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NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM: 
KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN

NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
VIỆT NAM (AI4VN) DIỄN RA 
TRONG 3 NGÀY 14, 15, 
16/8/2019 TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. 
CHƯƠNG TRÌNH DO BỘ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN), 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
HÀ NỘI CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ 
VNEXPRESS TỔ CHỨC.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Với chủ đề “Đẩy mạnh phát 
triển hệ sinh thái Trí tuệ 
nhân tạo”, chương trình 
AI4VN 2019 diễn ra theo 

mô hình mở, là nơi kết nối và tụ 
hội của các thành tố trong cộng 
đồng AI. Với nhiều hoạt động 
thuyết trình, thảo luận, workshop, 
triển lãm, biểu diễn công nghệ, 
cuộc thi hackathon..., AI4VN 
2019 quy tụ hàng trăm bộ óc trí 
tuệ Việt trong lĩnh vực AI trong 
và ngoài nước nhằm định hướng 
phát triển cho ngành công 
nghiệp AI Việt Nam. Trong ngày 
14/8/2019, công chúng đã nghe 
4 bài giảng đại chúng về các chủ 
đề: “Blockchain hóa - một làn 
sóng mới trong kỷ nguyên dữ 
liệu lớn”, “Liệu máy có thể học 
suốt đời hay không? Tổng quan 
về cách tiếp cận Bayes”, “Các bài 
toán tối ưu trong lĩnh vực 
logistics: phương pháp giải và 
công cụ phần mềm”, “AI trong an 
ninh mạng”. Trong ngày 15, 16/8 
là các tham luận của các nhà 
công nghệ và khởi nghiệp hàng 
đầu thế giới và Việt Nam. Các 
phần thuyết trình sẽ mang đến 
cho cộng đồng nghiên cứu và 
phát triển AI tại Việt Nam những 

tinh thần tự tôn dân tộc, trên cơ sở 
khắc phục được nhược điểm của 
người Việt đó chính là sự kết nối, 
chia sẻ. Vì những lý do đó, Ngày 
hội AI4VN 2019 diễn ra trong 3 
ngày, mong muốn kết nối những 
người Việt làm về AI liên kết lại, 
khơi gợi tình yêu khoa học, đặc 
biệt về AI trong giới trẻ, tập trung 
đào tạo nguồn nhân lực về AI...”.   
Ngoài khu vực sân khấu chính, 
Ngày hội AI4VN còn tổ chức 10 
hội thảo chuyên đề chia theo từng 
lĩnh vực như AI trong du lịch, y tế, 
giáo dục, công nghệ tài chính... 
AI4VN cũng dành riêng khu vực 
đặc biệt để triển lãm và trình diễn 
công nghệ AI với hàng chục gian 
hàng theo chủ đề.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
công nghệ Việt Nam

xu hướng, báo cáo và hướng đi 
phát triển AI trong các ngành công 
nghiệp; bài học kinh nghiệm của 
các quốc gia trong phát triển hạ 
tầng kỹ thuật, và hàm ý chính sách 
cho Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước 
vào kỷ nguyên số với rất nhiều 
cái “không” ở trong tay. Chúng ta 
chưa có nhiều dữ liệu lớn, chúng 
ta chưa có nguồn lực thực sự mạnh 
về AI, chúng ta chưa có cơ sở hàng 
đầu thế giới về AI, chúng ta chưa 
chưa có nhiều doanh nghiệp làm 
về AI, chúng ta chỉ có sự quyết tâm 
trong tay và ước mơ hoài bão lớn. 
Vậy làm thế nào để biến ước mơ 
hoài bão đó trở thành sức mạnh, 
chúng tôi nghĩ chúng ta chỉ có 
một kinh nghiệm về thành công 
trong các cuộc chiến trong lịch 
sử không bằng những công nghệ 
mới nhất, không bằng vũ khí hiện 
đại nhất mà bằng sự hội tụ, sự 
đoàn kết, tận dụng sức mạnh của 
từng cá nhân. Với tinh thần đó 
chúng tôi mong muốn rằng đối 
với các công nghệ số, đối với AI, 
chúng ta sẽ lại làm được một điều 
tương tự, khơi dậy lòng yêu nước, 

Sự kiện có sự tham gia trưng bày 
của các công ty công nghệ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
phát biểu tại sự kiện.

TA Stefano Ermon (ĐẠi học Stanford, 
Mỹ) thuyết trình tại sự kiện
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

HIỆP ĐỊNH EVFTA: 
CƠ HỘI ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT TIẾP NHẬN 

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TỪ CHÂU ÂU

Ngày 27/8/2019, tại Hà Nội, Bộ 
Công Thương đã phối hợp 
với Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội nghị “Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 
- Các cam kết quan trọng về sở hữu 
trí tuệ và những điều cần lưu ý”.

 Việt Nam kiên định thúc đẩy 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế

 Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
cho biết, EVFTA là một hiệp định 
dự kiến có nhiều đóng góp tích 
cực cho tăng trưởng xuất khẩu 
cũng như quá trình đa dạng hóa 
thị trường và mặt hàng xuất khẩu 
cho Việt Nam. Với EVFTA, ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực, 85,6% số 
mặt hàng, tương đương 70,3% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang EU sẽ được hưởng thuế 0%. 
Sau 07 năm, 99,2% số mặt hàng sẽ 
được hưởng thuế 0%, tương đương 
99,7% kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam. 

THEO ÔNG CHU NGỌC ANH - BỘ 
TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ, VIỆC THỰC THI CÁC HIỆP 
ĐỊNH FTA NÓI CHUNG VÀ HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM 
VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) NÓI 
RIÊNG SẼ THU HÚT ĐƯỢC CÁC 
NGUỒN VỐN FDI CHẤT LƯỢNG CAO, 
VỚI TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN. 
ĐẶC BIỆT, ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐỂ 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ 
TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO CÁC 
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TỪ CHÂU ÂU 
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT 
LƯỢNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
CỦA MỖI DOANH NGHIỆP.

 Với những hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới, phạm vi 
không chỉ dừng ở các cam kết mở 
của thị trường hàng hóa. Hiệp 
định EVFTA là một Hiệp định toàn 
diện, chất lượng cao, điều chỉnh 
rất nhiều vấn đề khác nhau, trong 
đó có vấn đề sở hữu trí tuệ. “Bước 
ký kết Hiệp định EVFTA mới chỉ là 
khởi đầu cho một chặng đường 
mới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều 
việc phải làm, đặc biệt là phê 
chuẩn Hiệp định này và chuẩn 
bị ngay các bước để có thể triển 
khai hiệu quả, đem lại lợi ích thiết 
thực cho người dân và doanh 
nghiệp hai bên”, Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh nhấn mạnh.

 Hiệp định EVFTA mang lại 
nhiều cơ hội tiếp cận thị trường

 Chia sẻ với báo chí về Hiệp 
định EVFTA, ông Chu Ngọc Anh - 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho biết, Hiệp định được kỳ 
vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu bảo 
hộ của chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ. Việc thi hành các nghĩa vụ 
theo Hiệp định sẽ tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp, bao gồm 
cả các doanh nghiệp Việt Nam có 
thể xác lập và bảo vệ thành quả 
đầu tư cho hoạt động sáng tạo, 
từ sáng tạo đổi mới công nghệ, 
mẫu mã, bao bì đến nhãn hiệu 
sản phẩm và dịch vụ một cách dễ 

dàng và hiệu quả hơn. 
Điều này sẽ có nhiều 
tác động tích cực đến 
hoạt động thu hút đầu 
tư nước ngoài cũng 
như thương mại của 
Việt Nam.

Cũng theo Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh, Hiệp 
định EVFTA sẽ mang lại 

nhiều cơ hội tiếp cận thị trường 
các nước EU, tuy nhiên, để khai 
thác được thị trường rộng lớn 
này, các doanh nghiệp cần nắm 
vững và đáp ứng các quy định về 
bảo hộ, khai thác, thực thi quyền 
sở hữu các tài sản trí tuệ và các 
quy định về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại của EU. Điều 
này đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải chú trọng nâng cao nhận 
thức về lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
cũng như không ngừng đổi mới 
sáng tạo, cải thiện năng lực công 
nghệ nội tại và năng lực hấp thụ 
công nghệ mới, tiên tiến để nâng 
cao chất lượng sản phẩm của 
mình.

 Bên cạnh đó, tại thị trường 
trong nước, xu hướng về tăng 
cường bảo vệ quyền SHTT với 
những quy định về việc chống 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
nghiêm minh hơn có thể khiến 
doanh nghiệp của Việt Nam nếu 
không nhận thức rõ nguy cơ, sẽ 
phải chịu gánh nặng đối với các 
thủ tục kiểm soát (ví dụ như kiểm 
soát tại biên giới), đặc biệt là khi 
bị rơi vào tranh chấp, kiện tụng.

Nguồn: Báo điện tử Vnmedia
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ĐIỂM TIN KH&CN

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DIỄN ĐÀN BMF2019: 
VINH DANH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG 
SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG 
NUNG - VẬT LIỆU XANH CHO CUỘC SỐNG XANH
Ngày 20/8/2019 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của 
Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) và Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP), Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam 
phối hợp với Ban Quản lý Dự án Tăng cường 
sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt 
Nam tổ chức Hội thảo khởi động chuẩn bị 
cho Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng 
(BMF2019): “Vinh danh các điển hình tiên tiến 
trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không 
nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” dự 
kiến sẽ tổ chức vào tháng 11/2019.

Nội dung Diễn đàn sẽ bao gồm 2 phần và được 
phát sóng trên truyền hình:

Phần 1: Diễn đàn tham luận với chủ đề: “Các giải 
pháp sáng tạo để thúc đẩy phát triển vật liệu xây 
không nung bền vững”

Phần 2: Lễ “Vinh danh các điển hình tiên tiến 
trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung 
- Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
truyền thông KH&CN - Vụ KH&CN các ngành KTKT

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
(UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) và 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam phối hợp tổ chức 
Lễ công bố “Sách Vàng Sáng tạo 
Việt Nam” năm 2019, gồm 74 
công trình, giải pháp sáng tạo 
tiêu biểu về KH&CN.

Đây là hoạt động nhằm thiết 
thực kỷ niệm 74 năm Cách 

mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 
và chào mừng Đại hội đại biểu 
toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 
IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời 
cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự 
trân trọng đối với các tổ chức, cá 

VINH DANH 74 CÔNG TRÌNH TRONG SÁCH VÀNG 
SÁNG TẠO VIỆT NAM 2019

nhân tiêu biểu có đóng góp hiệu 
quả trong hoạt động KH&CN, khơi 
dậy niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần 
đam mê lao động sáng tạo của 

người Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 
KH&CN
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BÌNH PHƯỚC PHÁT ĐỘNG 
CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOCON MINI

Vừa qua, Tập đoàn tự 
động hóa Omron (Nhật Bản) 
đã chính thức đưa vào hoạt 
động 2 Trung tâm công nghệ 
tự động hóa (Automation 
Technology Center - ATC) đầu 
tiên tại TP.HCM và Hà Nội. Mỗi 
ATC được đặt tại vị trí trung 
tâm TP.HCM và Hà Nội với 
hàng chục kỹ sư giải pháp tự 
động hóa tập trung nghiên 
cứu và phát triển việc ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết 
nối vạn vật (IoT) và công nghệ 
robot trong sản xuất công 
nghiệp.

Sáng ngày 24/8, tại Trường 
THPT Chuyên Quang Trung, Sở 
KH&CN tỉnh Bình Phước đã tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức phát 
động Cuộc thi Sáng tạo Robocon 
mini cấp tỉnh năm 2019 với chủ 
đề “Chinh phục quả điều vàng”.

Mục đích tổ chức Cuộc thi 
này nhằm tạo sân chơi sáng 

tạo Robocon cho đối tượng là 
các em học sinh, sinh viên trong 
các trường cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và các trường 
trung học phổ thông trên địa 
bàn tỉnh. Khơi dậy tiềm năng và 
phát huy tư duy sáng tạo khoa 
học công nghệ và kỹ năng tiếp 
cận với cuộc cách mạng 4.0 cho 
thế hệ trẻ. Giúp các bạn trẻ yêu 
khoa học công nghệ có dịp giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đua 

sáng tạo để nâng cao kiến thức 
và kỹ năng thực hành trong học 
tập và nghiên cứu khoa học, ứng 
dựng công nghệ tiên tiến để sáng 
tạo ra các mô hình sản phẩm hữu 
ích cho cuộc sống.

Nguồn: Sở KH&CN Bình Phước

OMRON KHAI TRƯƠNG “TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 
TỰ ĐỘNG HÓA” TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI

Những sản phẩm và giải pháp 
mà Omron trưng bày tại ATC 

sẽ giúp khách hàng và các đối 
tác hiểu rõ hơn về những công 
nghệ cốt lõi của mô hình nhà máy 
thông minh (Smart Factory), một 

mô hình đang ngày càng trở nên 
phổ biến trong kỷ nguyên chuyển 
đổi số và Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4.

Nguồn: Báo khoa học 
 phổ thông
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VIỆT NAM CÓ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI QUANG ĐẦU 
TIÊN CỦA ĐÔNG NAM Á

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN CHO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nhà máy sản xuất sợi thủy 
tinh phục vụ cho việc sản xuất 
cáp quang của Tập đoàn VNPT 
tại Bắc Ninh được khánh thành 
ngày 15/8, đưa Việt Nam trở 
thành nước đầu tiên tại khu vực 
Đông Nam Á sản xuất được vật 
liệu này.

Với tổng số vốn đầu tư lên 
tới 380 tỉ đồng, nhà máy có 

công suất thiết kế 3,2 triệu km sợi 
quang/năm, sử dụng công nghệ 
mới nhất thế giới. Dây chuyền 
sản xuất chính (tháp kéo sợi) do 
NEXTROM (Phần Lan) cung cấp.

Các thiết bị kiểm tra chất 
lượng, đo lường sản phẩm 

được nhập của Hãng PK (Mỹ). 
Phôi đầu vào và công nghệ sản 
xuất sợi quang được Tập đoàn 
SUMITOMO (Nhật Bản) chuyển 
giao. Đặc biệt nhà máy được 
xây dựng để đáp ứng tiêu chuẩn 
sạch quốc tế cấp độ 6 do Công 
ty TAIKISHA (Nhật Bản) thiết kế 
và thi công theo hình thức chìa 
khóa trao tay EPC.

Đây cũng là nhà máy đầu 
tiên của POSTEF áp dụng mô 
hình sản xuất thông minh, 
xưởng thông minh và đạt mục 
tiêu nhà máy thông minh vào 
năm 2020.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam

ĐIỂM TIN KH&CN

 “Việt Nam - điểm đến cho 
Đổi mới sáng tạo” là chủ đề của 
sự kiện Hội nghị phát triển dịch 
vụ công nghệ thông tin Việt 
Nam 2019, diễn ra từ ngày 23 
đến 25-10-2019. Sự kiện này 
do Liên minh xuất khẩu Dịch vụ 
Công nghệ thông tin Việt Nam 
(VNITO), Công viên phần mềm 
Quang Trung (QTSC) và Trung 
tâm xúc tiến thương mại và đầu 
tư ITPC đồng tổ chức.

Hội nghị lần này nhấn mạnh 
mục tiêu lâu dài của Việt 

Nam là trở thành Trung tâm về 
đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông 
- Nam Á. Hội nghị sẽ giới thiệu 
những giải pháp về trí tuệ nhân 
tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), 
dữ liệu lớn (big data), IoT, chuyển 
đổi số và nhân lực công nghệ 

thông tin. Sự kiện này cũng là 
nơi cung cấp những thông tin, 
số liệu và đánh giá về thị trường 
công nghệ thông tin Việt Nam 
từ các tổ chức uy tín trên thế 
giới, đồng thời tạo ra nhiều cơ 

hội hợp tác thông qua các hoạt 
động kết nối giữa các công ty 
công nghệ thông tin Việt Nam 
với khách hàng tiềm năng trong 
và ngoài nước.

Nguồn: Báo Nhân dân
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CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thời gian: Từ 10/09 đến 12/09/2019

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

Quy mô dự kiến: 40 gian hàng.

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

Nguồn: NASATI

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
 (TECHMART MEKONG 2019) 

Thời gian: Từ 22/10 đến 23/10/2019

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

Quy mô dự kiến: 250 gian hàng.

Mục tiêu:

- Giới thiệu các công nghệ và thiết bị về công nghệ sinh học, hoá học, công nghệ thông tin, tự động hóa, 
cơ giới hoá, chế biến - bảo quản nông sản và thực phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, bảo 
vệ môi trường nhằm nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa.

- Giới thiệu các sản phẩm mới (kết quả của nghiên cứu và triển khai) phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, bảo vệ môi trường; phục vụ công tác quản lý.

Nguồn: NASATI

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA THÀNH CÔNG 
THUỐC PEGFILGRASTIM PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Đây là kết quả của Dự án 
“Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ sinh học để sản 
xuất thuốc Peginterferon 

lambda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu 
chuẩn Châu Âu” thuộc Chương 
trình Quốc gia phát triển công 
nghệ cao đến năm 2020 do Bộ 
Khoa học và Công nghệ quản lý.

Thông tin được đưa ra tại buổi 
họp Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu cấp Nhà nước do Văn phòng 
Các chương trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN) quốc gia, Bộ 
KH&CN tổ chức ngày 20/8 mới 
đây.

Theo TS. Đỗ Minh Sĩ - Chủ 
nhiệm Dự án, Dự án được triển 
khai từ tháng 4 năm 2014 đến 
tháng 4 năm 2019 với mục 
tiêu nghiên cứu và sản xuất 
thành công Pegfilgrastim dùng 
trong điều trị giảm bạch cầu, 
Peginterferon lambda 1 dùng 
trong điều trị viêm gan B, C; 
hoàn thiện quy trình công nghệ 
sản xuất Peglamda 120/180/240 
mcg đạt tiêu chuẩn chất lượng 
theo dược điển Châu Âu, quy mô 
30.000 bơm tiêm/lô; hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản xuất 
Peglamda 6mg đạt tiêu chuẩn 
chất lượng theo dược điển Châu 
Âu, quy mô 2.500 bơm tiêm/lô; 
đồng thời thương mại hóa thành 
công các sản phẩm.

Tính đến nay, Dự án đã đạt 
được cơ bản các mục tiêu đặt ra 
về khối lượng, chủng loại các sản 
phẩm theo đặt hàng gồm nguyên 
liệu Peginterferon lambda 1, 
nguyên liệu Pegfilgrastim, sản 
phẩm Peglamda và Pegcyte và 

các quy trình công nghệ sản xuất 
Peglamda, Pegcyte.  Sản phẩm 
Peglamda (Peginterferon lamda 
1) đã được ứng dụng tại Bệnh 
viện 108 (năm 2015); sản phẩm 
Pegcyte (Pegfilgrastim) được sử 
dụng tại Bệnh viện K và các bệnh 
viện khác và bước đầu xuất khẩu.

Pegfilgrastim là hoạt chất 
được bác sỹ chỉ định dùng cho 
những bệnh nhân điều trị hóa trị 
liệu độc tế bào gốc do mắc các 
bệnh ác tính. Nó có tác dụng rút 
ngắn thời gian giảm bạch cầu 
trung tính và giảm tỷ lệ sốt do 
hạ tỷ lệ bạch cầu trung tính. Hoạt 
chất này cũng được dùng để kích 
thích tủy xương sản xuất tế bào 
máu mới. Thuốc được dùng theo 
đường tiêm dưới da, thường là 
tiêm một lần trong mỗi chu kỳ 
hóa trị.

Theo thông tin từ Công ty 
Cổ phần Công nghệ sinh học 
Dược Nanogen, hiện nay giá của 
Pegfilgrastim do Công ty sản 
xuất có giá khoảng 5 triệu đồng, 
trong khi trên thị trường sản 

phẩm cùng loại có giả khoảng 13 
triệu đồng.

Công ty Nanogen có thể sản 
xuất thành công một số sản phẩm 
sinh dược phẩm là một tín hiệu 
rất đáng mừng cho công nghiệp 
dược nước ta. Bởi xây dựng mô 
hình sản xuất protein có hoạt 
tính tái tổ hợp ứng dụng sản xuất 
thuốc sinh học chữa các căn bệnh 
nan y là một công nghệ rất khó 
thực hiện, ngành hóa dược cũng 
đang tìm giải pháp. Nếu nắm chắc 
công nghệ này, trình độ khoa học 
kỹ thuật của các cán bộ khoa học 
kỹ thuật trẻ ở Việt Nam sẽ tiếp cận 
với trình độ trên thế giới.

Dự án thành công cũng sẽ giúp 
cung cấp cho thị trường Việt Nam 
các sinh phẩm, liệu pháp điều 
trị có chất lượng bảo đảm và giá 
thành cạnh tranh góp phần bình 
ổn thị trường dược phẩm. Theo 
các chuyên gia, đây cũng là một 
minh chứng thể hiện 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông KH&CN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN VỪA 
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THÀNH CÔNG THUỐC PEGFILGRASTIM PHỐI 
HỢP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ.
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CÔNG NGHỆ TẠO CHẤT PHỦ BỀ MẶT VÁN NHÂN TẠO
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY 
CÓ RẤT NHIỀU CÁC LOẠI SƠN 
PHỦ DÙNG TRONG NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ, 
NHƯ SƠN GỐC PE, SƠN GỐC PU, 
SƠN GỐC U-F, SƠN U-M-F, SƠN 
GỐC M-F, CHẤT PHỦ GỐC 
AMINE, SƠN POLYESTER, SƠN 
ACRYLIC, SƠN SILICONE,..., 
NHỮNG LOẠI SƠN NÀY ĐƯỢC 
DÙNG CHỦ YẾU CHO CÁC SẢN 
PHẨM TỪ GỖ NGUYÊN, NHƯNG 
RẤT ÍT LOẠI SƠN CHUYÊN DÙNG 
CHO VÁN NHÂN TẠO.

Việc nhập khẩu thiết bị kèm 
theo công nghệ sản xuất 
là điều mà không ít doanh 
nghiệp chế biến gỗ mong 

muốn, trong sản xuất sơn phủ 
cho gỗ hay ván nhân tạo cũng 
vậy. Thực tế hiện nay, cũng có 
một số loại hình công nghệ sản 
xuất sản phẩm thông dụng, 
nước ta có thể nhập khẩu được. 
Tuy nhiên, trong quá trình sản 
xuất khi có sự thay đổi về 
nguyên liệu, chủng loại sản 
phẩm... thì để có được khả năng 
chuyển giao tiếp của đối tác 
nước ngoài, chúng ta có thể lại 
phải mua tiếp công nghệ, mà 
vật liệu sơn phủ đồ gỗ hay ván 
nhân tạo thì đương nhiên sẽ 
phải thay đổi thường xuyên 
theo các đơn hàng.

Vì thế, nhóm nghiên cứu 
tại trường Đại học Lâm nghiệp 
do PGS.TS. Cao Quốc An làm 
chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu công nghệ tạo chất 
phủ bề mặt ván nhân tạo” từ năm 
2015 đến năm 2016.

Mục tiêu của nghiên cứu 
nhằm tạo chất phủ bề mặt sản 
phẩm ván nhân tạo để sản xuất 

đồ mộc, chất lượng phù hợp với 
TCVN, đáp ứng được yêu cầu đồ 
mộc xuất khẩu, giá thành thấp. 
Từ đó hạn chế sự phụ thuộc vào 
nguồn nguyên phụ liệu nhập 
khẩu, chủ động nguồn nguyên 
liệu trong nước, xây dựng công 
nghiệp chế biến gỗ thành ngành 
sản xuất có công nghệ tiên tiến, 
hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng 
cao giá trị của sản phẩm ngành 
lâm nghiệp.

Qua quá trình nghiên cứu, đề 
tài đã tạo được sản phẩm sơn 
Alkyde QA18 và sơn PU QA19 
với tỷ lệ thành phần nguyên liệu 
chính, phụ gia, chất độn và quy 
trình sử dụng chúng trong trang 
sức sản phẩm gỗ sản xuất từ ván 
ghép thanh; kết quả cho thấy 
chất lượng màng trang sức đáp 
ứng được các tiêu chuẩn trong 
nước và nước ngoài về tính chất 
hóa học, vật lý, hóa học. Qua đó 
góp phần tạo nguồn nguyên liệu 
phụ trợ trong nước, giảm mức độ 
phụ thuộc vào nhập khẩu.

Sản phẩm sơn Alkyde QA18 
và sơn PU QA19 có hàm lượng 
các chất hữu cơ tự do dễ bay hơi 
(VOC) trong giới hạn cho phép 

theo tiêu chuẩn châu Âu. Về giá 

thành sản phẩm sơn, thông qua 

một số chi phí chủ yếu, giá thành 

sơn Alkyde QA18 là 43.200 đồng/

kg sơn lớp phủ và 38.395 đồng/kg 

sơn lớp lót. Giá thành sản xuất sơ 

bộ sơn PU QA19 là: 52.946 đồng/

kg sơn lớp phủ và 50.155 đồng/

kg sơn lớp lót.

Thông qua quá trình tạo sơn 

Alkyde QA18 và sơn PU QA19, 

so sánh với thực tế sản xuất hiện 

nay, kết quả cho thấy giá thành 

sản xuất giảm xuống 7-10% so với 

quy trình tạo sản phẩm cùng loại 

hiện nay đang áp dụng tại một số 

doan nghiệp khảo nghiệm.

Kỹ thuật sơn phủ sơn Alkyde 

QA18 và sơn PU QA19 ngoài có 

tính ưu việt về chất lượng, giá 

thành sản phẩm gỗ sản xuất từ 

ván ghép thanh và MDF được 

trang sức từ 2 loại sơn này có giá 

thành khâu sơn giảm 8-10% so 

với thực tế hiện nay.

Nguồn: Cục Thông tin  
KH&CN quốc gia
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CẢI TIẾN VẬT LIỆU 
SẢN XUẤT PIN MẶT TRỜI

xuất các tấm phim kim loại bên 
trong các gói snack và các hợp 
chất organoflourine trong đó 
cũng là chất nền tạo ra lớp chống 
dính của nồi, chảo quen thuộc. 
Các lớp organofluorine này 
thường chỉ cần một lượng rất ít 
(khoảng 10 phần tỉ mét tính theo 
độ dày) để phát huy tác dụng.

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

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

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

Nguồn: Báo khoa học  
và phát triển

CÁC NHÀ KHOA HỌC THUỘC 
KHOA HÓA HỌC, ĐẠI HỌC 
WARWICK ĐÃ TÌM RA PHƯƠNG 
PHÁP MỚI TRONG SẢN XUẤT 
CÁC TẤM PIN MẶT TRỜI THẾ HỆ 
MỚI VỪA BỀN VỮNG HƠN VỪA 
CÓ GIÁ THÀNH RẺ HƠN.

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

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

Nhóm ba nhà khoa học tại Đại 

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

Nghiên cứu được đăng tải trên 
Materials Horizons với tiêu đề “Sự 
lắng đọng có chọn lọc của màng 
bạc và đồng bằng phương pháp 
điều chế hệ số ngưng tụ”. Dự án 
nghiên cứu đã kêu gọi thành 
công 1.15 triệu bảng (hơn 300 tỉ 
đồng) từ Hội đồng Nghiên cứu Kỹ 
thuật và Vật lý Vương quốc Anh.

Hatton và Varagnolo đã phát 
hiện ra rằng khi được xử lý bốc 
hơi nhiệt, bạc và đồng không 
hề co lại trên các tấm phim tạo 
hình chứa các hợp chất được flo 
hóa mạnh. Phương pháp bốc hơi 
nhiệt (thermal evaporation) vốn 
được sử dụng rộng rãi trong sản 
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Vanadium pentoxide

Một nhóm các nhà nghiên cứu tới từ Viện Công 
nghệ Ấn Độ Madras vừa phát triển thành công 
công nghệ pin sắt-ion đầu tiên trên thế giới. Họ sử 
dụng thép ít carbon để làm cực dương, vanadium 
pentoxide (V2O5) để làm cực âm; nhờ khoảng cách 
phân tử lớn, V2O5 có thể cho sắt di chuyển dễ dàng. 
Bên cạnh đó, pin sắt-ion còn có một điện cực làm từ 
sắt clorat.

Bột V2O5

Khi lấy pin sắt-ion so sánh với pin li-ion, ta thấy 
ngay những lợi ích: pin sắt-ion rẻ hơn do thành 
phần chế tạo pin dư dả hơn hẳn lithium, những báo 

CHẶNG ĐƯỜNG DÀI THAY THẾ PIN LI-ION (VÀ GIẢM VIỆC KHAI THÁC 
ĐẤT HIẾM) BẮT ĐẦU BẰNG MỘT THÀNH CÔNG NHỎ.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG PIN SẮT-
ION ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

cáo ban đầu cho thấy pin sắt-ion có thể có dung 
lượng lớn hơn, cấu trúc ổn định hơn.

Dù trải qua quá trình sạc-xả nhiều lần, bên trong 
pin sắt-ion không thấy xuất hiện dendrite - những 
sợi lithium có khả năng gây chập pin li-ion. Hơn 
nữa, việc sản xuất pin li-ion phải được thực hiện 
trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt, do 
pin mang tính chất dễ nổ. Pin sắt-ion thì khác hẳn, 
người ta có thể lắp ráp nó trong các nhà máy thông 
thường.

Dường như cái tên chứa từ “sắt” đã nói lên sự 
đơn giản đến thô kệch nhưng lại là một thành tố 
quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. 

Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Madras

Ở thời điểm hiện tại, thứ pin “made in India” này 
đặc biệt vẫn giữ được dung lượng khá khi trải qua 
150 vòng sạc-xả. Phải một thời gian dài nữa, ta mới 
có thể thấy thiết bị smartphone đầu tiên sử dụng 
pin sắt-ion. Công nghệ hiện đại vẫn còn phải dựa 
vào pin lithium-ion đến khi nào chưa rõ.

Nguồn: Trí thức trẻ
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1. Kinh nghiệm quốc tế

Mô hình của Hoa Kỳ: Hoa Kỳ 
đã thực hiện mô hình chuyển 
giao công nghệ (CGCN) trong các 
trường đại học và viện nghiên 
cứu từ khá sớm ngay từ những 
năm cuối của thập kỷ 60, mô 
hình này đã được nhiều quốc gia 
học tập. Tổ chức CGCN đầu tiên 
được thành lập trong trường đại 
học là tổ chức CGCN của trường 
Standford do Niels J. Reimers - trợ 
lý giám đốc của trường sáng lập.

Đối với tổ chức CGCN trong 
viện nghiên cứu thì có thể kể đến 
Viện Công nghệ Massachusets 
(MIT) thành lập tổ chức CGCN với 
mục đích tạo thuận lợi cho việc 
chuyển giao công nghệ của MIT, 
phòng thí nghiệm Lincoln, Viện 
Whitehead tới khu vực doanh 
nghiệp, hướng tới thu lợi nhuận 
từ việc thương mại hóa những 
sản phẩm khoa học và công 
nghệ. Mục tiêu thứ hai là tạo 
nguồn kinh phí để khuyển khích 
đổi mới, sáng tạo, đồng thời hỗ 
trợ hoạt động nghiên cứu và giáo 
dục tại MIT.

Về tổ chức, tại Hoa Kỳ, khi thành 
lập các tổ chức chuyển giao công 
nghệ cầm đảm bảo một số yêu 
cầu: (1) Cần có chính sách rõ ràng 
về sở hữu trí tuệ; (2) Điều quan 
trọng là vai trò của các nhà nghiên 
cứu trong việc hợp tác với doanh 
nghiệp và cần được xác lập trước 
khi các chương trình CGCN được 
bắt đầu; (3) Hoạt động CGCN cần 
có những chuyên gia không chỉ 

am hiểu về công nghệ mà cần 
cả những chuyên gia am hiểu về 
hoạt động kinh doanh và là những 
chuyên gia có khả năng đàm phán, 
thỏa thuận để kết nối cũng như 
nắm bắt được nhu cầu của doanh 
nghiệp, viện nghiện cứu.

Về nhân sự, các tổ chức 
chuyển giao công nghệ này 
ngoài các nhân viên làm các công 
việc hành chính thì các chuyên 
gia đều phải được được cấp giấy 
phép về hoạt động CGCN công 
nghệ. Trong quá trình hoạt động, 
các cán bộ của tổ chức còn có sự 
trao đổi, hợp tác với các tổ chức 
CGCN khác ở các trường đại học, 
viện nghiên cứu với mục đích trao 
đổi, đào tạo về kỹ năng CGCN. 
Người đứng đầu các tổ chức về 
dịch vụ CGCN cần đảm bảo là 
những người có kinh nghiệm và 
những kỹ năng nhất định như: 
có kinh nghiệm, kỹ năng về 
khoa học và công nghệ, pháp lý, 
hoặc kinh doanh. (Establishing a 

Technology Transfer Office TERRY 
A. YOUNG, Director of Research 
Development, University of South 
Dakota, U.S.A).

Mô hình của Cộng hòa liên 
bang Đức: Hoạt động chuyển 
giao công nghệ của Đức được 
đánh giá là thành công do các 
tổ chức chuyển giao công nghệ 
của Đức đã thực hiện tốt công tác 
đánh giá nhu cầu về công nghệ 
và đánh giá công nghệ trước 
khi tiến hành chuyển giao công 
nghệ. Các tổ chức hoạt động dịch 
vụ chuyển giao công nghệ của 
Đức được thành lập ở nhiều tổ 
chức nghiên cứu, trường đại học 
và tổ chức độc lập bên ngoài.

Tổ chức chuyển giao công 
nghệ ở một số viện nghiên cứu: Ở 
Cộng hòa liên bang Đức có nhiều 
viện nghiên cứu thực hiện các 
hợp đồng chuyển giao công nghệ 
cho Chính phủ và doanh nghiệp, 
các văn phòng CGCN của các tổ 
chức nghiên cứu thường tổ chức 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
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các cuộc hội thảo, tọa đàm để giới 
thiệu công nghệ của họ và tiến 
hành thương thảo sự hợp tác đối 
với các bên có nhu cầu về công 
nghệ. Các văn phòng chuyển giao 
trong các viện nghiên cứu có thể 
kể đến tổ chức Fraunhofer có đến 
46 tổ chức nghiên cứu bán công 
thuộc tổ chức này, các văn phòng 
chuyển giao công nghệ của các 
tổ chức nghiên cứu có sự liên kết, 
tương tác với nhau thông qua 
việc hợp tác nghiên cứu, trao đổi 
thông tin về nhu cầu của doanh 
nghiệp hình thành như một 
mạng lưới trong công tác chuyển 
giao công nghệ.  

Tổ chức chuyển giao công 
nghệ trong các trường đại học: 
Các văn phòng liên lạc giáo dục 
đại học trực thuộc các trường đại 
học đảm nhận việc liên hệ và giới 
thiệu đến các văn phòng chuyển 
giao, tổ chức chuyển giao công 
nghệ trong ngành, lĩnh vực phụ 
trách những danh sách dịch vụ 
nghiên cứu, các kết quả nghiên 
cứu của tổ chức.

Tổ chức chuyên giao công 
nghệ khác: Nhóm này bao gồm 
các cơ quan chuyển giao, mạng 
lưới chuyển giao, trung tâm công 
nghệ, các nhà môi giới thông 
tin và các doanh nghiệp khởi 
nghiệp. Cơ quan chuyển giao 
chủ yếu hoạt động trong vùng, 
địa phương với mục đích là cung 
cấp các dịch vụ chuyển giao bằng 
cách tiếp xúc với các nhà sản xuất 
công nghệ ở bên ngoài, tổ chức 
có dự án hợp tác, ngoài ra còn 
một số cơ quan chuyên môn hóa 
trong lĩnh vực tư vấn và khai thác 
bản quyền. Mạng lưới chuyển 
giao là các tổ chức trực thuộc và 
có sự gắn kết với nhau trong việc 
điều phối thông tin và điều hành 
chuyển giao công nghệ, nhiệm 
vụ của mạng lưới chuyển giao 

công nghệ là điều phối các dịch 
vụ có ích đối với doanh nghiệp 
và hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
việc lựa chọn nhà cung cấp công 
nghệ. Ngoài ra, còn định hướng, 
tăng cường luồng thông tin, 
tương tác với nhau giữa các cơ 
quan nghiên cứu. Các nhà môi 
giới thông tin cung cấp cơ sở 
dữ liệu trong nước và quốc tế về 
công nghệ, dịch vụ tư vấn công 
nghệ cho doanh nghiệp…

Về điều kiện hoạt động của 
văn phòng CGCN cần có những 
điều kiện về: (1) tổ chức, (2) tài 
chính, (3) con người và (4) mạng 
lưới liên kết. Các điều kiện được 
đặt ra và đáp ứng một cách tối ưu 
để đảm bảo việc hoạt động/quản 
lý của các tổ chức.

- Mô hình tổ chức: Các văn 
phòng CGCN có mô hình tổ chức 
tương đối nhỏ và được thành 
lập trong những năm gần đây 
chủ yếu được thành lập sau năm 
1990. Văn phòng CGCN như bộ 
phận hành chính này phục vụ 
một số chương trình được tài trợ, 
và phát triển các mối quan hệ với 
tổ chức nghiên cứu, chương trình 
của chính phủ… các văn phòng 
CGCN này thường cung cấp một 
dịch vụ cho một hoặc nhiều tổ 
chức.

- Nguồn lực: Đa phần các văn 
phòng CGCN thường bao gồm 
không quá 5 nhân viên làm việc 
toàn bộ thời gian tại văn phòng. 
Ngoài ra, các văn phòng CGCN 
hợp tác với các chuyên gia bên 
ngoài để đảm bảo hoạt động 
CGCN được tốt nhất.

- Mạng lưới: Các văn phòng 
CGCN tham gia vào mạng lưới 
liên kết trong khu vực/quốc gia. 
Với việc tham gia vào các mạng 
lưới văn phòng CGCN sẽ đảm 
bảo có sự kết nối nội bộ với nhau 
trong mạng lưới hoặc sự liên kết 

giữa văn phòng CGCN với các 
nhà quản lý công nghệ từ các 
ngành công nghiệp. Đây là một 
số những yếu tố quan trọng đối 
với mỗi một tổ chức CGCN, các 
mạng lưới liên kết này cung cấp 
sự hỗ trợ quan trọng trong việc 
tổ chức các hội thảo đào tạo và 
các cuộc họp để trao đổi, phổ 
biến các phương pháp, các dịch 
vụ mới nhất của mỗi văn phòng 
CGCN ra bên ngoài.

Mô hình của Hàn Quốc: Hoạt 
động xúc tiến chuyển giao 
công nghệ đã trở nên mạnh 
mẽ với sự ra đời của Luật Xúc 
tiến chuyển giao công nghệ 
vào năm 2000. Đạo luật này 
đã khuyến khích các trường 
đại học và các viện nghiên cứu 
công thành lập các Văn phòng 
cấp phép công nghệ cùng 
với các tổ chức tương ứng 
của họ, đồng thời tập trung 
vào việc xúc tiến chuyển giao 
và thương mại hoá kết quả 
nghiên cứu. Ngoài ra, còn một 
số tổ chức công lập hoạt động 
dịch vụ chuyển giao công 
nghệ về đánh giá, định giá 
công nghệ như: Quỹ Bảo đảm 
Tín dụng Công nghệ Hàn Quốc 
(KTCG), Hiệp hội quản lý Doanh 
nghiệp nhỏ (SBA) và Viện 
Kế hoạch và Đánh giá công 
nghệ công nghiệp Hàn Quốc 
(ITEP), Quỹ Bảo đảm tín dụng 
(Korea Credit Guarantee Fund 
- KODIT), KISTI (Viện Thông 
tin khoa học công nghệ Hàn 
Quốc, NTB (Ngân hàng giao 
dịch công nghệ). Ngoài ra, còn 
có các tổ chức dịch vụ xúc tiến 
chuyển giao công nghệ như: 
Trung tâm đổi mới công nghệ 
vùng, công viên công nghệ, 
các doanh nghiệp nhân rộng 
kết quả nghiên cứu, các trung 
tâm chuyển giao công nghệ 
thuộc các trường đại học...
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Ngoài những điều kiện để 
thành lập các tổ chức hoạt động 
phục vụ chuyển giao công nghệ 
theo quy định hiện hành thì Hàn 
Quốc cũng có các quy định riêng 
cho các tổ chức hoạt động dịch 
vụ đặc thù như đánh giá, định giá 
công nghệ thì cũng cần có các 
điều kiện về nhân sự, hệ thống cơ 
sở dữ liệu phục vụ cho quá trình 
đánh giá, định giá công nghệ: (1) 
Người định giá công nghệ cần 
được cấp phép/chứng chỉ hành 
nghề về định giá. Ngoài ra, người 
định giá công nghệ cần phải sử 
dụng thông tin về công nghệ đã 
đăng ký bằng sáng chế và công 
nghệ tương tự trên các hệ thống 
khác để định giá công nghệ, nên 
yếu tố thông tin về công nghệ 
tương tự đóng vai trò rất quan 
trọng; (2) Có cơ sở dữ liệu về công 
nghệ, sở hữu trí tuệ, tài chính 
doanh nghiệp; (3) Có cơ sở dữ 
liệu về thị trường công nghệ, thị 
trường sản phẩm…

Mô hình của Nhật Bản: Theo 
Luật Thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ giữa các trường đại học và 
khu vực công nghiệp năm 1998, 
Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra 
nhiều ưu đãi đối với các tổ chức 
cấp phép công nghệ tài trợ cho 
hoạt động chuyển giao công 
nghệ, tài trợ cho các dịch vụ 
liên quan đến chuyển giao công 
nghệ, cho phép sử dụng tự do các 
trang thiết bị của các trường đại 
học quốc gia...

Bên cạch đó, Luật Xúc tiến 
nâng cao công nghệ sản xuất 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ban hành năm 2006, Nhật Bản 
đã có nhiều chương trình hỗ trợ 
việc chuyển giao công nghệ cơ 
bản cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, trên cơ sở sử dụng công 
nghệ thông tin, chương trình sử 
dụng các công cụ để lựa chọn, số 

hóa và phạm trù hóa công nghệ, 
kỹ năng, bí quyết quan trọng đối 
với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ 
đó chia sẻ và chuyển giao công 
nghệ rộng rãi ra bên ngoài.

Điều 11, 12 Luật Hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Nhật Bản năm 2000 quy định: (1) 
Nhà nước thực hiện việc kiểm tra 
kiến thức của các ứng cử viên về 
tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
lập danh sách những người đăng 
ký và đăng danh sách những 
ngườì trúng tuyển; (2) Những 
người này có giấy chứng nhận 
quốc gia; (3) Cũng có những quy 
định cụ thể về năng lực, phẩm 
chất mà cá nhân, tổ chức hoạt 
động tư vấn đánh giá, định giá và 
môi giới chuyển giao công nghệ 
cần đáp ứng.

Trong các văn phòng CGCN 
các nhân viên giữ vai trò hàng đầu 
trong CGCN, họ có vai trò như: giữ 
liên lạc với các nhà khoa học, các 
luật sư về bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ; là những người có kiến thức 
tổng hợp và là chuyên gia một 
trong những lĩnh vực công nghệ 
nhất định hoặc là những chuyên 
gia am hiểu về thị trường, có khả 
năng maketing, đàm phán để có 
thể kết nối với các tổ chức CGCN, 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu khác.

Có thể nhận thấy một đặc 
điểm chung về hoạt động dịch 
vụ chuyển giao công nghệ ở các 
nước là bên cạnh những chính 
sách hỗ trợ thì nhà nước quản lý 
hoạt động tư vấn, dịch vụ chuyển 
giao công nghệ khá chặt chẽ. Các 
cá nhân, tổ chức hoạt động tư 
vấn, dịch vụ chuyển giao công 
nghệ thường phải được cấp giấy 
phép. Ngoài ra, đối với các hoạt 
động dịch vụ CGCN, các quốc gia 
đều có những chính sách riêng 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong việc tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ về CGCN.

2. Hoạt động dịch vụ CGCN 
và doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 
Việt Nam hiện nay

Hiện nay, ở nhiều quốc gia, 
DNNVV có tác động ngày càng lớn 
và trực tiếp hơn đến tăng trưởng 
kinh tế, thông qua thúc đẩy tinh 
thần kinh doanh, tính sáng tạo và 
năng động kinh tế, tạo ra chuỗi 
giá trị gắn kết với các doanh 
nghiệp lớn. DNNVV còn đóng góp 
vào tăng trưởng theo các kênh 
gián tiếp, thông qua phát triển thị 
trường tài chính (nhất là tài chính 
vi mô), phát triển xã hội cân bằng 
và ổn định. Theo số liệu của Tổng 
cục Thống kê, hiện nay, ước tính 
sơ bộ cả nước có khoảng trên 700 
nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
DNNVV chiếm khoảng trên 98% 
số lượng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các DNNVV hiện 
nay còn gặp nhiều khó khăn như: 
vốn tự có, vốn điều lệ... rất ít, huy 
động vốn bên ngoài còn hạn chế, 
không đủ điều kiện tiếp cận thị 
trường vốn, năng lực tự huy động 
thấp... Vì vậy, hiện tại, vốn là khó 
khăn lớn nhất và cũng là điểm 
yếu nhất của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Ngoài ra, DNNVV xét về 
trình độ công nghệ, công nghệ 
đang sản xuất thì phần lớn là 
các cơ sở thủ công “đi lên” hoặc 
có tiếp cận được khoa học, công 
nghệ nước ngoài thì cũng thuộc 
thế hệ lạc hậu. Do đó, năng suất 
lao động thấp, chất lượng sản 
phẩm không cao, khả năng cạnh 
tranh thị trường kém…

Theo Báo cáo điều tra “Năng 
lực cạnh tranh và công nghệ ở 
cấp độ doanh nghiệp tại Việt 
Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng 
cục Thống kê (GSO) và Trường 
Đại học Copenhagen (UoC - Đan 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

16 

Mạch) từ kết quả trên được khảo 
sát 8.000 doanh nghiệp Việt Nam 
trong thời gian 4 năm và thấy 
rằng: có thể có tới 90% số doanh 
nghiệp được điều tra hiện chưa 
có chiến lược cải tiến công nghệ. 
Phần lớn công nghệ chuyển giao 
còn ở mức độ trung bình, một số ở 
mức thấp, lạc hậu; việc ứng dụng 
công nghệ được chuyển giao từ 
nước ngoài còn yếu, hoạt động 
nghiên cứu - phát triển (R&D) còn 
yếu; khả năng tiếp thu công nghệ 
nước ngoài của doanh nghiệp 
cũng còn hạn chế; hiệu lực thực 
thi chính sách đổi mới chuyển 
giao công nghệ còn thấp. Ngoài 
ra, còn gặp không ít khó khăn bởi 
việc chuyển giao công nghệ phần 
lớn được thực hiện gia công, lắp 
ráp; không có công nghệ nguồn 
nên năng lực đổi mới thấp. Mặt 
khác, các DN quá khó khăn để 
tiến hành nghiên cứu và phát 
triển (R&D). Chỉ có 11% DN cho 
biết là đã phát triển những loại 
hình công nghệ mới.

Có thể nhận thấy rằng, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đang 
có nhu cầu rất lớn về các dịch vụ 
chuyển giao công nghệ trong việc 
một số hoạt động dịch vụ chuyển 
giao công nghệ. Hoạt động tư 
vấn CGCN sẽ giúp doanh nghiệp 
hạn chế bớt rủi ro trong CGCN. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa còn thiếu thông tin về thị 
trường công nghệ, thiếu thông 
tin về các tổ chức dịch vụ chuyển 
giao công nghệ dẫn đến việc tiếp 
cận những công nghệ mới còn 
gặp nhiều khó khăn.

Về các loại hình tổ chức hoạt 
động dịch vụ CGCN, ở nước ta 
hiện nay, có các tổ chức có chức 
năng và nhiệm vụ về đánh giá 
công nghệ, thẩm định giá định 
giá, giám định công nghệ, tổ 
chức môi giới tư vấn chuyển 

giao công nghệ, các Trung tâm 
xúc tiến chuyển giao công nghệ, 
các Sàn giao dịch công nghệ, 63 
Trung tâm ứng dụng và phát triển 
công nghệ tại các địa phương, 
các vườn ươm công nghệ và DN 
KH&CN. Bên cạnh đó, còn có các 
sự kiện hỗ trợ quá trình chuyển 
giao công nghệ như: chợ công 
nghệ, thiết bị (Techmart), kết nối 
cung cầu công nghệ (Techdemo), 
ngày hội khởi nghiệp công nghệ 
cũng đã tạo được hiệu ứng tích 
cực đối với thị trường KH&CN 
trong nước...

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Việc tạo dựng môi trường 
pháp lý nhằm hỗ trợ DNNVV 
trong hoạt động dịch vụ chuyển 
giao công nghệ đối với sản phẩm 
KHCN đòi hỏi trước hết phải cụ 
thể hóa quyền sở hữu đối với 
kết quả KH&CN. Đây là nội dung 
mang tính chất nền tảng cho việc 
mua bán trên thị trường vì thực 
chất của hành vi mua bán trên thị 
trường là chuyển giao quyền sở 
hữu của chủ thể này sang chủ thể 
khác. Việc hoàn thiện các chính 
sách, cơ chế hiện hành liên quan 
tới hoạt động KH&CN hướng vào 
thị trường KH&CN nói chung và 
hỗ trợ DNNVV nói riêng cần được 
tiến hành trên cơ sở đưa ra các 
nguyên lý, nguyên tắc, qui luật 
của thị trường vào trong các qui 
định hiện hành, thí dụ như việc 
phân chia lợi nhuận thu được 
sau khi chuyển nhượng, chuyển 
giao kết quả nghiên cứu KH&CN. 
Cần tiếp tục nghiên cứu để có 
những chính sách cụ thể theo các 
đối tượng đặc thù như dịch vụ 
chuyển giao công nghệ phục vụ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế 
trọng điểm, doanh nghiệp ở cùng 
kinh tế khó khăn...

Nhà nước cần tăng cường xây 

dựng hệ thống thông tin mang 
tính chất cơ bản, nền tảng cho 
hoạt động dịch vụ chuyển giao 
công nghệ. Trong đó, cần đặc 
biệt chú trọng các hoạt động dự 
báo công nghệ do Nhà nước tiến 
hành, kế hoạch phát triển công 
nghệ, lộ trình công nghệ do Nhà 
nước xây dựng.

Cần chú trọng nâng cao nhận 
thức về hoạt động dịch vụ chuyển 
giao công nghệ. Trong đó, cần 
tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến chính sách của Nhà nước 
về khuyến khích  phát triển hoạt 
động dịch vụ chuyển giao công 
nghệ, nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp và xã hội về vai trò 
tổ chức dịch vụ chuyển giao công 
nghệ.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu 
của DNNVV trong các dịch vụ 
CGCN, cần nâng cao năng lực 
của đội ngũ tư vấn chuyển giao 
công nghệ trong nước trước sức 
ép cạnh tranh từ bên ngoài. Cần 
có quy hoạch về đào tạo nâng 
cao năng lực cho các tổ chức hoạt 
động tư vấn chuyển giao công 
nghệ (nội dung đào tạo hỗ trợ 
DNNVV cần tập trung vào những 
vấn đề pháp lý trong chuyển giao 
công nghệ quốc tế; kỹ năng đàm 
phán, thương thảo hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, các bước 
và kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn 
công nghệ thích hợp; phương 
pháp đánh giá và định giá công 
nghệ...).

Cần có các chính sách thúc đẩy 
hình thành những mạng lưới các 
tổ chức tham gia tư vấn chuyển 
giao công nghệ, bao gồm cả liên 
kết trong nước và quốc tế để 
DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận.

Nguồn: Tạp chí công thương

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KH&CN
CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2019/NĐ-CP QUY 
ĐỊNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT, BIỆN 
PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(KH&CN), CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

Theo đó, Nghị định trên quy 
định đối với mỗi hành vi vi 
phạm hành chính trong 
hoạt động KH&CN, chuyển 

giao công nghệ, cá nhân, tổ chức 
phải chịu một trong các hình thức 
xử phạt chính là cảnh cáo hoặc 
phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt 
động khoa học và công nghệ, 
chuyển giao công nghệ đối với cá 
nhân là 50.000.000 đồng, đối với 
tổ chức là 100.000.000 đồng.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm, cá nhân, tổ chức có hành 
vi vi phạm còn có thể bị áp dụng 
một hoặc nhiều hình thức xử phạt 
bổ sung.

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành 
chính có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khắc phục hậu 
quả như: Buộc cải chính thông tin 
sai sự thật; Buộc nộp lại số lợi bất 
hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm; Buộc hủy bỏ hồ 
sơ, tài liệu có số liệu, nội dung sai 
sự thật; Buộc hủy bỏ báo cáo sai 
sự thật về tiến độ, nội dung, kết 

quả nghiên cứu; Buộc hoàn trả 
số tiền đã chiếm dụng bất hợp 
pháp; Buộc nộp lại số tiền đã 
sử dụng sai mục đích, sử dụng 
trùng lặp; Buộc nộp lại số tiền 
không hoàn trả đúng hạn; Buộc 
đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
hoặc buộc tái xuất hàng hóa, 
vật phẩm, trang thiết bị, phương 
tiện; Buộc hủy bỏ kết quả công 
nhận giải thưởng; Buộc phân chia 
đúng tỷ lệ phân chia lợi nhuận 
thu được từ thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ.

Nghị định quy định, phạt tiền 
từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với thành viên hội đồng 
KH&CN công bố, cung cấp thông 
tin liên quan đến quá trình đánh 
giá, nhận xét và kết quả tư vấn 
khi chưa được sự cho phép của 
cơ quan quyết định thành lập 
hội đồng; phạt tiền từ 2.000.000 
đồng đến 4.000.000 đồng đối với 
hành vi không đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước theo quy định tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với những vi phạm về sở 
hữu, sử dụng kết quả hoạt động 
khoa học và công nghệ, Nghị định 
quy định phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau: Không 
báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà 
nước về kết quả khai thác, chuyển 
giao hoặc chuyển nhượng quyền 
sở hữu, quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; không thông 
báo với đại diện chủ sở hữu nhà 
nước khi không còn khả năng 
khai thác quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; không thực hiện 
đúng quyết định giao quyền của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 14.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi: Sử dụng, công 
bố số liệu, quy trình công nghệ, 
thông tin liên quan đến kết quả 
hoạt động khoa học và công nghệ 
thuộc quyền sở hữu của cá nhân, 
tổ chức khác để hoàn thiện, phát 
triển công nghệ nhằm thương 
mại hóa, đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ mà chưa được sự đồng 
ý của cá nhân, tổ chức đó; b- Đăng 
ký, công bố công trình nghiên cứu 
khoa học của cá nhân, tổ chức 
khác mà chưa được sự đồng ý của 
cá nhân, tổ chức đó; c- Sử dụng 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa quy trình công nghệ hoặc 
kết quả nghiên cứu của cá nhân, 
tổ chức khác để đăng ký tham dự 
triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về 
khoa học và công nghệ mà chưa 
được sự đồng ý của cá nhân, tổ 
chức đó.

Nguồn: Truyền thông KH&CN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Mục tiêu của Đề án 

nhằm định hướng 

chính sách hỗ trợ 

chuyển giao, làm chủ 

và phát triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là 

các công nghệ nguồn, công nghệ 

cao, công nghệ nền tảng nhằm 

nhanh chóng đổi mới công nghệ, 

rút ngắn khoảng cách về trình độ, 

năng lực công nghệ so với các 

nước tiên tiến trong khu vực và 

thế giới, góp phần cơ cấu lại các 

ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, trong đó một số ngành, 

lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc 

tế và tham gia sâu vào chuỗi giá 

trị sản xuất các sản phẩm có lợi 

thế cạnh tranh và tăng cường bảo 

đảm an ninh - quốc phòng.

Đề án phấn đấu hoàn thiện cơ 

chế chính sách, để tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động chuyển 

giao, làm chủ và phát triển công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 

góp phần thúc đẩy đổi mới mô 

hình tăng trưởng theo chiều sâu; 

tập trung phát triển một số ngành 

ưu tiên: thông tin và truyền thông, 

công nghiệp, nông nghiệp, xây 

dựng, giao thông vận tải, y tế, tài 

nguyên và môi trường. Trong đó 

chú trọng một số lĩnh vực: công 

nghiệp công nghệ thông tin, 

công nghiệp điện tử; cơ khí chế 

tạo; nông nghiệp công nghệ cao; 

bảo quản và chế biến nông, lâm, 

thủy sản; công nghệ xây dựng, 

giao thông, hạ tầng; công nghệ 

môi trường, chống biến đổi khí 

hậu; dược phẩm, chẩn đoán và 

điều trị bệnh.

Đồng thời, nâng cao năng 

lực công nghệ của các tổ chức, 

doanh nghiệp phục vụ hoạt động 

chuyển giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam.

Giải pháp đặt ra trong thời 

gian tới là xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống cơ chế, chính sách, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ 

trợ chuyển giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam; đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh 

nghiệp chuyển giao, làm chủ và 

phát triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; xác 

định định hướng ưu tiên chuyển 

giao, làm chủ và phát triển công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 

trong các ngành, lĩnh vực theo 

từng giai đoạn, phù hợp với yêu 

cầu đổi mới, trình độ sản xuất và 

năng lực làm chủ, tự thiết kế, sáng 

tạo công nghệ trong nước; triển 

khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp 

chuyển giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam.

Trong đó, Đề án sẽ thực hiện 

đổi mới cơ chế, chính sách tạo 

môi trường pháp lý thuận lợi cho 

chuyển giao, làm chủ và phát triển 

công nghệ từ nước ngoài vào Việt 

Nam, phát triển thị trường, tạo 

lập thị trường ứng dụng công 

nghệ mới, sản phẩm mới, đặc biệt 

là các chính sách ưu tiên sử dụng 

các sản phẩm, dịch vụ trong nước 

tạo ra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 

so với nước ngoài trong các dự 

án đầu tư; hỗ trợ tổ chức, doanh 

nghiệp tìm kiếm thông tin công 

nghệ, tư vấn, chuyển giao công 

nghệ, đào tạo nguồn nhân lực 

làm chủ, phát triển công nghệ từ 

nước ngoài vào Việt Nam thông 

qua các chương trình khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia...

Nguồn: Báo đầu tư

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI  
VÀO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỪA PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN 
NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030’’.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Mục đích của chuỗi hoạt 
động trình diễn, kết nối 
cung cầu công nghệ 
lĩnh vực nông, lâm, 

thủy sản năm 2019 là đánh giá, 
cập nhật hiện trạng hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ mới trong nông nghiệp.

Từ đó có sự hỗ trợ kịp thời 
như: giải quyết các vấn đề về 
chính sách, kỹ thuật, công nghệ; 
tập trung tổng thể các nguồn lực 
cho việc nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ mới; phát 
triển các sản phẩm chủ lực, trọng 
điểm của tỉnh trong lĩnh vực 
nông, lâm, thủy sản.

 Đồng thời thúc đẩy hợp tác 
đầu tư nghiên cứu ứng dụng, 
phát triển và đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp, sản xuất của 
nông dân ở lĩnh vực nông, lâm, 
thủy sản.

Nâng cao chất lượng và hiệu 
quả của hoạt động xúc tiến 
chuyển giao công nghệ; kết nối 
cung cầu công nghệ giữa doanh 
nghiệp trong tỉnh với các viện 
nghiên cứu, trường đại học trên 
cả nước theo nhu cầu của các 
doanh nghiệp; cung cấp thông 
tin công nghệ, tư vấn công nghệ 
cho doanh nghiệp, kết nối doanh 
nghiệp với thị trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần 
Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Yên cho biết, trong bối cảnh đất 
nước hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt 
động ngành Nông nghiệp của tỉnh 
Phú Yên đã có sự chuyển biến mạnh 
mẽ và đóng góp nhất định cho sự 
tăng trưởng kinh tế, phát triển bền 
vững của tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu, chuyển 
giao khoa học và công nghệ vào 
lĩnh vực nông nghiệp ngày càng đi 
vào sâu rộng. Tỉnh Phú Yên đã lai tạo 
thành công nhiều giống cây trồng 
có ưu thế vượt trội như: giống lúa 
PY1, PY2, PY15; giống sắn siêu bột 
KM419; giống chuối cấy mô...

KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ 
LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

NGÀY 15/8/2019, TẠI TP TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, UBND 
TỈNH PHÚ YÊN PHỐI HỢP VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ 
CHỨC KHAI MẠC CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT 
NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, 
THỦY SẢN NĂM 2019.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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Một số doanh nghiệp đã mạnh 
dạn đổi mới, áp dụng công nghệ 
cao vào sản xuất, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Hệ 
thống mạng lưới khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư phát 
triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Ngoài các đơn vị sự nghiệp 
nông nghiệp làm nhiệm vụ 
khuyến nông, các doanh nghiệp 
sản xuất - kinh doanh, tổ chức 
KH&CN cũng tham gia vào công 
tác khuyến nông, nhờ đó ngày 
càng nhiều nông dân được đào 
tạo, hướng dẫn, tiếp nhận chuyển 
giao KH&CN vào sản xuất.

Bên cạnh đó, việc phát triển 
thương hiệu hàng hóa cũng được 
tỉnh chú trọng, qua đó nâng cao 
giá trị, sức cạnh tranh của sản 
phẩm. Tỉnh cũng đã xây dựng 
nhãn hiệu cho một số sản phẩm 
nông nghiệp đặc thù như: nước 
mắm, cá ngừ đại dương, Sò huyết 
Ô Loan, bò một nắng, muối Tuyết 
Diêm, bánh tráng Đông Bình, 
khóm Đồng Din, rượu Quán Đế, 
cà phê Huy Tùng…

“Trong bối cảnh đất nước 
hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi 
càng phải nỗ lực trong việc cụ thể 
hóa cơ chế, chính sách quản lý 
về KH&CN, đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu thực tiễn của cuộc sống; tăng 
hàm lượng KH&CN trong các sản 
phẩm sản xuất và dịch vụ nông 
nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN vào sản 
xuất và đời sống.

Tỉnh Phú Yên đã và sẽ có những 
kế hoạch, chiến lược phát triển 
KH&CN phù hợp với lợi thế của 
địa phương nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trong tình 
hình mới, trong đó có chuỗi hoạt 
động “Trình diễn, kết nối cung - 

cầu công nghệ lĩnh vực nông lâm, 
thủy sản tỉnh Phú Yên năm 2019” 
- ông Trần Hữu Thế nói.

Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo 
tỉnh Phú Yên, đại diện lãnh đạo 
đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ 
NN-PTNT cắt băng khai mạc và 
thăm quan 30 gian hàng trưng 
bày trình diễn các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản của các 
doanh nghiệp và các tỉnh Phú 
Yên, tỉnh Bình Định, Đắk Lắk…

Chuỗi hoạt động này diễn ra 
từ 15-16/8, gồm các hoạt động 
chính: Trình diễn, kết nối cung 
cầu công nghệ; gặp gỡ, đối thoại 

giữa lãnh đạo tỉnh với nông 
dân, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp; hội thảo ứng dụng và đổi 
mới công nghệ trong sản xuất, 
chế biến các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực của tỉnh Phú Yên; 
hội thảo đổi mới công nghệ theo 
chuỗi để phát triển rừng trồng tại 
Phú Yên.

Nguồn: vtv.vn
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03

Công nghệ chào bán

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỆ THIẾT BỊ ĐO  
VÀ CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY NỔ DO KHÍ 

HYDRO RÒ RỈ TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Mô tả quy trình CN/TB:

Hệ thống dùng các đầu đo khí hydro (H2) sử dụng cảm biến dựa trên hiệu ứng nhiệt xúc tác cho phát 
hiện nồng độ khí hydro trong môi trường không khí (0÷100%LEL, LEL ngưỡng cháy nổ mức thấp). Các cảm 
biến hydro này có tính ổn định cao, đặc trưng điện áp ra phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ khí, độ phân 
giải đạt 1% LEL và sai số <5%LEL, phù hợp cho việc phát hiện cảnh báo nhanh nồng độ hydro gây nguy cơ 
cháy nổ trong môi trường không khí. Hệ thống này được thiết kế hoạt động liên tục 24/24, các mức cảnh 
báo có thể đặt trước tuỳ mức độ yêu cầu an toàn.

Ưu điểm CN/TB: Hệ thống hoạt động 
ổn định, liên tục và tin cậy. Có thể thiết kế 
theo yêu cầu của khách hàng. Cảm biến và 
thiết bị điện tử được chế tạo tại Viện Khoa 
học vật liệu, vì vậy quá trình bảo dưỡng, 
bảo hành, chỉnh chuẩn lại là thuận tiện và 
chủ động.

Đơn vị chào bán: Viện Khoa học Vật liệu 
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam; 

Địa chỉ giao dịch: 18 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 024. 37564129; Email: office@
ims.vast.ac.vn 
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CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG 
KÍCH TỪ ĐỘNG CƠ VÀ MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ

Mô tả quy trình CN/TB:

Ứng dụng cho động cơ đồng bộ 3 pha công suất lớn và các máy phát điện đồng bộ 3 pha trong nhà 
máy thuỷ điện, nhiệt điện, các trạm bơm.

Công suất động cơ từ 500÷5000kW

Điện áp kích từ roto 200-1000A

Cấu hình thiết bị: điều khiển số bằng PLC S7-1200 và vi xử lý. Hệ thống gồm 2 kênh điều khiển và 2 cầu 
chỉnh lưu (trong đó có 1 bộ dự phòng)

Tiêu chuẩn áp dụng ISO9001:2008

Ưu điểm CN/TB: Khởi động và bắt đồng bộ Hoà đồng bộ 
động cơ với lưới Bảo vệ động cơ khi khởi động Điều chỉnh 
hệ số công suất cos Bảo vệ mất kích từ, quá kích từ, chạm 
đất, quá áp roto, quá áp, quá áp nhiệt thyristor, quá dòng 1 
chiều, dòng cực đại, bảo vệ khi đảo mạch không thành công, 
khi cả 2 kênh điều khiển hoặc 2 cầu bị hỏng Giao tiếp truyền 
thông với màn hình cảm ứng HMI, có cổng truyền thông để 
giao tiếp với hệ thống mạng SCADA theo giao thức Modbus

Đơn vị chào bán: Công ty CP Cơ điện ASO; 

Địa chỉ: km 15, quốc lộ 3, p. Tân Quang, TP Sông Công, Thái 
Nguyên; 

Điện thoại: 0208.3645699;

Email: nguyenthecuong@tnut.edu.vn 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO  
CÔNG TƠ SỐ THÔNG MINH

Mô tả quy trình CN/TB:

Công tơ số thông minh có chức năng tự động thu thập 
dữ liệu và truyền dữ liệu lên Web, người sử dụng và nhà 
cung cấp điện có thể truy cập vào trang web để xem đồ thị 
U, I, E… công tơ sẽ tự động tính toán tiền điện để thông 
báo với người tiêu thụ điện vào cuối tháng.

Sai số trong phép đo năng lượng hiệu dụng ở mức 
±1%.

Dữ liệu đo được cập nhật thường xuyên lên web server.

Ưu điểm CN/TB: Công tơ hoạt động ổn định. Sai số 
trong phép đo năng lượng hiệu dụng ở mức ±1%. Dữ liệu đo được cập nhật thường xuyên lên web server.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; 

Địa chỉ: Đường 3/2, phường Tích Lương, Tp.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên; 

Điện thoại: 84.2083847145

 

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO  
MÁY ĐO TỌA ĐỘ PCMM

Mô tả quy trình CN/TB:

Máy có kết cấu nhỏ gọn tăng cường tính di động khi sử 
dụng. Số hoá các biên dạng 3D và xuất file dưới các định dạng 
.txt hay .dwg phục vụ gia công trên các máy CNC.

Công nghệ dữ liệu dạng đám mây kết hợp với chương trình 
xử lý số liệu chuyên dụng cho phép tái hiện chính xác bề mặt 
cần đo.

Đặc biệt thích hợp cho các nhà sản xuất khuôn mẫu chính 
xác trong lĩnh vực gia dụng hay công nghiệp.

Ưu điểm CN/TB: Khả năng đo và xuất file các biên dạng 2D 
và các mặt 3D, hỗ trợ hiển thị trên các phần mềm CAD/CAM thông dụng với kỹ sư cơ khí nhưn Auto CAD, 
Proengineer… dễ dàng trợ giúp gia công. Dễ dàng thao tác và cài đặt chỉ với 1 máy tính cá nhân đi kèm, 
các nhu cầu về đo lường số hoá được giải quyết nhanh chóng. Đã được kiểm chứng bởi các lab đo lường 
chuyên dụng thông qua các thiết bị hiện đại nhất làm đối chứng.

Đơn vị chào bán: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; 

Địa chỉ: Đường 3/2, phường Tích Lương, Tp.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên; 

Điện thoại: 84.2083847145
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CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG 
COMPACT NUÔI CẤY MÔ

Mô tả quy trình CN/TB:

Sử dụng bột huỳnh quang chuyên dụng thích hợp cho nuôi cấy mô

Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang 
tăng tuổi thọ bóng đèn

Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxit nhôm (Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, 
giảm hiện tượng suy giảm quang thông

Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/8/2011 của Bộ Công thương

Ưu điểm CN/TB: Phổ ánh sáng tác động Phytocrom, kích thích tăng trưởng cây trồng Tiết kiệm 25% 
điện năng khi dùng đồ bộ với balat điện tử Rạng Đông Tuổi thọ cao, giảm chi phí thay thế, lắp đặt Giảm 
38% thể tích bóng đèn, giảm thiểu phế thải, thân thiện với môi trường.

Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông; Địa chỉ: 87 - 89 Hạ Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội; Điện thoại: 0248584310; Email: ralaco@hn.vnn.vn 

 

CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM  
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Kỹ thuật nuôi trồng:

- Giai đoạn 1: Nuôi sợi

Trong giai đoạn đầu, các bình thủy tinh sau khi được cấy giống nấm sẽ được nuôi sợi trong điều kiện 
không ánh sáng, độ ẩm 75% ở nhiệt độ 25oC trong khoảng thời gian từ 15- 20 ngày. Khi sợi nấm ăn kín toàn 
bộ bề mặt môi trường, chuyển sang giai đoạn 2.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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- Giai đoạn 2: Tạo quả thể nấm: Ở giai đoạn này, các bình nuôi nấm được nuôi ở điều kiện chiếu sáng 
12h/ngày, với cường độ chiếu sáng 1000 Lux, độ ẩm 80% và nhiệt độ 22oC. Hàng ngày vào buổi sáng sớm 
và chiều tối tiến hành mở cửa phòng khoảng 30 phút để có sự lưu thông không khí trong và ngoài phòng. 
Sau khoảng 15 ngày trên bề mặt các lọ nấm bắt đầu mọc ra các ngọn nấm li ti. Khi đó bắt đầu chuyển sang 
giai đoạn 3.

- Giai đoạn 3: Nuôi quả thể nấm: Giai đoạn này các bình nấm được nuôi ở chế độ chiếu sáng 12h/ngày 
với cường độ chiếu sáng 700 Lux, độ ẩm 80- 85%, nhiệt độ 22oC. Hàng ngày vào buổi tối và sáng sớm cũng 
mở cửa phòng khoảng 30 phút.

Trong quá trình nuôi thường xuyên kiểm tra theo dõi hàng ngày để loại bỏ các bình mốc, nhiễm khuẩn.

Sau khoảng 2 tháng trên ngọn nấm bắt đầu xuất hiện bào tử nấm (đầu ngọn nấm có màu vàng đậm) 
khi đó bắt đầu thu hoạch.

- Giai đoạn 4: Thu hoạch

Khi ngọn nấm có màu vàng đậm hơn phần thân nấm, lúc đó bào tử nấm bắt đầu xuất hiện, tiến hành 
thu hoạch nấm. Mở nắp bình, dùng kéo cong cắt ngọn nấm xuống sát mặt cơ chất hoặc dùng panh kẹp 
lấy từng cụm nấm ra.

Để tận thu đợt 2 đối với các bình còn nguồn cơ chất, ta phải thu hoạch nấm trong điều kiện vô trùng để 
tránh nhiễm khuẩn và nấm mốc cho các bình nuôi. Sau khi thu nấm dùng nilon bịt kính lại miệng bình tiếp 
tục đưa vào phòng nuôi để thu hoạch lần 2.

Thông số kỹ thuật:

Chuẩn bị phòng nuôi

Để có thể nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo thành công thì phòng nuôi trồng phải đảm bảo các yếu 
tố sau:

- Phòng nuôi là phòng vô trùng, độ sáng, thoáng tự nhiên;

- Hệ thống phun sương tạo ẩm (tự động) tạo độ ẩm cần thiết (70 – 85%)

- Hệ thống làm lạnh giữ nhiệt độ ổn định (18 – 20 độ C)

- Hệ thống giàn và giá để đặt các lọ cơ chất, bình nuôi

- Hệ thống chiếu sáng;

- Ẩm kế, nhiệt kế.

Chuẩn bị giá thể trồng

Giá thể nuôi trồng nấm phù hợp được sử dụng từ nguồn nguyên liệu: gạo lứt, nước dừa, bột nhộng tằm 
và được phối hợp theo tỷ lệ 1,5:5:1,2 và có bổ xung một số vi lượng thiết yếu.

Giá thể sau khi được phối hợp các nguồn nguyên liệu, được đưa vào các bình thủy tinh để tiến hành 
nuôi trồng và được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC, áp suất 1,2 atm trong thời gian 3h. Sau đó để nguội tự 
nhiên, bắt đầu cấy giống.

Ưu điểm CN/TB:

- Chi phí đầu tư cho công nghệ nuôi đông trùng hạ thảo nhân tạo khá rẻ vì các thiết bị phục vụ cho sản 
xuất nấm như: nồi hơi công nghiệp, thiết bị khử trùng, hệ thống phun sương, máy điều hòa, … hoàn toàn 
có thể sản xuất ở trong nước với giá thành phù hợp.

- Nguồn nguyên liệu sử dụng quá trình nuôi cấy cũng có sẵn và đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại SAHA;

Địa chỉ : 87/89/16 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ chí Minh; 

Điện thoại : 028 2218 1029; Email : trungthaosaha@gmail.com
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MÁY THỬ OZONE HTE 703/903
Thông số kỹ thuật:

*HTE 703

Lựa chọn nhiệt độ cho mẫu máy 703: 0oC đến 70oC (*). 10oC đến 70oC. Nhiệt độ xung quanh (+ 5)oC đến 
0oC.

(*) Việc kiểm tra vật liệu cao su ở nhiệt độ thấp dưới 0oC sẽ được lưu lại ở dạng văn bản và những kết 
luận từ việc kiểm tra, có sử dụng các loại máy kiểm tra ở nhiệt độ thấp của SATRA sẽ quan trọng cho việc 
phát triển phương pháp khử ozone trong tương lai.

Kiểm soát nhiệt độ: ± 1oC ở mức 40oC và ± 3oC nếu ở mức 70oC. Thời gian toả nhiệt và khí ozone tuỳ 
thuộc vào việc đặt mẫu thử, <10% thời gian đã cài đặt sau 15 phút và 4% sau 30 phút (thời gian bắt đầu 
làm lạnh sẽ rất khác nhau).

Nguồn điện cho phép 220-240v, công suất 2kVA và không bị ảnh hưởng do sự biến thiên 10% so với 
bình thường.

*HTE 903

Nhiệt độ cho mẫu máy 903: 23oC đến 70oC. Tất cả các mức nhiệt độ sẽ được tự động kiểm soát bằng một 
bộ điều khiển tỷ lệ nhiệt độ kỹ thuật số hiển thị và được lưu lại trên đồ thị.

Kiểm soát độ ẩm cho máy 903: 50% đến 80% RH trên nền nhiệt độ của máy từ 23oC đến 40oC.

Kiểm soát ở mức ± 5% RH nếu nhiệt độ không thay đổi. Bộ điều khiển kỹ thuật số gắn với 03 thiết bị lưu 
đồ thị.

Nguồn nước: nhiệt độ tối đa 15oC. Áp suất tối thiểu lên 02 thanh (minimum pressure 2 bars). Dòng chảy 
tối đa phải đạt 80L/giờ. Nếu như là loại nước cứng, nên sử dụng một lò nung và nếu không thể duy trì nhiệt 
độ nước tối đa 15oC thì cần phải sử dụng một hệ thống làm lạnh tuần hoàn.

Nguồn điện cho phép 220-240/1/50/60 có công suất 3kVA và không bị ảnh hưởng do sự biến thiên 10% 
so với bình thường.

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Khởi Toàn; 

Địa chỉ : Số 89 Đường số 6, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. HCM; 

Điện thoại : 028 7301 6236; Email : info@khoitoan.com.vn
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HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC DI ĐỘNG

Rác thải được đốt trong điều kiện yếm khí để tạo ra gas, gas để sản xuất điện hoặc nhiên liệu lỏng.

Rác thải => Quá trình khí hóa => Khí tổng hợp

3C + 4H2O => 4H2 + 2CO + CO2

Khí tổng hợp => Tổng hợp Fischer-Tropsch => Nhiên liệu lỏng

(2n+1)H2 + nCO => (CnH2n+2) + nH2O

 Sơ đồ nguyên lý hệ thống đốt rác: 

 Thông số kỹ thuật:

Hệ thống bao gồm:

- Phễu tiếp liệu: Rác được cắt với kích thước nhỏ hơn 30mm trước khi cho vào phễu

- Thiết bị khí hóa: chuyển đổi rác thải thành Gas tại nhiệt độ 1050oC

- Thiết bị lọc: Loại bỏ các chất độc hại như sulfua (phụ thuộc nguyên liệu đầu vào)

- Thiết bị đốt rác với công suất nhỏ 4.2 tấn/h được đặt trên xe container 40ft. Thiết bị này phù hợp cho 
đốt rác thải y tế và nguy hại.

Đơn vị chào bán: Công ty Cổ phần F471; 

Địa chỉ : 34/2b Nghĩa Thục, P.6, Q.5, TP.HCM; 

Điện thoại : 0937499048; Email : duccuong2369@gmail.com
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MÁY THỔI MÀNG PP 3-5 LỚP (DẠNG GIÀN XOAY 
THỔI TỪ TRÊN XUỐNG)

- Thổi xuống nước lạnh nên đảm bảo được 
độ trong suốt của màng.

- Đầu kẹp của thiết bị đùn nhiều tầng kết 
cấu hợp lý, gia công chính xác, hiệu suất sản 
phẩm tốt.

- Vòng nước làm mát cho phép tạo bong 
bóng màng ổn định, do đó phân bổ độ dày 
đồng đều.

- Lực kéo xoay đảm bảo sản phẩm thu 
cuộn bằng phẳng, gọn gàng.

- Máy có thể sản xuất màng với độ ngăn 
cao.

- Khuôn có thể lựa chọn điều khiển đầu 
kẹp một cách tự động.

- Vòng nước có thể dùng chân không điều 
chỉnh kích thước.

- Sản phẩm hoàn thành có tính năng phù 
hợp sử dụng trong y tế, thực phẩm, hóa học.

Thông số kỹ thuật:

- Model: MXSJ-55-5-1200

- Nguyên liệu sử dụng: PP, PE, MLLDPE, PA

- Kết cấu đùn 5 lớp: A/B/C/D/E

- Độ rộng màng: 1000mm

- Độ dày màng: 0.05~0.20mm

- Lượng đùn tối đa: 200kg/h

- Đường kính trục vít: 55mm

- Tỷ lệ đường kính chiều dài của vít: 30:1

- Tốc độ quay của vít: 20~80r/min

- Công suất máy chủ: 22kwx4 30kwx1

- Hình thức kéo xoay: ±360°

- Tổng công suất: 180KW

- Trọng lượng máy: 35T

- Kích thước bề ngoài (dài x rộng x cao): 7.5×5×5.6m

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH MAOXIN Việt Nam; 

Địa chỉ : Phòng 2612, CT4, Tòa nhà The Pride, đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội; 

Điện thoại : 024 62810457; Fax : 024 62810457; Email : mxvn68@gmail.com
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HỆ THỐNG RÓT MÔI TRƯỜNG BÁN TỰ ĐỘNG
Đặc tính kỹ thuật:

Hệ thống rót môi trường theo 
chương trình DOSE IT được thiết kế 
để rót các môi trường nuôi cấy, các 
dung dịch đệm và các dung dịch 
lỏng khác một cách dễ dàng và 
hiệu quả.

Chương trình sử dụng đơn giản, 
dễ thực hiện phù hợp với người sử 
dụng, lý tưởng cho các phòng thí 
nghiệm có nhiều chương trình rót 
và loại môi trường khác nhau.

DOSE IT được thiết kế để có 
thể sử dụng với nhiều loại ống có 
đường kính khác nhau từ ống có 
đường kính 1mm cho lượng rót nhỏ 
đến ống có đường kính 8mm cho 
lượng rót lớn mà vẫn đảm bảo độ 
chính xác cao. DOSE IT có tính linh 
hoạt cao, có thể di chuyển dễ dàng 
mọi nơi nhờ thiết kế nhỏ gọn.

Dễ dàng sử dụng:

Với màn hình hiển thị rộng, cài 
đặt chương trình đơn giản cho phép 
lưu tới 20 chương trình rót khác nhau và cho phép gọi lại các chương trình đó chỉ bằng cách ấn vào nút 
điều khiển. Do chức năng và thông số cài đặt đơn giản nên người sử dụng có thể điều khiển hoạt động của 
máy ngay lập tức - giảm thiểu tối đa thời gian học và sử dụng máy.

Viêc tháo lắp đầu bơm đơn giản nhẹ nhàng giúp cho người sử dụng có thể thay các ống rót một cách 
dễ dàng - giúp giảm thiểu thời gian chuẩn bị và cài đặt lại các thông số.

Tính linh hoạt:

Hệ thống rót môi trường DOSE IT có tính linh hoạt cao do có thể hoạt động với nhiều kiểu ống rót khác 
nhau (kích thước 1-8mm) vì vậy mà có thể đáp ứng được mọi yêu cầu về thể tích của ngưới sử dụng với 
nhiều loại tốc độ khác nhau mà vẫn đạt được độ chính xác cao. Thể tích rót có thể được cài đặt từ vài trăm 
microlít đến vài lít cho các loại môi trường lỏng khác nhau. Tiện lợi khi rót môi trường vào các ống nghiệm, 
đĩa thạch, các chai đựng môi trường, …

Tốc độ dòng có thể được tăng lên gấp đôi bằng việc sử dụng thêm một đầu bơm thứ cấp, thiết kế đặc 
biệt để giảm tối đa độ rung của ống rót trong quá trình hoạt động. Tính linh hoạt của DOSE IT làm giảm 
hẳn việc phải sử dụng nhiều loại máy rót môi trường cho các mục đích đơn lẻ trong một phòng thí nghiệm.

DOSE IT được thiết kế nhỏ gọn và đa năng, dễ dàng di chuyển mọi nơi trong phòng thí nghiệm.

DOSE IT cung cấp các tính năng cần thiết phù hợp với các yêu cầu kiểm tra chất lượng. Tất cả các thông 
tin cài đặt chế độ làm việc được ghi lại qua máy in  hoặc được chuyển trực tiếp vào máy tính cá nhân.

Có thể cài đặt các ngắt quãng tuỳ ý trong quá trình rót môi trường.

Đơn vị chào bán: Văn phòng Đại diện Công ty TNHH B.C.E Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; 

Địa chỉ : P10.4, Căn 2, Lầu 12, Tòa nhà Sông Đà Tower, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9,Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại : (08) 6290 5623; Fax : (08) 6290 5622; Email : sales17@bcevietnam.com.vn
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1. TÌM MUA MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CHUYÊN DỤNG 
CHO ROCKWELL

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mua máy theo thông số như sau:

Model: CV-600BDL

Hãng sản xuất: Bower Group - Anh

Thương hiệu: CV Instruments

Thông số kỹ thuật thiết bị đo độ cứng Rockwell

 - Thang đo tiêu chuẩn A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,S

 - Độ phân giải 0.01 đơn vị đo Rockwell Các tải thử độ cứng

 - Rockwell tải ban đầu: 10kgf / tải đo: 60, 100, 150kgf

 - Hiển thị Màn hình hiển thị màu đa chức năng Phương pháp gia tải lực thử Bằng tay đòn lực

 - Chu kỳ đo độ cứng Bằng tay

 - Chọn thời gian gia tải Bằng tay, theo chỉ thị

 - Thời gian gia tải Dwell time 0-99 giây. (bước tăng 1 giây)

Người tìm mua: Nga Bùi; Email: ngabui218@gmail.com

2. TÌM MUA QUY TRÌNH SẢN XUẤT  
TINH BỘT CATION VN-6105

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua Quy trình sản xuất tinh bột Cation VN-6105 với yêu cầu sản 
phẩm như sau:

- Cảm quan: Chất bột mịn, màu trắng.

- Độ nhớt (hồ tinh bột 5% ở 600C): 500 – 1200 cps

- Độ ẩm: 12 – 14%.

- Độ tro: 2% max.

- pH (dung dịch huyền phù 5%) : 6,0 – 8,5.

- Độ thế (DS value): 0,02 – 0,04.

Tôi xin báo giá và thông tin về dây chuyền trên.

Người tìm mua: Bùi Tấn Nghĩa; Công ty TNHH Nghĩa Hiệp; Địa chỉ: 171E tổ 14, Khu phố Bình Phước, Bình 
Nhâm, Thuận An, Bình Dương; Điện thoại: 0937496005.

01

02

03 Công nghệ tìm mua

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

31 

Công nghệ tìm mua
3. TÌM KIẾM MÁY TRỘN CÁT SM-1300
Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ HT Việt Nam chúng tôi chuyên cung cấp máy gia công cơ khí, 

khách hàng của chúng tôi có yêu cầu mua thêm máy trộn cát SM-1300. Do vậy, chúng tôi đề nghị quý công 
ty báo giá giúp chúng tôi máy trộn cát SM-1300.

Người tìm mua: Nguyễn Quyết Thắng, Địa chỉ: Số 15, G7, đường Cầu Diễn, P. Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội; 
Điện thoại: 84978075682; Email: vht.machinery@gmail.com

4. TÌM KIẾM THIẾT BỊ LẤY MẪU VÀ ĐẾM HẠT RẮN 
TRONG DẦU - S40

Chúng tôi đang có nhu cầu cần mua Thiết bị lấy mẫu và đếm hạt rắn trong dầu - S40 với thông số kỹ 
thuật như sau, rất mong nhận được phản hồi từ quý công ty.

- Nhiệt độ vận hành: 5-80

- Thiết bị lấy mẫu online và offline

- áp suất mẫu: 3-420 bar

- Nguyên lý đo: dùng đầu dò quang học Laser diode

- Đo hạt rắn trong các loại dầu thủy lực, dầu turbin, dầu máy biến áp và các laoị dầu khác

- Thời gian đo: 2 phút

- Thang hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 11171, 4402

- Độ lặp lại: nhỏ hơn 3%

- Nguồn điện cung cấp: 90-230V AC hoặc 12-30 VDC

- Cung cấp kèm theo: chai mẫu, ống dẫn mẫu, giấy in, adapter dây nguồn, phần mềm, cáp USB nối 
thiết bị với máy tính, dung dịch chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tài liệu hướng dẫn sử dụng, vali đựng 
mẫu.21:27.

Người tìm mua: Nguyễn Quốc Quang, Email: vuquocquangbk@gmail.com
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3. TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP 
MBA LỰC 63MVA-115/38,5/23KV,  
BAO GỒM: 

- Máy biến áp (trọn bộ, bao gồm cả 
tủ điều khiển từ xa và đầy đủ các phụ 
kiện); 

- Giá đỡ cáp tổng, giá đỡ thanh 
cái, giá lắp chống sét van (kèm theo 
máy đếm sét) 35kV, 22kV đồng bộ với 
MBA;

- Cung cấp, lắp đặt cáp đồng kèm 
phụ kiện nối đất trung tính, nối đất vỏ 
máy biến áp (tiết diện cáp phù hợp với 
công suất của MBA);

 - Kẹp cực, phụ kiện, … đầy đủ 
cho việc lắp đặt, đấu nối và vận hành 
MBA.

Người tìm mua: Ms Lê Minh Thùy
Thinh Long Group – Thinh Long 

Investment and Trading Corporation
Địa chỉ:  Số 58, Ngõ 322/158,  

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

Điện thoại: 09 75389759 
Email:thuylm@thinhlonggroup.com

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ 

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

Email: techmart@vista.gov.vn      http://www.techmartvietnam.vn

  CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

  Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923  
E-mail: vp@vista.gov.vn


