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v  Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia  

năm 2020

v  Khai mạc sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2020”

v  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Biến khoa học công nghệ thành 
động lực phát triển

v  10 cá nhân xuất sắc được nhận giải Quả cầu vàng năm 2020
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v  Phương pháp tái chế mới  trong tái chế nhựa đa lớp
v  Chế tạo loại gỗ trong suốt như kính

v  Loại pin mới mạnh gấp 10 lần so với loại mạnh nhất hiện nay
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v  Tìm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ tại địa phương
v  Bewin & Coating Việt Nam nhận chuyển giao  công nghệ 

sản xuất sơn 4.0
v  MA - VKBIA: Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ 

Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động
v  Nhật Bản chuyển giao công nghệ  chế biến gạo cho Việt Nam

CÔNG NGHỆ CHÀO BÁN
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

LỄ KHAI MẠC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA 
(TECHFEST VIỆT NAM 2020) VÀ DIỄN ĐÀN THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 
“CÙNG ĐẤT NƯỚC VƯỢT QUA THÁCH THỨC” ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI 
HÀ NỘI VÀO CHIỀU 27/11. SỰ KIỆN DO BỘ KH&CN VÀ TRUNG ƯƠNG 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC.

KHAI MẠC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP  
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA NĂM 2020

Tham dự chương trình có Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc; lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành Trung ương; các cá 

nhân, tổ chức, mạng lưới uy tín hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) trong nước, quốc tế. 
TECHFEST Việt Nam 2020 quy tụ 
hơn 600 cá nhân, tổ chức uy tín 
trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo.

TECHFEST Việt Nam 2020 có 
chủ đề “Thích ứng-Chuyển đổi-Bứt 
phá”, diễn ra từ ngày 26-29/11/2020 
tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường 
niên lớn nhất hội tụ các cá nhân, tổ 
chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong nước, quốc 
tế do Bộ KH&CN phối hợp với các 
bộ, ngành, địa phương, các tổ chức 
chính trị-xã hội tổ chức. Đồng thời, 
đây là dịp quảng bá hình ảnh hệ 
sinh thái khởi nghiệp Việt năng 
động, sẵn sàng chào đón sự hợp 
tác cùng phát triển khoa học công 
nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ 
các đối tác trong nước, quốc tế.

Gần 300 gian hàng của các 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo tiêu biểu, 40 hoạt động hội 
nghị, hội thảo diễn ra tại TECHFEST 
năm nay. Bên cạnh các hoạt động 
trọng tâm là kết nối đầu tư và cuộc 
thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia” để chọn 
ra đại diện xuất sắc nhất của Việt 
Nam tham dự cuộc thi toàn cầu 
Start-up Worldcup.

Diễn đàn Thanh niên khởi 
nghiệp lần đầu tiên được tổ chức 
vào năm 2018 trong chuỗi sự kiện 
Techfest Việt Nam do Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam phối hợp với các đơn vị 

tổ chức. Diễn đàn đã đề xuất, kiến 
nghị tới Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và lãnh đạo các bộ, 
ngành nhiều giải pháp đột phát 
cho khởi nghiệp sáng tạo Việt 
Nam.

Tại Diễn đàn Thanh niên khởi 
nghiệp năm 2020, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
và lãnh đạo các bộ, ngành tiếp 
tục đối thoại với các nhà đầu 
tư, chuyên gia, thanh niên khởi 
nghiệp về 04 nhóm vấn đề gồm: 
Chính sách tài chính cho khởi 
nghiệp; Chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, cơ hội và vai trò của 
thanh niên khởi nghiệp; Nguồn 
nhân lực chất lượng cao-Yếu tố 
then chốt để thanh niên khởi 
nghiệp đóng góp vào nền kinh 

tế; Hệ sinh thái cho thanh niên 

khởi nghiệp-Thực trạng và giải 

pháp hoàn thiện.

Thích ứng với đại dịch, 

TECHFEST năm nay được tổ chức 

bằng hình thức trực tiếp kết hợp 

trực tuyến. Hệ thống trực tuyến 

do liên minh các công ty công 

nghệ thông tin hỗ trợ (DQN, GTO, 

Netnam, Beowulf ) cũng thể hiện 

sự thích ứng và sáng tạo của 

doanh nghiệp Việt đồng hành 

cùng doanh nghiệp khởi nghiệp 

bảo đảm tỷ lệ chuyên gia, nhà 

đầu tư quốc tế tham gia đạt hơn 

40%.

Nguồn: baochinhphu.vn 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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KHAI MẠC SỰ KIỆN “KẾT NỐI CUNG - CẦU  
CÔNG NGHỆ BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020”

LỄ KHAI MẠC SỰ KIỆN “KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU NĂM 2020” ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA - VŨNG 
TÀU VÀO NGÀY 3/12. ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG CHUỖI 
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ DO BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (KH&CN) PHỐI HỢP VỚI UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
TỔ CHỨC VỚI SỰ THAM GIA CỦA HƠN 400 ĐẠI BIỂU ĐẾN TỪ 63 TỈNH 
THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tham dự Lễ khai mạc có ông 
Trần Văn Tùng - Thứ trưởng 
Bộ KH&CN, ông Trần Văn 
Tuấn, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo 
Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND các tỉnh, 
thành; đại diện các tổ chức ngoại 
giao; các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ 
ngành trung ương, Sở KH&CN các 
tỉnh, thành; các Viện, Trường, Hiệp 
hội, Doanh nghiệp trong và ngoài 
nước.

ĐỒNG HÀNH, THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
KH&CN

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
cho biết, trong bối cảnh Việt Nam 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh 
tế thế giới, tác động đa chiều của 
toàn cầu hóa, tự do hoá thương 
mại, cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và sự phát triển mạnh 
mẽ của KH&CN thế giới sẽ mang 
lại cơ hội đồng thời là thách thức rất 
lớn cho mỗi quốc gia trong chặng 
đường phát triển. Việt Nam đang 
xây dựng Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong 
đó khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo được xác định nền tảng để 
đưa Việt Nam phát triển nhanh và 
bền vững.

Để đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh, phát 
triển đất nước nhanh và bền vững, 
thực hiện các mục tiêu chiến lược 
về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, tất yếu chúng ta phải lựa 
chọn con đường phát triển dựa 
vào KH&CN, tạo môi trường pháp 
lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao công nghệ, đổi mới 
công nghệ, thương mại hóa và 
ứng dụng các thành tựu KH&CN 
hiện đại, lành mạnh hóa thị trường 
KH&CN và môi trường kinh doanh 
ở Việt Nam, từ đó góp phần nâng 

cao năng lực công nghệ của quốc 
gia và doanh nghiệp.

Thông qua Sự kiện, các cơ sở 
giáo dục đại học, các viện nghiên 
cứu, các nhà khoa học, các doanh 
nghiệp, các cơ quan quản lý nhà 
nước gặp gỡ, kết nối, hình thành 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, mở rộng hợp tác giữa 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp, đưa khoa học 
công nghệ vào thực tiễn phục vụ 
cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, 
phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động “Kết nối cung – 
cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu 
năm 2020” nhằm mục đích thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng và thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu công nghệ góp phần 
phát triển thị trường công nghệ, 
phục vụ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, phát triển sản phẩm 
mới, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên địa bàn tỉnh và trong 
cả nước, đưa KH&CN vào thực tiễn 

phục vụ sản xuất, kinh doanh, 
phát triển kinh tế - xã hội.

Sự kiện diễn ra từ ngày 
3-4/12/2020 với hoạt động chính 
là triển lãm của gần 200 gian 
hàng đến từ các viện trường, 
doanh nghiệp, cá nhân trong 
cả nước có công nghệ - thiết bị 
trưng bày tập trung vào các lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, ứng dụng công nghệ 
4.0, xử lý chất thải – môi trường, 
giải pháp tiết kiệm năng lượng, 
khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và 
hoạt động tư vấn – kết nối công 
nghệ. Bên cạnh hoạt động triển 
lãm và tư vấn kết nối còn có các 
hoạt động liên quan như Hội nghị 
về hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ địa phương năm 
2020, Hội thảo khoa học “Ứng 
dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp”.

 Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển  

truyền thông KH&CN 

Nghi lễ cắt băng khai mạc sự kiện “Kết nối cung –  
cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020
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Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong 
tập đoàn đã triển khai trên 200 đề tài/dự án 
khoa học, công nghệ; trên 2.000 sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật công 

nghệ, kinh doanh và quản lý với tổng kinh phí trên 
265,7 tỷ đồng, có thể mang lại giá trị làm lợi mỗi 
năm cho đơn vị ước tính hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, toàn tập đoàn 
đã có 5 bằng độc quyền sáng chế, trong đó có 1 
bằng sáng chế nước ngoài (công trình của Viện Hóa 
học công nghiệp Việt Nam), 20 bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích, đăng ký 02 bằng độc quyền sáng chế 
tại Hoa Kỳ, hiện đang trong giai đoạn thẩm định và 
nhiều công trình đã nhận được các giải thưởng cao 
quý ở trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ.

Mặt khác, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh 
phí ước tính cho hoạt động khoa học công nghệ tại 
các đơn vị trong toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
là 265,7 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân 
sách nhà nước và kinh phí từ kế hoạch sản xuất kinh 
doanh hàng năm, tập đoàn đã quan tâm tổ chức 
thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị thành 
viên trong việc vận dụng chính sách của Nhà nước 
về khoa học công nghệ.

Tập đoàn đã khuyến khích thành lập, trích lập 
và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác khoa học 
công nghệ. Trong giai đoạn 2016-2020, Quỹ khoa 
học công nghệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV  
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM: BIẾN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH 
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT 
VIỆT NAM DIỄN RA NGÀY 11/12, TẠI HÀ NỘI. PHÁT 
BIỂU TẠI HỘI NGHỊ ÔNG NGUYỄN PHÚ CƯỜNG - 
CHỦ TỊCH HĐTV TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM 
- KHẲNG ĐỊNH: GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÔNG TÁC 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TẬP ĐOÀN ĐÃ ĐẠT 
ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ, GÓP 
PHẦN QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ỔN ĐỊNH SẢN 
XUẤT, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, CHẤT 
LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, GIẢM TIÊU 
HAO NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG, TIẾT KIỆM 
TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE 
NGƯỜI LAO ĐỘNG.

đã chi 35,9 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn liền với hoạt động 
sản xuất, có khả năng ứng dụng cao được các đơn vị 
thành viên của tập đoàn đề xuất và chủ trì thực hiện.

Các đại biểu tại hội nghị có nhiều tham luận 
đóng góp ý kiến cho việc phát triển tập đoàn bước 
sang giai đoạn phát triển mới với thách thức phải 
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, cùng với 
đó là thách thức phải vượt qua những khó khăn nội 
tại của ngành hóa chất trong đó có những khó khăn 
của một số lĩnh vực sản xuất quan trọng/chủ lực 
của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, công tác khoa học 
công nghệ cần được tiếp tục quan tâm, chú trọng 
đẩy mạnh hơn nữa.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu 
cầu, giai đoạn 2021-2025, các đơn vị thành viên của 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cần chú trọng đẩy mạnh 
hợp tác với các đối tác có trình độ khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ cao ở trong và ngoài nước nhằm trao 
đổi/chia sẻ học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong 
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Đồng thời, cần xây 
dựng, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch 
đội ngũ cán bộ đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao 
của công tác khoa học, công nghệ, đảm bảo tính kế 
thừa cho phép luôn duy trì/phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học, công nghệ vừa có nhiệt huyết, vừa có năng 
lực sáng tạo và trình độ chuyên môn cao.

Nguồn: congthuong.vn
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Năm 2020 là lần thứ hai 
các ứng viên đăng ký 
tham gia xét giải bằng 
hình thức trực tuyến 

trên Cổng thôn tin điện tử tài 
năng trẻ quốc gia. Sau gần 3 
tháng phát động (8/7/2020-
1/10/2020), cơ quan thường trực 
giải thưởng đã nhận được 45 hồ 
sơ đề cử của 19 đơn vị trong và 
ngoài nước, và 6 đề cử của cơ 
quan thường trực. 51 hồ sơ 
tham gia xét giải thưởng được 
phân bố khá đều ở các lĩnh vực: 
công nghệ sinh học có 8 hồ sơ, 
công nghệ môi trường 10 hồ 
sơ, công nghệ y dược 9 hồ sơ, 
công nghệ thông tin và truyền 
thông 12 hồ sơ, công nghệ vật 
liệu mới 12 hồ sơ. Đặc biệt, so với 
những năm trước, số lượng hồ 
sơ của các ứng viên đang học 
tập, công tác ở nước ngoài tăng 
lên, xuất hiện nhiều cơ sở nghiên 
cứu, đào tạo uy tín ở nước ngoài 
như Canada, Úc, Hàn Quốc, 
Trung Quốc. Trong đó, nhiều cá 
nhân là chủ nhiệm đề tài khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia; 
có đề tài ứng dụng thực tế đem 
lại hiệu quả cao, có nhiều công 
trình công bố trên tạp chí úy tín 
thuộc danh mục Q1, có nhiều 
bằng độc quyền sáng chế, giải 
pháp hữu ích đã được công 
nhận... Tại Lễ trao giải thưởng 
Quả cầu vàng và phần thưởng 
Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh 

10 CÁ NHÂN XUẤT SẮC ĐƯỢC NHẬN GIẢI  
QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2020

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THANH NIÊN QUẢ CẦU VÀNG DO 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ 
MINH TỔ CHỨC HÀNG NĂM NHẰM PHÁT HIỆN, TÔN VINH CÁC TÀI NĂNG 
TRẺ XUẤT SẮC KHÔNG QUÁ 35 TUỔI TRONG 5 LĨNH VỰC: CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; CÔNG NGHỆ Y DƯỢC; CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC; CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG; CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

vực khoa học công nghệ năm 
2020 diễn ra ngày 12/12/2020, tại 
Hà Nội, 10 gương mặt tiêu biểu 
trong 5 lĩnh vực đã được vinh 
danh Giải thưởng Quả cầu vàng. 
Cụ thể: công nghệ thông tin và 
truyền thông: 1 cá nhân (TS Huỳnh 
Thế Thiện - Viện Công nghệ quốc 
gia Kumoh, Hàn Quốc); công nghệ 
y dược: 2 cá nhân (TS Phạm Lê 
Duy - Bệnh viện Đại học Y dược TP 
Hồ Chí Minh, TS Đào Văn Tú - Bệnh 
viện K Hà Nội); công nghệ sinh 
học: 2 cá nhân (TS Nguyễn Hoàng 
Chinh - Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng, TS Hồ Thanh Tâm - Trường 
Đại học Duy Tân); công nghệ môi 
trường: 3 cá nhân (TS Lý Quang 
Việt - Trường Đại học Công nghiệp 
Thiên Tân, Trung Quốc; TS Đặng 
Đức Huy - Trường Đại học Trent, 
Canada; TS Trần Văn Huy - Hiệp hội 
ngành nước Úc); công nghệ vật 

liệu mới: 2 cá nhân (TS Nguyễn 
Phan Thắng - Trường Đại học 
Gachon, Hàn Quốc; TS Đoàn Lê 
Hoàng Tân – Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh). Mỗi cá nhân đạt giải 
thưởng được nhận cúp Quả cầu 
vàng, giấy chứng nhận đạt giải 
thưởng và huy hiệu “Tuổi trẻ sáng 
tạo” của Trung ương Đoàn kèm 20 
triệu đồng tiền thưởng.

Cùng với Giải thưởng Quả cầu 
vàng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Bộ Khoa học và Công 
nghệ cũng trao phần thưởng cho 
20 nữ sinh viên tiêu biểu có thành 
tích học tập, nghiên cứu xuất sắc 
ở 4 lĩnh vực: công nghệ thông 
tin, điện, điện tử và cơ khí. Các nữ 
sinh đồng thời được tặng bằng 
khen của Trung ương Đoàn và tiền 
thưởng 6,5 triệu đồng.

Nguồn: Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ Việt Nam

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy 
Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên  

Quả cầu vàng cho các tài năng trẻ xuất sắc.
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TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KH&CN PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ

Được Bộ KH&CN phê duyệt 
tại Quyết định số 734/
QĐ-BKHCN ngày 18/4/2014 
và gia hạn Chương trình 

đến năm 2020 tại Quyết định số 
3313/QĐ-BKHCN ngày 
24/11/2017, đến nay “Chương 
trình KH&CN phục vụ PTBV vùng 
Tây Nam bộ 2014-2019”, mã số 
KHCN-TNB/14-19 đã triển khai 
thực hiện 62 nhiệm vụ, trong đó 
có 21 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 
KHXH&NV và PTBV, 41 nhiệm vụ 
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
công nghệ và môi trường, với 2 
dự án sản xuất thử nghiệm. 

Chương trình Tây Nam bộ 
được thực hiện dựa trên quan 
điểm: tiếp cận theo hướng liên 
ngành và liên vùng; cung cấp luận 
cứ khoa học và thực tiễn cho việc 
hoạch định và triển khai các chiến 
lược, mô hình và chính sách PTBV 
cho vùng Tây Nam bộ; đưa ngay 
những thành tựu KH&CN vào giải 
quyết các vấn đề bức xúc; mang 
lại hiệu quả tối ưu về kinh tế, xã 
hội, văn hóa, môi trường sinh 
thái, đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực tại chỗ và đảm bảo an 
ninh, quốc phòng.

Sau hơn 5 năm thực hiện, hầu 
hết các nhiệm vụ, dự án KH&CN 
thuộc Chương trình Tây Nam bộ 
đã và đang được chuyển giao kết 
quả cho các bộ, ban, ngành, địa 
phương hoặc các doanh nghiệp 
tại 13 tỉnh/thành phố Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Một số chuyển 
giao tiêu biểu có thể kể đến như: 
Xây dựng mô hình nuôi tôm bền 
vững tại các tỉnh Đồng Bằng 
Sông Cửu Long dựa trên kiểm 
soát và xử lý nước ao nuôi tôm 
bằng vật liệu và công nghệ nano: 
chuyển giao vật liệu nano bạc 

khử khuẩn nước ao nuôi trồng 
thủy sản và hệ thống cảm biến 
nano đánh giá chất lượng nước 
ao nuôi trồng thủy cho các Công 
ty TNHH: Hoàng Vũ (Bến Tre), 
Nhật Phát, Phan Anh (Kiên Giang), 
Hải Dương (Bình Thuận)... Nhìn 
chung, các nhiệm vụ thuộc lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, công nghệ 
và môi trường đã gắn với sản xuất 
và đời sống, góp phần phát triển 
sản xuất, nâng cao năng suất, giá 
trị các sản phẩm chủ lực (lúa, cây 
ăn quả, thủy sản), thúc đẩy phát 
triển KT - XH của các địa phương 
trong vùng, giải quyết những vấn 

đề cấp bách và lâu dài như biến 
đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập 
mặn, xói lở (bờ sông, bờ biển), 
phục vụ PTBV vùng Tây Nam bộ.

Đánh giá chung, Chương 
trình Tây Nam Bộ đã gần như 
hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy 
nhiên, do tình hình diễn biến dịch 
bệnh Covid-19 phức tạp đã ảnh 
hưởng lớn đến nhiều hoạt động 
chuyên môn nên một số nhiệm 
vụ cần thêm thời gian để đảm 
bảo hoàn thành và đạt kết quả 
tốt nhất. 

Nguồn: Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ Việt Nam

NGÀY 28/11/2020, TẠI TP BẾN TRE ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (PTBV) 
VÙNG TÂY NAM BỘ NĂM 2020. THAM DỰ HỘI NGHỊ CÓ NGUYÊN CHỦ 
TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI (KHXH) VIỆT NAM, PHÓ CHỦ 
TỊCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUANG THUẤN; THỨ 
TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) PHẠM CÔNG 
TẠC; NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ KH&CN TRẦN VIỆT THANH; PHÓ BÍ THƯ 
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY BẾN TRE HỒ THỊ HOÀNG YẾN; PHÓ CHỦ TỊCH 
UBND TỈNH BẾN TRE NGUYỄN HỮU LẬP, CÙNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC ĐỀ 
TÀI, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÂY NAM BỘ. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu chào mừng Hội nghị
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‘NỀN TẢNG LIVESTREAM GOSTUDIO’  
GIÀNH GIẢI QUÁN QUÂN TECHFEST VIỆT NAM 2020

ĐIỂM TIN KH&CN

Bộ trưởng Bộ KH&CN trao Cúp giải Nhất cho đội Công ty cổ phần 
Gostream Technology. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ứng dụng Busmap - xe buýt thành phố là start-
up Việt duy nhất giành Quán quân ITU Digital 
World Awards do Liên minh Viễn thông quốc tế tổ 
chức, tối 7/12.

Qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng đã thu 
hút rất nhiều cá nhân và tổ chức trên thế giới 
nhằm tìm ra những dự án khởi nghiệp mang 

lại nhiều giá trị cho xã hội. Năm nay, do ảnh hưởng 
của Covid-19, giải thưởng được trao theo hình thức 
trực tuyến. Đại diện Việt Nam có sự tham gia của 
ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Dự án quán quân được tham gia hội nghị 
triển lãm Thế giới Số (ITU Digital World) tại Hà Nội 
vào năm 2021.

Hạng mục Busmap đạt được là “Smart City – 
Smart Living” do cơ quan chuyên trách của Liên Hợp 
Quốc về công nghệ thông tin và truyền thông (ITU) 
tổ chức nhằm thúc đẩy sự đổi mới ở 193 quốc gia 
thành viên trên toàn cầu. Busmap đã vượt qua 10 dự 
án của các quốc gia lọt vào vòng chung kết để giành 
ngôi quán quân.

ITU Digital World Awards vinh danh những giải 
pháp và cống hiến xuất sắc với mục đích xây dựng 
một thế giới tốt đẹp hơn thông qua các phát kiến 
và công nghệ hiện đại với bốn hạng mục: Kết nối 
(Connectivity), Y tế số (E-health), Tài chính số (Digital 
finance) và Thành phố thông minh (Smart city, smart 
living). Busmap là một ứng dụng di động do Lê Yên 
Thanh, cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại 
học Khoa học Tự nhiên TP HCM và nhóm phát triển 

từ năm 2013. Ứng dụng hỗ trợ miễn phí người dùng 
thuận tiện hơn trong việc đi xe buýt với các tính năng 
tìm đường thông minh, chỉ dẫn người dùng những 
khoảng cách đi tốt nhất bằng xe buýt giữa hai điểm 
bất kỳ. Dựa vào công nghệ GPS và trí tuệ nhân tạo 
người dùng có thể biết thời gian xe buýt đến trạm 
với độ trễ dưới 1 phút. Tính năng giúp người dùng 
tìm trạm nơi gần vị trí hiên tại của họ, hiển thị trực 
quan trên bản đồ. Dữ liệu về tuyến xe, giá vé, thời 
gian chạy, các trạm dừng... luôn được cập nhật giúp 
người dùng tra cứu.

Hiện, ứng dụng Busmap có khoảng 2 triệu lượt 
tải, 400.000 người dùng mỗi tháng. Sản phẩm vừa 
được phát triển tại Hà Nội với khoảng 200.000 lượt 
tải, tại Đà Nẵng với việc tích hợp ứng dụng vào hệ 
thống dịch vụ công, thử nghiệm tại hai thành phố 
Băng Cốc và Trường Mai (Thái Lan).

Nguồn: Báo vnexpress.net

Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn top 10 startup 
xuất sắc nhất và trao Cúp giải Nhất cho Công ty cổ 
phần Gostream Technology với đề tài “Nền tảng 
livestream Gostudio”. Quán quân cuộc thi sẽ trở 
thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi khởi 
nghiệp thế giới Startup World Cup 2021.

Nguồn: baochinhphu.vn

Nhóm phát triển dự án BusMap. Ảnh: NVCC.

STARTUP VIỆT GIÀNH QUÁN QUÂN GIẢI QUỐC TẾ VỀ SMART CITY

Ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra chung kết 
cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia” 

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia 2020” là quyết tâm của 
Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc 

đẩy chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trong nước đến sân chơi khởi nghiệp 
và công nghệ quốc tế. Năm 2020, cuộc thi đã nhận 
được hơn 250 hồ sơ từ vòng sơ loại đều đã có giấy 
phép đăng ký kinh doanh, có sản phẩm và khách 
hàng, một số dự án đã đăng ký bản quyền sở hữu 
trí tuệ.

Chung kết là chặng cuối của hành trình 3 tháng 
tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo do người Việt trong nước và quốc 
tế sáng lập vượt qua thời điểm khó khăn của dịch 
COVID-19, thích ứng với sự biến động của thị trường 
và đón nhận cơ hội nhằm bứt phá.
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HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM  
LẦN THỨ 30 - VIETNAM EXPO 2021

VIETNAM EXPO – GẮN KẾT, CHIA SẺ, CÙNG THÀNH CÔNG!

Vietnam Expo 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 14-17/04/2021 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E – 91 Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ban tổ chức phải lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự phù hợp với các 
khu gian hàng: Khu Quốc tế - Khu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - Khu Sản phẩm Công nghiệp – Khu Thực 
phẩm Tiêu dùng. Đến thời điểm này Ban tổ chức và các doanh nghiệp tham dự đang tích cực các khâu chuẩn bị 
để mang đến Vietnam Expo 2021 những gian hàng đẹp nhất, sản phẩm và công nghệ mới nhất.

Vietnam Expo 2021 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty VINEXAD 
tổ chức, sẽ mở cửa từ 9h sáng đến 18h chiều các ngày 14-17/04/2021 tại Trung tâm Triển lãm 91 Trần Hưng 
Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chi tiết về Hội chợ tại: www.vietnamexpo.com.vn

     SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  
CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 27.

Thời gian: 12/05 đến 15/05/2021
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: ~550 gian hàng.
Ngành hàng trưng bày: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; Thiết bị y tế; Bệnh viện – Phòng khám; Thiết bị 

hỗ trợ và kỹ thuật, Chăm sóc sức khỏe; Nha khoa, nhãn khoa; Hóa chất và Thiết bị phân tích, thí nghiệm; Thiết bị 
và sản phẩm làm đẹp; Du lịch Y tế..
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Theo trang Daily Mail (Anh), 
chiếc xe mang phong cách 
tương lai được thiết kế 
bằng các vật liệu nhẹ, mang 

lại khả năng làm mát và tính khí 
động học thấp. Với công nghệ 
Never Charge của Aptera, chiếc 
xe được tích hợp các tấm pin 
năng lượng Mặt Trời có thể chạy 
tối đa 72 km mỗi ngày. Chiếc xe 
này trở thành loại xe đầu tiên 
không cần cung cấp nhiên liệu 
hàng ngày.

Chiếc xe cũng được trang bị 
một loại pin có thể hoạt động 
trong phạm vi 1.600 km, vượt xa 
đáng kể so với xe Tesla Model S 
có phạm vi hoạt động 595 km.

“Với công nghệ Aptera’s 
Never Charge, chiếc xe của bạn 
sẽ được sạc đầy tự động nhờ vào 
năng lượng Mặt Trời. Các tấm pin 
năng lượng Mặt Trời tích hợp của 
chúng tôi giúp cho pin trong xe 

của bạn luôn mức cao nhất và 
có thể đến bất cứ đâu bạn muốn 
mà không phải lo lắng về việc 
hết điện như các loại xe thông 
thường”, nhà đồng sáng lập 
Aptera, ông Chris Anthony cho 
biết.

Chiếc xe được thiết kế động 
cơ điện làm mát bằng nước cho 
phép chiếc xe có thể tang tốc từ 0 
đến 96 km/h dặm chỉ trong vòng 
3,5 giây. Theo hình ảnh và thông 
số công bố, chiếc xe cũng có độ 
cong khá mạnh và trọng lượng 
nhẹ, hệ số lực cản chỉ là 0,13 (so 
với con số 0,23 của Tesla Model 3 
và SUV điện ID 4 của Volkswagen 
là 0,28).

Aptera bắt đầu nhận các đơn 
đặt hàng trước từ ngày 4/12, với 
giá khởi điểm dao động từ 25.900 
USD lên đến 46.900 USD.

Trước đó, công ty Aptera đã 
có một khởi đầu đầy khó khăn 

khi lần đầu tiên được thành lập 
vào năm 2005. Năm 2011, Aptera 
đã phải đóng cửa sau khi không 
thể đảm bảo khoản vay trị giá 
150 triệu USD để sản xuất mẫu xe 
Aptera 2e do Bộ Năng lượng Mỹ 
chứng nhận. Chủ tịch và Giám 
đốc điều hành Paul Wilbur cho 
biết, vào thời điểm đó dù không 
thành công nhưng công ty đã 
“góp phần thúc đẩy các công 
nghệ mới để xây dựng một tương 
lai tiềm năng hơn”.

Sau đó, nhờ vào việc cải tiến 
thiết kế của mình, có vẻ đẹp hơn 
so với bản gốc và dường như hoạt 
động tốt sau khi bán hết đơn đặt 
hàng trước trong vòng chưa đầy 
24 giờ. Công ty có kế hoạch bắt 
đầu sản xuất và giao hàng vào 
năm 2021

Nguồn: baotintuc.vn

TRONG VÒNG CHƯA ĐẦY 24 GIỜ MỞ BÁN, CHIẾC XE 
TRỊ GIÁ 26.000 USD ĐÃ NHẬN ĐƯỢC RẤT NHIỀU ĐƠN 
ĐẶT HÀNG TRƯỚC.

Aptera đã ra mắt một loại xe điện chạy bằng năng lượng Mặt Trời “không cần sạc pin”. 
Ảnh: Aptera

CÔNG TY APTERA CÓ TRỤ SỞ TẠI CALIFORNIA (MỸ) 
GẦN ĐÂY ĐÃ RA MẮT MỘT LOẠI XE ĐIỆN CHẠY BẰNG 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI “KHÔNG CẦN SẠC PIN” 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

11 

        THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Vật liệu nhựa nhiều lớp được 
sử dụng rất phổ biến trong 
sản xuất bao bì thực phẩm 
nhờ đặc tính chịu nhiệt tốt 

cùng khả năng kiểm soát oxy và 
độ ẩm. Tuy nhiên, mặt trái của 
loại nhựa này là nó không thể 
được tái chế bằng các phương 
pháp thông thường.

Ước tính có tới 100 triệu tấn 
nhựa dẻo nhiều lớp được sản xuất 
trên toàn thế giới mỗi năm. Hầu 
hết trong số đó cuối cùng bị thải 
ra bãi chôn lấp hoặc đưa tới lò 
đốt sau khi sử dụng, do không có 
cách nào để tách các lớp polymer 
cho mục đích tái chế (nhựa đa lớp 
thường được cấu thành bởi 12 
lớp polymer khác nhau).

Trong một nghiên cứu mới 
được công bố trên tạp chí Science 
Advances  vào hôm 20/11, các kỹ 
sư từ Đại học Wisconsin-Madison 
(UW-Madison) của Mỹ cho biết 

đã phát triển thành công một 
phương pháp tái chế mới cho 
phép tách polymer trong nhựa đa 
lớp bằng một quy trình dựa trên 
dung môi hòa tan. Kỹ thuật được 
gọi là STRAP.

George Huber và Reid Van 
Lehn, hai giáo sư kỹ thuật hóa học 
và sinh học của UW-Madison, đã 
kết hợp một loạt dung môi với 
tính toán nhiệt động học về khả 
năng hòa tan polymer để tái chế 
các loại nhựa đa lớp phổ biến 
hiện nay như polyethylene (PE), 
ethylene vinyl alcohol (EVOH) 
và polyethylene terephthalatet 
(PET). Kết quả cho thấy polymer 
được tách ra vẫn giữ được những 
đặc điểm hóa học tương đồng 
với vật liệu polyme dùng để tạo 
màng ban đầu.

Nhóm nghiên cứu tin rằng 
phương pháp mới có thể giúp thu 
hồi tới 40% chất thải nhựa trong 

sản xuất bao bì. “Chúng tôi muốn 
thử STRAP với nhiều loại nhựa đa 
lớp khác và hy vọng có thể mở 
rộng quy trình công nghệ này”, 
Huber chia sẻ.

Khi độ phức tạp của nhựa đa 
lớp tăng lên, việc xác định dung 
môi có thể hòa tan từng lớp poly-
mer sẽ khó khăn hơn. Mục tiêu 
cuối cùng của nhóm nghiên cứu 
là phát triển một hệ thống tính 
toán cho phép kết hợp dung môi 
để tái chế tất cả các loại nhựa 
nhiều lớp hiện nay.

Huber và Van Lehn cũng 
muốn xem xét thêm về tác động 
lên môi trường của các dung môi 
mà họ sử dụng để thiết lập cơ sở 
dữ liệu về “dung môi xanh”, cho 
phép cân bằng giữa hiệu quả, chi 
phí và tác động môi trường của 
các loại dung môi khác nhau.

Nguồn: Báo vnexpress.net

PHƯƠNG PHÁP TÁI CHẾ MỚI 
TRONG TÁI CHẾ NHỰA ĐA LỚP

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN THÀNH 
CÔNG MỘT QUY TRÌNH TÁI CHẾ DỰA TRÊN 
DUNG MÔI, HỨA HẸN CÓ THỂ CẮT GIẢM 
HÀNG TRIỆU TẤN RÁC THẢI NHỰA.

Mô phỏng quy trình tái chế nhựa đa lớp bằng dung môi hòa tan. Ảnh: Alex K. Chew.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHÔNG TIN CÔNG NGHỆ

CHẾ TẠO LOẠI GỖ TRONG SUỐT NHƯ KÍNH

Các chuyên gia tại Bộ nông 
nghiệp Mỹ (USDA) và một 
số viện nghiên cứu vừa 
phát triển thành công “gỗ 

trong suốt”, một vật liệu giống 
kính được chế tạo chủ yếu từ 
gỗ,  Futurism  hôm 2/10 đưa tin. 
Nhóm nghiên cứu khẳng định 
loại vật liệu mới chắc chắn, an 
toàn và hiệu quả hơn kính truyền 
thống cả về chi phí lẫn khả năng 
cách nhiệt. 

Kính là vật liệu phổ biến nhất 
để làm cửa sổ nhưng chi phí 
tương đối đắt đỏ và cũng không 
thân thiện với môi trường. Nhiệt 
có thể dễ dàng truyền qua kính, 

nhất là loại kính đơn. Khi sử 
dụng cửa kính, nhiệt thoát ra 
trong mùa đông khiến ngôi nhà 
lạnh đi và ùa vào trong mùa hè 
khiến ngôi nhà nóng bức. Quá 
trình sản xuất kính cũng thải ra 
lượng carbon rất lớn, khoảng 
25.000 tấn mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu khẳng 
định gỗ trong suốt sẽ cách nhiệt 
hiệu quả hơn kính truyền thống 
5 lần nếu dùng làm cửa sổ. Quá 
trình chế tạo vật liệu mới cũng 
thân thiện với môi trường hơn. 
Nó làm từ gỗ bấc, loại cây phát 
triển nhanh. Gỗ được oxy hóa 
trong một bể chất tẩy đặc biệt, 

sau đó tẩm một loại polymer 
tổng hợp.

Vật liệu mới không chỉ trong 
suốt mà còn khá giống nhựa. Nó 
chịu va đập tốt hơn kính truyền 
thống, có xu hướng cong và vụn 
ra như gỗ thay vì vỡ thành nhiều 
mảnh như kính. Nhóm nghiên 
cứu cho rằng với những lợi ích 
tiềm năng cho người dùng, môi 
trường và nhà sản xuất, gỗ trong 
suốt là một trong những vật liệu 
hứa hẹn nhất của tương lai.

Nguồn:  
Báo khoahocvacuocsong.vn

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI 
LÀM CHỦ YẾU TỪ GỖ VỚI ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT LÀ 
TRONG SUỐT VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

Gỗ trong suốt là vật liệu hứa hẹn trong tương lai. Ảnh: USDA.
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LOẠI PIN MỚI MẠNH GẤP 10 LẦN  
SO VỚI LOẠI MẠNH NHẤT HIỆN NAY

Các nhà khoa học đã tạo ra loại pin mới vượt mặt các loại mạnh nhất hiện nay - Ảnh: ĐẠI HỌC 
CALIFORNIA SAN DIEGO

Nhóm nghiên cứu tại Đại học 
California San Diego đã phát 
triển một loại pin dẻo sạc 
được với mật độ năng lượng 

gấp 5-10 lần so với loại mạnh nhất 
hiện nay. Theo báo  SciTechDaily, 
nhóm nghiên cứu Đại học 
California phối hợp với công ty 
Zpower đã tạo ra loại pin này, với 
thành phần bạc oxide - kẽm. Nó 
cũng dễ sản xuất hơn trong điều 
kiện phòng thí nghiệm bình 
thường, trong khi hầu hết các loại 
pin dẻo khác được sản xuất trong 
môi trường vô trùng, chân không.

Pin này có thể dùng trong các 
linh kiện điện tử mềm dẻo, có thể 

co giãn trong thiết bị mang, mặc 
lên người và robot mềm. Loại pin 
này vượt mặt các loại pin dẻo hiện 
nay trên thị trường.

“Pin của chúng tôi có thể được 
thiết kế nằm xung quanh các linh 
kiện điện tử thay vì ngược lại, các 
đồ điện tử thường cần được thiết 
kế bao quanh các cục pin. Mức 
điện dung (của pin này) chưa từng 
đạt được trước đó, và phương 
pháp sản xuất của chúng tôi vừa 
túi tiền và có thể nâng quy mô”, Lu 
Yin, đồng tác giả chính của nghiên 
cứu, cho biết.

Các pin này đã thành công 
trong việc cung cấp năng lượng 

cho một hệ thống hiển thị dẻo 
được trang bị bộ vi điều khiển 
và các môđun Bluetooth. Thực 
nghiệm trên cho thấy chúng vượt 
mặt các loại pin đồng tiền lithium 
trên thị trường. 

Chúng có thể được sạc lại đến 
hơn 80 chu kỳ mà vẫn không có 
dấu hiệu giảm điện dung và giữ 
được tính năng dù bị uốn hay xoắn 
nhiều lần.

Kết quả nghiên cứu này 
được đăng trên tạp chí khoa 
học Joule ngày 7-12.

Nguồn: Báo tuoitre.vn

THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM, CÁC 
NHÀ KHOA HỌC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLO (BỘ 
CÔNG THƯƠNG) ĐÃ NGHIÊN CỨU, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG 
NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY CHỐNG THẤM DẦU MỠ PHỤC VỤ BAO GÓI THỰC 
PHẨM KHÔ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN 
XUẤT CÔNG NGHIỆP. TỪ ĐÓ, ĐÃ THIẾT KẾ VÀ HOÀN THIỆN DÂY CHUYỀN 
SẢN XUẤT GIẤY CHỐNG THẤM DẦU MỠ DÙNG CHO BAO GÓI THỰC 
PHẨM KHÔ TRÊN CƠ SỞ DÂY CHUYỀN HIỆN CÓ CỦA TRUNG TÂM SẢN 
XUẤT THỰC NGHIỆM VỚI SẢN LƯỢNG 1,5 TẤN/NGÀY.
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Tham dự và chủ trì Hội nghị 
có Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng cùng đại diện 
lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện 

của Bộ KH&CN; Lãnh đạo các Sở 
KH&CN và các trung tâm có chức 
năng ứng dụng chuyển giao công 
nghệ 63 tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc.

Báo cáo tình hình hoạt động 
của các Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020, 
ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng 
Cục ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Bộ KH&CN cho biết, giai 
đoạn 2011 - 2015 số lượng hợp 
đồng tư vấn chuyển giao công 
nghệ do các Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN thực hiện 
là 11.036 hợp đồng, tổng giá trị 
220 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2016 

- 2020, số lượng hợp đồng tư 
vấn chuyển giao công nghệ do 
các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN thực hiện là 14.907 hợp 
đồng. Tổng giá trị hợp đồng tư 
vấn, chuyển giao công nghệ là 
290 tỷ đồng, tăng 32%.

Để thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao công nghệ, ông 
Tạ Việt Dũng mong muốn các 
Trung tâm cần chủ động tiếp 
nhận, lựa chọn kết quả nghiên 
cứu để hợp tác với các tổ chức, 
doanh nghiệp ứng dụng vào sản 
xuất phù hợp với đặc thù của 
địa phương. Các Trung tâm cần 
hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
đổi mới công nghệ, tập trung 
xác định nhu cầu doanh nghiệp, 
xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyên 
giao công nghệ, cung cấp thông 

TÌM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG  
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

CHIỀU NGÀY 03/12/2020, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) 
PHỐI HỢP VỚI UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA 
PHƯƠNG NĂM 2020. ĐÂY LÀ SỰ KIỆN NẰM TRONG CHUỖI HOẠT 
ĐỘNG “KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
NĂM 2020”.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng điều hành thảo luận 

tin cho doanh nghiệp ứng dụng và 
đổi mới công nghệ…

Năm 2020, với tình hình đại 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
khó lường ảnh hưởng tiêu cực đến 
phát triển kinh tế - xã hội; một số 
Trung tâm đã chủ động, tập trung 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid–19 tại địa phương. Những 
công nghệ, sản phẩm của Trung 
tâm đã đem lại hiệu quả thiết thực 
trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng nhấn mạnh, ngoài việc xây 
dựng sản phẩm chủ lực các Trung 
tâm thực hiện chức năng ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ cần 
phát triển công nghệ, dịch vụ sát 
với định hướng phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương, các ngành 
được ưu tiên phát triển. Đây được 
coi là đầu bài để các Trung tâm 
triển khai các dịch vụ theo những 
định hướng đó.

Nhân dịp này, Bộ KH&CN đã 
trao tặng Bằng khen cho 6 tập 
thể có nhiều thành tích trong ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ 
giai đoạn 2016-2020.

 Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN
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BEWIN & COATING VIỆT NAM NHẬN CHUYỂN GIAO 
 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN 4.0

“Các dòng sơn trang trí 
của Bewin & Coating 
Việt Nam sắp tới sẽ sản 
xuất theo công nghệ 

4.0. Đây là giải pháp mới về thẩm 
mỹ, mang lại vẻ đẹp và sự khác 
biệt cho không gian sống”, ông 
Nguyễn Văn Sơn, Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Bewin & Coating 
Việt Nam nói. 

Theo ông Sơn, việc hợp tác 
với Tập đoàn Oliver+Battle là 
bước tiến mạnh mẽ của chúng 
tôi trong việc đổi mới sản xuất và 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Công ty luôn xác định con người 
sẽ làm nên sức mạnh cốt lõi, 
không ngừng đầu tư công nghệ 
mới, đảm bảo mọi dây chuyền 

sản xuất đều đồng bộ, khép kín 
và an toàn.

“Bewin & Coating Việt Nam 
luôn kiên trì với mục tiêu trở 
thành nhà sản xuất và cung cấp 
các loại sơn trang trí, vật liệu 
chống thấm và các phụ gia xây 
dựng chất lượng cao hàng đầu 
Việt Nam”, ông Sơn nói. 

Sau hơn 10 năm phát triển và 
trưởng thành, Bewin & Coating 
Việt Nam đang sản xuất và sở 
hữu các thương hiệu như: sơn 
Viglacera, Behr, Bewin, Waler.

Bewin & Coating Việt Nam 
được công ty mẹ - Hãng Sơn 
Đông Á đầu tư xây dựng 3 nhà 
máy tại 3 miền Bắc Trung Nam, 

đảm bảo việc phân phối sản 
phẩm rất nhanh đến người tiêu 
dùng. Các chủng loại sơn đáp 
ứng được điều kiện thời tiết tại 
Việt Nam, yêu cầu về chất lượng 
đặc trưng tại mỗi vùng miền.

Tập Đoàn Oliver+Battle, một 
đơn vị lớn hoạt động trong lĩnh 
vực cung cấp các giải pháp, dây 
chuyền sản xuất sơn, hoá chất. 
Doanh nghiệp thành lập từ năm 
1959 và có trụ sở đặt tại Badalona, 
Tây Ban Nha. Khách hàng và đối 
tác của Oliver bao gồm các tập 
đoàn đa quốc gia, có thể kể đến 
như Akzo Nobel, Toa Group, 
Jotun, Nippont.

Nguồn: Báo Vnexpress.net

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG SẢN XUẤT SƠN 
CAO CẤP TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU VỚI TẬP ĐOÀN OLIVER NẰM TRONG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BEWIN & 
COATING VIỆT NAM. MỤC TIÊU CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP SAU SỰ KIỆN 
LÀ TĂNG SẢN LƯỢNG SƠN SẢN XUẤT, ĐƯA ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG SẢN 
PHẨM CHẤT LƯỢNG, CÓ TÍNH AN TOÀN CAO VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI 
VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG.

Ông Batlle, Tổng Giám đốc Công ty Oliver-Batlle (trái) và ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng Giám 
đốc Công ty Bewin & Coating Việt Nam.
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MA - VKBIA: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN 

CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
 NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2020, TẠI THÀNH PHỐ QUY 
NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ: TMA 
- VKBIA - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN (VKBIA - TMA: VIETNAM - KOREA 
TRAINING & TECHNOLOGY TRANSFER CENTER, VIẾT TẮT 
LÀ VKTTT) CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ 
CỦA TRUNG TÂM NÀY ĐƯỢC ĐẶT TẠI CÔNG VIÊN 
SÁNG TẠO TMA BÌNH ĐỊNH.

Với việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển 
giao Công nghệ Việt Hàn, TMA và Hiệp hội Doanh 
nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), 
Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA góp phần kết 

nối mạng lưới chuyên gia, tri thức, doanh nhân kiều 
bào, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phối hợp 
quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh. Bước 
đầu, trung tâm có hơn 200 kỹ sư chuyên về lĩnh vực 
phần mềm, chuyển đổi số, ứng dụng số và kinh tế số. 
Hai bên tiếp tục cùng hướng tới việc triển khai lĩnh vực 
chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, hình 
thành các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) 
cho từng lĩnh vực cụ thể, hợp tác triển khai đào tạo 
nguồn nhân lực trong các ngành kỹ thuật mới cho giai 
đoạn tiếp theo, thích nghi chuỗi sản xuất và chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Để thúc đẩy việc đào tạo và hình thành nguồn nhân 
lực chất lượng cao, TMA và Hiệp hội Doanh nhân & Đầu 
tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập 
đoàn VKBIA đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn 
diện với Đại học Quy Nhơn (Bình Định) nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề tại khu vực duyên 
hải Trung Bộ, đáp ứng nguồn nhân lực làm việc tại các 

doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp 
phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất...

TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch TMA cho biết: 
“Hiện tại,  Công viên Sáng tạo TMA đã hoàn 
thành hàng chục dự án công nghệ cao cho 6 
quốc gia: Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Singapore. Việc hợp tác giữa TMA 
Solutions và VKBIA sẽ mang đến một sức mạnh 
tổng thể hơn nữa. TMA dự kiến sẽ đưa khoảng 
3.000 kỹ sư, chuyên gia phần mềm từ khắp 
nơi về làm việc tại công viên này. Khi đó, Quy 
Nhơn sẽ là một trong những trung tâm lớn của 
cả nước về sản xuất phần mềm, tham gia vào 
quá trình chuyển đổi số, ứng dụng số, kinh tế 
số; đồng thời phát triển các sản phẩm có hàm 
lượng giá trị khoa học công nghệ, kinh tế cao”.

Ông Trần Hải Linh Chủ tịch VKBIA Group 
nhấn mạnh: “Để phát triển nền kinh tế thị 
trường trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần 
phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như 
«Chính phủ điện tử», ứng dụng công nghệ giải 
quyết vấn đề xã hội liên quan tới tài chính, giao 
thông, giáo dụ, y tế... Việt Nam cần hướng tới 
mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ và xây dựng 
chính phủ số, chính quyền số để tận dụng thời 
cơ và tăng tốc đột phá trong cuộc Cách mạng 
4.0, phát triển và thúc đẩy các ngành khoa học 
công nghệ trọng tâm”.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Định cũng bày tỏ niềm hi 
vọng việc hợp tác giữa TMA và VKBIA sẽ mang 
lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc 
phát triển giữa 2 bên, đồng thời góp phần cho 
việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình 
Định trọng thời gian tới, hỗ trợ Bình Định trong 
quá trình hội nhập quốc tế.

Thông qua mối quan hệ hợp tác này, Công 
viên Sáng tạo TMA càng khẳng định vững chắc 
hướng đi trở thành một trung tâm phát triển 
công nghệ 4.0 tại Việt Nam.

Nguồn: Công ty TMA Solution - tma.vn
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Satake cho biết theo thoả 
thuận giữa hai bên, Công ty 
cổ phần bảo vệ thực vật An 
Giang (AGPPS) sẽ tiếp nhận 

trang thiết bị và hỗ trợ công nghệ 
trên 4 phân đoạn như sấy khô, 
đánh bóng, phân tích và quản lý 
chất lượng gạo.

AGPPS được phía Nhật Bản biết 
đến như là một công ty cung cấp 
giống cây trồng và bảo vệ thực vật 
hàng đầu ở Việt Nam. Thoả thuận 
hợp tác giữa hai công ty này cũng 
hướng tới việc sản xuất ra loại gạo 

thành phẩm chất lượng cao.
Theo báo “Nikkei” (Nhật Bản), 

sau khi tiếp nhận công nghệ của 
Tập đoàn Satake, AGPPS có thể 
tự sản xuất máy sấy tiên tiến sử 
dụng tại nhà máy xay xát gạo 
chất lượng cao của công ty. Ngoài 
ra, công ty cũng có thể tiến tới 
tự sản xuất gạo GABA, loại gạo 
chứa nhiều amino acid có lợi cho 
sức khoẻ con người. Báo “Nikkei” 
đánh giá rằng một khi chất lượng 
gạo Việt Nam tăng thì danh tiếng 
của Satake cũng sẽ được nhiều 

người biết đến.
Năm 2012, ngoài đơn hàng 

xây dựng nhà máy xay xát gạo 
quy mô lớn từ một công ty xuất 
khẩu gạo của Campuchia, Tập 
đoàn Satake còn tăng cường 
năng lực sản xuất cho nhà máy 
chế biến gạo ở Thái Lan. Vì châu 
Á được coi là trung tâm xuất khẩu 
gạo chủ yếu trên thế giới, Satake 
dự kiến sẽ xúc tiến chuyển giao 
công nghệ với các doanh nghiệp 
chế biến gạo ở khu vực này.

Nguồn: baotintuc.vn

NHẬT BẢN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
CHẾ BIẾN GẠO CHO VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TẬP ĐOÀN SATAKE - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT 
MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CỦA NHẬT BẢN, MỚI 
ĐÂY THÔNG BÁO SẼ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ XAY 
XÁT VÀ CHẾ BIẾN GẠO CHO MỘT CÔNG TY 
NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM.
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Tham dự Lễ ký, về phía HUMG có PGS.TS Trần 
Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; GS.TS 
Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng cùng các thầy, cô 
trong Ban Giám hiệu trường, lãnh đạo các 

Phòng, Khoa của Trường.
Về phía PVEP có TS. Trần Hồng Nam, Chủ tịch 

HĐTV; TS. Trần Quốc Việt, Tổng giám đốc cùng các 
lãnh đạo trong Ban Tổng giám đốc, các Ban/Văn 
phòng Tổng Công ty.

PVEP và HUMG đã xây dựng được mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp trong suốt thời gian qua. Nhiều cán 
bộ, lãnh đạo PVEP đã tham gia học tập, nghiên cứu 
và trưởng thành từ ngôi trường này. Bên cạnh đó, 
nhiều dự án hợp tác giữa PVEP và HUMG đã được 
triển khai, phát huy được hiệu quả và mang lại lợi 
ích cho cả 2 bên. Với mong muốn nâng cao quan hệ 
hợp tác giữa 2 đơn vị, PVEP và HUMG đã tổ chức Lễ 
ký thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Thỏa thuận hợp tác sẽ tập trung vào 
mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học công nghệ và phát triển chất lượng nguồn 
nhân lực của cả PVEP và HUMG trong các lĩnh vực 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ và các hoạt động khác. Đồng thời, thông qua 

sự hợp tác này sẽ tăng cường và phát triển mối quan 
hệ giữa PVEP và HUMG, tận dụng nguồn lực và thế 
mạnh sẵn có của 2 đơn vị để cùng nhau phát triển.

Phát biểu tại Lễ ký, GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu 
trưởng HUMG ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa 
PVEP - HUMG trong suốt thời gian qua đồng thời 
khẳng định Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PVEP 
và HUMG sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng về 
quan hệ đối tác bền chặt, toàn diện và lâu dài giữa 
hai bên.

Thay mặt lãnh đạo PVEP, Tổng giám đốc Trần 
Quốc Việt gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô HUMG trong 
suốt thời gian qua đã hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, giúp 
đỡ lãnh đạo, cán bộ PVEP trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu, giúp đỡ PVEP xây dựng và phát triển lực 
lượng cán bộ lãnh đạo lẫn chuyên môn đủ khả năng 
chuyên môn, trình độ, kiến thức, có nhiều đóng góp 
cho sự phát triển của PVEP nói riêng và Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam nói chung. Tổng giám đốc Trần 
Quốc Việt mong muốn sau Lễ ký này, sự hợp tác 
giữa PVEP - HUMG sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, có 
nhiều thành tựu hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: petrotimes.vn

PVEP KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
NGÀY 18/11, TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU 
KHÍ (PVEP) ĐÃ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT (HUMG) TRONG LĨNH 
VỰC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng HUMG và TS. Trần Quốc Việt,  
Tổng giám đốc PVEP ký kết thỏa thuận hợp tác

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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Công nghệ chào bán

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY LY TÂM Y TẾ HANIL HEMATOSPIN
Thông tin chung:

- Sử dụng kết hợp rotor chéo & rotor máu

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc

- Vận hành dễ dàng và thuận tiện với bàn phím dễ 
sử dụng

- Thời gian giảm tốc có thể được chia làm 5 bước

- Tự động tính toán RPM/RCF bằng các hàm toán 
học

- Thời gian tăng tốc/giảm tốc ---> 12,000 rpm chỉ 
mất 34/29 giây

Thông số kỹ thuật:

Vận tốc tối đa 3,400rpm / 12,000rpm

Lực ly tâm tối đa 15,200 xg

Năng suất tối đa Ống 12x75mm; Ống mao quản 24x0.07ml

Tăng tốc / giảm tốc Sero-12 : 8s/5s; Capil-24 : 34s / 29s

Động cơ Động cơ cảm ứng AC

Kích thước W293 x D380 x H242

Vật liệu ABS + SPCC

Trọng lượng 15 kg

Đơn vị chào bán 

Hanil Technology Trading Co., LTD

Địa chỉ : #1301, Samgu Bldg., 16-49 Hangangno 3-ga, Yongsan-gu, Seoul, 140-712, South Korea.

Điện thoại : 02-6679-9328

Fax : 02-6679-9334

Email : chkorea01@haniltechno.com

Website : www.haniltechno.com
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MÁY CẮT FIBER LASER  
RAS-2060 3000W RAYCUS

- 

Kích thước cắt 2000x6000 mm

- Độ cao phôi lớn nhất 90 mm

- Hành trình X: 2005 mm

- Hành trình Y: 6005 mm

- Hành trình Z: 150 mm

- Độ chính xác vị trí Trục X: ±0.04mm

- Độ chính xác vị trí Trục Y: ±0.04 mm

- Độ chính xác vị trí Trục Z: ±0.01 mm

- Độ chính xác lặp lại trục X : ±0.03 mm

- Độ chính xác lặp lại trục Y : ±0.03 mm

- Độ chính xác lặp lại trục Z : ±0.005 mm

- Tốc độ dịch nhanh trục X:110 m/min

- Tốc độ dịch nhanh trục Y: 110 m/min

- Tốc độ dịch nhanh trục Z: 110 m/min

- Nguồn Raycus 3000w

- Trọng lượng 7.9 tấn

- Kích thước máy 7700 x 3400 x 1800 mm

Đơn vị chào bán:

Công ty CP Thiết bị Công nghệ IECO Việt Nam

Địa chỉ: Số 8, Ngõ 31, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.6259.3270   Fax : 024.6259.3271 
Email: duyieco@gmail.com

https://maygiacongcokhi.vn
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HAI ỐNG PVC 60
Hệ thống sản xuất hai ống độc lập từ ống 21 - 60mm

Kết hợp máy đùn hai vít, sản xuất ống từ bột nhựa. Năng suất hệ thống 120 - 220 kg/h

Hệ thống tự động tuần tự từ cấp liệu đến quá trình nong đầu ống.

Bảo hành : 12 thángĐặc trưng hệ thống;

Hệ thống hoạt động tuần tự liên hoàn từ khâu trộn đến nong ống thành phẩm.

Dễ dàng trong sử dụng, bảo trì.

Chất lượng, hiệu quả cao 

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH Cơ Khí Nhựa Bình Đông Hưng 

93 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí 
Minh

Tel: (84-8) 38721966 (67;68) - Fax: (848) 38722002

Email: info@binhdonghung.com.vn

http://www.binhdonghung.com.vn/

MÁY KHẮC LASER FIBER  
POWERMARK C SERIES

Thông số kỹ thuật:

Namson PowerMark C Series
Model PMC-20A PMC-30A PMC-55A PMC-70A PMC-150E
Loại Laser CO2 Class IV Laser
Bước sóng 10.6 / 9.3 µm
Công xuất 20W 30W 55W 70W 150W
Tia dẫn 
hướng Tia laser diode đỏ 655nm

Tốc độ quét < 7000 mm/s (tùy chọn tốc độ cao hơn)

Tốc độ khắc 3.1 m/s 
450 - 700 cps

Vùng làm 
việc 70 x 70 mm đến 140 mm x 140 mm (Tùy chọn khổ lớn khác)

Mã vạch 1 
chiều

Code 39, Code 128, ITF, NW-7, JAN/UPC, RSS-14 (GS1-Databar), RSS 
(GS1-Databar) Limited, RSS (GS1-Databar) Expanded

Mã vạch 2 
chiều QR Code, Data Matrix
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Font Window True Type Font, katakana, kanji Symbol, Chinese, User Defined 
Font

Hệ thống 
làm mát Hệ thống làm mát bằng không khí tích hợp Làm mát bằng nước

Nguồn điện Nguồn điện áp 100 - 240 VAC/ 50-60 Hz
Tiêu thụ điện 
năng 500W 800W 1000W 1200W 2000W

Giao tiếp USB 2.0
Kích thước 
& Trọng 
lượng

Tủ điều khiển: 484x404x167 mm (D x R x C) - 12kg 
Cụm đầu khắc: 671x132x171 mm (D x R x C) - 12kg

Nhiệt độ môi 
trường

0 - 40oC (32 - 104 oF) 
35 - 85 % RH, không ngưng tụ

Hệ điều hành 
máy tính Microsoft Window ® 7, Window XP/ Window Vista (32 bit/ 64 bit)

Tín hiệu vào/ 
ra

Encoder, laser excitation, emergency stop, laser stop. 
Power supply (5-24 VDC), marking ready, marking, marking complete, 
laser excitation, hỗ trợ 16 I/O digital

Ưu điểm CN/TB:

•	 TỐC ĐỘ: Tốc độ khắc 8.000mm/s, có thể tích hợp vào dây chuyền khắc liên tục.

•	 AN TOÀN: Thông tin khắc vĩnh viễn trên sản phẩm không thể bị xóa sửa.

•	 CHÍNH XÁC: Khắc kim loại/ phi kim với độ chi tiết cao.

•	 DỄ DÙNG: Tích hợp phần mềm điều khiển thông minh hỗ trợ phần lớn file thiết kế.

•	 BỀN BỈ: Thời gian sử dụng lên đến 20.000 - 25.000 h với chi phí bảo dưỡng, bảo trì rất thấp.

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
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QUY TRÌNH ỨNG DỤNG PIN NHIÊN LIỆU  
VI SINH VẬT ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHANH BOD VÀ 

ĐỘC TÍNH CỦA NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ.
Thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật (MFC) được sử dụng như một thiết bị cảm biến đánh giá nhanh hàm 

lượng BOD/toxic của nước thải. Thiết bị MFC chứa hệ vi khuẩn điện hóa được làm giàu trong khoang anốt. 
Khi tương tác với nước thải cần kiểm tra, hệ vi khuẩn này có khả năng ô-xi hóa cơ chất sinh ra điện tử - là 
tín hiệu phản ánh sự có mặt và mức độ chất ô nhiễm một cách tức thời và hiệu quả. Quy trình bao gồm 
các bước: lọc bỏ cặn của nước thải để tránh làm tắc đường ống dẫn; pha nước thải đã lọc bỏ cặn với dung 
dịch đệm và cấp hỗn hợp dung dịch vào khoang anốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; cấp tuần hoàn 
nước bão hòa oxy qua khoang catốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; đo dòng điện sinh ra nhờ MFC 
liên tục trong thời gian 20 phút, mỗi lần đo cách nhau 1 phút, thu thập và phân tích để lấy giá trị dòng 
điện trung bình; phân tích so sánh dòng điện trung bình thu được với dòng điện chuẩn và kết luận về hàm 
lượng BOD/toxic của chất thải. 

Ưu điểm:

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước thải tại chỗ, cho kết quả một lần đo ngay sau khoảng 20 phút, cho 
kết quả 3 lần đo và kết luận đánh giá sau khoảng 1 giờ.

Có thể sử dụng nhiều lần, chi phí thấp.

Không đòi hỏi kĩ thuật cao của người sử dụng.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Cho phép phát hiện khi nước thải chứa các chất độc vượt quá 
ngưỡng cho phép. Trong trường hợp nước thải không chứa các thành phần độc hại, thiết bị cho phép cảnh 
báo nếu BOD của nước thải vượt quá ngưỡng cho phép.

Đơn vị chào bán:

Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024.38588579 * Fax: 024.38583061

Email: hus@vnu.edu.vn
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THIẾT BỊ SẤY TRÁI CÂY, DƯỢC LIỆU DÙNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Mô tả:

Thiết bị gồm buồng sấy bao phủ bằng Polycarbonate cho 
phép ánh sáng xuyên thấu 90% tạo ra hiệu ứng nhà kính bên 
trong buồng sấy, gia tăng nhiệt thêm từ 5-200C so với môi 
trường. Các loại dược liệu, trái cây, nấm... được đặt trên vỉ phơi 
tròn nhiều tầng đồng trục, quay liên tục. Không khí sau khi 
qua lọc bụi, được làm nóng bằng bẫy nhiệt sẽ thổi vào buồng 
sấy ngay tại vị trí của vỉ phơi, đồng trục với trục quay. Các quạt 
hút khí đặt trên cao giúp đảo không khí đều khắp buồng sấy. 
Sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời nên tiết kiệm, thân 
thiện môi trường; giúp giảm nhân công sản xuất xuống 1/4 
so với phơi nắng thông thường; đảm bảo cảm quan và chất 
lượng của sản phẩm…

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước buồng sấy (DxRxC) = 0.8m x 0.8m x 1.4m.

- Lấy sáng bằng tấm polycarbonate đặc ruột dày 3mm.

- 12 vỉ sấy làm bằng lưới inox bền vững vĩnh cữu.

- Động cơ giảm tốc điều khiển trục quay công suất 48W, tự động điều chỉnh tốc độ theo nhiệt độ bên 
trong buồng sấy.

- 06 đèn chiếu tia UV công suất 10W/đèn khử vi sinh, nấm mốc, vi khuẩn.

- Bạt cắt nắng/che mưa được điều khiển tự động bằng các cảm biến nhiệt độ/độ ẩm; cảm biến ánh 
sáng và cảm biến mưa.

- Tủ điều khiển có màn hình giao diện TFT LCD cho phép nhập các thông số sấy (nhiệt độ, độ ẩm, thời 
gian sấy, …).

- Buồng đốt điện trở 1 pha 220V, công suất 2kW cung cấp nhiệt cho buồng sấy trong điều kiện thiếu 
nhiệt.

ƯU ĐIỂM CN/TB

- Có thể sấy được nhiều chủng loại trái cây khác nhau.

- Tự động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, …phù hợp với từng chủng loại sản phẩm 
sấy và mục đích sấy.

- Tiết kiệm năng lượng (tiêu tốn trung bình 1kWh/1 giờ sấy nếu nhiệt độ không đủ).

- Một buồng sấy được 20kg chuối dẻo thành phẩm trong thời gian 4 giờ. Tận dụng toàn bộ năng lượng 
mặt trời, mỗi ngày sấy được 2 mẻ tương ứng với 40 kg chuối dẻo thành phẩm.

- Chỉ cần 01 nhân công ép chuối, đưa chuối vào vỉ sấy và vận hành buồng sấy.

- Không phụ thuộc thời tiết thất thường.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ thông minh ITS; 

Địa chỉ: 292/42/6 Bà Hạt, phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh; 

Tel: 0989309477; 

Email: phanvanhiep@gmail.com (Người đại diện: ThS Phan Văn Hiệp).
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MÁY SẤY LẠNH CÔNG NGHIỆP HTB-01 
Mô tả:

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: DxRxC = 2350x2850x2000mm 

Công suất tiêu thụ điện tối đa: 10kW, 16A Nhiệt độ sấy cao: 45-60°C

Nguyên lý hoạt động: 

Buồng sấy bơm nhiệt HTB-01 hoạt động theo nguyên lý tuần hoàn khí qua hệ thống bơm nhiệt để 
tách ẩm và gia nhiệt. Trong buồng sấy bơm nhiệt, khí nóng được tạo ra từ hệ thống cấp nhiệt từ Giàn nóng 
(Evaporator) của hệ thống và các Heater hỗ trợ. Lượng khí này được hệ thống quạt tuần hoàn mang qua 
bề mặt sản phẩm sấy để lấy nước. Khí ẩm sau khi qua sản phẩm sẽ được đưa qua giàn lạnh (Condenser) 
của hệ thống để ngưng tụ hơi nước (Tách nước). Tùy thuộc vào thiết kế mà hơi ẩm nóng từ sản phẩm sẽ 
được xả ra bên ngoài buồng sấy một phần hoặc tuần hoàn trở lại nhiều lần. Đặc điểm nổi bật: Buồng sấy 
bơm nhiệt HTB-01 mang ưu điểm vượt trội với thiết kế kiểu dáng hiện đại, giúp tiết kiệm điện năng, an 
toàn và thân thiện với môi trường. Giá cả hợp lý, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa 
và nhỏ, đối với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn hơn, có thể áp dụng với số lượng lớn buồng sấy 
bơm nhiệt. Bên cạnh đó, với kết cấu lắp ghép, thời gian thi công ngắn, có thể dễ dàng vận hành và di dời 
khi cần. Với dải nhiệt từ 40-60°C, buồng sấy bơm nhiệt HTB-01 có thể sấy nhiều loại sản phẩm khác nhau 
với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng sản phẩm sấy đồng đều cao, giữ dược hương vị và màu sắc đặc trưng 
của sản phẩm. 

Đơn vị chào bán: 

Công ty CP máy sấy Hai Tấn; 

Địa chỉ: Số 18/ 10C, Đường Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; 

Email: maysayhaitan@gmail.com;

Điện thoại: 0932 624 626; 

Website: maysayhaitan.com
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TÌM MUA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEO 
DÁN GẠCH, ĐÁ GRITONE

Mô tả:

Hiện nay Công ty VIETPAN chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua: 

Công nghệ sản xuất keo dán gạch, đá gritone, đề nghị quý đơn vị tư vấn và báo giá cho chúng tôi dây 
chuyền như trên theo địa chỉ dưới đây: 

Người tìm mua: 

Nguyễn Đức Vũ

Công ty VIETPAN 

Địa chỉ: Số 1/697 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: +84 904363219 

Email: vu.nguyenduc@vietpan.vn

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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DÂY CHUYỀN NHUỘM HOÀN TẤT  
VÀ MÁY DỆT 

Mô tả:

Công ty đang cần mua dây chuyền nhuộm hoàn tất và máy dệt tình trạng mới hoặc đã qua sử dụng. 
Dây chuyền bao gồm: máy băng kim, máy sấy, máy định hình, máy nhuộm đồng loạt. 

Yêu cầu dây chuyền có thể nhuộm được các loại vải cơ bản như: coton, nilon, TC và một số chủng loại 
vải khác… Ngoài ra, công ty cũng cần đầu tư thêm máy dệt thoi hoặc dệt kiếm đang sử dụng tốt.  Xin tư 
vấn giá cạnh tranh. 

Liên hệ: 

Công ty TNHH Dệt may Hoàng Dũng 

Địa chỉ: Lô C1 đường D4 N4 Khu CN Hòa Xá, tỉnh Nam Định  

Email: dungtt2002@gmail.com 

Tel: 03503670935

TÌM MUA TỦ CẤY VI SINH (LOẠI CẤY ĐÔI) 
Mô tả:

Tôi đang có nhu cầu tìm mua:

Tủ cấy vi sinh (loại cấy đôi) với thông số kỹ thuật như sau: 

- Kích thước bao ngoài (mm): L x W x H = 1340 x 860 x 1980 

- Kích thước khoang làm việc (mm): ): L x W x H = 1250 x 610 x 6200 

- Trong lượng: 150 kg 

- Cấp độ sạch: class 10.000 - Hạt bụi >0.2mm

Liên hệ: 

Công ty thiết bị khoa học và giáo dục

Địa chỉ: Tổ 1, cụm 1, ngõ 124, ngách 22, số nhà 18C, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà .. 

Công nghệ tìm mua
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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


