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Trong khuôn khổ Đề án 
Chính phủ “pháT Triển hệ Tri 
ThứC ViệT số hoá”, ngày 
01/10/2020 Tại hà nội, Bộ 
khoa họC Và Công nghệ 
phối hợp Với CáC Đơn Vị 
Tham gia Đề án Tổ ChứC 
Chương Trình “kếT nối Triệu 
Con Tim” pháT Động Chiến 
dịCh Thiện nguyện Trên nền 
Tảng số inhandao Và ra 
mắT CáC nền Tảng số Trong 
CáC lĩnh VựC giáo dụC, y Tế, 
Văn hóa.

HỆ TRI THứC vIỆT số HOá:  
“KếT NốI TRIỆu CON TIm

Đến dự có Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam; 
đại diện lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể, 

doanh nghiệp: Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam, Ngân hàng Quân đội 
(MB), Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post)…và 
các câu lạc bộ thiện nguyện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết 
đây là Đề án không có tiền ngân 
sách, được thực hiện nhằm tạo 
nền tảng với thông điệp chia sẻ 
tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối 
cộng đồng, hướng tới tương 
lai. Cách làm là tập hợp và kết 
nối của nhiều bạn trẻ đưa ra 
các ý tưởng công nghệ. Trên 
cơ sở các sáng kiến, các nhà 
công nghệ thử nghiệm từ mô 
hình nhỏ, thấy khả thi mới kêu 
gọi các nhà tài trợ tham gia hiện 

thực hóa ý tưởng. Từng đề án 
nhỏ trong Đề án tri thức Việt số 
hóa được hình thành theo cách 
này.

Kết nốI, ChIa Sẻ CáC 
địa Chỉ Cần hỗ trợ nhân 
đạo

Trong năm 2019, hai nền 
tảng số đầu tiên là nền tảng 
Nhân đạo số (iNhandao) và 
Bản đồ số Vmap đã ra mắt 
được cộng đồng đón nhận và 
từng bước ứng dụng trong 
thực tiễn.

Tại Chương trình này, 
thông qua nền tảng nhân đạo 
số (iNhandao.vn), Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam phối hợp 
cùng Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Quân đội (MB), Tổng 
công ty Bưu điện

Việt Nam (Vietnam Post), 
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính 
thức phát động Chiến dịch 
“Kết nối tương lai” quyên góp 
máy tính bảng và điện thoại 
thông minh cũ còn sử dụng 

được để giúp đỡ cho các em 
học sinh miền núi 02 tỉnh Phú 
Thọ và Yên Bái. Chiến dịch kéo 
dài trong 03 tháng, từ 01/10-
31/12/2020. Mọi tổ chức, cá 
nhân tham gia ủng hộ có thể 
chuyển tặng phẩm là những 
điện thoại thông minh, máy tính 
bảng đã qua sử dụng, sản xuất 
từ năm 2017 đến nay, còn sử 
dụng tốt đến các bưu cục của 
Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) nơi gần nhất. Thiết bị sẽ 
được kiểm tra kỹ thuật, làm 
sạch, và bàn giao đến thầy, cô, 
các em học sinh.

Tiếp nối Dự án iNhandao giai 
đoạn 1, giai đoạn 2 của Dự án 
là thành quả hợp tác giữa Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngân 
hàng Thương mại cổ phần 
Quân đội (MB) và Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam 
Post) với việc xây dựng với 
mô hình mạng xã hội, khuyến 
khích người dùng chia sẻ, cập 
nhật thông tin địa chỉ nhân đạo 
và các chiến dịch nhân đạo dù 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Chương trình
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ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ 
thời điểm nào. 

Trong khuôn khổ Đề án 
Chính phủ “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hoá” và chương 
trình “Kết nối triệu con tim”, các 
đơn vị tham gia đã ký kết và ra 
mắt 3 nền tảng mới:

bản đồ chung sống an 
toàn Covid (antoancovid.
vn): Từ kinh nghiệm chống dịch 
Covid-19, ngoài những nỗ lực 
của các cơ quan chức năng thì 
việc chung tay chống dịch của 
mỗi đơn vị, mỗi cá nhân là yếu 
tố quan trọng hàng đầu. Để cụ 
thể hóa việc này và ứng dụng 
các công nghệ số hóa, Ban chỉ 
đạo quốc gia về phòng chống 
Covid-19, Bộ Y Tế cùng đề án 
Tri thức Việt số hóa ra mắt Bản 
đồ chung sống an toàn Covid: 
AntoanCovid.vn. Hệ thống bao 
gồm các tiện ích trên nền tảng 
Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) 
để thể hiện thời gian thực về 
tình hình an toàn phòng chống 
dịch của các cơ sở đông người, 
trước mắt là trường học và cơ 
sở y tế. 

nền tảng giáo dục số - 
igiaoduc.vn: là sản phẩm hợp 
tác giữa Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Ban điều hành Đề án Hệ tri 
thức Việt số hóa và các đối tác 
tài trợ, hỗ trợ với mục tiêu ban 
đầu là tạo ra một nền tảng Kho 

học liệu số trực tuyến nhằm thu 
thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu 
số dùng chung phục vụ đổi mới 
nội dung, phương pháp dạy học 
và kiểm tra, đánh giá trong các 
nhà trường; cung cấp nguồn 
học liệu số phong phú, tin cậy 
góp phần triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy học và 
kiểm tra đánh giá, đặc biệt phục 
vụ dạy học trực tuyến; đồng 
thời giúp nâng cao năng lực số 
cho giáo viên về biên soạn, xây 
dựng và sử dụng học liệu số 
có hệu quả. Hệ thống cũng cho 
phép cộng đồng tham gia biên 
soạn, đóng góp học liệu số lên 
kho dùng chung.

Đến nay, Dự án đã hoàn 
thành phần mềm nền tảng thu 
thập và chia sẻ dữ liệu trên địa 
chỉ igiaoduc.vn và cập nhật gần 
5.000 bài giảng e-learning (do 
giáo viên xây dựng), hơn 2.000 
bài giảng trên truyền hình, hơn 
36.000 câu hỏi trắc nghiệm, 
gần 200 đầu sách giáo khoa 
theo chương trình giáo dục phổ 
thông.

đề án biên soạn bách 
khoa toàn thư Việt nam – 
bktt.vn: là bộ sách tổng hợp 
tri thức của Việt Nam và của 
thế giới, được biên soạn theo 
một hệ thống, nhằm cung cấp 
tri thức cho thế hệ hôm nay và 
truyền lại cho các thế hệ mai 

sau, giúp họ tiến nhanh hơn 
khi có sự kế thừa những gì 
cha ông để lại. Ngày 28/7/2014 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1262/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Đề án Biên soạn 
Bách khoa toàn thư Việt Nam 
gồm 38 quyển, bao gồm đầy đủ 
các ngành khoa học xã hội và 
nhân văn, văn hóa nghệ thuật, 
khoa học tự nhiên, khoa học 
công nghệ và kỹ thuật, khoa 
học quốc phòng, ngoại giao, 
an ninh…Hiện nay cấu trúc vĩ 
mô của Bách khoa toàn thư 
Việt Nam đã được xác định với 
trên 60.000 mục từ. Cấu trúc vi 
mô của từng loại mục từ cũng 
đã được quy định rất chặt chẽ, 
theo các quy định của Đề án về 
nội dung và hình thức. Khoảng 
3.000 nhà khoa học thuộc gần 
70 ngành khoa học đang tham 
gia biên soạn. Ban Chủ nhiệm 
Đề án đã có Thư ngỏ mời cộng 
đồng các nhà khoa học ở các tổ 
chức khoa học và đào tạo trong 
và ngoài nước chung tay biên 
soạn các mục từ theo Bảng 
mục từ được đưa lên bktt.vn 
trên iTrithuc.vn, theo hướng 
dẫn của Đề án Biên soạn Bách 
khoa toàn thư Việt Nam và của 
Hệ Tri thức Việt số hóa

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN

Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt các nền tảng công nghệ
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Lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức với tên 
gọi mới và theo hình thức trực tuyến (do tình 
hình dịch COVID-19) theo sáng kiến của Việt 
Nam và trên nền tảng do các doanh nghiệp 

Việt Nam phát triển. Sự kiện bao gồm Hội nghị Bộ 
trưởng các nước thành viên ITU (Ministerial 
Roundtables), các hội thảo chuyên đề (Forum 
Sessions) gắn với việc phát triển thế giới số, triển 
lãm trực tuyến (Virtual Exhibition) với các gian 
hàng quốc gia của các nước và gian trưng bày của 
các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, 
năm 2020 là một năm đặc biệt, khi những thách 
thức và cơ hội bứt phá do đại dịch COVID-19 đặt ra 
đối với ngành công nghệ thông tin-viễn thông toàn 
cầu. “Việt Nam coi các nền tảng số là cách để đẩy 
nhanh chuyển đổi số quốc gia, coi an ninh mạng 
là yếu tố chính để tạo ra niềm tin số, coi cải cách 
thể chế là yếu tố quyết định cho chuyển đổi số. Hạ 
tầng số với các sản phẩm và nền tảng số “Make in 
Vietnam” đã sẵn sàng cho kinh tế số và xã hội số, 
sẵn sàng cho một Việt Nam số”, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Công nghệ Việt không chỉ giải các bài toán Việt 
Nam mà còn góp phần giải các bài toán toàn cầu. 
Các nền tảng cho triển lãm trực tuyến lần này và 
các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch 
COVID-19, như Bluezone, NCOVI là những minh 
chứng cụ thể. Việt Nam đang hội tụ các điều kiện 
để trở thành một đất nước công nghệ, dùng công 
nghệ làm động lực phát triển đất nước, dùng công 
nghệ để đồng hành với các nước, hợp tác toàn 
cầu, và cùng nhau xây dựng một thế giới số.

Theo ông Houlin Zhao, Tổng Thư ký ITU, trong 
vòng 3 ngày tới, các Bộ trưởng, cơ quan quản lý, 
lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cũng như các doanh nghiệp lớn cùng đối tác trên 
toàn thế giới sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý 
báu về những thách thức cũng như bài học rút ra 
từ đại dịch. Số liệu thống kê của ITU đã chỉ rõ sự 
phát triển về công nghệ thông tin-viễn thông của 
Việt Nam qua từng năm. Ngành công nghệ thông 
tin-viễn thông của Việt Nam, bao gồm các công ty 
quốc gia và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ TT&TT, KH&ĐT, 
Bộ Ngoại giao, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 
Quốc hội thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị và triển lãm Thế 
giới số 2020

tIn tỨC & SỰ KIện

CHíNH THứC KHAI mạC  
HộI NGHỊ và TRIểN lãm THế GIớI số 2020 

Chiều 20/10, Bộ TT&TT Tổ ChứC lễ khai mạC hội 
nghị Và Triển lãm Thế giới số 2020 (iTu digiTal 
World) Theo hình ThứC TrựC Tuyến. Đây là sự 
kiện quy mô Toàn Cầu do liên minh Viễn 
Thông Thế giới Và ViệT nam Đồng Tổ ChứC.

phát triển rất mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành 
đối tác quan trọng tại nhiều thị trường, từ châu Á 
tới châu Phi, châu Mỹ Latinh và khu vực Caribe. 
Điều này đã khiến Việt Nam trở thành tấm gương 
sáng về phát triển công nghệ thông tin-viễn thông 
đối với nhiều quốc gia đang phát triển. Triển lãm 
Thế giới số 2020 cũng lần đầu tiên được tổ chức 
theo hình thức trực tuyến, một triển lãm đặc biệt 
qua không gian ảo. Đây được xem là điểm nhấn 
quan trọng của ITU Digital World 2020, bao gồm 
các gian hàng quốc gia giới thiệu về thành tựu 
chuyển đổi số của các quốc gia và các gian hàng 
trực tuyến 2D hoặc 3D (Virtual booth) giới thiệu 
sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của tổ chức, doanh 
nghiệp từ các nước. Đặc biệt, các gian hàng 3D 
được mô phỏng theo thiết kế thực mang đến 
nhiều trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho người dùng. 
Khách tham quan có thể di chuyển và khám phá 
tư liệu hiện vật trong không gian 3D đặc trưng; 
tương tác phóng to/thu nhỏ với nội dung thông 
tin, hiện vật 3D của gian hàng hay trải nghiệm 
hệ thống sơ đồ tham quan, thuyết minh tự động 
tương ứng với từng khu vực của không gian trưng 
bày. Nền tảng triển lãm trực tuyến cũng cho phép 
các doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách 
tham quan, thông qua bảng khảo sát về mức độ 
quan tâm đối với sản phẩm, dịch vụ.

Việc tham quan gian hàng 3D sẽ được hỗ trợ 
bởi nhiều tính năng công nghệ 3D hiện đại cùng 
hình ảnh và video trực quan, giúp quá trình truy 
cập, tìm kiếm thông tin trở nên sống động. Đây là 
trải nghiệm mới đối với người dùng. Khách thăm 
quan có thể sử dụng máy tính bảng, điện thoại di 
động, và cả các thiết bị công nghệ mới như kính 
thực tế ảo (AR/VR).

Nguồn: Báo chính phủ
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Tham dự buổi lễ có Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam; Chủ nhiệm Ủy ban 
KH,CN và Môi trường của 

Quốc hội Phan Xuân Dũng; Chủ 
tịch Hội đồng Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Quỹ 
VIFOTEC, Trưởng ban Tổ chức 
Giải thưởng Đặng Vũ Minh; Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc; Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Phạm Hoài Nam; cùng 
đại diện lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành Trung ương và địa 
phương...Giải thưởng VIFOTEC 
được tổ chức nhằm tôn vinh các 
nhà khoa học, các nhà công 
nghệ đã có những công trình có 
giá trị khoa học, kinh tế - xã hội 
lớn, đã và đang được áp dụng 
có hiệu quả tại Việt Nam, góp 
phần thúc đẩy sản xuất của các 
doanh nghiệp, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm, thay thế nhập khẩu, 
tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Năm 2019, tham gia giải 
thưởng có 93 công trình thuộc 
6 lĩnh vực KHCN ưu tiên: Cơ 
khí - tự động hóa; công nghệ vật 
liệu; công nghệ thông tin, điện 
tử, viễn thông; sinh học phục 
vụ sản xuất và đời sống; công 
nghệ nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và 

TRAO GIẢI THƯởNG sáNG TạO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
vIỆT NAm, GIẢI THƯởNG WIPO Năm 2019

tIn tỨC & SỰ KIện

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (đứng giữa) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh 
trao Bằng khen và Cúp cho các tác giả giải Nhất.

Tối 21/10, Tại hà nội, liên hiệp 
CáC hội khoa họC Và kỹ 
ThuậT ViệT nam phối hợp Với 
Bộ khoa họC Và Công nghệ 
(kh&Cn), Tổng liên Đoàn lao 
Động ViệT nam, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản 
hồ Chí minh Tổ ChứC Tổng 
kếT Và Trao giải Thưởng sáng 
Tạo khoa họC Công nghệ 
ViệT nam (ViFoTeC), giải 
Thưởng Wipo năm 2019.

sử dụng hợp lý tài nguyên; công 
nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng 
và sử dụng năng lượng mới. Hội 
đồng Giám khảo đã xem xét, 
đánh giá các công trình và chọn 
trao giải thưởng cho 40 công trình 
bao gồm: 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 
8 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. 
5 giải Nhất bao gồm: Công trình 
“Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thi 
công khoan hạ cọc ống thép 
phù hợp với điều kiện thi công ở 
khu vực đảo Trường Sa”; Công 
trình “Nghiên cứu, thiết kế chế 
tạo hệ thống dây chuyền thiết bị 
đồng bộ chế biến ngô giống quy 
mô công nghiệp tiết kiệm năng 
lượng và thân thiện môi trường 
(gọi tắt là dây chuyền đồng bộ 
tiết kiệm năng lượng)”; Công 
trình “Nghiên cứu, cải tạo thiết 
bị điện phân kiểu near gap sang 
zero gap nhằm gia tăng công 
suất và giảm chi phí sản xuất 
xút”; Công trình “Công nghệ 
trồng và tạo ra các sản phẩm 
giá trị từ cây sả chanh phục vụ 
đời sống và phát triển kinh tế - 
xã hội”; Công trình “Hệ thống đo 
mưa tự động chuyên dùng cảnh 
báo lũ lụt và vận hành hồ chứa 
nước”. Nhân dịp này, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
tặng Bằng khen cho 10 tác giả là 
Chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm 

các công trình đạt giải Nhất Giải 
thưởng VIFOTEC 2019 

Đáng chú ý, Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 
2019 trao bằng chứng nhận và 
Huy chương Vàng cho công 
trình “Công nghệ trồng và tạo ra 
các sản phẩm giá trị từ cây sả 
chanh phục vụ đời sống và phát 
triển kinh tế - xã hội”. Phát động 
Giải thưởng VIFOTEC 2020, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc thay mặt Bộ KH&CN 
chúc mừng các nhà khoa học 
đoạt Giải thưởng VIFOTEC 
năm 2019. Theo Quyết định 
số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 
7 tháng 5 năm 2019 về việc 
ban hành Quy chế Giải thưởng 
VIFOTEC, các công trình của 
Giải thưởng lần này tiếp tục 
tập trung vào các lĩnh vực công 
nghệ trọng điểm như: Cơ khí tự 
động hoá; Công nghệ Vật liệu; 
Công nghệ Thông tin, Điện tử 
và Viễn thông; Sinh học phục 
vụ sản xuất và đời sống; Công 
nghệ nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và 
sử dụng hợp lý tài nguyên; Công 
nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng 
và sử dụng năng lượng mới.

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN
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Tại Hội nghị, ông Trần 
Giang Khuê - Quyền 
trưởng Văn phòng đại diện 
Cục Sở hữu trí tuệ tại TP 

Hồ Chí Minh cho rằng, tất cả 
các sản phẩm sở hữu trí tuệ sẽ 
tạo nên động lực để phát triển 
cho thương hiệu của doanh 
nghiệp. Khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo chính là 
công cụ, biện pháp cần thiết để 
doanh nghiệp vươn ra thị 
trường nước ngoài. Bên cạnh 
việc tập trung nâng cao chất 
lượng sản phẩm thì doanh 
nghiệp cũng cần phải xây dựng, 
quảng bá thương hiệu của 

mình. Điều này có lợi ích hơn 
nhiều so với quảng cáo vài 
chục giây trên truyền hình và 
đỡ tốn kém chi phí hơn rất 
nhiều. Ông Trần Xuân Đích - 
Phó Cục trưởng Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN (Bộ KH&CN) cho biết, 
trước khó khăn của các doanh 
nghiệp, Bộ KH&CN đã giảm 
50% các loại lệ phí sở hữu 
công nghiệp khi doanh nghiệp 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp trong năm 2020; 
đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng, Bộ cũng 
đang miễn phí đăng ký các tiêu 

BàN về GIẢI PHáP THúC Đẩy HOạT ĐộNG KH&CN 
CủA dOANH NGHIỆP ĐIểN HìNH sáNG TạO

hội nghị Bàn Về giải pháp hoạT Động kh&Cn Của doanh nghiệp 
Điển hình sáng Tạo hậu CoVid-19 do Trung Tâm nghiên Cứu pháT 
Triển Thương hiệu ViệT (liên hiệp CáC hội khoa họC Và kỹ ThuậT 
ViệT nam) Tổ ChứC mới Đây Tại Tp hồ Chí minh Đã Đánh giá 
những ảnh hưởng Tiêu CựC Từ Đại dịCh CoVid-19 như: TốC Độ 
Tăng Trưởng gdp dự kiến sẽ Tăng Trưởng ở mứC 2-3%; gần 39.000 
doanh nghiệp Đã Đăng ký Tạm ngừng kinh doanh (Tăng gần 
82% so Với Cùng kỳ năm TrướC); số người ThấT nghiệp Trong Độ 
Tuổi lao Động là khoảng 1,3 Triệu người (Tăng 221.000 người so 
Với Cùng kỳ năm 2019). không Chỉ Vậy, nền kinh Tế Còn phải Đối 
mặT Với mộT số Vấn Đề như già hóa dân số, ô nhiễm môi Trường, 
Cạn kiệT Tài nguyên Thiên nhiên. sự kiện Đã Thu húT sự Tham gia 
Của Đông Đảo nhà khoa họC, nhà quản lý, Đại diện CáC doanh 
nghiệp Cùng CáC Đơn Vị Truyền Thông.

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 
quốc tế… cho lĩnh vực y tế; hỗ 
trợ 100% chi phí truy xuất 
nguồn gốc cho container đầu 
tiên của doanh nghiệp xuất 
khẩu trái cây chính ngạch sang 
Trung Quốc như thanh long, 
chuối, xoài, dưa hấu, vải, nhãn, 
măng cụt…

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã 
vinh danh 60 doanh nghiệp điển 
hình sáng tạo và 30 sản phẩm/
dịch vụ uy tín chất lượng. Đây là 
những doanh nghiệp bước đầu 
có đầu tư cho KH&CN, có tiềm 
năng phát triển trở thành các 
doanh nghiệp mạnh và đóng 
góp cho nền kinh tế. Bà Phan 
Thị Mỹ Yến - Chủ tịch Hội đồng, 
Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu phát triển thương hiệu 
Việt, Trưởng ban tổ chức cho 
biết, qua nhiều năm tổ chức, 
chương trình đã trở thành sự 
kiện được doanh nghiệp mong 
đợi và từng bước xây dựng 
được uy tín trong việc khuyến 
khích doanh nghiệp Việt Nam 
tích cực chú trọng phát minh 
sáng chế, đầu tư khoa học 
và kỹ thuật vào sản xuất, kinh 
doanh. Từ đó, doanh nghiệp 
Việt nâng cao năng lực cạnh 
tranh bằng giải pháp tạo ra sản 
phẩm/dịch vụ đạt chất lượng, 
có hàm lượng trí tuệ cao, đáp 
ứng nhu cầu thị trường, đóng 
góp thiết thực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguồn: Tạp chí Khoa học 
& Công nghệ Việt Nam
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GS. TSYK. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức và PGS.TS Phan 
Thị Hà Dương - Giám đốc điều hành Quỹ VinIF đại diện ký kết tài trợ dự án giữa VINIF và 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ảnh: VINIF

Quỹ vINIF TàI TRợ CHO 28 dự áN KHOA HỌC 
góp phần giải quyết những  
vấn đề thực tiễn ở việt nam

Trong năm 2020, dù “là một 
năm rất đặc biệt trong lịch 
sử thế giới, đại dịch Covid-
19 đã ảnh hưởng nặng nề 

đến tất cả mọi mặt của đời 
sống”, nhưng Quỹ VINIF vẫn tài 
trợ 136 tỷ đồng cho 28 dự án 
thuộc nhiều lĩnh vực như gen 
và tế bào, khoa học máy tính, trí 
tuệ nhân tạo, tự động hóa, 
năng lượng tái tạo, vật liệu thế 
hệ mới… 

Để xét duyệt các đề tài, Quỹ 
VINIF đã thành lập một hội đồng 
xét duyệt với hơn 50 chuyên gia 

đầu ngành trong cả nước thuộc 
22 lĩnh vực khác nhau để đánh 
giá các hồ sơ từ 76 trường đại 
học. Các chuyên gia sẽ đưa ra 
nhận xét cụ thể dựa trên 5 tiêu 
chí: Mức độ cần thiết của đề 
tài; Năng lực nghiên cứu của 
tác giả, cơ sở vật chất của đơn 
vị thực hiện; Tính sáng tạo, ý 
nghĩa khoa học; Tác động tới 
kinh tế - xã hội; Tính thuyết phục 
của mục tiêu cũng như giá trị 
khoa học - công nghệ của sản 
phẩm, dịch vụ. Các dự án vào 
vòng trong tiếp tục trải qua quá 

Trong năm 2019, quỹ Đổi mới sáng Tạo Vingroup (ViniF) Đã 
Tài Trợ Cho 20 dự án Với Tổng giá Trị 124 Tỷ Đồng. Cùng Với 
Đó, ngay Từ khi Đại dịCh CoVid xảy ra, Từ Tháng 2/2020 ViniF Đã 
Triển khai gói Tài Trợ khẩn Cấp Cho 3 dự án nghiên Cứu ứng 
phó CoVid-19, Với Tổng kinh phí Tài Trợ gần 20 Tỷ Đồng. “qua 
mộT Thời gian ThựC hiện, CáC dự án Đã ĐạT ĐượC những 
Thành Tựu Đáng kể Và góp phần giải quyếT ĐượC những Vấn 
Đề ThựC Tiễn ở ViệT nam Và Trên Thế giới như là nghiên Cứu 
VaCCine, hệ Thống Cảnh Báo Chống CoVid-19, pháT Triển 
Công nghệ 3d, những loại VậT liệu nano mới…”

trình xét duyện từ các chuyên 
gia uy tín trong nước, quốc tế và 
cả các chuyên gia tài chính. 

Sau 3 vòng đánh giá, xét chọn 
nghiêm ngặt của hội đồng khoa 
học cùng sự tư vấn của hơn 50 
giáo sư, tiến sĩ như: GS Đặng 
Đức Anh (Viện trưởng Viện Vệ 
sinh dịch tễ TW), GS Hồ Tú Bảo 
(Viện NCCC về Toán), GS Phan 
Thanh Sơn Nam (ĐHQG TP 
HCM), GS Nông Văn Hải (Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam), GS 
Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago), 
GS Nguyễn Thái Thục Quyên 
(ĐH California), GS Đỗ Ngọc 
Minh (VinUni)…, Quỹ đã chọn ra 
được 28 dự án nhận tài trợ từ 
139 hồ sơ gửi về trong năm nay. 
Với suất tài trợ cao nhất lên tới 
10 tỷ đồng, giải ngân ngay trong 
tháng 10, các nhà nghiên cứu 
sẽ có nguồn lực kịp thời để chi 
trả cho thành viên dự án, thuê 
chuyên gia trong và ngoài nước, 
mua nguyên nhiên vật liệu, trang 
thiết bị, thực hiện công bố quốc 
tế và đăng ký sáng chế…

Nguồn: Theo tạp chí  
Tia Sáng
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Trong khuôn khổ đề tài KH&CN cấp quốc 
gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách 
hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của 
thị trường KH&CN Việt Nam” mã số TTKHCN.
ĐT.01-20, ngày 25/9/2020, Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân đã phối hợp với Cục Phát 
triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tổ 
chức hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp 
chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức 
trung gian trên thị trường KH&CN Việt Nam”. 
Hội thảo nhằm nhận diện và đánh giá vai trò 
của các tổ chức trung gian trên thị trường 
KH&CN Việt Nam; đánh giá năng lực, kết 
quả hoạt động và đóng góp của các tổ chức 
trung gian KH&CN vào phát triển thị trường 
KH&CN; thảo luận các giải pháp chính sách 
thúc đẩy cá nhân, tổ chức trung gian trên thị 
trường KH&CN.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân khẳng 
định, phát triển thị trường KH&CN là một 

điều kiện cần thiết để phát triển KH&CN. Trong 
những năm qua, thị trường KH&CN Việt Nam đã 
gia tăng cả về quy mô và tốc độ phát triển. Các 
loại hình hàng hóa trên thị trường KH&CN ngày 
càng đa dạng và phong phú, theo đó các hình 
thức giao dịch trên thị trường này cũng đa dạng 
hơn, gồm nhiều hình thức như: giao dịch mua 
bán bản quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp; giao dịch chuyển giao công 
nghệ là các thiết bị, máy móc, công nghệ giữa 
các chủ thể tham gia thị trường… Tuy vậy, thực 
tế cho thấy, so với nhu cầu phát triển của nền 
kinh tế, giá trị và lượng hàng hóa giao dịch ở 
nước ta chưa nhiều, thị trường KH&CN vẫn ở 
trình độ thấp, các yếu tố cấu thành thị trường 
chưa phát triển đồng bộ; năng lực của chủ thể 
trên thị trường KH&CN còn thấp, chưa đáp ứng 
được các nhu cầu phát triển nhanh, bền vững 
của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế hiện nay. Các tổ chức trung gian trong 
thị trường KH&CN sẽ kết nối các nhà phát minh, 
bên cung cấp công nghệ và bên sử dụng công 
nghệ, đóng vai trò là cầu nối giữa các bên và tạo 
điều kiện cho các hoạt động chung về KH&CN 
được diễn ra thông suốt trong một cộng đồng đổi 
mới toàn cầu. 

Đề cập tới định hướng phát triển thị trường 
KH&CN ở Việt Nam đến 2020, ông Phạm Đức 
Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN đã nêu lên 6 
nhiệm vụ có liên quan, trong đó có nhiệm vụ 
phát triển các tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Chính sách về 
tổ chức trung gian của thị trường KH&CN cần 
được tiếp tục hoàn thiện từ 3 khía cạnh: định 
nghĩa về tổ chức trung gian KH&CN; thể chế, 
chính sách phát triển tổ chức trung gian của thị 
trường KH&CN hiệu quả; các chính sách phát 
triển tổ chức trung gian KH&CN tạo động lực 
thúc đẩy các bên liên quan tham gia phát triển thị 
trường KH&CN.

Thông qua kết quả khảo sát các tổ chức 
trung gian KH&CN, PGS.TS Đào Thị Thanh Lam 
(Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đã đề xuất 
một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của 
tổ chức trung gian KH&CN gồm các chỉ số tài 
chính; chỉ số về quá trình cũng như tiêu chí đánh 
giá năng lực của tổ chức trung gian (gồm năng 
lực tĩnh và năng lực động). Trên cơ sở đó, nhóm 
nghiên cứu cũng đã nêu lên một số điểm hạn chế 
về năng lực của các tổ chức trung gian trên thị 
trường KH&CN có liên quan tới hệ thống quản lý 
tri thức, quản lý khách hàng; mức độ khai thác hệ 
thống cơ sở dữ liệu về KH&CN; khả năng thích 
ứng với thay đổi của thị trường; hệ thống chuyên 
gia thẩm định chuyên sâu…

Nguồn: Tạp chí Khoa học  
và Công nghệ Việt Nam

giải pháp Chính sáCh hỗ Trợ pháT Triển CáC Tổ ChứC 
Trung gian Trên Thị Trường kh&Cn ViệT nam 
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Trong khuôn khổ thực hiện 
thư thỏa thuận ngày 28/2/2020 
giữa Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN và 
Trưởng hợp phần hợp tác 
thương mại hóa nghiên cứu 
khoa học thuộc Chương trình 
Aus4Innovation tại Việt Nam, 
Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN tổ 
chức tọa đàm “Tham vấn ý 
kiến về dự thảo Chương trình 
phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ giai đoạn 
2021 - 2030” vào sáng 27/10, 
tại Hà Nội.

Ông Tạ Bá Hưng, Chủ nhiệm 
Chương trình Phát triển thị 
trường KH&CN cho biết: 
Mục tiêu của chương trình 

là tăng nhanh giá trị giao dịch 
hàng hóa KH&CN trên thị trường 
nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới 
sáng tạo của doanh nghiệp, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia trên cơ sở nâng cao vai 
trò của nhà nước và các chủ thể 
của thị trường KH&CN.

Theo đó, mục tiêu cụ thể 
của Chương trình là tăng giá 
trị giao dịch hàng hóa KH&CN 
trên thị trường hằng năm bình 
quân đạt 20-25%, trong đó các 
ngành ứng dụng công nghệ cao 
có giá trị giao dịch công nghệ 

trung bình đạt 30-35%. Tỷ trọng 
giao dịch mua bán tài sản trí tuệ 
trên thị trường KH&CN đạt 20-
25% vào năm 2030. Nâng cao 
năng lực tiếp thu, làm chủ và 
ứng dụng công nghệ, kết quả 
nghiên cứu, tài sản trí tuệ của 
doanh nghiệp. Tăng tỷ lệ các 
doanh nghiệp có hoạt động đổi 
mới sáng tạo hàng năm đạt bình 
quân 15-20%. Tăng nguồn cung 
công nghệ trên thị trường, trong 
đó tỷ trọng công nghệ nhập khẩu 
từ các nước tiên tiến đạt 35-40% 
và tỷ trọng nguồn cung công 
nghệ từ các trường đại học, viện 
nghiên cứu trong tổng số nguồn 
cung công nghệ có nguồn gốc 
trong nước đạt 40%. Phát triển 
hệ thống hạ tầng quốc gia của 
thị trường KH&CN bao gồm sàn 
giao dịch công nghệ, cơ sở dữ 
liệu tích hợp và các công cụ để 
kết nối thị trường. Tăng cường 
hoạt động xúc tiến thị trường 
KH&CN trong nước theo hướng 
xã hội hóa với sự tham gia và 
đóng góp của khu vực tư nhân 
đạt 50%, đẩy mạnh xúc tiến thị 
trường KH&CN quốc tế, kết nối 
các sàn giao dịch trong nước với 
mạng lưới quốc tế.

Trong thời gian tới, Chương 
trình sẽ tập trung phát triển các 
tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế và bối cảnh cuộc 

cách mạng 4.0; Phát triển hạ 
tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN; Thúc đẩy phát triển nhu 
cầu về hàng hóa KH&CN, nâng 
cao năng lực hấp thụ, tiếp thu, 
làm chủ và áp dụng công nghệ 
tại các doanh nghiệp; Thúc đẩy 
phát triển nguồn cung hàng hóa 
KH&CN trên thị trường KH&CN; 
Tăng cường các hoạt động xúc 
tiến thị trường KH&CN; Tiếp tục 
hoàn thiện môi trường pháp lý, 
đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho phát 
triển thị trường KH&CN.

Trước đó, trong giai đoạn 
2015-2020, Chương trình phát 
triển thị trường KH&CN đến 
năm 2020 (gọi tắt là chương 
trình 2075) do Thủ tướng phê 
duyệt đã mang lại hiệu quả tác 
động về kinh tế - xã hội và tính 
liên kết, lan tỏa mạnh mẽ: Tăng 
giá trị giao dịch công nghệ trên 
thị trường thông qua các sự kiện 
như kết nối cung cầu công nghệ 
(Techdemo), Chợ công nghệ và 
thiết bị (Techmart) và các sàn 
giao dịch công nghệ, trung tâm 
ứng dụng chuyển giao tiến bộ 
KH&CN. Huy động được các 
nguồn đầu tư, góp phần mở rộng 
và phát triển dự án, tạo lợi ích 
lâu dài thông qua một số dự án 
thương mại hóa công nghệ và tài 
sản trí tuệ của các nhà khoa học. 
Những thành công này chính là 
cơ sở để Chương trình 2075 cần 
tiếp tục triển khai trong thời gian 
tới, nhằm thúc đẩy phát triển thị 
trường KH&CN quốc gia, với 
mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo, nâng cao hiệu quả 
xúc tiến chuyển giao công nghệ, 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ ở thị trường 
trong nước và nước ngoài, tăng 
trưởng 15%/năm các giao dịch 
mua bán công nghệ thành công; 
thúc đẩy chuyển đổi số, triển 
khai giao dịch trực tuyến trên thị 
trường KH&CN.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN

Tham Vấn Về dự Thảo Chương Trình 
pháT Triển Thị Trường kh&Cn  
giai Đoạn 2021 - 2030

đIỂM tIn Kh&Cn

Toàn cảnh Hội thảo
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đIỂM tIn Kh&Cn

TRIểN lãm CÔNG NGHIỆP Hỗ TRợ  
và CHế BIếN CHế TạO vIỆT NAm

thời gian: Từ 09/12 đến 11/12/2020
địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Quy mô dự kiến: ~250 gian hàng.
ngành hàng trưng bày: Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo thuộc các ngành dệt may, da giày, 

điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao..
VIMEXPo là Triển lãm quốc tế đầu tiên về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam 

thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công 
thương chủ trì và chỉ đạo tổ chức. VIMEXPO 2020 với mục tiêu “KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN”, sẽ trở 
thành triển lãm hàng đầu về Công nghiệp hỗ trợ với:

Đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của 06 nhóm ngành công nghiệp mục tiêu; Giới thiệu 
nhiều thành tựu công nghiệp hỗ trợ tới đối tác trong nước và quốc tế.

Chương trình kết nối hiệu quả giữa nhà cung cấp và các nhà sản xuất tiềm năng.
Cơ hội đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước về chính sách hỗ trợ phát triển công 

nghiệp hỗ trợ.
Điểm khởi đầu để các nhà sản xuất Việt Nam tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và 

phát triển bền vững, tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, VIMEXPO 2020 dự kiến đón tiếp 

trên 18.000 lượt khách tham quan.
LĨnh VỰC trƯng bàY:
ngành dệt may: Xơ thiên nhiên; Xơ tổng hợp; Vải; Hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm phục vụ ngành 

nhuộm hoàn tất vải; Phụ liệu ngành may..
ngành da giày: Da thuộc; Vải giả da; Đề giày; Hóa chất thuộc da; Da muối; Chỉ may giày..
ngành điện tử: Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản; Linh kiện thạch anh; Vi mạch điện tử; Vật 

liệu sản xuất linh kiện điện tử; Linh kiện sản phẩm điện tử; Pin dùng cho máy tính xách tay, điện thoại 
di động; Dây và cáp điện, đèn LED, tai nghe điện thoại và loa; Sạc pin điện thoại; Màn hình các loại..

ngành sản xuất lắp ráp ô tô: Động cơ và chi tiết động cơ; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ 
thống cung cấp nhiên liệu; Khung – thân vỏ - cửa xe; Hệ thống treo; Bánh xe; Hệ thống truyền lực; Hệ 
thống lái; Hệ thống phanh; Linh kiện – điện tử; Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống xử lý khí thải 
ô tô; Linh kiện nhự cho ô tô; Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn; Kính chắn gió, cần gạt nước, ghế xe..

ngành cơ khí chế tạo: Khuyên mẫu, đồ gá; Dụng cụ - dao cắt; Linh kiện và phụ tùng máy gia công 
cơ khí, máy hàn; Linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy nông nghiệp, đóng tàu; Linh kiện và phụ 
tùng máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản và muối; Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí; 
Chi tiết máy; Thép chế tạo..

Công nghiệp công nghệ cao: Các loại khuôn mẫu; Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng 
cao; Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị; Các cụm linh kiện, phụ tùng 
cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Các loại chi tiết 
nhựa chất lượng cao; Cảm biến các loại; Các loại động cơ thế hệ mới; Các cơ cấu chấp hành có độ 
chính xác cao.
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SỰ KIện SắP dIễn ra 

TRIểN lãm QuốC Tế CHuyêN NGàNH  
y dƯợC lầN THứ 27 TạI Hà NộI.

thời gian: Từ 03/12 đến 05/12/2020

địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm,  
Hà Nội.

Quy mô dự kiến: ~250 gian hàng.

ngành hàng trưng bày: Trang thiết bị y tế và thí nghiệm; Dược phẩm và máy móc chế biến 
dược phẩm; Nhãn khoa; Nha khoa; Bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện..

Vietnam Medipharm Expo sau 26 năm tổ chức, đã chứng tỏ là triển lãm chuyên ngành có uy 
tín với sự tham gia của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, là cơ hội cho 
các đơn vị, doanh nghiệp y dược Việt Nam và quốc tế gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản 
phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng 
những thành tựu y học tiên tiến của thế giới, thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức 
khỏe người dân.

Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ diễn ra các Hội thảo lớn: Chính sách thu hút đầu tư; chính sách 
xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh; Thông tin thị trường dược phẩm, thiết bị y tế Việt Nam. Và các 
hội thảo chuyên ngành được đăng ký tổ chức bởi các doanh nghiệp tham dự. Đồng hành là chương 
trình thăm quan bệnh viện, công ty sản xuất dược phẩm; Chương trình B2B xúc tiến trao đổi và làm 
việc tại các gian hàng giữa các công ty tham gia và đối tác tiềm năng tới tham quan Triển lãm.

Trong kỳ tổ chức trước đó, triển lãm có quy mô 220 gian hàng của 180 công ty trong nước và 
quốc tế, tổng diện tích trưng bày là 3000m2. Thu hút 11.800 lượt khách tham quan, trong đó chiếm 
tới 80% là khách tham quan chuyên ngành. Trên 90% các doanh nghiệp tham dự đã đánh giá hài 
lòng về dịch vụ của Ban tổ chức và kết quả thu được tại Triển lãm.  
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        thông tIn Công nghệ

Theo Bruce Logan, Giáo sư 
ngành Kỹ thuật Môi trường 
Bruce Logan tại trường, 
phương pháp này có thể 

giúp biến năng lượng gió và Mặt 
trời thành một loại nhiên liệu có 
thể lưu trữ và di chuyển dễ dàng 
hơn. “Hydro là một loại nhiên 
liệu tuyệt vời nhưng ta phải chế 
tạo ra nó”, Bruce Logan nhận 
xét. “Cách bền vững duy nhất là 
sử dụng năng lượng tái tạo [để 
điện phân] và tạo ra nó từ nước. 
Chúng ta cũng phải dùng nguồn 
nước mà không ai muốn sử 
dụng cho những việc khác, đó là 
nước biển. Do đó, “chén thánh” 
để sản xuất nhiên liệu hydro 
chính là kết hợp giữa nước biển 
với năng lượng gió và Mặt trời ở 
ven biển hoặc ngoài khơi”. 

Mặc dù lượng nước biển trên 
thế giới rất dồi dào, nhưng người 
ta ít dùng để điện phân. Trừ khi 
nước biển được khử muối trước 
khi đi vào máy điện phân [và đây 
là một bước bổ sung đắt tiền], 
các ion clorua (Cl-) trong nước 
biển sẽ chuyển thành khí clo độc 
hại làm xuống cấp thiết bị và thất 
thoát ra môi trường.  Để ngăn 
chặn quá trình đó, nhóm nghiên 
cứu đã chèn thêm một lớp màng 
mỏng, bán thấm, lúc đầu được 
tạo ra để lọc nước trong quá 
trình xử lý thẩm thấu ngược 
(RO). GS. Logan cho biết: “Ý 
tưởng đằng sau màng RO là tạo 
ra một áp suất thật lớn lên khối 
nước, đẩy nó qua màng lọc và 
giữ lại các ion clorua ở sau”. Ở 
đây, màng RO được dùng thay 

mộT nhóm nghiên Cứu Tại Đh 
Bang pennsylVania Đã TíCh 
hợp Công nghệ lọC nướC Vào 
mộT ThiếT kế ThiếT Bị Điện phân 
nướC Biển mới Cho phép dòng 
Điện TáCh hydro Và oxy ra 
khỏi phân Tử nướC.

màNG lỌC RO lOạI Bỏ muốI Để 
TáCH NƯớC BIểN THàNH NHIêN lIỆu

cho màng trao đổi ion thường 
có trong máy điện phân. Nước 
biển sẽ không được đẩy qua 
màng RO [như cách lọc nước 
thông thường] mà được chứa 
trong nó. Tấm màng này sẽ 
ngăn các phản ứng diễn ra 
gần hai điện cực âm và dương 
trong dung dịch khi được nối 
với nguồn điện bên ngoài. 
Khi nguồn điện được bật lên, 
các phân tử nước (H2O) bắt 
đầu tách ra ở cực dương, giải 
phóng các ion hydro (H+) siêu 
nhỏ gọi là proton và tạo ra khí 
oxy (O2). Các proton sau đó đi 
qua lớp màng và kết hợp với 
các electron ở cực âm để tạo 
thành khí hydro (H2). Khi dùng 
màng RO, nước biển được giữ 
lại phía cực âm, các ion clorua 
quá lớn sẽ không thể đi qua 
màng và về cực dương, do vậy 
ngăn được quá trình sản sinh 
ra khí clo.

Trong quá trình tách nước, 
các muối khác cũng được hòa 
tan trong nước để giúp dung 
dịch dẫn điện. Trong khi màng 
trao đổi ion thông thường lọc 
ion bằng điện tích sẽ cho phép 
các ion muối đi qua, thì màng 
RO lại không. “Màng RO ức 
chế chuyển động của muối, 
nhưng cách duy nhất để tạo ra 

dòng điện trong mạch là các 
ion mang điện tích phải dịch 
chuyển giữa hai điện cực”, GS. 
Logan cho biết.

Logan giải thích, trong khi 
một loại màng RO cho kết quả 
là “đường mòn” thì màng RO 
kia lại hoạt động khá tốt so 
với các màng trao đổi cation. 
Các nhà nghiên cứu vẫn đang 
tìm hiểu xem tại sao lại có sự 
khác biệt như vậy giữa hai 
màng RO. “Ý tưởng [màng RO] 
đã trở thành hiện thực” GS. 
Logan nói, “Chúng tôi không 
biết chính xác tại sao hai màng 
này lại hoạt động khác nhau 
như vậy nhưng chúng tôi sẽ 
tìm ra nguyên nhân.”. Các kết 
quả nghiên cứu này đã được 
công bố trên tạp chí Energy & 
Environmental Science. Gần 
đây, các nhà nghiên cứu đã 
nhận được tài trợ 300.000 USD 
từ Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ 
(NSF) để tiếp tục nghiên cứu 
quá trình điện phân nước biển. 
GS. Logan hy vọng nghiên cứu 
của họ sẽ đóng một vai trò quan 
trọng trong việc giảm lượng khí 
thải CO2 trên toàn thế giới.

Nguồn: https://phys.org/
news/2020-09-membranes-

salt-sea-fuel.html
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mới Đây, CáC nhà khoa họC 
ViệT nam Đã Cùng Tham gia 
Vào mộT nghiên Cứu mới, hứa 
hẹn Chuyển Đổi hàng ChụC 
Triệu Tấn lá dứa phế Thải Vẫn 
Để Thối hoặC Bị ĐốT Thành 
aerogel Có giá Trị Cao, rẻ  
Và sạCh.

Aerogel là một trong những 
vật liệu rắn nhẹ nhất, 
được tạo ra bằng cách 
kết hợp polymer với dung 

môi nhằm hình thành gel, sau 
đó loại bỏ chất lỏng trong gel 
tạo ra vật liệu xốp, nhẹ nhưng 
vẫn mang lại cảm giác chắc 
chắn khi chạm vào. PGS.TS 
Dương Minh Hải, giảng viên 
khoa Cơ khí thuộc Đại học 
Quốc gia Singapore (NUS), 
ước tính rằng mỗi năm có 
khoảng 76,4 triệu tấn lá dứa bị 
thải bỏ. “Để có 1kg trái dứa, lại 
cần phải thải ra 3kg lá dứa. 
Người nông dân xử lý lượng 
phế phẩm khổng lồ này bằng 
cách đốt, ủ hoặc tái sử dụng 
làm thức ăn gia súc”, ông cho 
biết. Số phế phẩm này sẽ giải 
phóng các hóa chất độc hại và 
khí nhà kính, dẫn đến những 

vấn đề môi trường nghiêm 
trọng.

Ông cùng các đồng sự ở 
NUS sẽ công bố nghiên cứu 
của mình về quy trình chế 
tạo aerogel từ phế phẩm dứa 
trong ấn bản tháng 12 sắp 
tới của tạp chí Environmental 
Chemical Engineering. Ông 
cho biết thêm, quá trình sản 
xuất ra các loại aerogel thương 
mại – thường được dùng để 
cách nhiệt và cách âm – rất tốn 
kém và thường giải phóng một 
lượng carbon độc hại. Còn quy 
trình sản xuất do nhóm nghiên 
cứu đề xuất sử dụng các sợi lá 
dứa để tạo ra những aerogel 
siêu nhẹ, có thể phân hủy sinh 
học. Chúng có tác dụng như 
chất thấm dầu hoặc vật liệu 
cách nhiệt, cách âm. “Chúng 
tôi cũng đã chứng minh được 
hiệu quả của chúng khi ứng 
dụng vào việc bảo quản thức 
ăn hoặc xử lý nước thải. Đây 
có thể xem là một bước tiến lớn 
đối với nông nghiệp bền vững 
và quản lý chất thải”, ông nói. 

PGS.TS Dương Minh Hải 
đã theo đuổi công việc tái chế 
các vật liệu khác nhau thành 

aerogel trong hơn một thập kỷ. 
Trước đây ông đã phát triển 
các kỹ thuật tạo aerolgel từ lốp 
cao su cũ, bã cà phê và chai 
nhựa. Chúng tôi bắt đầu công 
trình này từ tháng 8 năm 2016, 
phải mất ba năm để gặt hái 
được những kết quả khả quan 
như hiện tại”, ông cho biết. 
“Chúng tôi đã sản xuất thành 
công aerogel sinh thái từ bã 
mía, bã cà phê và đậu bắp”.

Với quy trình mới này, trước 
tiên cần đưa lá dứa vào máy 
xay để ra được thành phẩm là 
sợi dứa, sau đó trộn sợi dứa với 
rượu polyvinyl liên kết ngang 
(PVA) – lưu ý phải xử lý ở nhiệt 
độ 800C để thúc đẩy liên kết 
ngang giữa các sợi và PVA. 
Trung bình, cần 10-12 tiếng để 
sản xuất aerogol từ nguyên liệu 
thô, nhanh hơn nhiều so với 
các quy trình tương đương.

“Một tấm aerogel sinh thái 
rộng khoảng 1m2, có độ dày 
một centimeter, chi phí sản xuất 
dưới 7 USD và có giá thị trường 
từ 22 đến 37 USD. Trong khi 
đó, một tấm cách nhiệt làm từ 
aerogel thông thường với cùng 
kích cỡ lâu nay vẫn được bán 
với giá hơn 220 USD”.

Nhóm nhiên cứu đang làm 
việc với các đối tác để thí điểm 
sản xuất các loại aerogel sinh 
thái này với quy mô lớn, ứng 
dụng vào việc bảo quản thực 
phẩm, cách nhiệt, giảm tiếng 
ồn, làm sạch dầu tràn và mặt 
nạ tái sử dụng để lọc khí độc, 
bụi bẩn và vi khuẩn. 

Nguồn: Tạp chí Khoa học 
& Công nghệ Việt Nam

PHế PHẩm dứA THàNH AeROGel Có GIá TRỊ CAO: 
HƯớNG ĐI mớI CHO PHụ PHẩm NÔNG NGHIỆP

PGS.TS Dương Minh Hải (giữa) và nhóm nghiên cứu.

ChuYỂn gIao Công nghệthông tIn Công nghệ
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TIềm NăNG ứNG dụNG TRí TuỆ NHâN TạO  
TRONG y Tế TạI vIỆT NAm

Phát biểu khai mạc buổi 
tọa đàm, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy 
đánh giá về vai trò, xu 

thế phát triển AI, dữ liệu số, dữ 
liệu lớn trong các lĩnh vực, đặc 
biệt trong lĩnh vực y tế. Sự 
phát triển của KH&CN, trong 
đó có AI đã hỗ trợ các y, bác 
sỹ hiệu quả hơn trong việc 
điều trị và chăm sóc bệnh 
nhân, điều này đã được thể 
hiện rất rõ khi dịch bệnh bùng 
phát tại Việt Nam.Tiến sỹ 
David Hansen - Giám đốc 
nghiên cứu Trung tâm nghiên 
cứu y tế điện tử - CSIRO 
Australia đã có những chia sẻ 
trong việc ứng dụng AI vào 
ngành y tế. Tiến sỹ Hansen 
cho biết, tại Australia, AI trong 
y tế được triển khai theo 3 
hướng nghiên cứu lớn, gồm: 
nghiên cứu lâm sàng (dựa 
trên kiểu gene và hình ảnh), xử 
lý dữ liệu y tế (hồ sơ, bệnh án) 
và tăng cường khả năng tiếp 
cận trong chẩn đoán và điều trị 
bệnh nan y. Những ví dụ thực 
tế được TS đưa ra là minh 
chứng rõ ràng nhất cho thấy 
những ưu điểm của AI trong 
việc hỗ trợ các y, bác sỹ trong 
công tác khám và chữa bệnh.

Đồng tình với những chia sẻ 
trên, PGS.TS.BS Nguyễn Viết 

Nhung - Giám đốc Bệnh viên 
Phổi trung ương, Chủ tịch Hội 
Phổi Việt Nam cho biết, tương 
tự như Covid-19, bệnh lao có 
khả năng lây nhiễm rất cao 
nên việc ứng dụng công nghệ 
AI vào chuẩn đoán sớm, hỗ trợ 
trong việc khám và chữa bệnh 
sẽ giúp tăng khả năng điều trị 
cho bệnh nhân. Việc chế tạo 
robot để giảm thiểu tối đa sự 
tiếp xúc giữa người bệnh với y, 
bác sỹ là bước đi đúng đắn, góp 
công lớn trong việc ngăn chặn 
sự bùng phát của dịch bệnh. 
Đây chính là tiền đề để thúc đẩy 
sự phát triển của công nghệ AI 
ứng dụng vào mọi ngành nghề 
trong cuộc sống.

TS Trần Thị Mai Oanh - Viện 
trưởng Viện Chiến lược (Bộ Y 
tế) cho rằng, AI có khả năng 
ứng dụng rộng rãi, đặc biệt 

trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức 
khỏe cho người dân. Tuy nhiên, 
việc này cũng đặt ra bài toán 
về tính pháp lý và đạo đức của 
y, bác sỹ. Cần phải có những 
chính sách phù hợp để đảm 
bảo quyền lợi cho các y, bác 
sỹ, đồng thời không để xuất 
hiện tình trạng ủy thác hoàn 
toàn vào KH&CN. Tại buổi tọa 
đàm, các chuyên gia cũng đã 
giải đáp thắc mắc của những 
người tham gia. Buổi tọa đàm 
diễn ra thành công không chỉ 
mở ra nhiều hướng đi mới cho 
ngành y tế mà còn góp phần 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
AI vào đa ngành đa nghề trong 
thời gian tới.

Nguồn: Tạp chí Khoa học 
& Công nghệ Việt Nam

        thông tIn Công nghệ

ngày 23/9/2020, Bộ khoa họC Và Công nghệ (kh&Cn) Đã Tổ ChứC Tọa 
Đàm “nghiên Cứu, pháT Triển Và ứng dụng Trí Tuệ nhân Tạo (ai) Trong y 
Tế”. Đây là hoạT Động Trong Chuỗi sự kiện ThuộC Chương Trình ai4Vn 
2020 do Bộ kh&Cn, Bộ kế hoạCh Và Đầu Tư, Cùng CáC Cơ quan, Đơn Vị 
liên quan phối hợp Tổ ChứC nhằm ThúC Đẩy sự pháT Triển Của ai Tại ViệT 
nam. Tham dự Buổi Tọa Đàm Có Thứ Trưởng Bộ khoa họC Và Công nghệ 
(kh&Cn) Bùi Thế duy, lãnh Đạo mộT số Đơn Vị ChứC năng Của Bộ,  
CáC Chuyên gia Trong Và ngoài nướC Trong lĩnh VựC ai, y Tế, Cùng 
Đông Đảo nhà khoa họC, nhà quản lý, doanh nghiệp.
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sơn nội thất sinh học Air 
Clean có các thành phần 
tự nhiên như than tre hoạt 
tính và nguyên vật liệu 

gốc sinh học ưu việt giúp vô 
hiệu hóa các khí độc hại và 
mang lại không gian nội thất 
trong lành hơn. Sơn nội thất 
sinh học Air Clean sử dụng 
công nghệ tiên tiến vượt trội 
Pure Air Technology giúp loại 
bỏ các khí độc hại như 
formaldehyde, benzen và các 
chất VOC khác phát sinh từ vật 
dụng trong nhà như thảm, đồ 
nội thất và vật liệu xây dựng, từ 
đó giúp không gian sống trong 

lành hơn. Bên cạnh đó, sản 
phẩm còn có các tính năng 
vượt trội như kháng khuẩn, 
chống nấm mốc, nhẹ mùi, 
không thêm chì và thủy ngân, 
giúp bảo vệ tường nhà và sức 
khỏe gia đình.

Bà Pamela Phua - Tổng Giám 
đốc công ty Sơn AkzoNobel 
Việt Nam - cho biết: “Sơn nội 
thất sinh học Air Clean là thành 
tựu mới nhất của AkzoNobel 
trong nỗ lực ứng dụng công 
nghệ tiên tiến vào cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho các khách 
hàng một cách bền vững và 

thức thời. Công nghệ mới cùng 
với các thành phần tự nhiên 
của sản phẩm sẽ giúp đảm bảo 
sức khỏe cho người dùng cũng 
chính là một phần quan trọng 
trong chiến lược phát triển bền 
vững của chúng tôi”. Đặc biệt, 
đây là dòng sơn có hiệu suất 
cao với bảng màu phong phú, 
hiện đại. Nhờ đó, Air Clean 
không chỉ mang đến t không 
gian sống trong lành mà còn 
mang đến những sắc màu tươi 
mới bền đẹp, giữ cho tường 
nhà luôn như mới.
Nguồn: tạp chí Công thương

Thương hiệu dulux Của akzonoBel, Công Ty sơn Và ChấT 
phủ hàng Đầu Thế giới Đã Chính ThứC ra mắT dulux BeTTer 
liVing air Clean, sản phẩm sơn nội ThấT gốC sinh họC siêu 
Cao Cấp Với khả năng nâng Cao ChấT lượng không khí 
Trong nhà. Đây là sản phẩm sơn nội ThấT gốC sinh họC 
Đầu Tiên Tại ViệT nam ĐạT Chứng nhận 22% gốC sinh họC Từ 
Bộ nông nghiệp hoa kỳ - usda.

thị trƯờng Công nghệ

dulux Của akzonoBel ra mắT  
giải pháp sơn với tính năng  

thanh lọc không khí trong nhà
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do công ty VinBus thuộc 
tập đoàn VinGroup vận 
hành, xe buýt thuần điện 
sử dụng khối pin công 

suất 281,9 kWh, có thể sạc đầy 
sau 2 giờ bằng trạm sạc 150 
kW. Một bộ pin đầy tương 
đương quãng đường di chuyển 
220-260 km.

Giai đoạn đầu, xe buýt điện 
của hãng hoạt động tại ba khu 
vực Hà Nội, TP HCM, Phú 
Quốc với số lượng dự kiến 
150-200 xe. Thời gian từ 5 giờ 
đến 22 giờ hàng ngày, bình 
quân 10-20 phút/lượt xe. Khác 
với các loại xe buýt dùng động 

cơ đốt trong truyền thống hiện 
nay, VinBus không phát thải lẫn 
tiếng ồn. Xe có hệ thống kiểm 
soát hành vi người lái, cảnh 
báo tài xế trong những trường 
hợp mất tập trung, buồn ngủ, 
mệt mỏi... Ngoài ra, xe trang 
bị màn hình điện tử thông báo 
điểm đến cho hành khách, 
cổng sạc USB, camera hành 
trình trước, camera cảnh báo 
khi lùi, camera quan sát bên 
phải khi dừng, đỗ.

Hãng cho biết nghiên cứu 
thí điểm hệ thống vé điện tử, đa 
dạng các phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt (thẻ, 

ví điện tử, QR code ...). Ngoại 
trừ Phú Quốc, hành khách sử 
dụng xe VinBus tại Hà Nội và 
TP HCM được hưởng giá vé 
ưu đãi theo chính sách trợ 
giá của thành phố dành cho 
người sử dụng vận tải hành 
khách công cộng, tức trung 
bình 3.000 -10.000 đồng/vé, 
vé tháng 50.000 - 200.000 
đồng). VinBus miễn phí vé 
xe buýt đối với người cao tuổi, 
người có công, người khuyết 
tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người 
thuộc hộ nghèo...

Nguồn:  
Báo vnexpress.net

vinFast 
hoàn Thành Chạy Thử xe BuýT Điện

thị trƯờng Công nghệ

mẫu xe BuýT Điện VinBus hoàn Thành Chạy Thử nghiệm 
hôm 20/10 Và dự kiến Đưa Vào hoạT Động Tại hà nội, Tp 
hCm, phú quốC. Tuy nhiên, hãng xe ViệT Chưa Đưa ra 
Thời Điểm Cụ Thể xe BuýT Điện Của VinFasT Chính ThứC 
lăn Bánh Trên Đường phố Để Đưa, Đón kháCh. Đây là 
sản phẩm Thứ hai sau xe máy Điện ThuộC dòng phương 
Tiện xanh ĐượC VinFasT Trình làng. hãng Cho BiếT ôTô 
Điện là mụC Tiêu Tiếp Theo ĐượC hãng Theo Đuổi Và sẽ ra 
mắT Trong Thời gian Tới.

Thiết kế xe buýt điện của VinFast. Ảnh: VinFast

https://vnexpress.net/xe-buyt-dien-cua-vinfast-se-hoat-dong-tu-2020-tai-viet-nam-3917296.html?fbclid=IwAR1mnTHLln8MR_TjN0lpEs34Kao5yGlU7m57KkhJZMYZDj4I3AjeGHj7ER4
https://vnexpress.net/xe-buyt-dien-cua-vinfast-se-hoat-dong-tu-2020-tai-viet-nam-3917296.html?fbclid=IwAR1mnTHLln8MR_TjN0lpEs34Kao5yGlU7m57KkhJZMYZDj4I3AjeGHj7ER4
https://vnexpress.net/vinfast-ban-nhieu-xe-nhat-ke-tu-khi-ra-mat-4174832.html
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HợP TáC sẢN xuấT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO  
GIữA THáI NGuyêN và IsRAel

Đại sứ quán israel Tại ViệT nam phối hợp Với Tỉnh Thái 
nguyên Tổ ChứC hội Thảo Thương mại mang Chủ Đề 
“giải pháp nông nghiệp khép kín dành Cho nông hộ”.

Các doanh nghiệp thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp tại 
Israel, đại diện các cơ 
quan liên quan của tỉnh 

Thái Nguyên và nhiều hợp tác 
xã, hộ nông dân tiêu biểu trên 
địa bàn dự hội thảo.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái 
Nguyên đã khái quát chung 
về điều kiện địa lý, tình hình 
phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn tỉnh, những tiềm năng, 
thế mạnh của Thái Nguyên 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy 
nhiên, hiện nay, việc thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh còn thấp.

Việc phát triển sản phẩm 
nông nghiệp hàng hóa có 
thương hiệu mạnh, giá trị gia 
tăng cao còn hạn chế, tỷ lệ ứng 
dụng công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp ở mức thấp, 
chưa đồng bộ… Thái Nguyên 
mong muốn các doanh nghiệp, 
hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, các hộ nông dân của 
tỉnh sẽ được giới thiệu, tiếp cận 
và được hỗ trợ triển khai thực 
hiện mô hình nông nghiệp khép 
kín dành cho nông hộ thông 
qua các mô hình kỹ thuật ứng 
dụng công nghệ cao của Israel.

Tại hội thảo, Ngài Nadav 
Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt 
Nam đánh giá cao sự hợp tác, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao và Israel 
sẵn sàng hỗ trợ Thái Nguyên 
để đưa những công nghệ mới, 
hiện đại vào hỗ trợ cho người 
nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong 5 năm qua, tỉnh Thái 
Nguyên đã hợp tác nhiều mặt 
với Israel. Đại học Thái Nguyên 

đã cử gần 900 sinh viên sang 
thực tập tại Israel về chuyên 
ngành nông nghiệp công nghệ 
cao. Đặc biệt trong năm 2020, 
Trường Đại học Nông lâm - Đại 
học Thái Nguyên đã được tiếp 
nhận hệ thống tưới nước tiết 
kiệm và tự động trong nhà lưới 
phục vụ thâm canh các loại rau, 
hoa do Chính phủ Israel thông 
qua Đại sứ quán Israel tại Việt 
Nam hỗ trợ.Tại chương trình 
hội thảo, các doanh nghiệp 
nông nghiệp của Israel đã giới 
thiệu về những mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao như: Bộ 
nhà kính quy mô gia đình, hệ 
thống tưới cho nông hộ, thiết 
bị xử lý chất thải hữu cơ thành 
điện năng…

Nguồn: Báo Nông nghiệp 
Việt Nam

thị trƯờng Công nghệ

Hội thảo thương mại nông nghiệp bàn giải pháp nông nghiệp  
khép kín dành cho nông hộ.

Cắt băng khánh thành hệ thống tưới nước tiết kiệm và tự động 
trong nhà lưới tại Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.
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Tại buổi lễ ký kết, hai bên 
đã cùng nhau thảo luận về 
lĩnh vực hoạt động và lợi 
thế của mỗi bên, chia sẻ 

kinh nghiệm về nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ và áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất trong ngành VLXD. Viện 
trưởng Lê Trung Thành cho 
biết, VIBM đã thực hiện nhiều 
đề tài nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ chế tạo sản phẩm 
VLXD mới, cải tiến công nghệ 
sản xuất, sử dụng nguyên liệu 
phù hợp để nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm cho 
nhiều doanh nghiệp sản xuất 
VLXD; đã thực hiện công tác thí 
nghiệm, kiểm định chất lượng 
vật liệu trong quá trình thi công 
cho nhiều dự án xây dựng có 
quy mô lớn, phức tạp trong 
phạm vi cả nước và nước 
ngoài. 

Theo thoả thuận hợp tác 
giữa hai bên, VIBM và Công 
ty Thành Hưng sẽ cùng hợp 
tác trên hai lĩnh vực về nghiên 

cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
để cải tiến công nghệ sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm; chuyển giao công nghệ 
sản xuất các sản phẩm VLXD 
mới để mở rộng, phát triển thị 
trường và về thí nghiệm, kiểm 
định chất lượng vật liệu trong thi 
công các dự án xây dựng, phù 
hợp với lĩnh vực hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty 
Thành Hưng.

Cũng tại buổi lễ, VIBM và 
Công ty Thành Hưng đã ký hợp 
đồng thí nghiệm, kiểm định chất 
lượng bê tông tính năng siêu 
cao (UHPC) thuộc Dự án sửa 
chữa mặt cầu Thăng Long do 
Công ty Thành Hưng là nhà 
thầu thi công chính. Theo đó, 
VIBM sẽ thành lập phòng thí 
nghiệm tại hiện trường để thực 
hiện công tác thí nghiệm, kiểm 
soát chất lượng vật liệu đầu 
vào, chất lượng bê tông UHPC 
trong suốt quá trình thi công dự 
án.Công ty Thành Hưng được 
Chủ đầu tư dự án phê duyệt là 

NGHIêN Cứu, CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ  
sản Xuất vẬt liệu XÂy Dựng và kÝ hỢp đỒng thí 

nghiệm, kiỂm đỊnh vẬt liệu BÊ tông tính năng siÊu cao 
(uhpc) cho Dự án sỬa chữa mẶt cầu thăng long

ngày 19/8/2020 Tại hà nội, Viện VậT liệu xây dựng (ViBm) Và 
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và xây dựng Thành hưng (Công Ty Thành 
hưng) Đã Tổ ChứC lễ ký hợp TáC nghiên Cứu, Chuyển giao Công 
nghệ sản xuấT VậT liệu xây dựng (Vlxd) Và Thí nghiệm, kiểm Định 
VậT liệu Trong Thi Công xây dựng Công Trình.Tham dự lễ ký hợp 
TáC, Về phía ViBm, Có pgs.Ts lê Trung Thành - Viện Trưởng, kiêm 
Chủ TịCh hội Bê Tông ViệT nam; pgs.Ts lương ĐứC long - nguyên 
Viện Trưởng, phó Chủ TịCh hội Bê Tông ViệT nam; Ths. nguyễn Văn 
huynh - phó Viện Trưởng; Ts. Trần Bá ViệT - phó Chủ TịCh, Tổng Thư 
ký hội Bê Tông ViệT nam Cùng CáC Chuyên gia Về lĩnh VựC Vlxd 
Của ViBm.Về phía Công Ty Thành hưng, Có ông nguyễn ngọC 
Đình - Tổng giám ĐốC.

thị trƯờng Công nghệ

nhà thầu thi công chính của dự 
án đã chứng minh năng lực, 
thành quả của việc áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào trong 
sản xuất của công ty. Đồng thời, 
VIBM được Chủ đầu tư dự án 
phê duyệt là đơn vị thí nghiệm, 
kiểm định chất lượng bê tông 
UHPC trong quá trình thi công 
dự án đã chứng minh vai trò là 
cơ quan nghiên cứu, kiểm định 
chất lượng đầu ngành về VLXD 
của Việt Nam.

Kết thúc buổi lễ, PGS.TS Lê 
Trung Thành phát biểu cảm ơn 
và tin tưởng rằng sự hợp tác 
giữa VIBM và Công ty Thành 
Hưng sẽ mang lại hiệu quả cao 
cho cả hai bên, đồng thời hợp 
tác này là minh chứng cụ thể 
về khả năng song hành của các 
nhà khoa học và doanh nghiệp 
trong nỗ lực áp dụng các kết 
quả khoa học công nghệ vào 
thực tiễn phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước.

Nguồn: Viện Vật liệu 
 xây dựng
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Nội dung biên bản thỏa 
thuận hợp tác gồm: Công 
ty TNHH Xây dựng Thành 
Phát phối hợp với Công ty 

TNHH Nông nghiệp Hi -Tech 
Farm để tham gia thực hiện dự 
án IBS của Tổ chức KOICA 
Hàn Quốc. Đây là dự án nông 
nghiệp công nghệ cao, nhằm 
hỗ trợ nâng cao đời sống nông 
dân và tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp có cơ hội phát triển. Giá 
trị tài trợ của dự án IBS lên đến 
100 tỷ/5 năm; Xây dựng mô 
hình trang trại thông minh tại 
trang trại Long Biên, Hà Nội và 
tại trang trại cam Xã Đoài (Nghệ 
An); Công ty TNHH Nông 
nghiệp Hi -Tech Farm hỗ trợ 
Công ty TNHH Xây dựng Thành 
Phát trở thành nhà phân phối 
độc quyền một số loại trái cây 
đặc sản của Hàn Quốc tại Việt 
Nam; Công ty TNHH Nông 
nghiệp Hi -Tech Farm cung cấp 
cho Công ty TNHH Xây dựng 
Thành Phát một số cây giống 
chất lượng cao và áp dụng 
công nghệ của Công ty TNHH 

Nông nghiệp Hi -Tech Farm để 
phát triển nhiều loại nông sản 
có giá trị cao.

Mô hình trang trại thông 
minh là một chuỗi sản xuất 
nông nghiệp khép kín cho đến 
khi sản phẩm được phân phối 
ra thị trường. Các sản phẩm thu 
hoạch từ trang trại thông minh 
có chất lượng rất tốt và có thể 
được điều chỉnh phù hợp với 
mong muốn của người dùng...
Đồng thời, sản phẩm được bao 
tiêu 100%, không hạn chế về số 
lượng.

Ưu điểm của trang trại thông 
minh là không cần sử dụng 
nhiều quỹ đất và có thể áp dụng 
rất nhiều loại hình canh tác như: 
Mô hình thông minh trong nhà, 
công xưởng, cánh đồng…

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – 
Giám đốc Công ty TNHH Xây 
dựng Thành Phát cho hay: 
“Trong trang trại thông minh sẽ 
có bộ phận nghiên cứu giống 
cây trồng, tự sản xuất các loại 
dung dịch hữu cơ để chăm bón 

cây. Có hệ thống máy móc theo 
công nghệ AI để điều khiển các 
yếu tố dinh dưỡng, nhiệt độ, độ 
ẩm, ánh sáng...cho phù hợp 
với từng loại cây trồng. Chuyển 
giao sản phẩm sau cùng cho 
tập đoàn CJ của Hàn Quốc 
phân phối. Sản phẩm được 
ưu tiên phát triển là giống King 
Strawberry (Vua Dâu) có kích 
thước từ 8,3 đến 9,3 gram/quả. 
“Ngoài ra, mô hình trang trại 
thông minh có thể kết hợp tổ 
chức tham quan du lịch để tìm 
hiểu công nghệ, tạo địa điểm 
cho học sinh, sinh viên tiếp cận 
khoa học nông nghiệp công 
nghệ cao. Phối hợp với công 
ty Hàn Quốc để đưa người lao 
động sang Hàn Quốc đào tạo 
kỹ năng làm việc trong trang 
trại thông minh” – ông Tuấn cho 
biết thêm.

Nguồn: Báo Doanh nghiệp 
hội nhập

lễ Ký KếT HợP TáC về TRANG TRạI THÔNG mINH  
vớI ĐốI TáC HàN QuốC

ngày 24/9, Tại Trung Tâm khôi phụC Và pháT 
Triển Cam xã Đoài, dưới sự Chứng kiến Của 
Đại diện lãnh Đạo uBnd Tỉnh nghệ an, Công 
Ty Tnhh xây dựng Thành pháT Đã Tiến hành ký 
kếT Thỏa Thuận hợp TáC Về Trang Trại Thông 
minh (mou) Với Công Ty Tnhh nông nghiệp hi 
-TeCh Farm (ThuộC Tập Đoàn royal k hàn 
quốC). Đây là sự kiện nhằm mụC ĐíCh Đưa 
khoa họC Công nghệ Cao Vào sản xuấT 
nông nghiệp, Tạo ra nông sản an Toàn, góp 
phần nâng Cao Đời sống nông dân, ThúC 
Đẩy sự pháT Triển Của doanh nghiệp…

thị trƯờng Công nghệ

Lễ ký kết hợp tác về trang trại thông minh
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thị trƯờng Công nghệ

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn 
Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học 
công nghệ và Môi trường, Bộ NN-PTNT 
cho biết: Cơ điện nông nghiệp và công 

nghệ sau thu hoạch là hai lĩnh vực được Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN-PTNT và các Bộ, 
ngành Khoa học công nghệ rất quan tâm. Nhờ 
sự quan tâm và định hướng của Chính phủ, 
trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và công 
nghệ sau thu hoạch trong 5 năm 2016-2020, 
chúng ta đã đạt được một số thành tựu như: Cơ 
giới hóa trong nông nghiệp đã được áp dụng ở 
nhiều khâu trong sản xuất, đặc biệt là trong sản 
xuất lúa, trong khâu làm đất, thu hoạch, một số 
khâu cấy, chăm sóc, phun thuốc. Việc áp dụng 
công nghệ sau thu hoạch cũng đã phát triển khá 
mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt 
trong chế biến, chế biến sâu với sự tham gia của 
nhiều doanh nghiệp với mức đầu tư rất lớn tạo 
ra những sản phẩm chất lượng, có giá trị phục 
vụ xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh 
thổ.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn 
còn một số vấn đề cần nghiên cứu cải thiện như: 
cơ giới hóa trong sản xuất vẫn chưa đồng bộ; 
cơ khí trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu 
về máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp về 
chủng loại, số lượng, chất lượng; chế biến sâu 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, mới dừng ở 
mức 10%; phần lớn nông sản xuất khẩu thô; tổn 

thất sau thu hoạch còn ở mức khá cao, khoảng 
20%.

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao 
khoa học công nghệ lĩnh vực cơ điện nông 
nghiệp và công nghệ sau thu hoạch trong thời 
gian tới, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp 
như: Đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ; Hình thành các 
chương trình nghiên cứu khoa học với quy mô, 
tầm ứng dụng lớn, và thời gian dài hơn; Phát 
triển công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp hỗ 
trợ phục vụ cho nông nghiệp; Đầu tư đổi mới 
công nghệ, hiện đại hóa sản xuất để sản xuất ra 
các sản phẩm phong phú về chủng loại, hạ giá 
thành sản phẩm, áp dụng ứng dụng khoa học 
kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đảm 
bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của các thị 
trường trên thế giới.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào các 
vấn đề như: Xu hướng phát triển công nghiệp bảo 
quản, chế biến nông lâm thủy sản trong bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thực trạng chế 
biến, bảo quản rau quả và định hướng phát triển; 
hiện trạng và xu hướng công nghệ trong lĩnh vực 
máy nông nghiệp; các cơ chế chính sách thúc đẩy 
cơ khí nông nghiệp; một số kết quả nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ nổi bật của Viện 
giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng phát triển 
trong thời gian tới./.

Nguồn: Mard.gov.vn

KếT QuẢ NGHIêN Cứu và CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ 
TRONG lĩNH vựC Cơ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP và CÔNG NGHỆ  

sAu THu HOạCH GIAI ĐOạN 2016 – 2020, ĐỊNH HƯớNG 2021 – 2025
Bộ nông nghiệp Và pháT Triển nông Thôn 
(nn-pTnT) phối hợp Với Viện Cơ Điện nông nghiệp 
Và Công nghệ sau Thu hoạCh Tổ ChứC hội Thảo 
“kếT quả nghiên Cứu Và Chuyển giao Công 
nghệ Trong lĩnh VựC Cơ Điện nông nghiệp Và 
Công nghệ sau Thu hoạCh giai Đoạn 2016 - 2020, 
Định hướng 2021 - 2025” ngày 8/10, Tại hà nội,. 
Tham dự hội Thảo Có lãnh Đạo Vụ khoa họC 
Công nghệ Và môi Trường, Bộ nn-pTnT; Đại diện 
CáC CụC, Viện, hiệp hội, sở nn-pTnT, CáC nhà 
khoa họC Và doanh nghiệp.
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02

03

Công nghệ chào bán

Máy ép bùn trục vít 
SPC: CZ292421

Máy ép bùn trục vít AS-DEHYDRATOR, có thể làm giảm các bể lắng và bể bùn dày, tiết kiệm 
chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Nguyên tắc hoạt động của Máy ép bùn Trục Vít AS-
Dehydrator là sử dụng ốc vít hình xoắn ốc độc đáo, cho phép khử nước và tự động làm sạch,tránh 
tắc nghẽn, và được điều khiển bởi hệ thống tự động. Đó là một công nghệ mới có thể thay thế máy 
ép bùn truyền thống như máy ép bùn khung bản hoặc dạng băng tải (cần dùng nước áp lực cao để 
làm sạch bản lọc hoặc băng tải lọc => tốn nước). Cơ chế làm sạch này rất lý tưởng để khử nước 
những loại bùn có tính bám dính và dẽ tắc ngẽn.

Tốc độ xoay trục vít rất thấp (2-4rpm), vì vậy chi phí điện năng thấp (0,8kW/h) và ít tiêu thụ nước 
hơn với các máy ly tâm. Đặc biệt độ ồn rất thấp chỉ 63dB sau 02 năm hoạt động.

Ưu điểm của máy trục vít là:
Tiếng ồn thấp.
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước rửa
Cấu trúc máy làm từ vật liệu đặc biệt tạo hiệu quả ép cao, khả năng chống chịu mài mòn, oxy 

hóa tốt
Máy thiết kế chắc chắn, nên trong quá trình vận hành ,máy không bị rung và có tiếng động bất 

thường
Lỗ lưới lọc trong máy thiết kế đặc biệt dễ dàng thoát nước và tránh tắc nghẽn
Các phễu tiếp liệu, lưới lọc , phễu xả được thiết kế từng phần =>> rất tiện lợi cho quá trình bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị.
Bộ điều khiển tích hợp trên máy : Dễ dàng vận hành.
Dải lựa chọn rộng từ 6kg Bùn khô/giờ - 600 kg Bùn khô/giờ (tương ứng với 1m3/h - 195m3 
bùn/giờ).
Không cần bảo dưỡng hàng ngày, dễ dàng vận hành không cần công nhân có tay nghề.
Không cần cô đặc bùn, như các loại máy ép bùn 

khác.
đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh
 Địa chỉ : Số 46 Đường số 52, Phường 10,  
Quận 6, Tp.HCM
Điện thoại: 350 11 997
Fax: 3755 9399
Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
Website : hanhtrinhxanh.com.vn
Người đại diện : Ngô Minh Thọ
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Máy dò kiM loại therMo X-ray
SPC: US332045

Máy dò kim loại Xray hoạt động hiệu quả, 
linh hoạt, phát hiện bất kỳ kích thước nào hoặc 
hình dạng nào của dị vật của sản phẩm với số 
lượng lớn, hoạt động ổn định, mạnh mẽ để 
loại bỏ các sản phẩm không được chấp nhận 
khi qua hệ thống kiểm tra.

Thông tin chung:
- Được thiết kế để kiểm tra các sản phẩm 

như các lon kim loại, chai nhựa, thùng carton 
và túi standup.

- Sườn ngang lớn cho phép tăng cường độ 
nhạy và kết quả chính xác hơn khi quét thùng 
đựng hàng theo chiều dọc theo định hướng

- Các phần mềm với thuật toán cụ thể 
được thực hiện cho các yêu cầu cao để phát 
triển và tìm kiếm các chất nhiễm bẩn hay di 
vật trong sản phẩm ở khu vực cạnh gói sản 
phẩm, trung tâm phía dưới và phái trên sản

- Thực hiện kiểm tra xác minh sản phẩm 
để ước tính độ nhạy và loại trừ khi bị phát 
hiện lỗi.

- Thiết kế cho tốc độ cao, có thể với các sản phẩm như chai, thùng carton và dòng túi…lên đến 
500 gói mỗi phút.

- Dễ dàng cài đặt và sử dụng – độ dài nhỏ gọn phù hợp với không gian sản xuất chặt chẽ, dễ 
dàng điều chỉnh chiều cao để phù hợp với băng tải hiện có

Ưu điểm CN/TB:
Với hệ thống kiểm tra Xpert™ X-Ray của Thermo Scientific, các hệ thống X-quang với hiệu suất 

cao cho thấy khả năng phát hiện và không bỏ qua các sản phẩm bị nhiễm bẩn hay dị vật và các lỗi 
sản phẩm hoặc bao bì và giúp khắc phục nhanh chóng.. Máy dò kim loại Xray hoạt động hiệu quả, 
linh hoạt, phát hiện bất kỳ kích thước nào hoặc hình dạng nào của dị vật của sản phẩm với số lượng 
lớn, hoạt động ổn định, mạnh mẽ để loại bỏ các sản phẩm không được chấp nhận khi qua hệ thống 
kiểm tra. Tất cả đều đảm bảo tính toàn vẹn cho sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, nâng cao chất 
lượng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

đơn vị chào bán:
CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP
Địa chỉ : Số 5 Lê Thước, P Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
Điện thoại : 84283744 6099
Fax : 84283744 6097
Email : info@mekongvina.com
Website : www.mktgroup.com.vn
Người đại diện : Lê Quỳnh



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

24 
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Máy đo độ nhớt động học/động lực 
và tỷ trọng SvM 3000

Máy đo độ nhớt Stabinger SVM 3000 đo độ nhớt động lực và tỷ trọng của dầu và nhiên liệu theo 
tiêu chuẩn ASTM D7042. Từ kết quả này, máy tự động tính ra độ nhớt động học và đưa ra các kết 
quả đo tương đương tiêu chuẩn ISO 3104 hay ASTM D445. Nguyên lý đo Stabinger với bộ ổn nhiệt 
Peltier có thể thực hiện với dải độ nhớt và nhiệt độ rộng có một không hai với chỉ một hệ thống đơn 
lẻ. SVM 3000 là một thiết bị mạnh mẽ, đo nhanh, đa năng và tiết kiệm năng lượng trong sử dụng, 
với chỉ một lượng mẫu và dung môi nhỏ được yêu cầu. Điều này đưa nó trở thành một máy đo độ 
nhớt chính xác cao hiệu quả nhất trên thị trường.|| Máy đo độ nhớt SVM 3000 Stabinger là một máy 
đo độ nhớt quay với một ống hình trụ. Dựa trên nguyên lý Couette sửa đổi với một ống bên ngoài 
quay nhanh và một đối trọng đo bên trong quay chậm hơn.|| Thiết bị được gọi sau tên của Tiến sỹ. 
Hans Stabinger, người đã phát triển nó cùng với nhóm làm việc tại Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ 
Đo Lường ở thành phố Graz Áo. Đây là thiết bị đầu tiên kết hợp yêu cầu về độ chính xác của tiêu 
chuẩn ASTM D7042 và đo chỉ số độ nhớt theo tiêu chuẩn ASTM D2270/ISO 2909 trong một thiết bị 
để bàn nhẹ và mạnh mẽ. SVM 3000 sử dụng nguyên lý đo mới được phát minh (EP 0 926 481 A2).

Tính năng: 
-          SVM 3000 đo độ nhớt động học và động lực từ < 1 mm2/s tới 20.000 mm2/s và tỷ trọng 

trong dải nhiệt độ từ -56 °C tới 105 °C trong một cell đo.
- Đo tới 30 mẫu trong 1 giờ
- Hút mẫu và rửa tự động bằng bộ bơm mẫu tự động Xsample
- Xử lý dữ liệu tự động bằng phần mềm VisioLab
- Chất lượng được kiểm định bằng các đánh giá theo ASTM
- ASTM D7042 đáp ứng các kết quả tương đương các tiêu chuẩn ISO 3104 / ASTM D445
- Bộ ổn nhiệt chính xác cao với độ ổn định tới 0.005 °C
- Phần mềm quản lý các hằng số hiệu chuẩn – tránh lỗi gây ra do người sử dụng
- Thể tích mẫu từ 2.5 mL (từ 1 mL khi không đo tỷ trọng)
- Chỉ cần 2.5 mL lượng dung môi
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- Không yêu cầu ổn nhiệt bằng bể điều nhiệt
- Nhiệt độ đo có thể được thay đổi trong vài phút
- Có thể nhanh chóng cài đặt SVM 3000 ở một vị trí khác
- Không phụ thuộc và độ rung và trọng lực
-  SVM 3000 làm việc không cần máy tính
- Có thể sử dụng với áp suất kiểm soát bằng cell đo ngoài
Thông số kỹ thuật: 

 
Máy chính SVM 3000 Bộ lấu mẫu Xsample 360 Bộ lấu mẫu Xsample 460

Thể tích mẫu yêu cầu (mL) 2.5 5 (10) 5 (10)
Số lượng ống mẫu trên một khay   1 48/96 (24)
Thể tích của các ống mẫu (mL)   12 (50) 12 (50)
Lượng dung môi tối thiểu (mL) 2.5 2.5 2.5
Lượng dung môi đặc trưng (mL) 10 7.5 7.5
Thể tích chai dung môi (L) 2 x 0.5 2 x 1 2 x 1
Độ nhớt tối đa khi bơm (mPa.s) 2000* 1000* 1000*
  Các giá trị trong dấu ngoặc đơn dành cho các ống mẫu 50 mL
Đo mẫu liên tục (tối đa trong một giờ) Các giá trị trong dấu ngoặc đơn dành không khí khô nén
Nhiên liệu diesel, test nhanh (siêu nhanh) 25 (30) 18 (22) 18 (22)
Dầu động cơ, test nhanh (siêu nhanh) 15 (18) 12 (15) 12 (15)
1000 mPa.s ở 20 °C, test chuẩn 8.5 (10) 4.8 (5.5) 4.8 (5.5)
Dầu động cơ, xác định kép, test chuẩn 7 (8) 6.5 (7.5) 6.5 (7.5)
Trọng lượng net/gross kg, lbs 15/17 21/25 23/27
Không gian đặt máy L x W x H (mm) 440 x 315 x 220 440 x 380 x 320 440 x 660/990 x 320

Các điều kiện môi trường xung quanh 15 tới 35 °C (59 tới 95 °F), độ ẩm tối đa không đọng sương 80 % dưới 31 °C (88 °F), 
67 % ở 35 °C (95 °F)

Nhớ dữ liệu / các chế độ 384 cài đặt dữ liệu / 10 chế độ có thể lập trình
Các giao diện Hai cổng RS-232, Bàn phím AT
Nguồn cung cấp (dòng hình sin) 100 tới 240 VAC, 50 tới 60 Hz, tối đa 75 VA.
Độ tái lặp (Hiệu chuẩn đặc biệt có thể được yêu cầu ngoài dải hiệu chỉnh làm việc)
Độ nhớt (các giá trị đặc trưng làm sạch dầu 
nền) 0.35 % trong dải hiệu chỉnh làm việc; 1 % ngoài dải này

Tỷ trọng (bù độ nhớt) 0.0005 g/cm3 từ 0.65 tới 1.5, 0.0020 g/cm3 ngoài dải này
Nhiệt độ 0.02 °C (0.04 °F) từ 15 tới 105 °C (59 °F tới 221 °F); 0.05 °C (0.09 °F) ngoài dải này
Dải đo Độ lặp lại*
Độ nhớt động lực (mPa.s) 0.2 tới 20,000* Độ nhớt 0.1 %
Tỷ trọng (g/cm3) 0.65 tới 3 Tỷ trọng 0.0001 g/cm3

Nhiệt độ 15 °C tới 105 °C (yêu cầu 
khi nhiệt độ thấp hơn) Nhiệt độ 0.005 °C

*) các giá trị đặc biệt, phụ thuộc vào loại mẫu và nhiệt độ

đơn vị chào bán:
Công ty CP Thiết bị Sài Gòn - Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam - SISC GROUP Hà Nội: Địa 
chỉ: Số 19 phố Thọ Tháp - Q.Cầu Giấy - Hà Nội 
Tel: 024 3747 2258, 024 3938 0045 
Fax: 024 3747 2260, 024 3938 0047 
Website: www.sisc.com.vn
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thiết bị kiểM tra Xác định  
điểM chớp cháy penSky-MartenS: pMa 5

Thiết bị kiểm tra điểm bắt cháy tư động PMA 5 cho phép xác định điểm bắt cháy tại nhiệt độ nhỏ 
nhất bằng cách hóa hơi mẫu sau đó đánh lửa. PMA 5 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng 
kiểm tra tính bay hơi cho cả biodiesel và nhiên liệu biodiesel được phối trộn, dầu đốt và kerosene. 
Nó được sử dụng rộng rãi cho các chất lỏng dễ bắt cháy như dầu nhờn và cả dầu ăn.

Tính năng 
 Lợi ích:
·      Tích hợp bộ điều khiển hệ thống dập lửa tự động và hệ thống thoát khí bằng tay (yêu cầu 

khí N2 hoặc CO2);
·      Khớp nối đa chức năng hai cổ có khả năng tăng sự an toàn và kết nối tất cả các cảm biến 

và cơ cấu truyền động một cách dễ dàng như: các kết nối cơ cấu cửa chớp, cánh khuấy, bộ phận 
đánh lửa và detector;

·      Multi-detector vừa là detector điểm bắt cháy vừa là đầu dò nhiệt độ được đặt trong một lớp 
vỏ với độ sâu được điều chỉnh một cách hoàn hảo;

·      Bộ nhớ cho 1000 test, 20 người vận hành, 100 tên mẫu;
·      Thống kê giá trị phân tích (Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình, độ lặp lại);
·      Xử lý dữ liệu qua USB để nhập vào MS Excel hoặc tới LIMS. 
Vận hành dễ dàng
·      Khởi động test bằng các phương pháp test chuẩn đã được cài đặt sẵn và các phương pháp 

tùy chọn bởi 15 chương trình đã được xác định;
·      Đầu dò nhiệt độ mẫu PT100 được hiệu chỉnh bằng nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM hoặc bằng 

bảng chuẩn với 21 điểm hiệu chỉnh;
·      Phương pháp hiệu chỉnh có thể in được;
·      Thanh hướng dẫn bởi hệ thống jog-shuttle với thao tác vận hành đơn giản cho mỗi phương 

thức vận hành.
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·      Chỉ thị thời gian đo thực tế trên màn hình màu 5.7’’.
·      Bảo vệ bằng password.
Thông số kỹ thuật 

Dải nhiệt độ đo Tới + 405 °C 

Nguồn đánh lửa Khí & điện (có thể thay đổi nhau)

Bộ gia nhiệt Phụ thuộc vào phương pháp hoặc mục đích sử dụng

Bộ khuấy Phụ thuộc vào phương pháp hoặc mục đích sử dụng

Bộ làm mát Làm mát bằng không khí (quạt)

Flash detection Thermocouple

Nhiệt kế chuẩn Đầu dò thủy tinh Pt100

Bộ chuẩn áp suất áp kế Chuẩn tự động

An toàn Bộ bảo vệ quá nhiệt, hệ thống ngắt tự động, hệ thống dập lửa, password

Giao diện 3x USB, 1x RS232, 1x LAN

Nguồn khí Ngọn lửa: propan hoặc butan 50 mbar 
Bộ dập lửa: CO2 hoặc N2 6-12 bar

Nguồn 115/230 V, 50/60 Hz, 1000 W

Kích thước 230 mm x 410 mm x 460 mm (R x S x C)

Trọng lượng 14 kg

đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Công Nghiệp Ngọc Phát Việt Nam
Địa chỉ:Khu Gò mối - xã Quất lưu - huyện.Bình Xuyên - tỉnh.Vĩnh Phúc 
Số điện thoại: 0974933236 
MST: 2500448315 
Email: Congtyngocphatvietnam@gmail.com

hệ thống và phương pháp để quản lý 
nội dung elearning tương tác Mà 

không cần kết nối internet ổn định
Tổng quan công nghệ
Công nghệ ở khắp mọi nơi, sử dụng vào hầu hết mọi phần của cuộc sống. Nó đã ảnh hưởng đến 

cách sinh viên học tập và cách các nhà giáo dục dạy. Thay vì tập trung vào trải nghiệm học tập xung 
quanh nội dung và công nghệ, nền tảng độc quyền này tùy chỉnh cách người học học, tập trung vào 
trải nghiệm học tập. Các trường học và nhà xuất bản cũng có thể tùy chỉnh cách họ muốn nội dung 
hoặc sách của họ được mô tả thông qua một định dạng sách kỹ thuật số hoàn toàn khác.

Bằng cách truyền các công cụ sư phạm và tương tác vào sách kỹ thuật số, công nghệ giúp biến 
đổi trải nghiệm học tập cho người học. Sách kỹ thuật số trong các nền tảng được tùy chỉnh để khai 
thác vào một số cách học khác nhau, chẳng hạn như trực quan, âm thanh, bằng lời nói và logic để 
phục vụ cho sinh viên của tất cả các phong cách học tập, tùy thuộc vào yêu cầu và nhu cầu của nhà 
trường hoặc nhà xuất bản.

Công nghệ này cho phép quản lý nội dung tương tác trong môi trường e-Learning mà không cần 
kết nối internet ổn định. Các nhà giáo dục có thể có quyền truy cập ngoại tuyến vào nội dung khi họ 
đang cố gắng xem lại công việc của học sinh. Học sinh sẽ có thể học mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi 
không có kết nối internet.
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Các đặc điểm và tính năng công nghệ
Các tính năng của công nghệ của chúng tôi như sau:
Sách điện tử được mã hóa HTML
Có thể truy cập trên tất cả các thiết bị (máy tính bảng Android và iOS, Windows và Mac PC)
Chức năng ngoại tuyến
Các công cụ tùy biến cao có thể dễ dàng thích nghi với các vấn đề và câu hỏi khác nhau.
Có thể kết hợp các tính năng hoạt hình, trò chơi, âm thanh và thậm chí cả video vào sách điện tử
Giáo dục điện tử / Đào tạo điện tử tương tác cao
Các ứng dụng tiềm năng
Công nghệ có thể được sử dụng bởi
Trường học
Các tổ chức giáo dục tư nhân
Nhà cung cấp đào tạo
Trung tâm thể thao
Nhà xuất bản
Các lợi ích dành cho khách hàng
Công nghệ của chúng tôi giúp tăng năng suất của đội ngũ giảng viên, giảm số giờ dành cho việc 

đào tạo giáo viên hoặc giảng viên. Thể chế hóa các tiêu chuẩn giảng dạy cũng có thể giải quyết vấn 
đề khác nhau về các tiêu chuẩn giảng dạy giữa các giáo viên hoặc giảng viên của trường. Vì nền 
tảng cho phép Học trực tuyến ngoại tuyến, các trường học hoặc nhà cung cấp đào tạo không cần 
phải lo lắng về việc sinh viên của họ cố gắng truy cập cùng một trang hoặc nội dung trực tuyến, điều 
này có nguy cơ gây tắc nghẽn mạng lưới trường học.

Đối với các nhà xuất bản, chi phí hậu cần như chi phí lưu trữ và giao hàng cho sách vật lý có thể 
được loại bỏ khi chúng chuyển sang kỹ thuật số. Bên cạnh việc có ứng dụng riêng giúp nhận thức 
về thương hiệu, nó có thể giúp họ mở rộng quy mô toàn cầu, vì nền tảng có thể cung cấp nội dung 
ngay lập tức cho người tiêu dùng của họ.

đơn vị chào bán:
Tổ chức trung gian về tài sản trí tuệ 

(IPI)
 Người đại diện: Mr. LIM Ming Khai,  
Phó Giám đốc IPI
Tel: +65 6653 4920  
 Địa chỉ: Số 10, đường  Biopolis ,  
#02-01, Quận Chromos, Singapore 
138670
Website: https://www.ipi-singapore.

org/

https://www.ipi-singapore.org/
https://www.ipi-singapore.org/


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

29 

nano-polyMer kháng khuẩn an toàn 
và thân thiện với Môi trường

Tổng quan công nghệ

Công nghệ này miêu tả các hạt polymer bám dính trên bề mặt của các hạt vi khuẩn / vi rút, do đó 
phá hủy cấu trúc hạt của chúng, sau đó tạo ra sự tự phân hủy hoặc ngăn chặn hoạt động của chúng. 
Vì các hạt polymer này có khả năng phân hủy sinh học, chúng không tồn tại trong cơ thể con người 
cũng như môi trường tự nhiên và do đó không có tác dụng phụ đối với hệ sinh thái. Công nghệ này 
có thể được sử dụng để làm giảm hoặc loại bỏ sự lây nhiễm của vi khuẩn và vi rút đa kháng thuốc 
bằng cách kết dính đặc biệt các hạt polymer mới với vi khuẩn / vi rút để gây ra sự tự phân hủy hoặc 
ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn.

Các đặc điểm và tính năng công nghệ

Công nghệ này được hiện thực hóa bằng một loại polymer acrylic có khả năng phân hủy sinh 
học, dưới dạng các hạt nano giống như bông với đường kính khoảng 160-200nm. Trong công nghệ 
này, polymer bám vào thành tế bào của vi khuẩn gây bệnh, do đó ngăn chặn sự phát triển của nó tại 
khu vực đó, và sau đó khiến nó bùng nổ trong khoảng 5 phút 30 giây. Với virus cúm và virus calici 
ở mèo, polymer bám dính, làm chúng bất động và do đó ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào tế 
bào chủ. Những hạt polymer này không xâm nhập vào thành tế bào vi khuẩn / virus.

Khi được thử nghiệm dưới dạng xịt kháng khuẩn cho tay, tác dụng kéo dài hơn 6 giờ cho đến khi 
cấu trúc bậc cao hơn bị phân hủy bởi một loại enzyme phân hủy có trong mồ hôi. Khi phun vào hàng 
hóa nói chung, tác dụng kháng khuẩn tiếp tục trong khoảng 1 tuần.
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thị trƯờng Công nghệ

Polyme có khả năng phân hủy sinh học, vô hại đối với con người, động vật, thực vật và côn trùng. 
Nó cũng không bị giữ lại trong đất.

Các ứng dụng tiềm năng

Công nghệ này được dự định sẽ được sử dụng như một chất ức chế tăng kháng khuẩn và vi 
khuẩn cho hàng hóa nói chung, và đã được thực hiện dưới dạng một loại thuốc xịt kháng khuẩn và 
không có tác dụng phụ nào được ghi nhận.

Các ứng dụng tiềm năng khác bao gồm:

• Các đồ vật sử dụng tại nhà và sử dụng công nghiệp, ví dụ: hàng bếp, tấm, phim, bìa cứng, vv

• Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, ví dụ: mỹ phẩm, tã, hàng thể thao, vv

• Hóa chất nông nghiệp thân thiện với môi trường

Công nghệ này có thể có thể được sử dụng như một dạng lớp phủ bề mặt hoặc làm phụ gia cho 
vật liệu sản phẩm.

Xu hướng thị trường và các cơ hội

Với sự quan tâm và lo ngại ngày càng tăng trong chăm sóc sức khỏe, một loạt các sản phẩm sử 
dụng công nghệ này có thể được triển khai trong ngành vệ sinh và ngành chăm sóc cá nhân bao 
gồm chăm sóc răng miệng để tạo ra một môi trường sống an toàn hơn.

Các thị trường tiềm năng khác bao gồm nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp đánh bắt cá. 
Thuốc trừ sâu thông thường và thuốc diệt nấm để lại dư lượng và dẫn đến hormone môi trường và 
vi khuẩn đa kháng thuốc, tất cả đều là những vấn đề nghiêm trọng, toàn cầu. Công nghệ này có thể 
sử dụng như là các tác nhân kháng khuẩn và kháng vi-rút và góp phần sản xuất thực phẩm an toàn 
mà không dẫn đến các tác động tiêu cực như vậy.

Vì công nghệ này có hiệu quả chống lại vi khuẩn kháng thuốc, nó có thể được sử dụng rộng rãi 
cho các tổ chức y tế và điều dưỡng.

Các lợi ích dành cho khách hàng

Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Công nghệ này đã được khoa học chứng minh (ví dụ: xét nghiệm 
độc tính) là an toàn và có thể được sử dụng cho những người có làn da nhạy cảm, trẻ nhỏ và vật 
nuôi.

Nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp đánh bắt cá: Có thể sản xuất thực phẩm an toàn và bảo 
vệ sức khỏe của người lao động trong các ngành công nghiệp đó.

Các tổ chức y tế và điều dưỡng: Công nghệ này có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm thiệt hại sức 
khỏe do vi khuẩn và vi rút trong các viện y tế.

đơn vị chào bán:
Tổ chức trung gian về tài sản trí tuệ (IPI)

Người đại diện: Mr. LIM Ming Khai, Phó Giám đốc IPI

Tel: +65 6653 4920  

Địa chỉ: Số 10, đường  Biopolis , #02-01, Quận Chromos, Singapore 138670

Website: https://www.ipi-singapore.org/

https://www.ipi-singapore.org/


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

31 

thị trƯờng Công nghệ

Máy ly tâM đa năng EppEndorf 5810 
Yêu cầu: Máy ly tâm với dung tích lớn (tối đa tới 4 x 400 ml (1,6 L), với rotor A-4-81 hay tới 4 x 250 mL 

(với rotor A-4-62), cho các mục đích thông thường như thu hoạch tế bào; Máy ly tâm tốc độ cao dùng cho 
mục đích tách các mảnh dung dải tế bào; và là Máy ly tâm ống nhỏ cho mục đích ly tâm thu tủa ADN. 

người tìm mua: 
Mr Phương –Công ty CP Vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật ACETECH
http://www.acetech.com.vn/ 

Sales Manager R&D : PHI PHUONG
Phone : 0977 855 831
Mail : phuongphi@acetech.com.vn

Máy trộn cát SM-1300
Dây chuyền làm khuôn cát tươi bán tự động do Đài Loan sản xuất, đồng bộ hoặc từng phần  
Yêu cầu: Vận hành bằng hộp số dạng kín nên độ ồn thấp, khả năng tự cấp nước khi bắt đầu vận 

hành và tự xả cát khi kết thúc quá trình trộn
người tìm mua:
Nguyễn Quyết Thắng, PGĐ công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ HT Việt nam
Điện thoại : +84978075682
Address : No.15, G7, 36 Lane, Cau Dien Street, Phuc Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi, 

Vietnam
Office : P.1003 , Intracom 2, Cau Dien Street, Phuc Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam.

Máy rây rung 3 tầng
Yêu cầu:
Máy có thể sàng rung đa dạng các loại nguyên liệu khác nhau như bột, cám, thuốc, kim loại, bột sắt, 

bột điện từ,...Bên cạnh đó máy còn có thể tách bụi, loại bỏ các loại cặn, vón cục trong các hợp chất, 
tách các loại hạt ngoại lai, hạt không đạt chất lượng về kích thước, hạt bể,...Máy có thể sàng rung các 
loại dung dịch từ lỏng đến sệt để loại tạp chất và cặn thừa.

Đường kính của máy có 2 kích thước: 1000mm - 1200mm
người tìm mua: 
Peter Do, Công ty thiết bị y tế Đại Hữu
Daihuu medical co., ltd.
Head Office: No2, BT 10, Foresa Street, Tasco Xuan Phuong, Xuan Phuong Ward, Nam Tu Liem 

District, Hanoi City, Vietnam.
Tel: (84-24) 666 42490
Mobile: 84-39 7600241
http://daihuumed.com/

01

02

03 Công nghệ tìm mua

http://www.acetech.com.vn/
file:///H:/WORKING%20GIANG/MY%20WORKING/CUC%20KHOA%20HOC%20CONG%20NGHE/BAN%20TIN%20THI%20TRUONG%202020/SO%2013/javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DF9MLXW1OW2QTE%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dphuongphi%2540acetech.com.vn','Compose',800,600,'yes');
http://daihuumed.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

mailto:thuylm@thinhlonggroup.com

