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Thủ Tướng dự diễn đàn 
pháT Triển doanh nghiệp công nghệ ViệT nam

Sáng 9-5, Diễn đàn phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt 
nam đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc 
gia (hà nội). thủ tướng nguyễn Xuân phúc Dự Và phát biểu 
chỉ đạo tại Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp 
công nghệ lần đầu tiên tổ chức tại Việt nam.

tIn tỨC & SỰ KIện

Cuộc gọi thử nghiệm mạng 5G đầu tiên của Viettel đạt tốc độ kết nối mạng di động 5G 
với thiết bị đầu cuối đạt từ 1,5 - 1,7 Gbps, vượt xa tốc độ giới hạn lý thuyết của mạng 4G 
LTE, tương đương với tốc độ của cáp quang thương mại

Diễn đàn có chủ đề “Khát 
vọng, tầm nhìn và định 
hướng phát triển vì một 
Việt Nam hùng cường” và 

với khẩu hiệu hành động “Make 
in Vietnam”.

Đây là sự kiện được Bộ 
Thông tin - truyền thông tổ chức 
nhằm xây dựng cộng đồng các 
doanh nghiệp công nghệ Việt 
Nam. 

Mục tiêu của diễn đàn là 
muốn biến các doanh nghiệp 
công nghệ trong nước trở 
thành một động lực để đột phá 
nền kinh tế, đưa Việt Nam thoát 
khỏi bẫy thu nhập trung bình và 
trở thành một nước phát triển.

Các doanh nghiệp công 
nghệ ở đây sẽ được hiểu theo 

nghĩa rất rộng. Trong đó, bao 
gồm những công ty khởi nghiệp 
sáng tạo (start-up), các công ty 
tư vấn, chuyển giao công nghệ 
và nhóm các doanh nghiệp 
truyền thống nhưng có nhiều 
nguồn lực và muốn chuyển 
hướng phát triển sang lĩnh vực 
công nghệ.

Các chủ đề chính tại Diễn 
đàn là Doanh nghiệp công 
nghệ Việt Nam giải quyết bài 
toán Việt Nam; Doanh nghiệp 
công nghệ Việt Nam giúp Việt 
Nam thoát khỏi bẫy thu nhập 
trung bình; Chính sách và giải 
pháp phát triển doanh nghiệp 
công nghệ Việt Nam; Giải pháp, 
kết nối các doanh nghiệp công 
nghệ.

Cùng với hơn 1.000 đại biểu 
là các chuyên gia, nhà quản lý, 
hoạch định chính sách, diễn 
đàn sẽ thảo luận về thực trạng 
ứng dụng và phát triển các 
công nghệ, đồng thời đề xuất 
các cách làm, giải pháp khả thi 
nhằm thay đổi thực trạng đó.

Mục tiêu của Bộ Thông tin - 
truyền thông là muốn làm thế 
nào để đưa các công nghệ mới 
vào thực tế cuộc sống, vào 
chính phủ, vào toàn bộ xã hội 
để giải quyết các bài toán đang 
tồn tại trong từng lĩnh vực, góp 
phần giúp tăng năng suất lao 
động của người Việt Nam.

Đây chỉ là bước khởi đầu 
trước khi hình thành nên một 
chiến lược chung nhằm thúc 
đẩy hệ sinh thái các doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam.

Trước khi bắt đầu diễn đàn, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cùng các đại biểu đã tham quan 
khu trưng bày các sản phẩm 
công nghệ do chính các doanh 
nghiệp Việt Nam phát triển.

Khu trưng bày mang tên 
bức tường công nghệ “Make 
in Vietnam” được thiết kế và 
chia theo 5 khu vực, gồm công 
nghiệp 4.0; kinh tế, tài chính, 
thương mại điện tử; giao thông, 
xây dựng và tài nguyên, môi 
trường; y tế, du lịch; nông 
nghiệp và chuyển đổi số.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ
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tIn tỨC & SỰ KIện

“phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt nam được coi là ưu 
tiên Số 1 - bộ trưởng bộ thông tin Và truyền thông nguyễn 
mạnh hùng khẳng định - muốn có các Doanh nghiệp công 
nghệ thì Việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất. 
chính phủ là hộ chi tiêu lớn nhất của một quốc gia, nếu 
chính phủ mua Sắm hướng Vào các Sản phẩm công nghệ thì 
Sẽ góp phần đáng kể, nhất là cho giai đoạn đầu, để Sinh ra 
các công ty công nghệ”.

Trước kiến nghị của các 
doanh nghiệp công 
nghệ, người đứng đầu 

Bộ Thông tin và truyền thông 

khẳng định thêm: Việt Nam 

sẽ tạo ra điều kiện để nhân 
tài toàn cầu hội tụ về đây. 
Cho phép thử nghiệm các 
công nghệ mới, các mô hình 
kinh doanh mới, với cách 

tiếp cận cái gì chưa biết 
quản lý thế nào thì sẽ cho 
phép thử nghiệm trong một 
không gian và thời gian giới 
hạn. 

KHáT vỌNG CÔNG NGHỆ vIỆT, 
THử NGHIỆm đặC KHu CÔNG NGHỆ

Kỹ sư trẻ Phạm Hoàng Việt (phải) và các cộng sự thử nghiệm vận hành xe điện tự hành trong khuôn viên  
Công ty FPT ở Khu công nghệ cao TP.HCM
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Những “đặc khu công nghệ”, 
“đặc khu đổi mới sáng tạo”, 
với nội hàm là nơi thử nghiệm 
những cơ chế vượt trội dành 
cho doanh nghiệp công nghệ, 
có thể được Chính phủ xem 
xét.

Nhưng theo Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng, ngoài 
việc tạo các điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp công nghệ 
Việt Nam phát triển, cũng cần 
tạo những thách thức để cho 
doanh nghiệp phát triển. 

“Trong không ít trường hợp, 
khó khăn và thách thức lại là 
nhân tố chính tạo nên những 
doanh nghiệp hàng đầu - ông 
Hùng lý giải - Không chỉ có 
những chính sách ưu đãi về 
thuế, về đất..., chúng tôi sẽ đề 
xuất Chính phủ đặt ra những 
tiêu chuẩn không ngừng cao 
hơn cho các sản phẩm Việt 
Nam, để từ đây các doanh 
nghiệp buộc phải đổi mới công 
nghệ. Đây là lần đầu tiên chúng 
ta đề xuất một số giải pháp 

tạo thêm thách thức để doanh 
nghiệp công nghệ Việt phải 
vượt lên”.

Nhằm tạo điều kiện cho các 
công ty công nghệ phát triển, 
bên cạnh việc tiếp tục hoàn 
thiện thể chế chính sách, đẩy 
mạnh cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý 
chủ trương tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp công nghệ 
phát triển bằng việc thí điểm 
xây dựng các khu công nghệ, 
khu đổi mới sáng tạo có nội 
hàm là nơi thử nghiệm những 
cơ chế vượt trội dành cho 
doanh nghiệp công nghệ. 

Thủ tướng bày tỏ ủng hộ 
về nguyên tắc cho thí điểm 
triển khai các mô hình kinh tế 
mới, mô hình kinh doanh mới 
trên nền tảng số tại một số địa 
phương, một số ngành, nghiên 
cứu tổng kết để áp dụng trên 
toàn quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng cho biết 
sẽ có văn bản giao cho Bộ Giáo 
dục và đào tạo nghiên cứu 
việc đổi mới giáo dục dạy ICT 
và ngoại ngữ bắt buộc từ cấp 
tiểu học để nâng cao năng lực 
tiếp cận và kỹ năng công nghệ 
thông tin. 

Thủ tướng cũng giao bộ 
trưởng Bộ Thông tin và truyền 
thông soạn thảo chỉ thị hoặc 
chiến lược hay chương trình 
hành động về phát triển doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam để 
trình Thủ tướng trong tháng 
6, từ đó tạo cơ sở pháp lý để 
triển khai.

Đối với Chính phủ, các cơ 
quan quản lý nhà nước, Thủ 
tướng khẳng định trong năm 
2019 sẽ sớm ban hành chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia 
nhằm hướng tới một nền 
kinh tế và xã hội số để tạo thị 
trường cho các doanh nghiệp 
công nghệ.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

http://tuoitre.vn/dac-khu-cong-nghe.html
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ĐIỂM tIn Kh&Cn

hải phòng khai trương điểm kết nối cung - 
cầu công nghệ Vùng đồng bằng Sông hồng

Chiều 25/4, Bộ KH&CN 
phối hợp với UBND thành 
phố Hải Phòng tổ chức Lễ 
khai trương Điểm kết nối 
cung - cầu vùng Đồng bằng 
sông Hồng 

Điểm kết nối cung - cầu 
công nghệ tại Hải 
Phòng là điểm thứ 8 

của cả nước, có vai trò kết nối 
kịp thời giữa các địa phương 
với các điểm kết nối trên cả 
nước. Điểm kết nối là nơi diễn 
ra các hoạt động tư vấn, đánh 
giá, lựa chọn, liên kết hợp 
tác ứng dụng chuyển giao và 
đổi mới công nghệ; từ đó đẩy 
nhanh ứng dụng công nghệ 
mới, tiên tiến, hiện đại vào 
thực tiễn sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao 
và bền vững trong vùng Đồng 

Lãnh đạo Bộ KH&CN và lãnh đạo UBND thành phố cắt băng khai trương  
Điểm kết nối cung - cầu công nghệ.

bằng sông Hồng nói riêng và 
cả nước nói chung. 

Để phát huy tốt vai trò này, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
đề nghị các cơ quan, doanh 
nghiệp vùng Đồng bằng sông 
Hồng tăng cường phối hợp 
chặt chẽ với Cục Ứng dụng 
và Phát   triển công nghệ, các 

nhà khoa học, viện nghiên cứu 
tiếp tục triển khai các kết quả 
nghiên cứu, sớm thực hiện 
các biên bản hợp tác ghi nhớ 
về chuyển giao công nghệ 
trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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ĐIỂM tIn Kh&Cn

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân  
để Việt nam “hoá rồng”

Thủ tướng giao Bộ Thông 
tin-Truyền thông phát 
triển Chiến lược phát 

triển DNCN Việt Nam. Đây là 
cơ sở pháp lý cho việc triển 
khai lộ trình nhằm tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp công 
nghệ trong nước phát triển 
một cách bài bản. Việt Nam sẽ 
có thể theo kịp các nước phát 
triển nếu nắm bắt được các cơ 
hội của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4.

Theo Thủ tướng, Việt Nam 
đã có nhận thức về vấn đề này, 
tuy nhiên vẫn còn nhiều rào 
cản, do vậy cần phải tìm giải 
pháp để chuyển từ nhận thức 
sang hành động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định công nghệ 

là nhân tố chính để phát triển 
kinh tế, thoát khỏi bẫy thu 
nhập trung bình, đưa Việt Nam 
thành một nước phát triển. 
Muốn thúc đẩy điều này, chúng 
ta phải làm chủ công nghệ, khả 
năng quản lý, có năng lực phát 
minh, đi đầu trong việc thiết kế, 
sản xuất các sản phẩm công 
nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cho rằng, DNCN là hạt 
nhân để thực hiện khát vọng 
về một dân tộc “hoá rồng” vào 
năm 2045. Các DNCN Việt 
Nam có vai trò bản lề trong 
việc phát triển đất nước. Kinh 
tế số, kinh tế sáng tạo và kinh 
tế chia sẻ là xu hướng phát 
triển, đổi mới sáng tạo là yếu tố 
sống còn của doanh nghiệp và 
của nền kinh tế. Việt Nam dù đi 
sau vẫn có thể thành công nếu 

nắm được cơ hội. Diễn đàn 
DNCN Việt Nam sẽ là khởi đầu 
quan trọng nhằm thúc đẩy sự 
phát triển của hệ sinh thái các 
doanh nghiệp Việt Nam, giúp 
Việt Nam sớm hiện thực hoá 
mục tiêu trở thành nước phát 
triển.

Để thực hiện được điều đó, 
Thủ tướng yêu cầu cần phải 
hành động nhanh hơn và quyết 
liệt hơn. Chính vì vậy, cần bứt 
phá từ tư duy đến hành động. 
Những phương thức kinh 
doanh cũ kỹ cần phải được 
thay thế bằng những phương 
thức đổi mới sáng tạo.

“Cái chúng ta cần làm ngay 
là hành động, hành động, 
hành động và hành động kịp 
thời hơn nữa. Chúng ta cần 
xây dựng và tuyên bố một 
cách dứt khoát chiến lược về 
thúc đẩy các DNCN Việt Nam. 
“Make in Vietnam” là tuyên bố 
của chúng ta tại diễn đàn năm 
nay!” – Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nguồn: Báo Sài gòn  
giải phóng

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp 
công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh 
giá cao những vấn đề được các diễn giả nêu ra tại đây; đó 
là những thách thức cụ thể mà bản lĩnh trí tuệ Việt Nam phải 
giải quyết bằng những chính sách cụ thể nhằm phát triển 
các DNCN.

Thủ tướng cho rằng, DNCN là hạt 
nhân để thực hiện khát vọng về  

một dân tộc “hóa rồng” vào năm 2045.
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ĐIỂM tIn Kh&Cn

lễ kỷ niệm ngày khoa học Và 
công nghệ Việt nam

Ngày 18/5/2019, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) 
đã tổ chức kỷ niệm Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, trao giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2019 và giải 
Báo chí viết về khoa học và 
công nghệ 2018

 

Tham dự Lễ kỷ niệm có 
các đồng chí Vũ Đức 
Đam, Phó Thủ tướng 

Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, 
Ban, ngành Trung ương; đại 
diện lãnh đạo viện nghiên 
cứu, trường đại học, nhà 
khoa học đoạt Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2019, tác giả 
đoạt Giải thưởng Báo chí về 
KH&CN năm 2018. 

 Ngày KH&CN Việt Nam 
năm nay được tổ chức với 
chủ đề: Khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo - kiến 
tạo tương lai với mong muốn 
ngành KH&CN Việt Nam sẽ có 
sự phát triển mạnh mẽ hơn, 
khẳng định được vai trò quan 
trọng trong quá trình phát triển 
và xác định vị trí của Việt Nam 
trên bản đồ khu vực và thế 
giới Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm nay được trao cho 
ba nhà khoa học gồm PGS. 
Phạm Đức Chính, Viện Cơ 
học, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam (lĩnh 
vực Cơ học); PGS.TS. Nguyễn 
Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương (lĩnh vực 
Y sinh Dược học) và TS. Lê 
Trọng Lư, Viện Kỹ thuật Nhiệt 
đới, Viện Hàn Lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam (lĩnh 
vực Vật lý). 

Giải thưởng Báo chí về 

KH&CN năm 2018 được trao 
cho 18 tác giả/nhóm tác giả 
có các tác phẩm/nhóm tác 
phẩm xuất sắc đến từ các cơ 
quan thông tấn báo chí lớn 
trong cả nước như: Báo Nhân 
Dân, Thông tấn xã Việt Nam, 
VietNamNet, Đài truyền hình 
Việt Nam, Tuổi trẻ

 Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ 
Chu Ngọc Anh chúc mừng và 
ghi nhận cống hiến của các tác 
giả đối với sự nghiệp phát triển 
khoa học và công nghệ. Bộ 
trưởng cho biết, Bộ KH&CN 
được Chính phủ giao nhiệm 
vụ huy động đội ngũ cán bộ 
khoa học và công nghệ, xây 
dựng các chính sách để thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu, 
sáng tạo. Mọi nhiệm vụ hướng 
đến mục tiêu, giải quyết các 
bài toán lớn, đồng bộ, tổng thể 
theo chuỗi giá trị. Bộ trưởng 
cũng chúc mừng và ghi nhận 
cống hiến của các nhà báo có 
tinh thần khoa học, những nhà 

báo đã nỗ lực hết mình, tìm 
tòi, phát hiện, phản ánh mọi 
lĩnh vực của ngành KH&CN, 
đóng góp cho sự phát triển 
KH&CN của đất nước bằng 
chính các tác phẩm của mình. 
Đồng thời thông qua các bài 
viết góp phần nâng cao nhận 
thức của xã hội về vai trò của 
KH&CN trong thời kỳ phát triển 
và hội nhập“. Theo Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh, trong hệ thống 
khoa học và công nghệ hiện 
nay, chúng ta cần quan tâm, 
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, 
trong đó có đội ngũ startup, 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ... Nhiệm vụ này đã 
được Bộ luôn chú trọng. Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh khẳng định, Đảng và Nhà 
nước luôn xác định KH, CN 
và đổi mới sáng tạo có vai trò 
hết sức quan trọng trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Trên cơ sở 
bám sát chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ 
chế, chính sách về KH&CN đã 
được tập trung hoàn thiện với 
nhiều quy định tiến bộ và đổi 
mới để KH&CN thực sự đồng 
hành và thúc đẩy sự phát triển 
của các ngành, lĩnh vực và địa 
phương.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu truyền thông khoa học 

và công nghệ

Toàn cảnh buổi lễ

Các tác giả nhận Giải thưởng báo chí về 
Khoa học và Công nghệ năm 2018 chụp ảnh 
tại buổi Lễ
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    SỰ KIện Sắp dIễn ra

TRIỂN LÃm QuỐC TẾ NGàNH sỮA và sẢN PHẨm sỮA 
TẠI vIỆT NAm

từ ngày 30/5 – 2/6/2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao phú thọ, Số 01 Lữ gia, phường 15, 
Quận 11, tp. hồ Chí Minh sẽ diễn ra “triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 
2 – VIEtnaM daIrY 2019”. triển lãm do hiệp hội Sữa Việt nam (Vda) và Công ty Cp hội chợ 
triển lãm và Quảng cáo Việt nam – VIEtFaIr phối hợp tổ chức. 

Hình ảnh Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa

Triển lãm quy tụ trên 200 gian hàng, hơn 80 đơn vị là những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành 
sữa và sản phẩm sữa của khu vực và quốc tế tham dự. Sản phẩm trưng bày tại sự kiện gồm: Sữa 
và các sản phẩm sữa; Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa; Công nghệ, dây chuyền chế 
biến và bao bì Công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì phụ kiện trong chế biến sữa; Các doanh 
nghiệp kinh doanh giống bò sữa; Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; Công nghệ xử lý môi trường, Hệ 
thống tiêu chuẩn QL chất lượng ATTP; Tài chính – ngân hàng – dịch vụ tư vấn – du lịch – vận tải; Tư 
vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng.

Tham dự Triển lãm là các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Vinamilk, Friesland 
Campina, Neslte, Mead Johnson, Abbott, Eneright, Nutricare, … và một số các thương hiệu quốc tế 
mong muốn tìm hiểu, tiếp cận thị trường ngành Sữa Việt Nam như: Noluma, Dairy Pro,…

Một số hoạt động tại Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa

Triển lãm sẽ là nơi tìm kiếm nguồn sản phẩm, các cơ hội hợp tác, gặp gỡ thiết lập quan hệ mới, 
tìm kiếm cơ hội kinh doanh; là sân chơi để các doanh nghiệp, giới chuyên môn và người tiêu dùng 
Việt Nam tiếp xúc với các thương hiệu sữa uy tín trong nước và thế giới.

Nguồn: Cục An toàn thực phẩm
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thÔng tIn CÔng nghệ

nghiên cứu Tinh dầu hạT Tiêu 
có Thể chống bệnh gúT 

hạt tiêu thất Và tiêu đen của Việt nam được 
chưng cất lấy tinh Dầu, nghiên cứu tác 
Dụng chống oXy hóa, bệnh gút

Nhóm nghiên cứu người Việt Nam và 
Indonesia tại Đại học Hiroshima (Nhật 
Bản) do PGS Trần Đăng Xuân đứng đầu 
vừa công bố trên tạp chí sinh hóa quốc tế 

nổi tiếng Molecules của MDPI ngày 15/5/2019 
về tinh dầu tiêu của Việt Nam, có tác dụng chống 
oxy hóa mạnh và ức chế bệnh gút. Ngoài ra tinh 
dầu tiêu còn có tác dụng ức chế sinh trưởng các 
loài cỏ xâm hại như đơn buốt (Bidens pilosa) và 
cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli). PGS Xuân 
cho biết, “tinh dầu tiêu sẽ mang lại nhiều giá trị 
cao trong ngành y dược, và cả nông nghiệp cho 
Việt Nam

Theo PGS Trần Đăng Xuân, các nghiên cứu 
cho thấy tinh dầu tiêu là nguồn dược liệu quý mà 
Việt Nam cần tìm hiểu, phân tích kĩ lưỡng, để 

có thể mang lại giá trị cao hơn cho hạt tiêu Việt 
Nam. Đặc biệt nếu nhỏ một vài giọt tinh dầu tiêu 
vào thức ăn hoặc đồ uống, hoặc tiêu sử dụng 
trong nấu ăn có nhiều tác dụng không ngờ. Các 
nghiên cứu cũng cho thấy tinh dầu tiêu không 
mang các tác dụng phụ lên cơ thể như các loại 
thuốc điều trị gút khác. Tinh dầu tiêu còn có 
nhiều trong lá tiêu, ông Xuân cho rằng đây là một 
nguồn dồi dào có thể tái sử dụng nhằm tiêu diệt 
cỏ xâm hại và cỏ dại trong sản xuất nông nghiệp 
một cách hiệu quả, giúp giảm dần lượng thuốc 
diệt cỏ. Ông cho biết nhóm sẽ tiếp tục nghiên 
cứu sâu hơn như các thí nghiệm lâm sàng trên 
tinh dầu hồ tiêu, và các hoạt tính sinh học khác.

Nguồn: vnexpress.net

Hạt tiêu đen của Việt Nam
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ứNG dụNG PHầN mềm Tìm THuỐC BẢO vỆ 
THựC vậT TRêN đIỆN THOẠI

Từ ngày 19/5/2019, người 
dân có thể chính thức sử 
dụng phần mềm tra cứu 
“Thuốc BVTV (bảo vệ 

thực vật)” do Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn) phối hợp với 
Tổ chức phi chính phủ IDH 
phát triển. Phần mềm được xây 
dựng để cung cấp thông tin cần 
thiết về thuốc bảo vệ thực vật 
cho mọi người dân.

Phần mềm cho phép bà con 
tra cứu miễn phí loại thuốc bảo 
vệ thực vật phù hợp theo từng 
loại bệnh, cây trồng và hoạt 
chất. Chẳng hạn, khi tìm kiếm 
theo từ khóa “cây lúa, rầy”, 
12 loại thuốc trong danh mục 
thuốc được phép sử dụng hiển 
thị, người dân có thể chọn loại 
có sẵn trên địa bàn. Thông tin 
về các hoạt chất có trong thuốc, 

hàm lượng, liều lượng sử dụng 
và cách sử dụng đối với từng 
loại cây sao cho an toàn, hiệu 
quả cũng được cung cấp.

Ngoài tính năng tra cứu 
thuốc bảo vệ thực vật, phần 
mềm còn cung cấp danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật đã đăng 
ký tại Cục Bảo vệ thực vật; các 
văn bản pháp luật về hình thức 
cấm và hoạt chất cấm, tác dụng 
của thuốc bảo vệ thực vật. Dữ 
liệu của phần mềm được lấy số 
liệu chính thống từ Cục Bảo vệ 
thực vật và được cập nhật liên 
tục theo thời gian trên cả hai 
nền tảng Android và IoS.

Bà Dương Thị Ngà, Phó 
Giám đốc Trung tâm Bảo vệ 
thực vật phía Bắc cho biết: 
“Phần mềm dễ sử dụng, chỉ cần 
thông qua các lớp tập huấn sau 
1 hoặc 2 buổi bà con nông dân 

có thể sử dụng thành thạo”, bà 
Ngà nói và khuyến nghị nên có 
thêm tính năng cung cấp hình 
ảnh sâu bệnh hại để giúp người 
dân biết được loại bệnh và dễ 
dàng tìm kiếm thuốc phù hợp 
hơn.

Phần mềm được nghiên 
cứu, phát triển từ tháng 
01/2018, hoàn thành và triển 
khai thí điểm tại thôn An Phú, 
xã Ea Drơng, huyện Cư M’Gar, 
Đắk Lắk từ tháng 7/2018. Ông 
Nguyễn Quý Dương, Phó Cục 
trưởng Bảo vệ thực vật cho 
biết: “Cục và IDH sẽ tiếp tục tổ 
chức các lớp tập huấn sử dụng 
phần mềm cho những cán bộ 
liên quan của cả khối công, tư, 
các hiệp hội và công ty để sau 
này hướng dẫn lại cho nông 
dân sử dụng.

Nguồn: Vnexpress.net

thông tin Về thuốc bảo Vệ 
thực Vật theo từng loại 
cây trồng, bệnh Dịch, 
hoạt chất có trong Danh 
mục được phép Sử Dụng Sẽ 
thường Xuyên cập nhật 

thÔng tIn CÔng nghệ

Phần mềm tìm thuốc bảo vệ thực vật 
trên điện thoại di động
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chế tạo loại giấy đặc biệt 
có thể viết lại, sử dụng lâu bền

vật liệu mới bao gồm ba 
lớp trong cấu trúc giống 
bánh sandwich. Khi vẽ lên 
một mặt của tờ giấy bằng 

thuốc nhuộm màu xanh, tờ giấy 
chuyển thành không màu khi 
được sưởi ấm, giống như 
những chiếc áo phông phổ biến 
vào những năm 1990 đã đổi 
màu khi chạm bàn tay ấm vào. 
Sau đó, mặt kia của tờ giấy 
được phủ một lớp mực đen sản 

sinh nhiệt khi bị kích thích bằng 
ánh sáng.

Các nhà nghiên cứu đã sử 
dụng bút nhiệt điện, máy in 
nhiệt hoặc nguồn ánh sáng 
hồng ngoại gần để tạo ra hình 
ảnh và từ ngữ dễ đọc trong 
hơn 6 tháng. Họ cũng tạo ra 
một vỏ điện thoại có thể viết 
lại. Để thiết lập lại giấy, nhóm 
nghiên cứu đã hạ nhiệt độ của 
giấy xuống (-10) độ C. Quá 

một nhóm các nhà khoa học Vật liệu ở trung quốc đã 
tạo ra loại giấy có thể Viết lại, Vẽ hoặc in lại nhiều lần; 
các tin nhắn có thể tồn tại hơn nửa năm, trong khi Với 
các loại giấy khác cùng loại thì tin nhắn bị mờ Dần Sau 
Vài ngày hoặc Vài tháng. nghiên cứu đã được công bố 
trên tạp chí acS applieD materialS & interfaceS.

thÔng tIn CÔng nghệ

trình này có thể được lặp lại 
hơn 100 lần.

TS. Chen cho biết:  loại giấy 
viết lại này dễ dàng được sản 
xuất trên quy mô lớn và sẽ có 
cơ hội đầy triển vọng trong các 
ứng dụng thực tế, như ghi và đọc 
thông tin lâu dài, nhãn dán có thể 
viết lại, màn hình có thể in lại….

 Nguồn: Ttạp chí ACS 
Applied Materials & 

Interfaces

Giấy đặc biệt có thể viết lại
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thÔng tIn CÔng nghệ

má y  q u é t 
t-CognItIon hoạt 
động theo cơ chế 
như sau: Những bì 

thư và bưu kiện khả nghi sẽ 
được đưa vào máy quét 
trên một chiếc khay. Chúng 
sẽ được quét với sóng 
terahertz. Sóng terahertz 
được hấp thụ ở các tần số 
khác nhau trong phạm vi 
quang phổ tùy thuộc vào vật 
chất mà chúng đi qua. 
Những đầu dò ở đầu ra của 
máy quét sẽ ghi lại các bước 
sóng. “Trong vòng vài giây, 
T-COGNITION sẽ so sánh 
kết quả thu được với các 
mẫu trong cơ sở dữ liệu”.

Hệ thống sẽ báo động 
nếu thư và bưu kiện có chứa 
chất nổ, ma túy hoặc các 
loại hàng hóa bị cấm khác. 
Hệ thống có khả năng kiểm 
tra những gói hàng có kích 
thước C4 và dày tới 2cm. 
Ông Sprenger nói: “Đây là 
giải pháp lý tưởng để kiểm 
tra thư và bưu kiện gửi vào 
các nhà tù, qua cơ quan hải 
quan, cơ quan chính phủ, 
các trụ sở công ty, các đại 
sứ quán… vì nó giúp tăng 
cường an ninh và bảo vệ 
cuộc sống của con người”.

Nguồn: Theo ictnews 

CÔNG NGHỆ PHáT HIỆN CHấT Nổ  
và mA Túy TRONG THƯ và BƯu KIỆN

các nhà nghiên cứu tại Viện 
Vật lý kỹ thuật đo lường 
fraunhofer (đức) đã hợp tác 
Với công ty hubner gmbh & co. 
kg in kaSSel để cung cấp giải 
pháp mới: t-cognition, loại máy 
quét Dùng công nghệ terahertz 
có khả năng phát hiện Và Xác 
định các Vật thể bên trong 
những bưu kiện khả nghi mà 
không cần mở chúng ra. một 
trong những lý Do quan trọng 
khiến các nhà khoa học chọn 
Sử Dụng Sóng terahertz là: 
Sóng terahertz không ion hóa 
nên an toàn khi Sử Dụng trong 
môi trường không được bảo 
Vệ (không giống như X-quang).

 Các chuyên gia đang giới thiệu về máy quét T-COGNITION
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NHỮNG CÔNG NGHỆ sẽ  
THỐNG TRỊ THẾ GIớI vàO Năm 2050 

những công nghệ hoàn toàn mới như thực 
tế ảo, Xe tự lái, robot, hyperloop... Sẽ thay 
đổi cách con người Sống Và tương tác 
Sau khoảng 30-35 năm nữa. 

Đến năm 2018, người dùng sẽ thấy ngày một 
nhiều hơn cảnh tượng những thiết bị bay không 
người lái đi giao hàng. Tất nhiên, nó sẽ không 
quá phổ biến.

Hypeloop được coi là hệ thống giao thông thế 
kỷ. Với tốc độ lên đến 1.200 km/h, nó sẽ biến việc 
di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác 
một cách dễ dàng như việc băng qua các con 
phố vào mỗi buổi sáng. Theo dự đoán, Hypeloop 
sẽ đi vào vận hành sau khoảng 5-6 năm tới. 

Máy móc có thể suy nghĩ như con người 
trong năm 2025, thậm chí sớm hơn. Robot 
sắp đạt đến trạng thái có ý thức. Trong khoảng 

5 năm nữa, ý thức, trí tuệ của máy móc sẽ có 
những đột phá mới.

Phi thuyền sẽ đưa con người lên sao hỏa 
trong năm 2030. Cùng thời điểm, robot cũng đã 
mang những vật liệu xây dựng cơ bản lên đó.

Chi giả thậm chí mang đến những kỹ năng mới 
cho con người trong 10 năm nữa. Thực tế, điều 

này đã diễn ra nhưng chưa nhiều. Chẳng hạn, 
James Young - một nhà khoa học 25 tuổi - sử dụng 
cánh tay giả như một thiết bị điều khiển drone (thiết 
bị bay không người lái) hoặc một nghệ sĩ người 
Pháp sử dụng tay giả như một khẩu súng xăm.

thị trường CÔng nghệ
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Quần áo thực hiện các kỹ năng không 
tưởng: Hyundai từng phát triển một bộ giáp 
giúp mang vác vật nặng cho người dùng. Trong 
tương lai, nó còn có thể giúp người dùng đi bộ 
hoặc chạy nhanh hơn, thậm chí leo tường giống 
như “người nhện”.

thiết bị, nội dung thực tế ảo lên ngôi: Không 
phải vài chục năm nữa, ngay thời điểm hiện tại, 
thiết bị thực tế ảo đã phủ sóng rộng rãi khắp mọi 
nơi. Mặc dù vậy, nó chỉ dừng ở mức độ khám phá, 
thử nghiệm.

Smartphone lỗi thời: Đến năm 2035, người 
ta có thể sẽ cười vào bạn khi bạn khoe một chiếc 

smartphone. Thay vào đó, họ có thể mở các 
nội dung thực tế ảo từ một chiếc vòng đeo tay  
nhỏ bé.

Xe tự lái: Trong vòng 10 năm nữa, người ta 
sẽ ra đường với những chiếc xe có khả năng 
tự hành, kết nối Internet hoặc kết nối với nhau. 
Người ta mong rằng, với những chiếc xe sử 
dụng công nghệ cao, tỉ lệ tai nạn giao thông sẽ 
giảm tối đa trong tương lai.

robot trợ giúp việc nhà: Thực tế, người ta 
đã sử dụng robot khá nhiều trong nhà, đặc biệt 
ở Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng, 
các hãng công nghệ cần khoảng 15 năm nữa để 
biến nó thành người trợ giúp đắc lực thật sự của 
người dùng, hơn là để phô diễn công nghệ như 
hiện tại.

Con người kết nối với máy tính: Nếu con 
người có thể kết nối với máy tính vào năm 2045, 
chúng ta có thể sử dụng công nghệ tương tự 
để tạo ra những con người nửa máy. Tuy nhiên, 

thị trường CÔng nghệ
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pháp luật có cho phép nó tồn tại hay không vẫn 
là dấu hỏi lớn.

Điều khiển ngôi nhà bằng trí tuệ nhân tạo: 
Trí tuệ nhân tạo sẽ là người đầy tớ tận tụy của 
người dùng vào năm 2040. Người dùng hiện đã 
thấy những thiết bị sử dụng AI như Amazon Echo 
để điều khiển ánh sáng trong phòng và truy cập 
một số thông tin khác. Tuy nhiên, trong tương lai, 
AI sẽ được tích hợp sẵn, cho phép người dùng 
tương tác thật sự với ngôi nhà.

Du lịch không gian: Những công ty như Blue 
Origin của Jeff Bezos hay SpaceX của Elon 
Musk sẽ đưa người thường lên không gian vào 
năm 2050. Tuy nhiên, có thể nó vẫn chỉ là thú vui 
của giới nhà giàu.

Nguồn: Zing.vn

thị trường CÔng nghệ
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được biết, lò phản ứng 
nhiệt hạch có chi phí 
thấp hơn nhiều so với 
việc sử dụng nhiên liệu 

hóa thạch.
Lò phản ứng nhiệt hạch 

đang được thử nghiệm có tên 
dynomak. Mô hình này hoạt 
động với phương thức tương 
tự như cách mặt trời hoặc các 
vì sao phóng thích năng lượng, 
nghĩa là trong điều kiện nhiệt độ 
hoặc áp suất rất lớn, hạt nhân 
của các nguyên tử hóa học có 
khối lượng nhẹ, như hydro sẽ 
tan chảy, sinh ra nhiệt lượng 
lớn. Từ đó sẽ sản xuất ra điện.

Ông Thomas Jarboe, Giáo 
sư vật lý, cho biết: “Về bản chất 
đây là một nguồn năng lượng 
vô tận. Hơn nữa, đây cũng là 
nguồn năng lượng sạch bởi nó 
không có chất thải phóng xạ 
cũng như không phát thải hiệu 
ứng nhà kính. Đây quả thực là 
1 nguồn năng lượng lý tưởng” .

Theo các nhà nghiên cứu, 
kỹ thuật được sử dụng trong 
lò phản ứng nhiệt hạch sẽ 
tạo ra nguồn điện sạch với 
trữ lượng lớn. Ngoài ra, nhờ 
sáng kiến điều khiển dòng 
điện đi trực tiếp vào dòng 
plasma, công nghệ sản xuất 

điện nhiệt hạch của Đại học 
Washington còn giúp giảm 
đáng kể chi phí đầu tư. Các 
nhà khoa học cho biết nguồn 
điện nhiệt hạch sẽ sớm được 
đưa vào thực tiễn trong vài 
thập niên tới và hoàn toàn 
có thể cạnh tranh với nguồn 
nhiên liệu như dầu mỏ hay 
khí đốt.

Xây dựng các lò phản ứng 
nhiêt hạch là 1 dự án lớn đầy 
tham vọng thu hút các nhà 
khoa học và các nhà đầu tư từ 
25 quốc gia với trị giá nhiều tỷ 
USD.

Nguồn: VTV

sáng chế thành công 
lò Sản Xuất điện Sạch

các nhà nghiên cứu ở đại học WaShington 
(mỹ) đã Sáng chế loại lò phản ứng nhiệt 
hạch có khả năng Sản Xuất ra nguồn điện 
Sạch Với chi phí thấp.

thị trường CÔng nghệ
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Trong tương lai, công nghệ 
ghép nối não bộ với máy 
móc sẽ giúp trả lại lời nói 
cho những người bị mất 

giọng nói bởi bệnh bại liệt hoặc 
bởi các yếu tố khác như ung 
thư vòm họng, xơ cứng teo cơ 
một bên (ALS, hay còn gọi là 
bệnh noron vận động) và 
Parkinson.

Edward Chang, giáo sư về 

giải phẫu thần kinh tại Đại học 
California San Francisco (UCSF) 
và là tác giả của công trình, chia 
sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi 
có thể tạo ra một câu nói hoàn 
chỉnh dựa trên tín hiệu từ não 
bộ. Đây là minh chứng rõ ràng 
cho việc với công nghệ hiện nay, 
chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra 
thiết bị có thể giúp đỡ lâm sàng 
bệnh nhân bị mất giọng nói”.

Các thiết bị tổng hợp lời nói, 
như cái mà Stephen Hawking 
đã dùng, bao gồm việc đánh 
vần từng chữ một bằng cách 
theo dõi chuyển động của 
mắt hoặc cơ mặt. Chúng cho 
phép người dùng có thể nói 
được khoảng tám từ trong một 
phút so với trung bình từ 100 
đến 150 từ nếu nói một cách  
tự nhiên.

CÔNG NGHỆ BIẾN  
TíN HIỆu NÃO THàNH LỜI NóI,  

GIúP BỆNH NHâN BẠI LIỆT GIAO TIẾP 
công nghệ này được kỳ Vọng có thể 

mang lại tiếng nói cho những người 

mắc bệnh như parkinSon.

Các cảm biến được gắn vào 
não bộ của bệnh nhân.

thị trường CÔng nghệ
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Chang và các đồng nghiệp 
đã nhắm vào các vùng não bộ 
gửi đi các chỉ thị cần thiết cho 
viêc xác định vị trí của một 
chuỗi các chuyển động nối tiếp 
của lưỡi, môi, quai hàm và cổ 
họng trong quá trình nói.

Gopala Anumanchipalli, nhà 
khoa học về lời nói tại USCF và 
tác giả đầu tiên của dự án này, 
cho biết: “Chúng tôi cho rằng 
nếu các vùng não bộ đó mã 
hóa các tín hiệu thành chuyển 
động thay vì giọng nói, chúng 
tôi nên thử làm điều tương tự 
như vậy trong việc giãi mã các 
tín hiệu đó”.

Đội nghiên cứu đã tuyển 
năm tình nguyện viên đang 
sắp phải trải qua phẫu thuật 
thần kinh cho chứng bệnh 
động kinh. Trong công tác 
chuẩn bị cho ca phẫu thuật, 
các bác sĩ tạm thời cấy các 
điện cực vào não bệnh nhân 
để vạch ra vị trí các nguồn gốc 
của chứng tai biến. Trong lúc 

các điện cực đang được cấy, 
các tình nguyện viên được 
yêu cầu phải đọc lớn hàng 
trăm câu nhiều lần; trong khi 
đó các nhà khoa học sẽ ghi 
nhận lại hoạt động của vùng 
não chịu trách nhiệm cho việc 
tạo ra lời nói.

Bác sĩ Chang và các đồng 
nghiệp đã kết hợp các bản ghi 
âm với dữ liệu từ các cảm biến 
và thí nghiệm trước đó, để xác 
định đâu là tín hiệu điều khiển 
chuyển động của lưỡi, môi, 
hàm và thanh quản giúp tạo ra 
âm thanh.

Nhóm đã đào tạo một thuật 
toán học sâu và đưa vào đó tất 
cả các dữ liệu thu thập được. 
Nhờ sức mạnh của trí tuệ nhân 
tạo, thuật toán đã có khả năng 
giải mã các tín hiệu não biến 
đổi chúng thành các chuyển 
động ước tính của các bộ phận 
tạo ra âm thanh.

Cỗ máy hoạt động trên thuật 
toán này đã có thể thu thập tín 

hiệu não để tạo ra tiếng nói 
nhân tạo. Các nhà khoa học 
tuyển chọn 17.000 tình nguyện 
viên khác để nghe 101 câu nói 
nhân tạo này, và họ đã hiểu 
được 70% trong số chúng. Kết 
quả mặc dù chưa hoàn hảo 
nhưng rất đáng khích lệ, bác sĩ 
Chang nói.

Những lời nói được tạo ra 
bằng cách lập bản đồ hoạt 
động của não điều khiển các 
chuyển động tạo lời nói, rồi 
sau đó biến các chuyển động 
này thành âm thanh sẽ dễ 
dàng hơn so với việc tạo âm 
thanh trực tiếp từ tín hiệu não 
bộ, Stephanie Riès, nhà thần 
kinh học tại Đại học California, 
San Diego nhận xét.

Thành tựu mới nhất này mở 
ra cơ hội lấy lại được khả năng 
giao tiếp cho những người bị 
mất giọng nói bởi bệnh tật hay 
chấn thương.

Nguồn: khoahoc.tv

thị trường CÔng nghệ
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chế tạo thành công 
Masterbatch làM tăng tính năng 

của nhựa
mục tiêu của chương trình nhằm Xây Dựng 
quy trình công nghệ chế tạo maSterbatch 
làm tăng tính năng Và khả năng phân hủy 
Sinh học của một Số loại nhựa có chất 
lượng tương đương Sản phẩm nhập ngoại; 
Xây Dựng được quy trình ứng Dụng 
maSterbatch để Sản Xuất một Số Sản phẩm 
ngành nhựa làm tăng tính năng Và khả 
năng phân hủy Sinh học.

đã xây dựng quy trình công nghệ chế tạo 8 
loại masterbatch phụ gia trên thiết bị đùn 2 
trục vít công suất 30 kg/giờ. Đồng thời tiến 
hành chế tạo 10 tấn masterbatch phụ gia 

đáp ứng được chất lượng; đã xây dựng quy 
trình ứng dụng masterbatch phụ gia và chế tạo 
được 10 loại sản phẩm nhựa có khả năng phân 
hủy sinh học và tính năng tăng cường. 

Các masterbatch phụ gia được chế tạo là 
những phụ gia được sử dụng phổ biến trong 
ngành công nghiệp nhựa ở nước ta hiện nay. Vì 
vậy, khi chế tạo thành công masterbatch phụ gia 

các loại sẽ tạo ra một dòng sản phẩm mới đáp 
ứng một phần nhu cầu thị trường trong nước.

Quy trình công nghệ chế tạo masterbatch phụ 
gia các loại đưa ra trong đề tài là lần đầu tiên 
được nghiên cứu trong nước. Ngoài ra, với mỗi 
masterbatch phụ gia đều được xây dựng quy 
trình ứng dụng cho các sản phẩm nhựa cụ thể 
nhằm nâng cao khả năng phân hủy sinh học và 
tính năng của nhựa - đây là một hướng đi hoàn 
toàn mới, mang tính sáng tạo cao.

Việc chế tạo thành công sản phẩm masterbatch 
phụ gia giúp giải quyết được vấn đề cấp bách 
hiện nay liên quan đến sự phát triển của ngành 
nhựa nói chung và phụ gia nhựa nói riêng, liên 
quan đến vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu 
đầu vào để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung 
trên thế giới cũng như biến động giá cả trên thị 
trường thế giới hiện nay. Đề tài góp phần đáng 
kể vào việc hạ giá thành sản phẩm nhựa và tăng 
tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Nguồn: Trung tâm Truyền thông khoa học 
và công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ
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thị trường CÔng nghệ

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ: 
mứC đầu TƯ GIA TăNG

phát huY VaI trò  
Cầu nốI

Trong thời gian qua, thị 
trường KH&CN đã bước đầu 
phát huy vai trò cầu nối, gắn 
kết hoạt động KH&CN với sản 
xuất, kinh doanh. Bộ KH&CN 
đã chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương trình Chính 
phủ ban hành các văn bản quy 
định cơ chế khuyến khích, hỗ 
trợ hoạt động liên kết công - tư 

thực hiện các dự án đầu tư đổi 
mới công nghệ, xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp, công 
nhận, đăng ký lưu hành sản 
phẩm mới, công nghệ mới cho 
tổ chức, cá nhân thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu…

Cả nước hiện có 13 sàn giao 
dịch công nghệ đang hoạt động 
và một số sàn giao dịch đang 
trong giai đoạn xây dựng, vận 
hành thử nghiệm; 8 công viên 

phần mềm; 13 khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; 9 cơ 
sở ươm tạo công nghệ cao và 
vườn ươm DN công nghệ cao 
đã đi vào hoạt động; 50 vườn 
ươm công nghệ và DN KH&CN; 
các trung tâm ứng dụng và 
phát triển công nghệ ở 63 tỉnh, 
thành phố. Chưa kể, các hoạt 
động kết nối cung - cầu công 
nghệ, chợ công nghệ và thiết 
bị, chợ công nghệ và thiết bị 
trực tuyến, công tác hỗ trợ các 

đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế Và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp 
(Dn). theo đó, Việc phát triển thị trường khoa học Và 
công nghệ (kh&cn) là Vô cùng cần thiết.

Đầu tư công nghệ gia tăng
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địa phương, cơ quan, DN xây 
dựng phần mềm quản lý dữ liệu 
công nghệ tiếp tục được triển 
khai hiệu quả.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu về 
công nghệ liên tục được cập 
nhật bao gồm 2.000 nguồn 
cung, với 1.600 nguồn cung 
công nghệ từ viện, trường và 
400 nguồn cung từ các đơn vị, 
tổ chức nước ngoài; 412 nguồn 
cầu công nghệ; đã trình diễn, 
giới thiệu khoảng 800 nguồn 
cung công nghệ. Qua đó, hỗ trợ 
và ký kết thành công gần 150 
hợp đồng chuyển giao công 
nghệ, thỏa thuận hợp tác với trị 
giá gần 800 tỷ đồng.

Theo Bộ KH&CN, giai đoạn 
2015 - 2018, số lượng hợp 
đồng tư vấn, chuyển giao công 
nghệ đạt trung bình 3.000 hợp 
đồng/năm, tăng trưởng 12%/
năm; giá trị hợp đồng tư vấn, 
chuyển giao công nghệ trung 

bình 54,5 tỷ đồng/năm, có mức 
tăng trưởng 10%/năm. Bên 
cạnh đó, các trung tâm ứng 
dụng tiến bộ KH&CN đã làm 
chủ gần 300 công nghệ, 50% 
trung tâm đã tạo ra doanh thu 
trung bình trên 60 tỷ đồng/năm, 
lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng/
năm…

Đây là minh chứng cho thấy 
thị trường KH&CN đang khởi 
sắc, đồng thời phản ánh mức 
độ đầu tư vào công nghệ của 
DN đang ngày càng gia tăng. 
Mặc dù, công nghệ có thể 
chuyển giao trực tiếp từ bên 
cung sang bên cầu mà không 
cần có sự can thiệp của tổ chức 
trung gian (như sàn giao dịch 
công nghệ…).

Tuy nhiên sẽ rất rủi ro cho 
cả bên cung và cầu công nghệ 
nếu giao dịch không có bên 
thứ ba đảm bảo. Tổ chức trung 
gian vừa đảm bảo cho giao 

dịch công nghệ hoặc tài sản trí 
tuệ một cách công khai, minh 
bạch, khách quan, vừa hỗ trợ 
định giá công nghệ, tư vấn kỹ 
thuật, nhằm đảm bảo quyền lợi 
cho bên cung và bên cầu công 
nghệ.

Trao đổi với phóng viên Báo 
Công Thương, ông Đinh Văn 
Hiến - Tổng giám đốc Công ty 
Cơ điện đo lường tự động hóa 
DKNEC - cho rằng, nhà nước 
cần đẩy mạnh phát triển thị 
trường công nghệ. Trong đó, 
chú trọng phát triển đội ngũ tư 
vấn chuyên nghiệp, hình thành 
các trung tâm tìm kiếm và phát 
triển công nghệ để giúp các DN 
cung cấp và ứng dụng bắt tay 
nhau. Bên cạnh đó, ban hành 
các chính sách khuyến khích và 
hỗ trợ DN đầu tư nghiên cứu, 
đổi mới công nghệ.

Nguồn: Báo Công Thương

thị trường CÔng nghệ
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các khoản chi Tiêu dành cho nền Tảng ioT 
công nghiệp Trong sản xuấT 

sẽ VượT quá 12,4 Tỉ usd Vào năm 2024
ChI tIêu hàng năM Cho CáC 
nền tảng Iot CÔng nghIệp 
Cho Sản Xuất ĐượC dỰ báo 
Sẽ Vượt 12,4 tỷ uSd Vào năM 
2024, VớI tốC Độ tăng trưởng 
Kép hàng năM (Cagr) Là 40%.

Báo cáo công bố bởi tổ 
chức IoT Analytics, một tổ 
chức chuyên cung cấp 
thông tin hiểu biết về cạnh 

tranh thị thường trí tuệ thông 
minh dành cho internet vạn vật, 
M2M (Machine-to-Machine) sử 
dụng để kết nối các máy móc 
với nhau và nền công nghiệp 
4.0 cho thấy thị trường đang 
tăng tốc vào năm 2019 khi ngày 
càng nhiều nhà sản xuất công 
nghiệp ưu tiên chuyển đổi sang 
thành các công ty định hướng 
dữ liệu. Các khoản chi tiêu thị 
trường dành cho việc sản xuất 
các linh kiện rời cho tới năm 
2024 được xác định là lĩnh vực 
ưu tiên số một cho các nền tảng

Iot CÔng nghIệp trong 
Sản Xuất.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất 
linh kiện (ví dụ, trong ô tô, máy 
móc công nghiệp) phải đối mặt 
với áp lực chưa từng có (ví dụ: 
tùy chỉnh hàng loạt, giảm vòng 
đời sản phẩm) để chuyển đổi 
những gì họ thiết kế, xây dựng, 
bán và cung cấp dịch vụ trong 
khi vẫn cạnh tranh trong thế giới 
ngày càng kết nối, theo báo cáo 
đó chỉ ra.

Do đó, các nhà sản xuất rời 
rạc đang đầu tư vào các công 
nghệ mới tận dụng các khả 
năng có được của IoT, điện toán 
đám mây và phân tích dữ liệu 
lớn để tăng cường khả năng đổi 
mới và tối đa hóa lợi nhuận tính 
trên tài sản của họ.

Các nền tảng IoT công 
nghiệp cũng đang được triển 
khai như là xương sống trung 
tâm của các môi trường sản 
xuất này cho phép điều khiển từ 
xa, khả năng cảm biến liên tục 
từ thiết bị trên sàn nhà máy, cho 
phép truy cập vào các luồng dữ 
liệu mới và hỗ trợ các khả năng 
mới như khả năng bảo trì dự 
đoán.

“Mục tiêu chính là mang lại 
hiệu suất cao hơn trong các 
hoạt động sản xuất tại nhà máy, 
mang lại đầu ra chất lượng cao 
hơn và tăng lợi nhuận”, báo cáo 
lưu ý.

Trong khi phát triển báo cáo 
dài 155 trang này thì nhóm phân 
tích trong tổ chức IoT Analytics 
cho biết rằng họ đã nghiên cứu 
kỹ lưỡng hơn 150 công ty công 
nghệ hiện đang cung cấp các 
yếu tố công nghệ nền tảng IOT 
công nghiệp cho ngành sản 
xuất và đã xem xét 260 dự án 
IOT công nghiệp đã triển khai.

Các nguồn dữ liệu đầu vào 
khác được đưa vào thêm cho 
báo cáo này bao gồm các cuộc 
khảo sát từ các nhà cung cấp 

nền tảng IoT công nghiệp hàng 
đầu và người dùng cuối cũng 
như các cuộc phỏng vấn trong 
ngành và nhiều cuộc thảo luận 
chuyên gia tại các hội nghị IoT.

Trong vòng 2 đến 3 năm qua, 
các nhà sản xuất đã bắt đầu 
thức tỉnh và nhận ra rằng IoT và 
kỹ thuật số sẽ tác động rất lớn 
đến hoạt động kinh doanh của 
họ. Các công ty này đang ở một 
thời điểm quan trọng, thực hiện 
rất nhiều dự án IoT Proof-of-
Concept (POCs) công nghiệp, 
hiểu được những gì tốt cho 
hoạt động kinh doanh của họ 
và những gì không, theo ông, 
ông Knud Lasse Lueth, Giám 
đốc điều hành IoT Analytics 
cho biết.Đã trở thành một phần 
của các PoC này, các nền tảng 
IoT hiện nay đã ngày càng trở 
thành một phần trung tâm của 
giải pháp công nghệ tổng thể. 
Sử dụng các nền tảng IoT làm 
xương sống thống nhất, các 
OEM được chọn đã bắt đầu 
sinh ra lợi nhuận từ phần mềm 
cùng với sản phẩm vật lý thực 
tế mà họ đã bán trong nhiều 
năm qua, anh nói thêm.

Lueth cho biết ông hy vọng 
điều này sẽ trở thành một xu 
hướng lớn trong những năm 
tới, mặc dù ông dự đoán rằng 
sẽ mất một thời gian cho đến 
khi EaaS là một chủ đề chính 
trong ngành.

Nguồn: FutureIoT News, 
ngày 3/5/2019

thị trường CÔng nghệ
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hơn 50% ứng Dụng bằng Sáng chế của các 
công ty ấn độ tại hoa kỳ thuộc lĩnh Vực 
công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (ai), 
an ninh mạng, internet Vạn Vật (iot) Và điện 
toán đám mây.

Hiệp hội các công ty dịch vụ và phần mềm 
quốc gia (NASSCOM), cơ quan thương 
mại hàng đầu và phòng thương mại của 
ngành công nghiệp IT-BPM ở Ấn Độ, đã 

tiết lộ điều này trong một báo cáo được phát 
hành vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Bản báo cáo về “Các công nghệ mới nổi, Dẫn 
đầu làn sóng về sáng tạo IP tiếp theo cho Ấn Độ, 
ông lưu ý rằng trong bốn năm từ 2015 đến 2018, 
các công ty Ấn Độ đã nộp hơn 4.600 bằng sáng 
chế ở Hoa Kỳ, phần lớn (64,8%) là bằng sáng 
chế về công nghệ.

Trong số các bằng sáng chế công nghệ, tỷ lệ 
các công nghệ mới nổi đã tăng liên tục lên 56,3% 
trong giai đoạn 2017-2018 từ mức chỉ 38,3% 
trong năm 2015.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng AI dẫn đầu cuộc đua 
bằng sáng chế công nghệ mới nổi cả về tổng số 
bằng sáng chế. Từ năm 2015 đến 2018, khoảng 
330 bằng sáng chế AI đã được các công ty Ấn 
Độ nộp tại Mỹ. Tiếp theo là các bằng sáng chế 
được nộp trong an ninh mạng (193), IoT (107) và 
điện toán đám mây.

Các công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ cũng đang 
bắt kịp xu hướng. Trong cùng thời gian, họ đã 
nộp gần 200 bằng sáng chế ở Mỹ, phần lớn tập 
trung vào các lĩnh vực công nghệ mới nổi bao 
gồm xử lý hình ảnh, AI, an ninh mạng, công nghệ 
phương tiện và IoT.

ai, ioT chiếm hơn 50% 
số đơn xin cấp bằng sáng chế  

của ấn độ Tại hoa kỳ
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Đánh gIá Về ngành CÔng nghIệp Ip
NASSCOM, có hơn 2.100 công ty thành viên 

bao gồm cả các tổ chức đa quốc gia Ấn Độ và 
có sự hiện diện ở Ấn Độ, tin rằng Ấn Độ đang 
trên đường trở thành một trong những trung tâm 
hàng đầu cho đổi mới, nghiên cứu và phát triển. 
Do đó, cần thiết phải đánh giá được ngành công 
nghiệp sở hữu trí tuệ. Chủ tịch của NASSCOM, 
Debeve Ghosh cho biết báo cáo này là báo cáo 
đầu tiên trong loạt bài để hiểu cách các công ty 
công nghệ Ấn Độ đang tạo ra tài sản IP trên thị 
trường lớn nhất của chính mình.

Là một quốc gia, Ấn Độ có thể tăng cường 
hơn nữa tiềm năng của mình như là một trung 
tâm đổi mới thông qua nhiều khoản đầu tư vào 
nghiên cứu và hợp tác chiến lược. Chúng tôi tự 
tin rằng chúng tôi sẽ mở ra một làn sóng đổi mới 
và thông minh mới ở đất nước này, cô nói trong 
một tuyên bố truyền thông.

Khi tổng hợp báo cáo, tổ chức này cho biết 
nghiên cứu tập trung vào các bằng sáng chế 
được nộp bởi các công ty có trụ sở tại Ấn Độ. 
Lưu ý rằng thời gian cấp bằng sáng chế trung 
bình ở Mỹ là 22 tháng và gần 40% bằng sáng 
chế công nghệ được nộp trong giai đoạn 2015-
2018 đã được cấp kể từ tháng 2 năm 2019.

Các nhà làm phim hàng đầu cũng là các 
công ty hàng đầu của Ấn Độ, cụ thể là Reliance 
Industries Limited, Welspun Steel, Mahindra, 
Bharat Petroleum, Wipro, Tata Consultancy 
Services, HCL, và Infosys.

Iot ở ấn Độ
Trong lĩnh vực IoT, các mẫu ứng dụng bằng 

sáng chế được trích dẫn trong báo cáo bao gồm 
nghiên cứu liên quan đến khái niệm cấu hình các 
thiết bị IoT; một thiết bị khóa dựa trên khóa điện 
tử an toàn, dạng vault; một loạt các thiết bị liên 
lạc điện tử có thể đeo được; và giải pháp phân 
tích dữ liệu cho các doanh nghiệp thông minh.

Vào tháng 11 năm 2018, chính NASSCOM 
đã mở một trung tâm ưu việt dành cho IoT ở 
Gurugram, một thành phố nằm ở phía tây nam 
của New Delhi.

Trong buổi ra mắt, họ sẽ làm việc với các 
ngành công nghiệp và chính phủ theo hướng 

thúc đẩy đổi mới, cho phép nghiên cứu định 
hướng ngành, thúc đẩy việc áp dụng các quyết 
định dựa trên dữ liệu của các doanh nghiệp và 
cho phép phát triển tài năng và kỹ năng phù hợp.

Một thế gIớI Đang phát trIỂn Của 
CáC bằng Sáng Chế

NASSCOM cho biết phần lớn các bằng sáng 
chế được nộp lần đầu tiên ở Ấn Độ vì một cư 
dân ở Ấn Độ không được phép xin cấp bằng 
sáng chế bên ngoài Ấn Độ. Tuy nhiên, Hiệp ước 
Hợp tác Sáng chế (PCT) cho phép một nhà phát 
minh tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế cho một 
phát minh đồng thời ở từng quốc gia khác nhau 
trong rất nhiều các quốc gia khác bằng cách nộp 
đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế. Và Ấn Độ 
là một trong những quốc gia ký kết hợp đồng với 
PCT, theo báo cáo này cho hay.

Vào tháng 3 năm 2019, Tổ chức Sở hữu Trí 
tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố một báo cáo nói 
rằng các nhà đổi mới ở châu Á đã nộp hơn một 
nửa trong tổng số tất cả các đơn nộp bằng sáng 
chế lần đầu thông qua WIPO trong năm 2018 
trong đó có sự tăng trưởng đáng kế số đơn từ 
các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ và Cộng hòa 
Hàn Quốc.

Cũng trong báo cáo của WIPO, các công ty 
từ Ấn Độ đã nộp khoảng 2.013 đơn xin cấp bằng 
sáng chế so với 1.583 trong năm 2017.

Nguồn: FutureIoT News
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máy năng lượng mặT Trời  
Và hệ Thống lưu điện

Các nanoGrid là một hệ thống năng lượng mặt trời di động có thể tạo ra và lưu trữ năng lượng 
điện từ ánh sáng mặt trời và / hoặc cung cấp điện một chiều và sạc các thiết bị điện bất cứ 
nơi nào bất cứ lúc nào. Các nanoGrid trong đó bao gồm tấm pin mặt trời có thể gập lại và một 

hệ thống lưu trữ nặng 6kg, và kích thước là 50cm x 42cm . Các nanoGrid có thể cung cấp điện cho 
các thiết bị điện như máy tính, đèn LED, và điện thoại di động không chỉ trong một khu vực nguồn 
điện không dùng điện và dưới điều kiện thiên tai mà còn cho các hoạt động giải trí ngoài trời, vì nó 
được thiết kế tối ưu đảm bảo thuận tiện và thiết thực. 

ưu điểm và lợi thế cạnh tranh
So với các hệ thống năng lượng mặt trời lớn khác, hệ thống đề xuất quy mô nhỏ của chúng tôi 

có những ưu điểm sau đây.
1) Khả năng di chuyển
Các nanoGrid là một hệ thống di động nhỏ gọn với các tấm năng lượng mặt trời có thể gập lại 

(kích thước là 50cm x 42cm ) với tổng trọng lượng 3kg
2) Phát điện
Các nanoGrid không cần bất kỳ thiết bị, nhiên liệu hoặc đường dây truyền tải khác; nó chỉ cần 

ánh sáng mặt trời * để tạo ra điện.
* Xác minh rằng nó ổn định có thể sản xuất điện ngay cả trong bóng râm.
3) Độ bền và đáng tin cậy
Thử nghiệm độ bền uốn và độ rơi đã được tiến hành trong điều kiện thiên tai, và một số thử 

nghiệm vẫn đang tiếp diễn.
4) Chống thấm nước
Các nanoGrid là không thấm nước.
Do những ưu điểm trên, các nanoGrid có thể là một nguồn đáng tin cậy của năng lượng điện 

trong trường hợp thiên tai.
- Công suất điện thế hệ: 72W (tối đa)
- Số lượng lưu trữ: 200Wh
- Cấp điện: 120W (max)
Đơn vị chào bán:
Cơ quan: Văn phòng đầu tư và xúc tiến công nghệ của Nhật Bản

Địa chỉ: UNU HQs Bldg. 8F, 5-53-70, Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0001 
    Tel: +81-3-6433-5520  *  Fax: +81-3-6433-5530

Website: www.unido.or.jp

Công nghệ chào bán

thị trường CÔng nghệ
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Công nghệ khử trùng áp suất thấp mới
tổng quan công nghệ:
Công nghệ này dựa vào sự phá hủy các vi khuẩn, chứ không phải là loại bỏ thông qua ống lọc, 

hoặc là tiêu diệt các vi khuẩn đó trong quá trình xử lý hóa chất. Công nghệ này dựa trên một xy lanh 
nơi mà nước ô nhiễm được bơm vào và bơm vào hệ thống đó. Dòng nước thải của con sông được 
đưa vào 1 cái ống và được nén lại đằng sau một đầu của mạng lưới, và chỗ thoát nước đã làm sạch 
được đặt ở đầu còn lại. Các vi khuẩn gây bệnh và các vi sinh vật khác sẽ bị phá hủy trong quá trình 
này chứ không chỉ bị loại bỏ theo cách thông thường.Xy lanh này có thể được lau chùi và tái sử dụng 
nhiều lần. Xy lanh này dễ sản xuất và giá vừa phải, và có thể được sản xuất và phân phối với nhiều 
nhu cầu khả năng sử dụng khác nhau, từ hộ gia đình, công nghiệp, bệnh viện, các chương trình viện 
trợ, các dự án cứu trợ thảm họa…

Đặc điểm và đặc trưng công nghệ:
- Công nghệ này có một vài lợi thế so sánh:
- Cơ chế tự động diệt vi khuẩn: Cắt đứt màng tế bào của vi sinh vật sử dụng nhiều kỹ thuật đã được 

cấp bằng sáng chế.
- Dễ dàng sản xuất: Các nguyên liệu thô dễ dàng tìm kiếm, và quy trình sản xuất rất ít rủi ro về công 

nghệ.
- Đa dạng về kích thước: Xy lanh dung tích từ nhỏ tới lớn.
- Dễ dàng sử dụng: Dễ dàng lắp đặt vận hành
- Dễ dàng tái sử dụng: Dễ lau chùi vi khuẩn và các mẩu nhỏ trong xy lanh, sẵn sàng cho tái sử dụng.
hiệu quả chi phí: Có tiềm năng bán ở quy mô lớn và có lợi nhuận thuần trên mỗi món hàng cao.
- Tái chế: Thân thiện với môi trường.
- Không độc hại: Được làm từ những sản phẩm không độc hại không sử dụng các hóa chất.
- Không sử dụng điện năng: Phương pháp lọc dựa trên trọng lực hoặc áp suất.
- Thân thiện với môi trường và thân thiện với người sử dụng: Bảo vệ người dùng và môi trường.
Các ứng dụng tiềm năng:
Công nghệ này áp dụng cho những ngành công nghiệp sau: Các nhà sản xuất, đại lý tổng và đại lý 

bán lẻ trong các lĩnh vực về các hệ thống xử lý nước ví dụ:
- Hộ gia đình
- Công nghiệp (VD: nhà máy xử lý nước thải, nước bị nhiễm bẩn công nghiệp, bệnh viện và công 

nghiệp dược)
- Viện trợ nhân đạo
- Các mục đích quân sự (bộ đồ sinh tồn)
- Ngoài ra công nghệ này có thể được điều chỉnh lại cho mục đích khử trùng không khí.
Xu hướng thị trường và các cơ hội:
Công nghệ này có tính cạnh tranh trên thị trường sản xuất nước sạch toàn cầu bởi công nghệ này 

đơn giản nhưng có tính hiệu quả, chi phí sản xuất thấp, đơn giản sử dụng và kết quả ấn tượng. Với 
chi phí thấp và chất lượng nước sạch mà hệ thống này mang lại tính theo lượng nước được làm sạch 
trên mỗi đơn vị nước đã cho ra một chỉ số lợi nhuận lớn.

Các lợi ích dành cho khách hàng:
Công nghệ đơn giản và được thiết kế với khả năng tự sản xuất được và các nguyên liệu thân thiện 

với môi trường có thể tái chế được. Nó rất phù hợp với những ứng dụng không hòa mạng lưới điện 
và có thể dùng làm nước uống.

Nguồn: ipi-singopre

thị trường CÔng nghệ
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thị trường CÔng nghệ

Công nghệ tìm mua

Vải không dệt không thấm nướC  
Và hút ẩm

Chúng tôi đang quan tâm đến vải không dệt không thấm nước hydrophilic. Yêu cầu đối với sản 
phẩm và nhà cung cấp như sau:

- Vải không dệt được chế tạo từ sợi không thấm là các sợi polyethylene- terephthalate, PET hoặc 
các sợi vật liệu khác.

- Kỹ thuật xử lý vải không dệt bằng plasma tạo ra sợi vải thấm hút cao 
- Khả năng hấp thụ tối đa là 100% tính theo trọng lượng khô 
- Khả năng hút ẩm của sợi không thấm nước dưới 10% trọng lượng vải.
- Tỷ lệ sợi kháng nước trong chất liệu này là 90%   
- Góc tiếp xúc nước của loại sợi này là trên 120 độ
người tìm mua: Trưởng phòng kinh doanh. Mr. Phúc
Đơn vị: Công ty Tiến Phúc
Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Việt Á, 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

    Email: kd.tienphuc@gmail.com, tpsale@azatot.com, kd.azatot@gmail.com. 
    hotline: (+84)869.600.823, +(84)91558108
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thị trường CÔng nghệ

Công nghệ tìm mua máy tiện tự động trụC đơn Jy2025

Chúng tôi đang cần mua máy tiện trục đơn model JY2025 với các thông số kỹ thuật như sau:
- Số lượng dao: 5
- Số trục chân vịt: 2
- Đường kính gia công lớn nhất (mm): đường tròn Phi 20; lục giác (6 cạnh): 16; hình vuông: 14
- Chiều dài gia công lớn nhất của dao số 1: 35 mm
- Chiều dài gia công lớn nhất của dao số 5: 30 mm
- Đường kính lỗ khoan lớn nhất: Phi 10 mm
- Đường kính ren lớn nhất (cắt thép): M10
- Đường kính ren lớn nhất (cắt đồng): M12
- Tốc độ trục cam: 1,1 – 28 vòng/phút
- Biến đổi tốc độ cam quay: 15
- Tốc độ trục: 1830-6400 vòng/phút
- Mô tơ trục chính: 2 HP 1,5kw
Phụ kiện chuẩn kèm theo:
- 1 bộ hỗ trợ dẫn tiếp mẫu gia công 
- 1 bộ phủ bảo vệ dầu bắn
- 1 bộ ống kẹp
- Hệ thống phân dầu ly tâm tự động
- 1 bộ thiết bị làm mát
- 1 bộ hộp dụng cụ
- Hộp ốc vít: Phi 20 và Phi 25
- 1 bộ khí cụ chiếu sáng
người tìm mua: trần Ngọc Hoan 
Mobile: 038902930;
Email: tranngochoan2006@gmail.com
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máy rây rung 3 tầng
Dự án cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long đang tìm mua máy rây rung 3 tầng theo các 

thông số sau:

Năng suất 200-400 kg/h

Đường kính lưới 700mm

Công suất động cơ 0,75 kw (1HP)/380v

Nguồn điện 380 v

Kích thước máy (DxRxC) 1100x1100x50 mm

Đơn vị tìm mua: Phòng Dự án - Công ty TNHH Y TẾ 
DAIHUUM

trụ sở: Số 2, BT 10, phố Foresa, Tasco Xuân Phương, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà nội.

tel: (84-24) 666 42490
Mobile: 84-39 7600241

máy thái rau Củ quả đa năng mFC23
thông số kỹ thuật : 

•	 Công suất: 0.25.KW
•	 Đường kính cắt: 204mm
•	 Năng lực s/x: 120 kg/h
•	 Máy gồm 5 bé dao
•	 Dao thái lát 2,3,10 mm
•	 Dao thái sợi 3.5*3.5mm
•	 Dao thái hạt 10*10*10mm
•	 Dao thái chỉ 1.5mm
•	 Dao thái con cờ 5*8mm

Công dụng, đặc điểm:
•	 Máy thái rau củ quả MFC23 là thiết bị không thể thiếu được cho các nhà bếp công 

nghiệp, nhà hàng khách sạn chuyên phục vụ những bữa ăn chuyên nghiệp. Máy thái rau 
củ MFC23 có thể sử dụng đa năng với nhiều kiểu cắt khác nhau chuyên dùng cắt các loại 
rau, củ, quả…thành các loại lát, sợi, hạt lựu, hộp vuông, ...

•	 Toàn bộ máy có thiết kế bằng vật liệu nhôm chuyên dụng và inox đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm, dễ dàng trong việc vệ sinh. Máy có 6 bộ lưỡi dao khác nhau để thái các 
dạng khác nhau như: dạng sợi, lát, con chì, hạt lựu, băm… 

Đơn vị tìm mua: Công ty CP điện tử điện máy Thăng Long
Số 94, ngõ 1277, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
dientudienmaythanglong@gmail.com
02462.884.585

mailto:dientudienmaythanglong@gmail.com
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máy Cô quay Chân không hei - Vap Core
 

  thông số kỹ thuật: 

•	 Tốc độ quay 10-280 rpm
•	 Hiển thị màn hình 3.5’’ LCD
•	 Tự động ngắt nhiệt khi nhiệt độ quá nhiệt độ cài 

đặt 5oC
•	 Thể tích bình cô quay từ 50mL đến 5L
•	 Cấu hình nâng tay hoặc nâng motor

  ưu điểm: 
Màn hình kĩ thuật số giúp theo dõi giá trị hiện tại và nút điều chỉnh 
riêng biệt để hiển thị giá trị cài đặt

•	 Bảng điều khiển chống nước theo IP42 bảo vệ 
mạch điện 

•	  2 nút điều khiển riêng biệt điều khiển tốc độ quay và gia nhiệt có vòng đèn LED sáng 
giúp trực quan

•	 Có tính năng khóa giúp tránh bị thay đổi thông số không mong muốn

Đơn vị tìm mua: 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

máy khuấy Cơ hei-torque Core 
thông số kỹ thuật: 

•	 Mômen xoắn cực đại 40 Ncm

•	 Tốc độ khuấy 2.000 vòng/phút

•	 Độ nhớt lên đến 10.000 mPas

•	 Một nút điều khiển để cài đặt tốc độ quay - khởi động / 
dừng chức năng

•	 Chức năng hẹn giờ

•	 Cho phép hoạt động với tốc độ tối đa trong thời gian 
ngắn

  ưu điểm: 
•	 Bộ ngàm kẹp đường kính lớn (10 mm) cho phép sử dụng các cánh khuấy lớn và bộ 

công cụ VISCO JET®

•	 Hỗ trợ nhiều ứng dụng như đồng hóa mẫu, phân tán, hòa tan các chất kết tụ và nhiều 
hơn nữa

Đơn vị tìm mua: 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

mailto:info@tegent.com.vn
mailto:info@tegent.com.vn
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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


