalcogen 
mềm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 
chúng tôi cũng đang nghiên cứu 
các phương pháp in thay thế 
các loại thủy tinh khác”, Ledemi 
cho biết. “Công nghệ mới còn 

cho phép chế tạo các thành 
phần làm từ nhiều loại vật liệu. 
Thủy tinh cũng có thể được kết 
hợp với vật liệu polyme có tính 
chất dẫn điện hoặc quang học 
thích ứng để chế tạo ra các thiết 
bị in 3D đa chức năng”.

Công nghệ in 3D đặc biệt hữu 
ích trong việc tạo ra các khuôn, 
phôi mẫu của sợi, đó là những 
mảnh thủy tinh được kéo thành 
sợi với đặc điểm hình học phức 
tạp hoặc nhiều dạng vật liệu, 
hoặc kết hợp cả hai đặc điểm 
trên. Sau khi tinh chỉnh kỹ thuật 

LẦN ĐẦU TIÊN, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG 
KỸ THUẬT IN 3D TRÊN THỦY TINH CHALCOGEN - LOẠI VẬT LIỆU 
ĐỘC ĐÁO THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHẾ TẠO CÁC THÀNH 
PHẦN QUANG HỌC HOẠT ĐỘNG Ở BƯỚC SÓNG CỦA VÙNG 
HỒNG NGOẠI GIỮA. KHẢ NĂNG IN 3D TRÊN CHẤT LIỆU NÀY MANG 
LẠI HY VỌNG TRONG SẢN XUẤT CÁC THÀNH PHẦN THỦY TINH VÀ 
SỢI QUANG HỌC PHỨC TẠP ĐỂ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN 
GIÁ RẺ, LINH KIỆN VIỄN THÔNG VÀ THIẾT BỊ Y SINH MỚI.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

thiết kế và chế tạo, nhóm nhà 
nghiên cứu khẳng định kỹ thuật 
in 3D có thể được áp dụng để 
sản xuất khối lượng lớn các 
thành phần thủy tinh hồng 
ngoại hoặc phôi sợi mẫu với 
chi phí thấp. “Các thành phần 
dựa trên thủy tinh chalcogen 
được in 3D được đánh giá là 
hữu ích trong kỹ thuật chụp ảnh 
nhiệt hồng ngoại đối với những 
ứng dụng về quốc phòng và an 
ninh”, Ledemi tiếp tục chia sẻ. 

Nguồn: http:www. 
techxplore.com

In thủy tinh
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Giáo sư Itaru Honma, 
Trưởng trung tâm nghiên 
cứu công nghệ pin Đại 
học Tohoku cho biết: 

“Tiến sĩ Đức đã thiết kế loại pin 
mới sử dụng vật liệu spinel oxít 
và bắt đầu thử nạp xả nó. Thật 
bất ngờ, thiết bị pin mới này có 
khả năng sạc xả hàng chục vạn 
lần mà không bị giảm dung 
lượng. Trong khi đó pin thông 
thường giảm tuổi thọ nhanh 
chóng chỉ sau khoảng vài ngàn 
lần sạc”.

TS Trương Quang Đức cho 
biết: Hiện tại, nhóm nghiên cứu 
đang tiếp tục thử ứng dụng các 
vật liệu từ Niken và Cobalt thay 
cho Mangan để tăng lượng trữ 

năng của loại pin thế hệ mới này. 
Trong tương lai nhóm sẽ đăng ký 
bằng sáng chế và cùng các công 
ty Nhật Bản đưa vào sản xuất 
các vật liệu pin mới này.

TS Trương Quang Đức là nhà 
khoa học người Việt, hiện đang 
làm trợ lý Giáo Sư tại Đại học 
Tohoku, Nhật Bản. Đây là 1 trong 
3 trường ĐH hàng đầu của Nhật 
Bản và nằm trong top 80 trường 
ĐH tốt nhất trên thế giới.

Hiện ông hoạt động trong 
lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu về 
công nghệ pin thế hệ mới, hợp 
tác cùng các công ty Hitachi và 
Panasonic. Ông từng có một số 
công trình nghiên cứu về pin thế 

 NHÀ KHOA HỌC VIỆT CHẾ TẠO 
PIN KHÔNG CHÁY NỔ CÓ TUỔI THỌ 50 NĂM

TIẾN SĨ TRƯƠNG QUANG ĐỨC - NHÀ KHOA HỌC NGƯỜI VIỆT TẠI ĐẠI 
HỌC TOHOKU, NHẬT BẢN MỚI ĐÂY VỪA SÁNG CHẾ RA LOẠI PIN THẾ HỆ 
MỚI KHÔNG GÂY CHÁY NỔ ĐỒNG THỜI NÂNG TUỔI THỌ PIN LITHIUM 
LÊN ĐẾN 50 NĂM. ĐÂY LÀ MỘT BƯỚC TIẾN CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ TRONG 
LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PIN.

hợi mới cùng cộng sự đã 
công bố.

Ông có hơn 50 công trình 
đăng trên các tạp chí khoa 
học quốc tế trong danh mục 
ISI, trong đó có các tạp chí 
hàng đầu về vật liệu và năng 
lượng: Nano Letters, Journal 
of Power Source.

Ông là một trong 100 nhà 
khoa học trẻ của Việt Nam 
tại nước ngoài tham gia 
chương trình Đổi mới Sáng 
tạo do Chính phủ Việt Nam, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức vào tháng 8/2018 tại 
Việt Nam.

Nguồn: Báo Dân trí

TS Trương Quang Đức (áo trắng hàng 3, ngoài cùng bên phải) cùng nhóm nghiên cứu  
tại đại học Tohoku.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT 
ĐƯỢC

Bên cạnh việc nghiên cứu 
cơ bản, Phòng Vật liệu nano Y 
sinh cũng chú ý đến các hoạt 
động nghiên cứu ứng dụng 
trong hệ dẫn thuốc nano được 
áp dụng ở 3 lĩnh vực chính là 
thủy sản, nông nghiệp và thực 

phẩm chức năng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
hiện nay, chỉ có 35 – 40% phân 
bón được hấp thụ vào cây trồng, 
khoảng 60% còn lại bị rửa trôi ra 
môi trường đất, nước và không 
khí. Chính sự rửa trôi này đang 
làm tốn kém chi phí cho người 
nông dân, đồng thời gây ô nhiễm 

môi trường và góp phần vào 
những ảnh hưởng tiêu cực của 
sự biến đổi khí hậu.

Trước thực trạng đó, Phòng 
Vật liệu nano Y sinh đã chế 
tạo ra phân bón với kích thước 
nano tuy khả năng nhả chậm 
nhưng có thể vừa cung cấp 
dinh dưỡng cho cây trồng, vừa 

MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI HÓA 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỮA 5 NHÀ 
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU, VIỆN HÀN LÂM KHCN LÀ ĐƠN 
VỊ CÓ MỘT SỐ KẾT QUẢ NHẤT ĐỊNH TRONG VIỆC CHUYỂN 
GIAO, THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM KHCN. THEO TS. HÀ 
PHƯƠNG THƯ, TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG VẬT LIỆU NANO Y 
SINH CHO BIẾT MUỐN THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM 
CÔNG NGHỆ, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ, CẦN CÓ 
VỚI SỰ THAM GIA CỦA 5 NHÀ: NHÀ QUẢN LÝ, NHÀ KHOA 
HỌC, NHÀ BÁO, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI DÂN. 

Sản phẩm được sản xuất từ phức hệ nano FGC do Phòng Vật liệu nano Y sinh, Viện Khoa học vật liệu,  
Viện Hàn lâm KHCN đã được thương mại hóa (Ảnh: Hà Hoa) 
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cung cấp được độ ẩm ở lượng 
sử dụng rất nhỏ, chỉ từ 1/100 – 
1/50 so với các loại phân bón 
thông thường. Do đó, phân 
bón với kích thước nano có thể 
giúp nâng cao khả năng hấp 
thu chất dinh dưỡng của cây 
trồng và giảm thiểu thất thoát 
ra môi trường.

Phòng Vật liệu nano Y sinh 
đã áp dụng rất thành công sản 
phẩm này trên 84ha hợp tác xã 
ở Nam Định. Hiện tại, Phòng 
đang hợp tác rất chặt chẽ với 
doanh nghiệp để làm những hồ 
sơ, thủ tục xin cấp phép cho 
loại phân bón này ra thị trường.

Trong lĩnh vực thủy sản, 
Phòng Vật liệu nano Y sinh đã 
nano hóa các loại kháng sinh 
để dùng trong phòng và chữa 
bệnh, đặc biệt là bệnh hoại 
tử gan tụy cấp trên tôm thẻ 
chân trắng. Xuất phát từ thực 
tế rằng tỉ lệ tôm xuất khẩu của 
Việt Nam ra các nước như Mỹ, 
Nhật Bản, Châu Âu trả về rất 
nhiều do dư lượng kháng sinh 
tồn dư trên tôm lớn.

Mới đây, Phòng Vật liệu 
nano Y sinh cũng đã ký hợp 
đồng nguyên tắc với Công ty 
Thuốc Trung ương 5 trong việc 
chuyển giap kháng sinh nano 

làm sản phẩm ứng dụng trong 
phòng ngừa và trị bệnh cho 
tôm thẻ chân trắng.

Trong lĩnh vực thực phẩm 
chức năng, từ năm 2013, 
Phòng Vật liệu nano Y sinh 
đã chế tạo thành công nguyên 
liệu nano curcumin. Cũng từ 
nguyên liệu này, phối hợp 
thêm một số dưỡng chất khác, 
Phòng cũng đã có 10 sản phẩm 
thực phẩm chức năng.

“Tuy nhiên, để thương mại 
hóa nó, đó là một vấn đề vô 
cùng khó khăn. Đến thời điểm 
hiện tại, chúng tôi mới chỉ 
thương mại hóa được chỉ một 
sản phẩm duy nhất là phức hệ 
nano FGC, các sản phẩm khác 
vẫn đang trong quá trình tìm 
kiếm, hợp tác chuyển giao”, 
TS. Hà Phương Thư, Phòng 
Vật liệu nano Y sinh, Viện Khoa 
học vật liệu, Viện Hàn lâm 
KHCN Việt Nam chia sẻ.

Tháng 10/2016, Phòng 
đã chuyển giao thành công 
phức hệ nano FGC cho Công 
ty Cổ phần Dược phẩm CVI. 
Phức hệ nano này được sản 
xuất dựa trên 3 thành phần là 
fucoidan từ rong nâu, saponin 
và curcumin từ củ nghệ với 
kích thước trung bình là 70nm 

và độ tan của curcumin tằng từ 
2 – 4 nghìn lần so với curcumin 
thông thường. Nó có khả năng 
ức chế được sự phát triển của 
các tế bào ung thư phổi, tiền 
liệt tuyến và tăng cường các 
chỉ số miễn dịch, dùng trong 
phòng ngừa và hỗ trợ điều trị 
u bướu.

KINH NGHIỆM THƯƠNG 
MẠI HÓA SẢN PHẨM KHCN

Theo bà Thư, muốn các 
nhà khoa học thương mại hóa 
sản phẩm, cần có sự góp mặt 
doanh nghiệp. Nhà khoa học 
và doanh nghiệp phải kết nối 
với nhau chặt chẽ đồng thời 
phải có sự hỗ trợ từ những cơ 
quan quản lý, như các quỹ đổi 
mới KHCN, quỹ innofund…. 
Đồng thời, cần có hoạt động 
tích cực của các kênh truyền 
thông, thông tin chính thống và 
các tổ chức trung gian để kết 
nối với những doanh nghiệp.

Đồng thời,  bà cũng khẳng 
định muốn thương mại hóa 
sản phẩm công nghệ, kết quả 
nghiên cứu được hiệu quả, 
chúng tôi cho rằng cần có với 
sự tham gia của 5 nhà: nhà 
quản lý, nhà khoa học, nhà 
báo, nhà đầu tư và người dân”.

Nguồn: VTCNews.
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG KH&CN CỦA CHLB ĐỨC 

1. QUAN NIỆM CỦA CHLB ĐỨC VỀ PHÁT 
TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN 

Khi bàn về chính sách đổi mới công nghệ, 
ứng dụng công nghệ; hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp; liên kết, hợp tác giữa viện, trường với 
doanh nghiệp, ở CHLB Đức người ta ít nói đến 
thuật ngữ Thị trường công nghệ hay Thị trường 
KH&CN mà chủ yếu dùng thuật ngữ chuyển giao 
công nghệ (CGCN). Chính sách của Nhà nước 
tập trung vào tạo ra các công cụ hỗ trợ các hoạt 
động đổi mới, chuyển giao công nghệ, khởi lập 
doanh nghiệp công nghệ và chủ yếu là cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhà nước thường tạo 
ra các điều kiện khung, các biện pháp khuyến 
khích, cụ thể là Nhà nước hỗ trợ tăng cường 
năng lực NC&PT, khuyến khích chuyển đổi cơ 
cấu, hỗ trợ các dự án chuyển giao công nghệ 
cho doanh nghiệp. Việc mua bán, chuyển giao 
công nghệ giữa viện và doanh nghiệp vừa và 
nhỏ được Nhà nước khuyến khích bằng các 
công cụ nêu trên và có thể phân ra thành 2 nhóm: 
Chuyển giao công nghệ gián tiếp và Chuyển giao 
công nghệ trực tiếp. Ngoài ra còn có các tố chức 

hiệp hội của những tổ chức hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ cũng được thành lập và hoạt động rất 
mạnh để giúp đỡ các tổ chức này tham gia có 
hiệu quả vào hoạt động chuyển giao công nghệ. 

2. Mô hình chuyển giao gián tiếp (qua trung 
gian, môi giới) 

Các tổ chức trung gian, môi giới Tổ chức 
trung gian, môi giới thường được gọi bằng một 
khái niệm chung là Trung tâm công nghệ và có 
chức năng hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao 
công nghệ tiến hành nhanh hơn và có hiệu quả 
hơn. Hình thái tổ chức của Trung tâm này đa 
dạng gồm: - Các Trung tâm tư vấn: Thực hiện 
các dịch vụ tư vấn, giúp đỡ trọn gói một việc tư 
vấn chuyển giao (chủ yếu dành cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ); Giúp đỡ tìm kiếm thông tin 
và xử lý theo yêu cầu; Môi giới các đối tác hợp 
tác và đối tác chuyển giao; Tổ chức các mạng 
liên kết, các quan hệ hợp tác liên kết với các 
đổi tác,... - Các Trung tâm thông tin patăng: Chỉ 
dẫn về bảo vệ và hỗ trợ patăng; Giúp tìm kiếm 
patăng; Tổ chức, môi giới làm việc với các nhà 
sáng chế; Tổ chức các hội thảo, lớp học,... - Các 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Trung tâm chuyển giao, trình diễn công nghệ: Tư 
vấn và trình diễn công nghệ đặc thù; tiến hành 
các công việc thường xuyên liên quan đến các 
dự án chuyến giao công nghệ do Nhà nước tài 
trợ; Tra cứu, cung cấp các kết quả nghiên cứu 
cơ bản; Giúp chuẩn bị khi đưa các công nghệ 
mới vào sử dụng,... - Các Trung tâm hỗ trợ khởi 
lập doanh nghiệp (incubator): Tư vấn hỗ trợ các 
doanh nghiệp trẻ giai đoạn khởi lập; Duy trì các 
hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển; Cung 
ứng cơ sở hạ tầng và các diện tích cho thuê 
(phòng họp, phòng thí nghiệm....); Tiến hành các 
dịch vụ chung (điện thoại, văn thư..); Môi giới 
các dịch vụ và tiến hành các tư vấn ( ngân hàng, 
kế toán...). 

Đối với các bang mới, việc phát triển các công 
nghệ và triển khai chúng thành các sản phẩm 
mới, quy trình sản xuất mới là vấn đề then chốt 
của việc cạnh tranh của các doanh nghiệp. Một 
hình thức tổ chức có chức năng hỗn hợp giữa 
tư vấn và chuyển giao sẽ giúp cho quá trình trên 
diễn ra dễ dàng và nhanh hơn. Bổ sung cho các 
hình thái tổ chức nêu trên là các cơ sở hỗ trợ đổi 
mới công nghệ và các Trung tâm chuyển giao 
công nghệ đặc thù và liên ngành. Các Trung tâm 
này giải quyết các vấn đề liên vùng, đặc thù cho 
ngành và công nghệ. Nhiệm vụ của các cơ sở 
hỗ trợ đổi mới và các Trung tâm chuyên giao 
công nghệ đặc thù này là giúp đỡ khởi sự và 
chuyển hoá các đổi mới của doanh nghiệp từ khi 
nảy sinh ý tưởng đến thâm nhập thị trường. Đầu 
tư của Nhà nước cho các Trung tâm công nghệ 
Về hỗ trợ hạ tầng cơ sở cho các trung tâm: Nhà 
nước thực hiện dưới dạng một chương trình, 
trong đó các Trung tâm được Nhà nước tài trợ 
tối đa 80% (Liên bang: 50%, Bang: 50%); không 
có giới hạn giá trị hỗ trợ tuyệt đối. Về chi phí bộ 
máy và hoạt động của trung tâm: Nhà nước hỗ 
trợ dưới dạng một chương trình, trong đó các 
Trung tâm được tài trợ tối đa 60% (Liên bang: 
75%, Bang: 25%); số tuyệt đối không quá 200 
ngàn euro/năm và cho 1 cơ sở. Trung tâm hỗ trợ 
khởi lập doanh nghiệp Trung tâm hỗ trợ khởi lập 
doanh nghiệp (incubator) có nhiệm vụ tổ chức 
các liên kết giữa các đối tác cần thiết cho việc 
khởi lập doanh nghiệp như ngân hàng, cơ quan 
chính sách của Nhà nước, nhà khoa học... Trung 
tâm tạo điều kiện khung cho việc hình thành quan 
điểm, ý tưởng kinh doanh; cho giai đoạn đầu 

của doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là doanh nghiệp 
công nghệ và tạo các điều kiện cho các doanh 
nghiệp đó tiếp tục phát triển ở thời gian ban đầu 
(3-5 năm). Từ 1983 đến nay, toàn nước Đức đã 
có 360 trung tâm hỗ trợ khởi lập doanh nghiệp 
được thành lập, 68% ở bang cũ và 32% ở bang 
mới. Các trung tâm này đã ươm tạo thành công 
16.000 doanh nghiệp, tạo ra được 150.000 chỗ 
làm việc; tỷ lệ duy trì và phát triển ở Trung tâm là 
90%; đã có 8.000 hãng phát triển rời khỏi trung 
tâm thành công; thời gian lập nghiệp ở trung tâm 
bình quân là 4 năm. Về góp vốn xây dựng Trung 
tâm có rất nhiều nguồn khác nhau. Nhiều nhất 
là Chính quyền Liên bang chiếm 23%, chính 
quyền Bang chiếm 13%, doanh nghiệp chiếm 
12%, Ngân hàng thương mại chiến 11%, Phòng 
thương mại va công nghiệp chiếm 9% và các 
thành phần khác trong xã hội... Tổng hợp lại thì 
đóng góp của Nhà nước thường chiếm 40-60% 
tổng chi phí của Trung tâm, nhất là giai đoạn hình 
thành rất cần vốn của Nhà nước, ở giai đoạn 
phát triển và củng cố thì các Trung tâm có thể 
trang trải được chi phí của mình. Mục tiêu của 
các Trung tâm này là hỗ trợ và giúp đỡ cho việc 
thành lập các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp 
công nghệ. Qua đó Trung tâm thực hiện công 
tác hỗ trợ chuyển giao tri thức và chuyển giao 
công nghệ nhằm tăng cường tiềm lực đổi mới 
của vùng và tạo mạng liên kết quốc gia và quốc 
tế. Thông qua hoạt động, các Trung tâm sẽ hỗ 
trợ cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của vùng 
và cuối cùng mục tiêu là các Trung tâm phấn đấu 
để có thể tự hoạt động để bù đắp chi phí. 

3. Mô hình hỗ trợ chuyển giao trực tiếp
 Giải pháp đế thực hiện chuyển giao trực 

tiếp và hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh 
nghiệp đã được CHLB Đức triển khai dưới dạng 
các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho đổi mới 
doanh nghiệp, ví dụ Chương trình hỗ trợ đổi 
mới công nghê (Pro-Inno) bao gồm các chương 
trình thành phần đặc trưng như: Chương trình 
nghiên cứu chung giữa viện nghiên cứu và 
doanh nghiệp; Chương trình nghiên cứu ủy thác 
giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp; Chương 
trình hỗ trợ phát triển nhân lực KH&CN giữa viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp. Một số chương 
trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
được CHLB Đức tổ chức thực hiện cụ thể như: 
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- Chương trình hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (Pro-Inno) với nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt 
động nghiên cứu doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao 
trình độ cho cán bộ NC&PT của doanh nghiệp 
(đã đề cập ở trên); - Chương trình hỗ trợ các 
doanh nghiệp công nghệ ở các bang mới của 
CHLB Đức với nhiệm vụ hỗ trợ khởi lập doanh 
nghiệp; thúc đẩy chuyển hoá tri thức thành công 
nghệ; khuyến khích các doanh nghiệp họp tác 
phát triển sản phẩm mới; - Chương trình hỗ trợ 
thâm nhập thị trường thông qua mạng lưới đổi 
mới với nhiệm vụ hỗ trợ sự gắn kết tình nguyện 
của các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu... với 
nhau để phát triển một sản phẩm đến khâu thâm 
nhập thị trường. 

4. Xây dựng các tổ chức trung gian, liên 
kết hỗ trợ đổi mới công nghệ 

Hiệp hội, liên kết, mạng lưới hỗ trợ đổi mới 
công nghệ, khởi lập doanh nghiệp công nghệ ở 
CHLB Đức có thể đưa ra một vài ví dụ như:  - 
Trung tâm đổi mới hỗ trợ công nghệ của Berlin 
(TSB) là tổ chức phi lợi nhuận cỏ chức năng hỗ 
trợ cho đổi mới kinh tế để phát triển kinh tế - xã 
hội của Berlin, như hỗ trợ các dự án có tính đổi 

mới; tư vấn chính sách phát triển của thành phố; 
liên kết các nhà khoa học với kinh tế - xã hội;  - 
Hiêp hội các Trung tâm hỗ trợ đổi mới cóng nghệ 
và khởi lập doanh nghiệp Đức (ADT): Các thành 
viên ADT có nhiệm vụ nói chung là: hỗ trợ thông 
tin; tư vấn kinh doanh; hỗ trợ kỹ thuật; cho thuê 
địa điểm để tạo điều kiện thuận lợi ban đầu cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới thành lập.  - 
Hiệp hội nghiên cứu các ngành công nghiệp Đức 
(AiF): xúc tiến, tổ chức các nghiên cứu chung 
giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành.  - 
Hội chợ: Hằng năm, CHLB Đức tổ chức rất nhiều 
hội chợ, trong đó có nhiều nội dung về KH&CN. 
Nhà nước khuyến khích các trường đại học, viên 
nghiên cứu, các doanh nghiệp tham dự hội chợ 
giới thiệu sản phẩm mới. 

Nguồn: Tổng luận Khoa học  
và Công nghệ số 6/2018
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Công nghệ chào bán

CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM PAZKAR
Các giải pháp áp dụng Công nghệ chống thấm của Pazkar.
- InoPaz H2O: sản phẩm sơn chống thấm áp dụng cho các công trình xây dựng dân dụng.
- POLYPAZ 3/250 SP: áp dụng chống thấm, chống nứt, ngăn chặn nước từ phía dưới và phía trên 

và là cơ sở cho củng cố nền đường, chống thấm bãi đỗ xe... - RAPIDFLEX: áp dụng chống thấm cho 
các kết cấu móng, tường, tường chắn, kênh mương và hầm...

- Elastopaz: chống thấm cho kết cấu hầm, kết cấu mái...
- Sealpaz: xử lý bề mặt bị nứt và phòng ngừa oxi hoá
1.Công nghệ Chống thấm sử dụng Ino paz H2O
-InoPaz H2O: có chức năng như là một lớp chất kết dính trong một thời gian ngắn, khả năng thích 

ứng trong các điều kiện nhiệt độ đổi cao từ -17oc - +120oc và môi trường khắc nghiệt, khả năng 
phản xạ tốt với ánh sáng mặt trời.

-InoPaz H2O: được áp dụng như một lớp dán trên bề mặt nhiều chất liệu như gỗ, Bêtông, kim 
loại tạo thành một lớp liền mạch, trang trí và có tác dụng như một lơp màng chống thấm tuyệt vời.

-InoPaz H2O: là sản phẩm thân thiện với môi trường, khả năng chống bám bụi tốt, độ bền trong 
thời gian dài, khả năng chống tia UV cao. Sản phẩm được dùng cho các công trình chống thấm cho 
mái nhà, tường hầm và các công trình dân dụng. 

2.Công nghệ chống thấm sử dụng Polypaz 3/250 SP
- Polypaz 3/250 SP là một Bitum-Polymer đàn hồi (SBS), cấu tạo bởi một lớp màng chống thấm 

nước và được gia cố bằng loại vải không dệt Polyester. Lớp màng phía trên được phủ một lớp cát 
và giống như một lớp phim ở phía dưới cùng và trên các đường viền. -Sản phẩm được sử dụng cho 
chống thấm cầu và đường để bảo vệ lớp Bê tong thích hợp cho áp dụng trên bề mặt Bê tong nhựa 
nóng đàn hồi, Asphalt và Bê tong. -Ứng dụng như một lớp màng gia cố trên các mặt đường bị hư 
hỏng trước khi thi công lớp trên bề mặt để kìm hãm sự phát triển các vết nứt và lan truyền trên các 
lớp Asphal mới. -Sử dụng giải pháp chống thấm Polypaz 3/250 SP mang lại hiệu quả cao với năng 
suất thi công cao, thi công không yêu cầu các máy móc phức tạp. -Polypaz 3/250 có thể dính bám 
tốt với nhiều loại bề mặt khác nhau và được áp dụng trong các loại công trình khác nhau 

3.Các sản phẩm sửa chữa hư hỏng bề mặt cầu, đường.
3.1. Polytaz 61: sản phẩm được áp dụng để chèn lấp vào các vị trí hư hỏng trên bề mặt Asphalt 

cho. Sản phẩm được sử dụng cho các công trình đường ô tô, đường sân bay, bãi đỗ xe …
3.2. Dải băng dính SMA: sản phẩm được áp dụng để trám kín các vết nứt của BTN trên bề mặt 

Asphalt. Sản phẩm được sử dụng cho các công trình đường ô tô, cầu…
3.3. Sản phẩm Sportpaz: đây là giải pháp tối ưu cho lớp phủ đa màu sắc, Với đặc tính thân thiện 

với môi trường, khả năng chống được tác động của tia UV… sản phẩm áp dụng cho bề mặt sân thể 
thao đa chức năng.

3.4. Sản phẩm Sealpaz: giải pháp sử dụng cho công tác sửa chữa các vết nứt, vỡ trên bề mặt 
BTN, phòng ngừa sự oxi hóa của bề mặt lớp BTN.

3.5. Sản phẩm Elastopaz: giải pháp áp dụng cho chống thấm các công trình ngầm, nền và móng 
hầm, các cấu kiện bê tông ngầm và các kết cấu mái. Giải pháp mang lại hiệu quả cao về kinh tế với 
năng suất thi công cao, khả năng dính bám tuyệt vời với nhiều loại bề mặt. Giải pháp thân thiện với 
môi trường. 
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4.Rapidflex 
- Rapidflex là vật liệu chống thấm được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản là nhũ tương và 

polymer. Sau khi áp dụng Rapidflex sẽ khô nhanh chóng để trở thành một lớp màng chống thấm 
đậm đặc, màu đen và linh hoạt. Sản phẩm thân thiện với môi trường. Thi công trực tiếp lên bề mặt 
bê tông mà không cần xử lý. Năng suất thi công cao hơn 1,000m2/ngày.Sản phẩm được sử dụng để 
chống thấm cho lớp móng ngầm, tường hầm, chống thấm cho kênh mương và mái che. 

Đơn vị chào bán:  
Công ty Cổ phần JIVC 
Địa chỉ: Số 508 Trường Chinh - Đống Đa – Hà Nội - Việt Nam

Tel: +84-24) 3564 1639/ 3564 1810/ 3564 1811 - Fax: (+84-24) 3564 1640

MÁY LẮC MẪU
 

 Thông số kỹ thuật: 
    Tốc độ 20 - 500 rpm

•	 Quỹ đạo 10 - 32 mm

•	 Khả năng chịu tải lên tới 10 kg

Ưu điểm:
•	 Nhiều kiểu lắc tùy theo ứng dụng

•	 Phù hợp lắc nhiều loại dụng cụ thùy tinh

•	 Có thể kết hợp với module gia nhiệt

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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MÁY CÔ QUAY CÔNG NGHIỆP
 

  
Thông số kỹ thuật:
•	 Bình chứa mẫu từ 6 - 20 L

•	 250 chương trình cô quay tích hợp

  Ưu điểm: 

•	 Bộ thủy tinh thiết kế đặc biệt tùy theo ứng dụng

•	 Thao tác vận hành dễ dàng chỉ với một người

Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam)  
Đia chỉ: SSố 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 BƠM NHU ĐỘNG
  

Thông số kỹ thuật:
•	 Tốc độ tùy chỉnh từ 10 - 600 rpm

•	 Mức lưu lượng từ 0,8 - 4000 mL/phút

 Ưu điểm:
•	 Đầu bơm thay đổi tùy ứng dụng

•	 Độ chính xác cao ở mức lưu lượng nhỏ

•	 Chuẩn IP55 chống ăn mòn và đoản mạch

Đơn vị chào bán:
     Công ty TNHH Tegent Scientific (Việt Nam)  
      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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MÁY RỬA DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM  
LAB 500 CL

 
  

Đây là sản phẩm của công ty Steelco SpA - một công ty hàng đầu của Ý trong việc sản xuất các 
thiết bị và thiết bị để làm sạch, khử trùng và được thiết kế đặc biệt cho các ngành y tế, phòng thí 
nghiệm, nghiên cứu và dược phẩm

Thông số kỹ thuật: 
    Cung cấp 40 chương trình rửa (20 có sẵn và 20 lập trình)

•	 Màn hình LCD điều khiển, cổng kết nối RS232

  Ưu điểm: 
     Đảm bảo quy trình rửa có độ lặp lại cao

•	 Tiết kiệm chi phí đầu tư (nước, dung môi, trầy xước dụng cụ thủy tinh)

•	 Nhiều tùy chọn phụ kiện cho từng loại dụng cụ thủy tinh

  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 CẮT LÔNG BÒ, NGỰA, DÊ, CỪU
Mô tả quy trình CN/TB:
Máy sử dụng dễ dàng để cắt lông bò, ngựa, dê, cừu; thiết kế kiểu cầm tay, Sử dụng 01 dao cắt  

với 3 tốc độ khác nhau, Máy hoạt động bằng điện, di chuyển thuận tiện, thiết kế chống rung, tự 
động ngắt máy khi bị quá nóng. Đặt tính kỹ thuật: Độ ồn: <76 dB, Sử dụng điện: 220V, Công suất: 
180W, nút điều kiển phía trên, Thao tác dễ dàng trên mọi vị trí của cơ thể gia súc.

Người tìm mua: 
Ms Phạm Thị Thu Hương
Đơn vị: Công ty Sơn Phương
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0985304345

TẤM, CUỘN, GỐI, PHAO QUÂY 
THẤM DẦU/HÓA CHẤT

Yêu cầu tìm mua: 
n Tấm thấm dầu (Oil Only Absorbent Pad):
Thấm dầu loang trên mặt nước, nền sàn hoặc dùng để lau tay, lau chi tiết máy dính dầu...
Kích thước: 40cm x 50cm
Vật liệu: Polypropylene
Khả năng thấm hút: 1.45L/tấm (145L/kiện)
Đóng gói: 100 tấm/kiện
n Phao quây thấm dầu (Oil Only Absorbent Sock):
Dùng để quây chặn không cho dầu tràn loang rộng, đồng thời thấm hút dầu. Thích hợp cho ứng 

cứu sự cố tràn vãi dầu qui mô vừa và nhỏ trên cạn cũng như dưới nước.
Vật liệu: Polypropylene
Kích thước: 7.6cm x 1.2m. Đóng gói: 20 chiếc/kiện. Khả năng thấm: 8L/chiếc (165L/kiện)
Kích thước: 10cm x 3m. Đóng gói: 8 chiếc/kiện. Khả năng thấm: 19L/chiếc (150L/kiện)
Người tìm mua: Bà Kim Hiếu
Đơn vị: Công ty TNHH Việt Đan
Địa chỉ: Số 195/17 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, HCM
Tel: +84 (0)967482879* Email: sales@vietdan.com.vn; office8@vietdan.com.vn
Tel: + 84 822 001344 Fax: + 84 83 5141771 Web: http://vietdan.com.vn

Công nghệ tìm mua
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN

Tôi đang cần tư vấn mở xưởng sản xuất mỳ ăn liền tại Hà Nội với quy mô vừa. Công suất từ  
2- 5 tấn/ca, đạt được các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.  Yêu cầu dây chuyền sản 
xuất phù hợp với điều kiện trình độ của công nhân phổ thông ngoại tỉnh Hà Nội, có chất lượng 
và giá cả hợp lý. 

Phương thức chuyển giao: Chìa khóa trao tay.
Người tìm mua:   
Ms. Lê Hương Giang
Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội
Email: huonggianglhg@gmail.com
Tel: 0917451928

MÁY NGHIỀN DỊCH 
Công ty chúng tôi đang cần mua máy nghiền dịch sử dụng 

trong công nghiệp sản xuất dược phẩm. 
Yêu cầu: máy chế tạo từ vật liệu inox, đảm bảo hợp vệ sinh; 

Thiết kế tiện lợi dễ tháo lắp để vệ sinh máy sau khi sử dụng.

Người tìm mua: 
Văn Thùy Lâm 
Công ty  TNHH Xuất nhập khẩu Vật tư Khoa học quốc tế
Email:thuystech32@gmail.com
Tel: 0972 098 096  
Địa chỉ: Nhà N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
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RƠ LE CHẠM ĐẤT PHÒNG NỔ 
Công ty Hesico Việt Nam cần tìm rơ le chạm 

đất phòng nổ dùng trong nhà máy than. Thông số 
kỹ thuật thiết bị:

- Rơ le phòng nổ model JY82-380/660 A,B 
- Điện áp 660 (380) V, 50 Hz 
- Thiết bị sử dụng dưới hầm lò có nhiều bụi 

than hoặc có khí nổ. dùng kết hợp với tủ máy cắt 
tổng. Yêu cầu có bảo vệ rò điện cấp I, hoặc bảo 
vệ mang tính chọn lọc cấp II.

- Xuất xứ: Nhật Bản
Người tìm mua: 
Chị Lan – Công ty TNHH Hesico Việt Nam
Tel: 0902013268
Địa chỉ: Số nhà 232, đại lộ Trần Hưng Đạo, 

Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải 
Dương

HỆ THỐNG BƠM HÚT DẦU TRÀN 
CHUYÊN DỤNG

Công ty chúng tôi cần tìm hệ thống bơm hút dầu tràn với thông số kỹ thuật như sau: 

Công suất 5 - 10 m3/h
Đầu hút sản xuất bằng inox 304
Nhiên liệu dầu Diesel
Khoảng hút 30m

Sản xuất và lắp ráp Việt Nam

Ghi chú Hệ thống có bánh xe di chuyển trên bờ, có thể đặt cố định trên tàu, cano

Người tìm mua:
Phương Anh 
Công ty CP Cung cấp tàu biển và dịch vụ ngoài khơi Lam Sơn 
Email: pro3@lamsonjsc.com.vn
Điện thoại: +84 961 298 369
Địa chỉ: 84 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: + 84 254 6256220; 84 254 3543868  
Fax: + 84 254 3543388



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

28 

MÁY DẬP KHUÔN BÁNH TRUNG THU 
CYF-P101

Tôi cần mua máy dập khuôn bánh trung thu quy mô hộ gia đình với các thông số kỹ thuật như sau:
MODEL                CYF-P101

Kích cỡ 1600mm*700mm*1300mm

Điện áp 220V/380V

Vật liệu Thép không gỉ 304

Công suất 50 chiếc/phút (loại 250 gr)

Người tìm mua: 
Nguyễn Viết Luân
Công ty TNHH Gia Trịnh
Địa chỉ: 16A Lý Nam Đế, Hà Nội
Điện thoại: 0964665522
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. 
Tel: 024.39342945/38249874. Fax: 024.38249874. 
Email: techmart@vista.gov.vn. 
Website: www.techmartvietnam.vn
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 
PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG XẢ THẢI KHÓI

Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) là tổ chức công cộng hàng đầu của Singapo đang tìm kiếm 
giải pháp công nghệ tự động phát hiện và xác định các phương tiện giao thông xả thải khói. 

Yêu cầu giải pháp: 
• Một giải pháp Proof-of-Concept (POC) có thể phát hiện từ xa các phương tiện xả khói trên 

đường và tại các trạm kiểm soát nhập cảnh để cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm sự phụ thuộc 
vào nhân lực.

• Giải pháp đề xuất có thể hỗ trợ các kịch bản liên quan đến giám sát hoặc trạm kiểm soát bên 
đường (như được mô tả bên dưới)

• Giải pháp đề xuất sẽ cung cấp chi tiết về phạm vi công việc liên quan đến việc thu thập các cảnh 
quay video tại các trang web được NEA chọn (bằng cách lắp camera mới trên cơ sở hạ tầng hoặc 
thủ công bằng tay) và phát triển các phân tích video liên quan

• Giải pháp đề xuất cần chứng minh tính khả thi về kỹ thuật của việc phát hiện xe xả khói tự động 
từ xa

Thông sô yêu cầu của giải pháp:
1. Ghi lại đoạn phim video của tất cả các phương tiện đi lại tại các điểm nóng được chỉ định trong 

làn đường được giám sát trên đường công cộng và các địa điểm được chỉ định tại trạm kiểm tra, bao 
gồm cả biển số xe trong suốt thời gian giám sát có ghi lại ngày và thời gian.

2. Sử dụng giải pháp phân tích video để xác định và xuất cảnh quay video ghép với các phương 
tiện xả khói được phát hiện bao gồm biển số xe, địa điểm, ngày và giờ

3. Xem xét tính chính xác và tỉ lệ báo động sai của việc phát hiện các phương tiện xả khói và tính 
chính xác của dữ liệu thực thi (ví dụ: biển số xe, địa điểm, ngày và giờ)
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Hiệu quả mong muốn của giải pháp được xác định bằng độ chính xác lớn hơn 80% (tức là trong 
số 100 xe xả khói trên đường sẽ có hơn 80 xe được hệ thống phát hiện), tỷ lệ báo động sai dưới 
10% (tức là trong số 100 xe xả khói bị phát hiện thì cho phép sai số dưới 10 xe không xả khói) trong 
điều kiện tầm nhìn hợp lý.

Có khả năng phân biệt và loại trừ các trường hợp báo động sai do điều kiện môi trường như mưa, 
bóng mây, xe cộ qua lại và các vật thể bên đường, nước bắn ra từ các phương tiện giao thông và 
bụi lốp từ đường ướt, v.v.

Ngoài ra, giải pháp đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:
1. Giám sát bên đường: Có thể phát hiện các phương tiện xả khói chạy nhanh.
2. Điểm kiểm tra: Phát hiện phải tính đến các cấu hình ống xả khác nhau của xe (ví dụ: ống xả 

dưới bên trái hoặc bên phải xe, ống xả dọc bên trái hoặc bên phải xe).
3. Việc xử lý video phát hiện phải theo thời gian thực để bật cảnh báo theo thời gian thực (ví dụ: 

SMS) cho các nhân viên thi hành chặn bắt các phương tiện xả khói.
 Trường hợp sử dụng
• Tự động phát hiện xe xả khói từ xa 24h/7 mà không cần cán bộ tại chỗ
• Giải pháp được gắn trên đường hoặc tại hạ tầng trạm kiểm soát, ví dụ: máy quay video độ phân 

giải cao gắn sẵn được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích video và nhận dạng biển số
• Đối với các hoạt động trên đường bằng chứng quay phim và thông tin thi hành phạt (địa điểm, 

ngày, giờ và biển số xe) được truyền đến một máy chủ tập trung để xác minh và theo dõi.
• Đối với các hoạt động của trạm kiểm soát, bằng chứng hình ảnh và biển số xe xả khói được 

truyền (ví dụ: SMS) tới nhân viên thi hành theo thời gian thực để chặn bắt và kiểm tra xe xả khói 
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. 
Điện thoại: 024.39342945/38249874. 
Fax: 024.38249874.
Email: techmart@vista.gov.vn. 
Website: www.techmartvietnam.vn

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



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

31 

  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


