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03 - 08
v   Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân 

trong chuyển đổi số

v   Hà Nội sẽ trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực Đông 
Nam Á

v  Tin tức sự kiện

v  Sự kiện sắp diễn ra

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
11-16

v   Bước đột phá trong xét nghiệm máu có thể đọc được kết quả 
nhiễm COVID-19 dương tính sau 20 phút
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Gần đây,  Chính phủ cũng đã 
ban hành Nghị định 47/2020/
NĐ-CP về kết nối chia sẻ dữ 
liệu số của  cơ quan nhà 

nước. Các nguyên tắc và yêu cầu 
bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá 
nhân đã được nhấn mạnh trong 
Nghị định. 

Tại hội thảo “Bảo  vệ dữ liệu 
cá nhân và quyền riêng tư trong 
chuyển đổi số và phát triển nền 
kinh tế số: Thảo  luận và Khuyến 
nghị chính sách”, diễn ra ngày 15/7, 
ông Nguyễn Trọng Khánh, Cục Tin 
học hóa, Bộ Thông tin và Truyền 
thông cho biết, bảo vệ thông tin 
và dữ liệu cá nhân là vấn đề quan 
trọng được Chính phủ quan tâm 
trong  tiến trình xây dựng Chính 
phủ điện tử và đô thị thông minh.

 “Trong thời gian tới, Bộ Thông 
tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cụ 
thể hóa các nguyên tắc thành các 
hướng dẫn, quy trình thực hiện cụ 
thể nhằm đảm bảo rằng, tiến trình 
chuyển đổi số trong các cơ  quan 
công quyền luôn gắn với việc bảo 
vệ tốt nhất dữ liệu công dân” - ông 
Nguyễn Trọng Khánh cho hay.

Với tầm quan trọng của chuyển 
đổi số quốc gia là coi bảo vệ thông 
tin và dữ liệu cá nhân như  một 
nguyên tắc trụ cột, nhưng một 
điểm yếu trong bảo vệ thông tin 
và dữ liệu cá nhân hiện nay là tình 
trạng vừa thiếu hụt quy định, đồng 
thời các quy định nằm tản mát 
trong nhiều văn bản và hầu hết 
dừng ở mức nguyên tắc, đặt yêu 
cầu chứ chưa có định nghĩa, quy 
định cụ thể và cơ chế thực thi hiệu 
quả. Vì vậy, một khuôn khổ pháp 
lý hoàn thiện về bảo vệ dữ liệu 
và quyền riêng tư là rất cần thiết 
để vừa đảm bảo tôn trọng quyền 

An toàn và An ninh mạng là một trụ cột trong chuyển đổi 
số và bảo vệ An toàn thông tin, dữ liệu là yêu cầu bắt buộc 
mà các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, ở cả cấp độ 
quốc giA, địA phương cũng như cấp độ tổ chức phải thực 
thi trong quá trình chuyển đổi số. vì vậy, mới đây, thủ tướng 
chính phủ đã bAn hành quyết định 749/qđ-ttg phê 
duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc giA đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”, đề xuất một chiến lược phát triển 
toàn diện bAo gồm chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số. 
quyết định này khẳng định tầm quAn trọng củA dữ liệu số là 
“tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số” 
và chỉ định bộ công An xây dựng “nghị định về bảo vệ dữ 
liệu cá nhân.”

HOàN THIỆN KHuNG pHáp lý BẢO vỆ THÔNG TIN, 
dữ lIỆu Cá NHâN TRONG CHuyểN đổI số

công dân và góp phần cho nền 
kinh tế số được vận hành trên 
cơ sở dữ liệu trong thời đại hiện 
nay. Các quy định của pháp luật 
và chương trình của nhà nước 
cần xây dựng các giải pháp bảo 
vệ quyền riêng tư cho người dân 
cũng như doanh nghiệp.Thực 
hiện được điều này  giúp người 
dân tin tưởng tham gia hiệu quả, 
bình đẳng vào đời sống kinh tế 
số nói riêng, đời sống kinh tế và 
xã hội nói chung.

Nhằm hoàn thiện khung khổ 
pháp lý cho vấn đề bảo vệ thông 

tin và dữ liệu cá nhân, đại diện IPS 
khuyến nghị hai giải pháp:  Thứ 
nhất, cần xây dựng Luật Bảo vệ dữ 
liệu cá nhân nhằm giải quyết vấn 
đề thiếu hụt các quy định pháp 
lý cụ thể về bảo vệ dữ liệu; đồng 
thời khắc phục được tình trạng 
quy định vừa trùng lặp vừa phân 
tán trong nhiều văn bản chuyên 
ngành. Thứ hai, cần có một chiến 
lược quốc gia về dữ liệu nhằm 
xác lập thống nhất hành động ở 
cấp độ quốc gia.

Nguồn: Báo Công thương
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Hà NộI sẽ TRở THàNH TRuNG Tâm  
đổI mớI sáNG TạO KHu vựC đÔNG NAm á 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương 
Đình Huệ đề nghị lãnh đạo 
Bộ KH&CN tập trung trao 
đổi, thảo luận vào 6 nhóm 

vấn đề chính trong hợp tác giữa 
hai đơn vị: Thứ nhất, cơ chế chính 
sách về KH&CN mang tính đột phá 
phù hợp với đặc thù Thủ đô. Thứ 
hai, phối hợp phát triển tiềm lực 
về KH&CN. Thứ ba, thu hút đào tạo 
đội ngũ nhân lực và tri thức về 
KH&CN để KH&CN trở thành đột 
phá trong phát triển Thủ đô. Thứ 
tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của các Doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố. Thứ năm, Thành 
phố mong nhận được sự phối hợp 
và hỗ trợ của Bộ KH&CN cũng như 
các bộ ngành liên quan trong 
phát triển thị trường KH&CN và hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 
Cuối cùng, hợp tác để phát triển 
Khu CNC Hoà Lạc trở thành một 
trung tâm nghiên cứu đổi mới 
sáng tạo tầm quốc gia. Ngoài ra, 
còn có hợp tác trong một số lĩnh 
vực khác và phát triển sản phẩm 
chủ lực OCOP...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị 
các đại biểu tập trung bàn giúp 
thành phố đề ra những chính 
sách đãi ngộ xứng đáng để thu 
hút đội ngũ trí thức, nhất là đội 
ngũ chuyên gia hàng đầu cả trong 
nước và ngoài nước; xây dựng 
mạng lưới sáng kiến, sáng tạo Hà 
Nội, đưa khoa học, công nghệ trở 
thành một trong những đột phá 
có tính chiến lược trong phát triển 
kinh tế - xã hội Thủ đô.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành 
phố Hà Nội cũng nêu 8 kiến nghị 
với Bộ KH&CN. Trong đó, đơn 
giản hóa thủ tục, tạo điều kiện 
cho các nhà khoa học tập trung 
vào công việc nghiên cứu, nâng 
cao chất lượng sản phẩm nghiên 
cứu; đẩy mạnh ứng dụng kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn. Hà Nội 
cũng kiến nghị Bộ hỗ trợ Thành 

ngày 14/7/2020, đồng chí vương đình huệ, ủy viên bộ 
chính trị, bí thư thành ủy hà nội chủ trì làm việc với bAn 
cán sự đảng bộ khoA học và công nghệ (kh&cn) và bAn 
cán sự đảng ubnd thành phố hà nội.

tIn tỨC & SỰ KIện

phố trong nghiên cứu, xây dựng 
và triển khai Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST  đến năm 2030; liên 
kết mạng lưới tổ chức chuyển giao 
công nghệ, các tổ chức trung gian 
thị trường KH&CN; tạo lập và chia 
sẻ cơ sở dữ liệu KH&CN phục vụ 
hoạt động KH&CN của Thành phố; 
hướng dẫn giao quyền sử dụng, 
quyền sở hữu tài sản là kết quả của 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà 
nước…

Trước 8 kiến nghị của thành 
phố, Bộ trưởng bộ khoa học và 
công nghệ Chu Ngọc Anh cho 
biết, Bộ sẽ có chương trình hành 
động cụ thể. Trước mắt tập trung 
chương trình trọng điểm về doanh 
nghiệp và sản phẩm. “Mạng lưới 
sáng kiến” sẽ được tập trung để 
xây dựng trong cuối năm 2020. 
Đồng thời, lãnh đạo các bộ, ngành 
hoàn toàn nhất trí với mục tiêu 
chung và 10 mục tiêu cụ thể: xây 
dựng Hà Nội trở thành Trung tâm 
công nghệ cao với tiềm lực nghiên 
cứu khoa học, năng lực nghiên 
cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển 
giao công nghệ dẫn đầu cả nước. 
Phát triển nghiên cứu khoa học xã 
hội nhân văn phục vụ cho việc đề 
ra các giải pháp quản lý đô thị lớn, 
thông minh, hiện đại gắn với đặc 

thù của Thủ đô. Hà Nội phấn đấu 
là đầu tầu của cả nước trong việc 
thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. 
Phấn đấu đến năm 2025, phần đầu 
tư của xã hội cho KH,CN&ĐMST 
chiếm 70% tổng đầu tư; tổng đầu 
tư cho KH,CN&ĐMST không thấp 
hơn 1% GRDP của Thủ đô…nhằm 
phát triển khoa học, công nghệ 
của thành phố trong giai đoạn 
tới. Trong đó, năm 2025, dự kiến 
đầu tư từ doanh nghiệp cho khoa 
học, công nghệ ở Hà Nội sẽ chiếm 
khoảng 70% mức đầu tư từ ngân 
sách cho lĩnh vực này. Đầu tư của 
thành phố cho khoa học, công 
nghệ sẽ không thấp hơn 1% GRDP.

Ngay sau kết luận của Bí thư 
Thành ủy Vương Đình Huệ, đại 
diện Văn phòng Thành ủy và 
Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ 
KH&CN đã ký Thông báo chung về 
Kết luận của Bí thư Thành ủy với Bí 
thư Ban Cán sự đảng Bộ KH&CN tại 
buổi làm việc. Đại diện Bộ KH&CN 
và UBND thành phố cũng đã ký 
Biên bản ghi nhớ hợp tác để triển 
khai cụ thể hóa các nội dung kết 
luận nêu trên.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển  

truyền thông KH&CN

Toàn cảnh hội nghị



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

5 

thúc đẩy nhà khoA học trẻ đổi mới, sáng tạo

Gần đây, nhiều đơn vị nghiên 
cứu đã có các chính sách ưu đãi, 
tạo cơ sở để các nhà khoa học trẻ 
trưởng thành, nhanh chóng trở 
thành các cán bộ nòng cốt, đóng 
góp vào thành tựu chung của 
nền khoa học nước nhà.

Những năm qua, Bộ 
KH&CN đã triển khai các 
phương thức hỗ trợ kinh 

phí, đầu tư cho các đề tài bằng cơ 
chế Quỹ Phát triển KH&CN quốc 
gia (Nafosted), qua đó, các nhà 
khoa học trẻ có cơ hội được hỗ 
trợ nghiên cứu khoa học cơ bản, 
tiếp cận trình độ khu vực và thế 
giới. TS Ðỗ Tiến Dũng, Giám đốc 
Quỹ Nafosted chia sẻ, từ khi quỹ 
đi vào hoạt động (năm 2008) đến 
năm 2019, có khoảng 3.000 đề 
tài nghiên cứu được tài trợ, với sự 
tham gia của hơn 15.000 lượt nhà 
khoa học tại các trường đại học, 
viện nghiên cứu trên cả nước. Số 
đề tài có chủ nhiệm không quá 40 
tuổi chiếm từ 55 đến 65% số đề 
tài nghiên cứu cơ bản. Tỷ trọng 
nhà khoa học trẻ được hỗ trợ 
lớn, đóng góp quan trọng trong 
phát triển nguồn nhân lực KH 
và CN tương lai. Quỹ thực hiện 

quản lý chất lượng nghiên cứu 
theo chuẩn mực quốc tế, tạo điều 
kiện, thúc đẩy các nhà khoa học, 
nhất là nhà khoa học trẻ thực 
hiện các nghiên cứu khoa học với 
chất lượng chuyên môn cao, tiếp 
cận trình độ khu vực và thế giới. 
Trong thời gian hoạt động vừa 
qua, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ gần 
1.000 hoạt động nâng cao năng 
lực KH và CN, tạo điều kiện cho 
các nhà khoa học, đặc biệt là nhà 
khoa học trẻ tăng cường trao đổi 
học thuật.

Nhiều nhà khoa học trẻ chia 
sẻ, dù ngày càng nhiều thuận lợi 
trong nghiên cứu, nhưng họ cũng 
có nhiều áp lực, quan trọng nhất 
là phải tạo được niềm tin, hoài 
bão, say mê, thể hiện được năng 
lực bản thân, cạnh tranh với đồng 
nghiệp và các nhóm nghiên cứu 
trên thế giới... TS Nguyễn Thị Ánh 
Dương, nhà khoa học trẻ tại Viện 
Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
chia sẻ, với những chính sách hỗ 
trợ của đơn vị, bản thân đã phát 
huy sức trẻ trong nghiên cứu và 
nỗ lực dành được học bổng bậc 
thạc sĩ của Liên hiệp châu Âu 

(Erasmus Mundus) rồi sau đó đến 
học bổng toàn phần DAAD của 
Chính phủ Ðức cho nghiên cứu 
sinh. Mới đây, TS Nguyễn Thị Ánh 
Dương đã cùng các nhà khoa học 
công bố bài báo về vai trò của 
tuyến trùng tự do trong đất trên 
tạp chí khoa học Nature, đó là 
niềm tự hào và ước mơ của mỗi 
nhà khoa học. Dù vậy, áp lực đối 
với TS Nguyễn Thị Ánh Dương là 
việc đổi mới, sáng tạo hoặc tìm 
tòi ý tưởng để các hoạt động 
nghiên cứu khoa học ngày càng 
có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Hy vọng thời gian tới, sẽ có 
những cơ chế, chính sách tốt hơn 
về lương, thưởng cho những nhà 
khoa học, nhất là những người làm 
việc tốt, có công bố khoa học xuất 
sắc. Các nhà lãnh đạo cũng cần 
cho các cán bộ trẻ nhiều cơ hội, 
thử thách để thể hiện năng lực bản 
thân. Bản thân các nhà khoa học 
trẻ cần chia sẻ những khó khăn của 
cơ chế chính sách hiện nay và hoàn 
thành công việc tốt nhất, nếu có 
sản phẩm nghiên cứu tốt thì chắc 
chắn sẽ có cơ chế tốt.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển 

Cán bộ Trung tâm Giám định ADN chuẩn bị mẫu giám định.

tIn tỨC & SỰ KIện



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 

Ngày 20/7, Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN 
TPHCM (SIHUB) tổ chức hội 
thảo “Thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học, bài học 
từ các nước, hiện trạng và đề xuất 
mô hình thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học” .

Tại đây, ThS Nguyễn Minh 
Huyền Trang, Phó giám đốc 
phụ trách Trung tâm Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) và Chuyển giao 
công nghệ - Đại học Quốc gia 
TPHCM, cho biết, số đơn đăng 
ký sáng chế tại Việt Nam đã tăng 

gần gấp đôi trong giai đoạn từ 
năm 2007 (2.860 đơn) đến 2017 
(5.382 đơn). Tuy nhiên, có đến 
gần 90% số chủ đơn là các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài. Nếu 
so sánh với một số nước trong 
khu vực ASEAN+3 thì chúng ta 
đứng cuối và cách biệt khá xa 
với một số nước trong khu vực 
như Thái Lan, Singapore. Theo 
Tổ chức SHTT thế giới (năm 
2017), tổng số đơn sáng chế và 
giải pháp hữu ích của Thái Lan, 
Malaysia và Việt Nam lần lượt là 
3.133, 1.439 và 669.

Bà Nguyễn Minh Huyền Trang 
chia sẻ về hoạt động thương mại 
hóa, chuyển giao công nghệ tại 
các trường đại học. Ảnh: KA

Về công nghệ, Việt Nam hiện 
nay chỉ có khoảng 10% doanh 
nghiệp sử dụng công nghệ từ 
những năm 1970, 30% từ những 
năm 1980, và 50% từ những năm 
1990.

“Điều này chứng tỏ quá trình 
chuyển giao công nghệ giữa đại 
học – doanh nghiệp đang còn 
nhiều bất cập, hạn chế, và đây 
cũng là vấn đề cấp thiết cần xem 

Tìm đƯỜNG THƯơNG mạI HóA  
KếT quẢ NGHIêN Cứu

 quá trình chuyển giAo công nghệ giữA các 
trường đại học, viện nghiên cứu và doAnh 
nghiệp đAng còn nhiều hạn chế do bản thân các 
viện, trường chưA có nhiều công trình, sản 
phẩm kh&cn có tính ứng dụng cAo, còn doAnh 
nghiệp chưA sẵn sàng đầu tư cho r&d.

tIn tỨC & SỰ KIện
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xét trong phát triển nghiên cứu 
khoa học” – bà Trang nhấn mạnh.

Bản thân các viện, trường - 
theo bà Trang - chưa có nhiều 
công trình, sản phẩm KH&CN có 
tính ứng dụng cao; nhiều trường 
chưa thành lập bộ phận quản trị 
tài sản trí tuệ, hoặc có nhưng hoạt 
động thiếu hiệu quả, khiến cho 
tài sản trí tuệ chưa được quản lý 
và khai thác hợp lý. Trong khi đó, 
doanh nghiệp chưa chủ động 
đầu tư nghiên cứu để tạo ra sản 
phẩm đổi mới sáng tạo; chưa thật 
sự “cởi mở” với viện, trường khi đề 
xuất những đặt hàng về nghiên 
cứu hỗ trợ cải tiến trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

Tại Đại học Quốc gia TPHCM, 
đã có nhiều nghiên cứu được 
chuyển giao vào thực tế, nhưng 
sức lan tỏa chưa cao. Bà Trang cho 
rằng, nguyên nhân là do các nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu chưa 
thực sự có động lực và vẫn giữ tư 
duy bán cái có sẵn chứ chưa phải 
bán cái mà doanh nghiệp cần. 
Ngoài ra, thủ tục liên quan đến 
việc đăng ký sáng chế chưa thuận 
lợi, nên phần lớn nhà khoa học 
lựa chọn công bố bài báo. Các 
quy định về chuyển giao công 

nghệ phức tạp; cơ chế thẩm định 
giá trị kết quả nghiên cứu tạo lập 
từ nguồn ngân sách nhà nước, 
thủ tục giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng khó khăn cũng làm nản 
lòng các nhà khoa học.

Thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu còn nhiều rào cản 

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám 
đốc điều hành SIHUB, cho biết, 
một số mô hình thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu được các nước 
áp dụng phổ biến như Trung tâm 
chuyển giao công nghệ, Vườn 
ươm doanh nghiệp; Công ty đại 
diện; Công ty cổ phần.

Trong đó, mô hình công ty 
đại diện chuyển giao công nghệ 
có thể thay thế hoàn toàn vai trò 
của trung tâm chuyển giao công 
nghệ tại một số trường đại học. 
Mô hình công ty này cũng có 
thể đảm nhận vai trò của vườn 
ươm công nghệ trong việc hỗ trợ 
thành lập các star-up và spin-off 
(hình thức thương mại hóa quyền 
SHTT). Trong trường hợp trường 
đại học đã có trung tâm chuyển 
giao công nghệ và vườn ươm 
công nghệ thì vai trò chuyển giao 
công nghệ của công ty tập trung 
ở khâu thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu. Trong quá trình đó, 
việc đánh giá, định giá, đăng ký 
sáng chế từ kết quả nghiên cứu 
nên để các tổ chức dịch vụ trung 
gian thực hiện, trường đại học 
chỉ tập trung xúc tiến thị trường, 
hoàn thiện nghiên cứu, chuyển 
nhượng, thương mại hóa, đầu 
tư,…

Tại Hội thảo, SIHUB ký kết 
hợp tác triển khai hoạt động 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
với nhiều đối tác trong và ngoài 
nước. Ông Tước cho rằng, trong 
“cuộc chơi” thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, các trường 
cần định vị vai trò nguồn thu từ 
nghiên cứu trong mục tiêu hoạt 
động của mình; xây dựng văn hoá 
sáng tạo và kinh doanh KH&CN; 
và đưa chương trình đào tạo về 
sáng tạo, khởi nghiệp, ĐMST, kinh 
doanh vào các cấp đào tạo trong 
nhà trường. “Bản thân các nhà 
khoa học và trường đại học cần 
phải chủ động và chuẩn bị tâm 
thế trong cuộc chơi này, trước khi 
trông chờ vào cơ chế, chính sách 
hay sự hỗ trợ từ nhà nước” – ông 
Tước nói.

Nguồn: Báo Khoa học 
 và Phát triển, 
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làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói 
tiếng việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ Thông tin và Truyền thông 
vừa  tổ chức Lễ ra mắt nền tảng 
công nghệ xử lý giọng nói tiếng 
Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
VAIS và VBEE. Đây là một trong 
chuỗi sự kiện giới thiệu các nền 
tảng số “Make in Vietnam” nhằm 
thực hiện “Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” 
đã  được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.    

CÔng nghệ vượt trộI
VAIS và VBEE là hai công nghệ 

lõi trong nền tảng công nghệ xử 
lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo tiên phong tại 
Việt Nam. Với chiều sâu nghiên 
cứu về công nghệ nói chung và 
đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt nói 
riêng, công nghệ của VAIS Và VBEE 
đã giải quyết triệt để được những 
vấn đề mà các giải pháp nước 
ngoài chưa khắc phục được dành 
cho tiếng Việt.

Trong đó, VAIS là nền tảng 
công nghệ lõi chuyển giọng nói 
tiếng Việt thành văn bản (Speech 
To Text) tiên phong tại Việt Nam, 
với những đặc trưng: Nhận dạng 
được đầy đủ giọng nói cả 3 miền 
Bắc, Trung, Nam với độ chính xác 
lên đến 95%; chuyển đổi giọng 
nói tiếng Việt thành văn bản với 
kết quả tức thì, với tốc độ vượt 
trội có thể nhanh gấp 500 lần thời 
lượng âm thanh.

Bên cạnh đó, VAIS còn nhận 
dạng tốt trong môi trường nhiễu 
và ở khoảng cách xa. Đặc biệt, nền 
tảng này có tính năng chuẩn hóa 
văn bản đầu ra: Tên riêng, ngày, 
tháng, số, hỗ trợ nhiều loại định 
dạng âm thanh đầu vào; cung cấp 
giải pháp cho người dùng trực 
tiếp hoặc kết nối thông qua API 

tại: https://vais.vn/.

Còn Vbee là nền tảng công 
nghệ lõi về giọng nói nhân tạo 
Việt có cảm xúc (chuyển đổi văn 
bản thành giọng nói trí tuệ nhân 
tạo tiếng Việt có cảm xúc - Text To 
Speech) tiên phong tại Việt Nam. 
Với hơn 10 năm nghiên cứu và 
phát triển chuyên sâu, công nghệ 
Vbee những đặc trưng nổi bật 
như có thể học theo bất kỳ giọng 
của một người nào đó trong vòng 
4 giờ đồng hồ với độ tương tự 
trên 95%.

Đồng thời, giọng nói Vbee 
đa dạng vùng miền (Bắc, Trung, 
Nam...), giới tính và độ tuổi (nam, 
nữ); có thể dự đoán cách đọc, các 
từ viết tắt, từ vay mượn, các từ 
ngữ đặc trưng của tiếng Việt mà 
các giải pháp nước ngoài không 
thể.  Vbee xây dựng thành công 
nền tảng Vbee cloud (https://
www.vbee.vn), cho phép người 
sử dụng, doanh nghiệp, lập trình 
viên có thể sử dụng trực tiếp hoặc 
qua tích hợp (API) một cách dễ 
dàng và thuận tiện.

Vbee đã đóng gói thành công 
cho các giải pháp toàn diện trong 
các lĩnh vực sử dụng giọng nói 
nhân tạo của Vbee như: giải pháp 
về nội dung nhân tạo (sách nói, 
báo nói, lồng tiếng phim tự động, 
thu âm tự động…), giải pháp về 
tổng đài nhân tạo (vận tải, tài 
chính, thương mại điện tử…), giải 
pháp nhà thông minh (giao tiếp 

với thiết bị qua ngôn ngữ), giải 
pháp chatbot chăm sóc, tư vấn 
khách hàng.

Xu hướng tất yếu
Trong xu hướng chuyển đổi số 

nói chung, việc ứng dụng giọng 
nói nhân tạo và công nghệ xử lý 
tiếng nói là một xu hướng tất yếu 
không thể tránh khỏi. Trên thế 
giới, chúng ta đã chứng kiến sự 
đổi mới mạnh mẽ trong mọi dịch 
vụ áp dụng công nghệ giọng nói 
nhân tạo, có thể thấy trong các 
lĩnh vực sản xuất nội dung nhân 
tạo.

Dựa vào xu hướng và tình hình 
thực tế tại Việt Nam, việc chuyển 
đổi số mạnh mẽ chắc chắn không 
thể tránh khỏi việc chúng ta cần 
xây dựng và làm chủ những công 
nghệ lõi và hệ sinh thái các dịch 
vụ sử dụng công nghệ tiếng nói.

Việc xây dựng các công nghệ 
lõi này không những khắc phục 
được những đặc thù của ngôn 
ngữ Việt Nam mà còn giúp chúng 
ta chủ động triển khai dịch vụ một 
cách phù hợp, tiết kiệm chi phí, 
tăng tính bảo mật an ninh thông 
tin quốc gia. Công nghệ lõi về xử 
lý giọng nói tiếng Việt sẽ giúp Việt 
Nam mở rộng cơ hội trong mọi 
lĩnh vực chuyển đổi số.

Sự ra đời của các nền tảng 
công nghệ xử lý giọng nói tiếng 
Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo là 
minh chứng rõ ràng về năng lực 
sáng tạo của doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam. Bộ Thông tin và 
Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục 
giới thiệu đến các đại diện các cơ 
quan, đơn vị, bộ, ngành và các cơ 
quan báo chí, truyền thông về các 
nền tảng này.

Nguồn: Báo Công thương

ĐIỂM tIn Kh&Cn
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Xu HƯớNG CáC đÔ THỊ THÔNG mINH CHâu á  
(smART CITy AsIA 2020)

Thành phố thông minh (Smart City) là một xu thế và đích đến của nhiều quốc gia khi mà các ngành 
nghề và lĩnh vực xã hội đang dần chuyển đổi số. Chính vì vậy, một diễn đàn và triển lãm quốc tế về 
thành phố thông minh châu Á sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3 - 5 tháng 9 tới tại TP. Hồ Chí 
Minh. Diễn đàn và Triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2020) được kỳ vọng 

sẽ là tiền đề để xây dựng những sự kiện thường niên uy tín trong khu vực mang tầm quốc tế về đô thị 
thông minh.

Smart City Asia 2020 dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 200 gian hàng trưng bày và gần 100 đơn 
vị trong nước và quốc tế đến từ các nước Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, 
Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam.... Các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng triển lãm như Tập đoàn VNPT, 
Select Technology, Cloudwater, Nam Long Tek, VTD Technology - Vimar, Gigatera, Intergrid, Tập đoàn thiết 
bị giáo dục Sao Mai, Công ty Rạng Đông, Công ty cổ phần Lumi Việt Nam, Công ty Cổ phần Luci Việt Nam, 
Công ty backhoff, bậc thầy thiết kế ánh sáng nghệ thuật thông minh Vight.

Các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng, 
trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh, hệ thống an ninh - an toàn trong 
hệ sinh thái thành phố thông minh, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất 
thông minh, giáo dục thông minh, nhà ở thông minh, giải pháp xử lý môi trường thông minh, hệ 
thống theo dõi cây xanh thông minh,... Ngoài ra, đến tham quan triển lãm sẽ là dịp để tìm hiểu và 
tham khảo về Khu vực trưng bày mô hình các thành phố thông minh tiêu biểu của Hàn Quốc,.... 
Triển lãm hướng đến mục tiêu tạo tiền đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác công - tư trong việc triển khai các 
dự án thành phố thông minh, từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các 
thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.

Cũng tại triển lãm Smart City Asia 2020 các hoạt động xúc tiến thương mại, gặp gỡ giao thương 
(business matching) sẽ được tiến hành song song giữa các hình thức trực tuyến và gặp gỡ lãnh đạo các 
thành phố, tham quan các khu đô thị thông minh kiểu mới của thành phố.

Smart City Asia 2020 dự kiến sẽ chào đón sự tham dự của hơn 5.000 khách tham quan là các đại biểu 
gồm lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các Bộ, ban ngành trung ương của Việt Nam; lãnh đạo các thành phố 
lớn tại Việt Nam và khu vực; lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam cũng như các 
nhà đầu tư, chủ dự án trong nước và quốc tế...

Nguồn: vista.gov.vn

      SỰ KIện Sắp dIẽn ra
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SỰ KIện Sắp dIễn ra 

NGày CHuyểN đổI số vIỆT NAm 2020 
sẽ dIễN RA vàO THáNG 8

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 - DX Day Vietnam 2020 vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ 
CNTT Việt Nam (VINASA) công bố tổ chức trong các ngày 11, 12/8/2020 tại Hà Nội.

 Theo đại diện VINASA, DX Day Vietnam được xác định là hoạt động thường niên trọng điểm của 
Hiệp hội kể từ năm 2020. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ phương thức, kinh nghiệm, 

đồng thời giới thiệu các giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số hiệu quả, nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh 
mẽ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và toàn nền kinh tế Việt Nam.

Được tổ chức trong bối cảnh “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030” mới 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến 2025, định hướng 2030, sự kiện DX Day Vietnam 2020 được 
VINASA xác định sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sáu ngành, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm được chọn để thực hiện trong DX Day Vietnam 2020 bao 
gồm: Y tế; Tài chính ngân hàng; Logistics; Nông nghiệp; Sản xuất công nghiệp; và chuyển đổi số doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SME). Theo đánh giá của VINASA, đây là những ngành kinh tế và đối tượng quan trọng, 
những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, góp phần quan trọng trong việc tiên phong dẫn dắt công cuộc 
chuyển đổi số tại Việt Nam.

DX Day Vietnam 2020 dự kiến thu hút trên 2.500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan, các 
hiệp hội, doanh nghiệp trong 6 ngành, lĩnh vực liên quan cùng các doanh nghiệp, chuyên gia CNTT đang 
cung cấp các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.

 Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
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bước đột phá trong xét nghiệm máu 

có thể đọc được kết quả nhiễm cOViD-19 
Dương tính sau 20 phút

với nỗ lực nhằm hạn chế sự lây 
lan Covid -19 ra  cộng đồng 
thông qua theo dõi tiếp xúc 
gần, các nhà nghiên cứu có 

thể xác định các trường hợp nhiễm 
COVID-19 gần đây bằng cách sử 
dụng 25 microlitres huyết tương từ 
mẫu máu. Nhóm nghiên cứu, dẫn 
đầu bởi Phòng Kỹ thuật Hóa học 
của Viện xử lý sinh học BioPRIA và 
Đại học Monash, bao gồm các nhà 
nghiên cứu từ  các Trung tâm xuất 
sắc ARC về Khoa học và Công nghệ 
sinh học nano hội tụ (CBNS), đã 
phát triển một thử nghiệm ngưng 
kết đơn giản - một phân tích để xác 
định sự hiện diện và lượng, chất 
trong máu - nhằm phát hiện sự 
tăng lên của các kháng thể phản 
ứng lại với virus SARS-CoV-2. 

Các trường hợp nhiễm 
COVID-19 dương tính gây ra sự 
ngưng kết hoặc tạo ra một nhóm 
các tế bào hồng cầu, có thể dễ dàng 
xác định bằng mắt thường. Từ đó, 
các nhà nghiên cứu đã có thể thu 
được kết quả âm tính hay dương 
tính do nhiễm vi rút  trong khoảng 
20 phút. Mặc dù hiện nay các xét 
nghiệm swab/PCR đang được sử 
dụng để xác định các ca dương tính 
với COVID-19, xét nghiệm phân tích 
ngưng kết nêu trên có thể xác định 
liệu một người khỏe mạnh gần đây 
đã từng bị nhiễm COVID-19 và cũng 
có khả năng ứng dụng để phát hiện 
sự tăng lên của các kháng thể phản 
ứng với vắc-xin nhằm hỗ trợ các 
thử nghiệm lâm sàng. Chỉ cần với 
một phòng thí nghiệm đơn giản, 
các bác sĩ y khoa trên toàn thế giới 
có thể áp dụng kết quả thí nghiệm 
này để tiến hành thử nghiệm tới 
200 mẫu máu mỗi giờ và đối với 
những bệnh viện trang bị máy 
chẩn đoán hiện đại là hơn 700 mỗi 
giờ hay khoảng 16.800 mẫu máu 
mỗi ngày. Kết quả nghiên cứu này 
có thể giúp các quốc gia sàng lọc, 
xác định các ca nhiễm bệnh, theo 

nghiên cứu mới củA đại học monAsh ở úc đã có thể phát 
hiện các trường hợp nhiễm covid-19 dương tính bằng 
cách sử dụng mẫu máu trong khoảng 20 phút và xác 
định xem Ai đó có nhiễm virus hAy không.

thÔng tIn CÔng nghệ

dõi tình trạng, xác nhận hiệu quả 
của vắc-xin trong các thử nghiệm 
lâm sàng và phân phối vắc-xin. Kết 
quả nghiên cứu có thể giúp các 
quốc gia có nguy cơ cao sàng lọc 
dân số, xác định trường hợp, theo 
dõi liên lạc, xác nhận hiệu quả của 
vắc-xin trong các thử nghiệm lâm 
sàng và phân phối vắc-xin. Nghiên 
cứu đầu tiên trên thế giới này được 
công bố vào ngày 18 tháng 7 năm 
2020, trên tạp chí ACS Sensors.

Tiến sĩ Corrie, Giảng viên cao 
cấp về Kỹ thuật hóa học tại Đại học 
Monash và Điều tra viên trưởng tại 
CBNS, cho biết những phát hiện 
này rất thú vị đối với chính phủ và 
đội ngũ nhân viên y tế trên toàn 
thế giới trong cuộc chạy đua ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19. Ông 
cho rằng phát hiện này có triển 
vọng nhanh chóng cho việc thử 
nghiệm huyết thanh học. “Phát 
hiện kháng thể trong huyết tương 
hoặc huyết thanh bệnh nhân bao 
gồm lấy tế bào hồng cầu tổng 
hợp (RRBC) và huyết thanh / huyết 
tương chứa kháng thể trên gel card 
trong môi trường sàng lọc, ủ trong 
5-15 phút và sử dụng máy ly tâm 
để tách các tế bào kết tụ từ các tế 
bào tự do, “Tiến sĩ Corrie nói. “Thử 
nghiệm đơn giản này, dựa trên cơ 
sở hạ tầng để phân loại nhóm máu 
được sử dụng phổ biến và đã được 
sản xuất ở quy mô lớn, có thể được 
triển khai nhanh chóng trên khắp 
nước Úc và các nước trên toàn thế 
giới nữa. Thử nghiệm này có thể 
được sử dụng trong bất kỳ phòng 
thí nghiệm nào có cơ sở hạ tầng để 
phân loại nhóm máu, mà rất phổ 
biến trên toàn thế giới. “Các nhà 
nghiên cứu đã hợp tác với các bác 
sĩ lâm sàng tại Monash Health để 

thu thập các mẫu máu từ những 
người bị nhiễm COVID-19 gần đây, 
cũng như các mẫu từ những người 
khỏe mạnh trước khi đại dịch xuất 
hiện. Các xét nghiệm trên 10 mẫu 
máu lâm sàng liên quan đến việc 
ủ huyết tương hoặc huyết thanh 
bệnh nhân bằng các tế bào hồng 
cầu trước đó được phủ bằng các 
peptide ngắn đại diện cho các 
đoạn của virus SARS-CoV-2.

Nếu mẫu bệnh nhân chứa 
kháng thể chống SARS-CoV-2, 
các kháng thể này sẽ liên kết với 
peptide và dẫn đến kết tụ các tế 
bào hồng cầu. Sau đó, các nhà 
nghiên cứu đã sử dụng gelcard để 
tách các tế bào tổng hợp khỏi các 
tế bào tự do, để xem một dòng các 
tế bào tổng hợp cho thấy đáp ứng 
xác thực. Trong các mẫu âm tính, 
không quan sát thấy các tập hợp 
trong gelcard.

“Chúng tôi nhận thấy rằng 
bằng cách sản xuất các chất kháng 
sinh học chống D-IgG và peptide 
từ protein tăng đột biến SARS-
CoV-2, và cố định chúng vào tế 
bào hồng cầu tổng hợp (RRBC), sự 
ngưng kết chọn lọc trong gel card 
đã được quan sát thấy trong huyết 
tương thu được từ bệnh nhân bị 
nhiễm SARS-CoV- 2 so với huyết 
tương khỏe mạnh và đối chứng 
âm, “Giáo sư Gil Garnier, Giám đốc 
BioPRIA, cho biết.

“Điều quan trọng là các phản 
ứng đối chứng âm liên quan đến 
các mẫu SARS-CoV-2 âm tính hoặc 
các mẫu RRBC và SARS-CoV-2 
dương tính mà không có phức 
hợp kháng thể sinh học, tất cả 
đều cho thấy không có biểu hiện 
ngưng kết.”

Nguồn: sciencedaily.com

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200717101037.htm


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

thÔng tIn CÔng nghệ

tách chiết collAgen từ dA cá trA: 
lọc triệu đô từ “phế phẩm”

Bắt đầu từ những năm 2000, 
các nghiên cứu về phương 
pháp tách chiết collagen từ 
da cá tra đã được các nhà 

khoa học Việt Nam quan tâm 
nhưng vẫn còn nhiều nhược 
điểm. Điều này đã khiến cho PGS 
–TS Phan Đình Tuấn cùng các 
cộng sự tại trường Đại học Bách 
khoa TP.Hồ Chí Minh tiến hành 
nghiên cứu phương pháp tách 
chiết và tinh chế collagen từ da 
cá tra đạt chất lượng dùng được 
trong sản xuất mỹ phẩm, thực 
phẩm và dược phẩm.

“Trước nghiên cứu của chúng 
tôi, các tác giả chỉ tiến hành xử 
lý chất béo trong bước đầu tiên, 
dẫn đến việc hàm lượng chất béo 

trong sản phẩm collagen thường 
trên 4-5%, trong khi yêu cầu hàm 
lượng chất béo trong các sản 
phẩm có khả năng ứng dụng mỹ 
phẩm, dược phẩm và thực phẩm 
phải đạt dưới 0,5%. Cái khó hơn 
nằm ở việc, khi hàm lượng chất 
béo được tách ra càng nhiều thì 
lượng collagen trong da cá sau 
khi được xử lý càng thấp, dẫn 
đến hiệu suất thu hồi collagen 
thấp” – PGS.TS Phan Đình Tuấn 
đại diện nhóm nghiên cứu chia 
sẻ về bài toán mà nhóm nghiên 
cứu cần giải quyết. 

Để tách chiết và tinh chế 
collagen từ da cá tra với hiệu suất 
và chất lượng cao, nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành ba bước gồm: 
xử lý da cá, chiết collagen và tinh 
chế collagen. Thực tế, phương 
pháp loại bỏ chất béo có ảnh 
hưởng đáng kể đến hiệu suất 
thu nhận collagen. Bởi, nếu làm 
không tốt sẽ vô hình trung làm 
mất đi đáng kể lượng collagen có 
trong da cá. Vì thế, nhóm nghiên 
cứu tập trung vào cải tiến bước 
xử lý da cá và tinh chế collagen. 

Để đạt được mục tiêu, PGS.TS 
Phan Đình Tuấn và các cộng sự đã 
tiến hành loại bỏ chất béo bằng 
cách sử dụng hóa chất và dung 
môi hữu cơ đến một mức độ nhất 
định nhằm tránh tổn thất protein 
colagen, sau đó sử dụng phương 

trước khi có phương pháp tách chiết và tinh chế 
collAgen từ dA cá trA, 70% trọng lượng thân cá 
trong đó có dA sAu khi được phi lê (lọc thịt) thường 
được bán rất rẻ hoặc bỏ đi gây ô nhiễm môi trường. 
collAgen thu được trở thành nguồn nguyên liệu đáp 
ứng nhu cầu lớn củA ngành sản xuất mỹ phẩm, dược 
phẩm và thực phẩm với tiềm năng được dự báo lên tới 
7,5 tỷ usd vào năm 2027.

Da cá tra sau khi được lọc thường bị bỏ đi hoặc bán với giá rất rẻ. Ảnh: Hiệp hội cá tra Việt Nam.
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pháp tách chất béo bằng CO2 ở 
trạng thái siêu tới hạn.

Cụ thể, da cá tra nguyên liệu 
được ngâm trong dung dịch 
NaOH và chất hoạt động bề mặt 
LASNa (Natri linear ankyl benzen 
sulfat), với tỷ lệ 1/10 nhằm loại 
bỏ chất béo trong hai giờ để tẩy 
màu và khử mùi da cá. Công đoạn 
này làm da cá trương nở, các liên 
kết protein - lipit bị phá vỡ khiến 
phân tử chất béo tách ra khỏi bề 
mặt da cá. Khi đó, LASNa giúp 
phân tách các phân tử chất béo ra 
khỏi bề mặt da cá nhanh chóng 
và ngăn cản sự bám trở lại của các 
phần tử chất béo lên bề mặt da 
cá. 

Để giảm tỷ lệ thất thoát 
protein, các nhà nghiên cứu chỉ 
tách chất béo đến một tỷ lệ nhất 
định, phần chất béo còn lại trong 
da cá sẽ được tách hoàn toàn ở 
bước tinh chế colagen bằng dung 
môi CO2 ở trạng thái siêu tới hạn 
(khi cả nhiệt độ và áp suất bằng 
hoặc lớn hơn điểm tới hạn của 
31°C và 73 atm).

Sau đó, collagen được chiết 
khỏi da cá bằng cách cho axit 

axetic kết hợp với enzym pepsin 
trong thiết bị phản ứng (gồm bộ 
phận làm lạnh, bình phản ứng hai 
vỏ bằng thủy tinh có cánh khuấy, 
và bộ phận điều khiển thiết bị gắn 
với máy vi tính). Môi trường nhiệt 
độ chiết dao động từ 3-17°C, tỷ 
lệ da cá/dung dịch là 1/20 - 1/80 
(khối lượng/thể tích), nồng độ 
enzym pepsin nằm trong khoảng 
0,025-0,075%, nồng độ axit axetic 
nằm trong khoảng 0,25 -0,75M và 
thời gian chiết là 24 giờ.

Ở bước cuối cùng, collagen 
được tách chiết bằng cách bổ 
sung NaCl để tạo kết tủa rồi tiến 
hành ly tâm để thu tủa collagen 
thô. Đem sản phẩm thu được 
hòa tan trong dung dịch axit 
axetic 0,5M với tỷ lệ rắn/lỏng 
là 1/10 (khối lượng/thể tích) 
để loại bỏ chất khoáng bằng 
phương pháp thẩm tích. Cuối 
cùng, dịch colagen được đem đi 
sấy khô bằng máy sấy thăng hoa 
trước khi đưa đi tiến hành loại 
béo hoàn toàn bằng dung môi 
CO2 siêu tới hạn ở nhiệt độ 45°C, 
áp suất 200bar (20Mpa) và tốc 
độ dòng CO2 siêu tới hạn là 10g/
phút, trong khoảng thời gian là 

30 phút.

“Collagen thu được bằng 
phương pháp này có phân tử 
lượng cao, không màu, không 
mùi và hàm lượng béo rất thấp, 
phù hợp với ứng dụng làm 
nguyên liệu cho sản xuất mỹ 
phẩm, thực phẩm và dược phẩm. 
Khi để ở nhiệt độ dưới 39,5°C, 
collagen không bị biến tính về 
cấu trúc nên dễ bảo quản. Đặc 
biệt, hiệu suất thu nhận đạt 89% 
tránh lãng phí nguồn nguyên liệu 
đầu vào, giúp nâng cao giá trị cho 
cá tra nói chung và các sản phẩm 
chế biến từ cá tra nói riêng””- PGS 
TS Phan Đình Tuấn cho biết thêm. 

Phương pháp cách chiết và 
tinh chế collagen từ da cá tra do 
PGS.TS Phan Đình Tuấn và các 
cộng sự tại Đại học Bách khoa – 
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 
thực hiện đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích số 2-0001753 được 
công bố vào ngày 25/7/2018. 

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển

http://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/930023/1753.pdf/e872e18f-e2a7-4303-a3fd-9e2de1c04b72
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vậT lIỆu BỌC HạT GIốNG ‘HAI TRONG mộT’ 
CHO Cây đậu TƯơNG 

với mong muốn cải thiện chất lượng hạt giống và tăng 
năng suất cây đậu tương, pgs.ts nguyễn hoài châu (viện 
công nghệ môi trường, viện hàn lâm khcn việt nAm) và 
các cộng sự đã đề xuất một phương pháp sản xuất vật 
liệu bọc hạt giống không chỉ giúp bảo vệ hạt giống đậu 
tương khỏi nấm gây bệnh mà còn cung cấp các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho cây trong giAi đoạn  
nảy mầm.

để khắc phục những nhược 
điểm và hạn chế của các 
phương pháp trước đây, 
PGS.TS Nguyễn Hoài Châu 

đã mày mò nghiên cứu những 
giải pháp để tăng khả năng 
chống chịu sâu bệnh cho cây đậu 
tương, trong đó giải pháp tạo ra 
vật liệu bọc hạt giống cho cây 
đậu tương giúp chống chịu sâu 
bệnh, tạo ra một sản phẩm của 
riêng mình”.

PGS.TS Nguyễn Hoài Châu 

đã tiến hành phân tích các loại 
nấm gây hại tồn lưu trong đất, 
cũng như các chất có thể bảo 
vệ hạt giống trước tác nhân gây 
hại. Cuối cùng, ông quyết định sử 
dụng bột nano bạc được gắn trên 
silic oxit làm nguyên liệu chính 
của vật liệu bọc hạt. Thành phần 
này có hoạt tính kháng khuẩn 
cao có tác dụng bảo vệ hạt giống 
và diệt một số nấm gây bệnh 
tồn dư trong đất như Fusarium 
oxysporium, Rhizoctonia solani, 

Colletotrichum mà không gây ô 
nhiễm môi trường. 

Tiếp theo, trộn bột nano bạc 
được gắn trên silic oxit với chất 
độn là bột silic oxit hoặc bentonit 
cùng với phân NPK theo tỷ lệ lần 
lượt là 60 đến 70%, 20 đến 30% 
và 0 đến 10%. Do phân NPK cần 
thiết cho sự phát triển của cây 
mới nảy mầm được đưa vào vật 
liệu bọc hạt giống, nên vai trò của 
lớp vỏ bọc hạt lúc này không chỉ 
để chống nấm và vi sinh vật có 

PGS.TS Nguyễn Hoài Châu (bên trái).
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hại mà còn là nguồn dinh dưỡng 
cấp cho cây mới nảy mầm.

“Khi chúng ta gieo hạt xuống 
đất, lớp bọc có chứa nano bạc 
của hạt giống sẽ giúp ngăn ngừa 
những tác nhân gây hại. Bên cạnh 
đó, vỏ ngoài của hạt dần rữa ra, 
hạt mầm tiếp xúc với độ ẩm của 
đất bắt đầu mọc rễ và tiếp xúc với 
lớp vỏ ngoài có chứa dinh dưỡng 
đó.” – PGS Châu mô tả. “Cũng 
giống như trẻ con vừa sinh ra, sức 
đề kháng rất yếu và cần được bảo 
vệ, lớp bọc hạt sẽ vừa là chất dinh 
dưỡng, vừa là ‘tấm khiên’ chống 
nấm giúp hạn chế tác hại của bào 
tử nấm trong đất, góp phần bảo 
vệ rễ và kích thích mầm phát triển 
nhanh chóng.”

Dù trước đây ở Việt Nam đã 
có một số nghiên cứu đề xuất 
sử dụng vi sinh vật đối kháng 
nấm như một sinh vật chức năng 
trong sản xuất phân bón hữu cơ 
vi sinh, tạo ra các chế phẩm lên 
men xốp sử dụng nhóm vi nấm 
Trichoderma để phòng trừ nấm 
gây bệnh cây trồng, tuy nhiên tác 
dụng phòng trừ bệnh của chúng 
còn chậm. Trong khi đó, lớp bọc 
nano bạc có thể giúp ngăn ngừa 
các loại nấm gây hại một cách 
nhanh chóng. Ngoài ra, ngay cả 

trước khi gieo xuống đất, việc bọc 
hạt giống bằng vật liệu bọc còn 
giúp kéo dài thời gian bảo quản 
hạt giống trong điều kiện nhiệt 
độ và độ ẩm trong phòng từ vài 
tháng lên tới vài năm, mà không 
gây giảm chất lượng hạt giống. 

Để kiểm tra kết quả, nhóm 
nghiên cứu đã hợp tác với Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Đậu đỗ (Thanh Trì, Hà Nội), thử 
nghiệm trồng đậu tương trên 
51m2 diện tích đất canh tác. Theo 
đó, hạt giống được bọc kit vật liệu 
chứa nano bạc, bentonit và silic 
oxit có tỷ lệ nảy mầm, chiều dài 
thân và chiều dài rễ cao hơn so 
với đối chứng (hạt giống không 
được bọc). Cụ thể, sau khi gieo 
xuống đất được 10 ngày, tỷ lệ 
nảy mầm của mẫu đối chứng là 
86,7%, trong khi mẫu được bọc 
hạt là 96,7%. Chiều dài thân và 
chiều dài rễ của mẫu đối chứng 
lần lượt là 24cm và 15,6cm; còn 
ở mẫu được bọc hạt lần lượt là 
25cm và 16,1cm. 

Dù đã được chứng thực thông 
qua kết quả khả quan khi gieo 
trồng, cũng như được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích số 2-0002218 được 
công bố vào ngày 27/01/2020, 

nhưng theo PGS.TS Nguyễn 
Hoài Châu, công nghệ này hiện 
vẫn chưa được chuyển giao cho 
doanh nghiệp nào, “thậm chí sẽ 
rất khó để triển khai ở nước ta”. 
Bởi lẽ, 1 hecta trồng đậu tương 
chỉ cần khoảng 1kg hạt giống, 
“ở nước ngoài người ta trồng với 
quy mô lớn, thậm chí có những 
vùng chuyên trồng đậu tương 
rộng hàng trăm hecta, dễ dàng 
sản xuất hạt giống bọc vật liệu 
theo kiểu công nghiệp. Còn ở 
nước ta vẫn còn trồng đậu tương 
theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ, họ 
không quan tâm đến công nghệ 
này lắm.” 

Chính vì vậy, ông mong 
muốn trong thời gian tới có thể 
áp dụng vật liệu bọc hạt ở những 
vùng trồng đậu tương có diện 
tích lớn, kỹ thuật canh tác đồng 
nhất. “Nếu có thể triển khai rộng 
rãi, giải pháp này sẽ giúp bảo vệ 
và kích thích sự tăng trưởng cây 
trồng, góp phần phát triển nền 
nông nghiệp bền vững” – PGS.TS 
Nguyễn Hoài Châu chia sẻ. 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

mẫu (a): cây đậu tường phát triển từ hạt giống 
không được bọc hạt

mẫu (b): cây đậu tương phát triển từ hạt giống 
được bọc lớp nano bạc

http://www.noip.gov.vn/documents/20195/919650/2218.pdf/ba7bf3c8-7329-4294-b20c-3c9304b3696e
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bùn Đỏ ĐộC hạI Cho 
MÔI trường

Nhóm nghiên cứu của PGS.
TS Lưu Đức Hải, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) đã nghiên 
cứu một giải pháp xử lý bùn đỏ 
thành gạch gốm xây dựng bằng 
phối liệu bùn đỏ với các phụ gia 
đất sét và cát xây dựng trên dây 
chuyền sản xuất gạch đất sét 
nung bằng lò tuynel. Kết quả 
đã tạo ra gạch có độ bền cơ học 
cao, an toàn về môi trường và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo PGS.TS Lưu Đức Hải, 
bùn đỏ là chất thải của quy trình 
sản xuất alumin (oxit nhôm) từ 
quặng bauxite, có độ pH cao (11 
- 13) với thành phần chủ yếu là 
các oxit và hydroxit kim loại Fe, 
Mn, Al, Ti; các khoáng vật silicat, 
cacbonat khác... Do độ pH cao, 
tính chất phóng xạ, thành phần 
phức tạp và độ hạt mịn nên bùn 
đỏ của phần lớn các nhà máy 
sản xuất alumin hiện nay trên 
thế giới thường phải chôn lấp 
trong các hồ được thiết kế xây 
dựng chống thấm đặc biệt.

Việt Nam đã xây dựng thí 
điểm hai nhà máy sản xuất 
alumin theo công nghệ Bayer tại 
Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ 
(Đăk  Nông) có công suất tổng 
cộng 1,3 triệu tấn alumin/năm. 
Nhà máy alumin Tân Rai bắt đầu 
hoạt động từ năm 2011 và nhà 
máy alumin Nhân Cơ đi vào hoạt 
động từ năm 2014. Hằng năm 
mỗi nhà máy thải ra khoảng 
650.000 tấn bùn đỏ và chôn lấp 
chúng trong các hồ được thiết 
kế chống thấm đặc biệt. Cho 
đến nay đã có hàng chục triệu 
tấn chất thải bùn đỏ được chôn 
lấp như vậy, không chỉ gây ra chi 
phí chôn lấp tốn kém đối với các 
nhà máy, mà còn tiềm ẩn rủi ro 
gây ô nhiễm đối với môi trường 

TậN dụNG BùN đỏ làm GạCH
 bùn đỏ củA các nhà máy Alumin (là loại chất thải nguy hại 
đAng phải chôn lấp trong các hồ riêng biệt) có thể được 
tận dụng để sản xuất gạch gốm dùng trong xây dựng rất 
hữu ích.

khu vực và hạ lưu sông Đồng Nai.

Thành phần của bùn đỏ sẽ 
phụ thuộc vào thành phần quặng 
bauxite ban đầu, do đó bùn đỏ 
của các nhà máy sản xuất alumin 
trên thế giới sẽ khác nhau tùy 
thuộc loại quặng bauxite được 
khai thác. Thành phần hóa học của 
bùn đỏ thải ra từ các nhà máy sản 
xuất alumin Tây Nguyên có khác 
biệt lớn nhất là bùn đỏ của các 
nhà máy này là không chứa các 
nguyên tố phóng xạ, hay nói một 
cách chính xác là hàm lượng các 
nguyên tố này thấp hơn phông 
phóng xạ tự nhiên. Do vậy, có thể 
tận dụng để thu hồi kim loại hoặc 
sản xuất vật liệu xây dựng.

Là nguyên LIệu ĐỂ LàM 
gạCh gốM Xây dỰng

PGS.TS Lưu Đức Hải cho biết, 
dù không có phóng xạ song bùn 
đỏ vẫn độc hại cho môi trường vì 
lượng kiềm dư NaOH và Ca(OH)2 
tạo ra độ pH cao (11 - 12), cũng 
như độ phân tán cao của các hạt 
bùn đỏ. Nếu chỉ nung riêng bùn 
đỏ để làm gạch thì lượng kiềm dư 
sẽ bay hơi gây ra ô nhiễm không 
khí. Giải pháp nhóm tác giả đưa ra 
để xử lý bùn đỏ thành gạch gốm 
xây dựng cần phải bổ sung phụ 
gia để cung cấp thêm cho hỗn 
hợp trước khi nung lượng oxit Al 
và Si để tạo ra các tinh thể khoáng 
silicat chứa Na và Ca. Khi chuyển 
thành silicat, các ion kim loại kiềm 
sẽ được cố định trong các tinh thể 
mới hình thành. Vật liệu phụ gia 
đó cần phải rẻ tiền và dễ kiếm để 
hạ giá thành gạch gốm xây dựng 
được sản xuất ra.

Các phụ gia dễ kiếm nhất được 
ứng dụng là khoáng vật sét (cung 
cấp Al và Si) và cát (cung cấp Si). 
Kết quả sản xuất thử nghiệm cho 
thấy phần lớn lượng Na linh động 
còn dư trong bùn đỏ đã kết hợp 
với phụ gia để tạo nên pha kết tinh 
mới là khoáng vật Albit có trong 
gạch gốm. Các viên gạch gốm xây 
dựng được chế tạo có hình dạng, 
màu sắc như gạch đất sét nung, 
nhưng có tính chất cơ lý cao hơn 
gạch đất sét nung theo tiêu chuẩn 
Việt Nam. Thử nghiệm được đo 
tại phòng thí nghiệm của Viện Vật 
liệu xây dựng Hà Nội.

PGS.TS Lưu Đức Hải cho hay, 
đầu tư xây dựng dây chuyền sản 
xuất gạch gốm có công suất 15 
triệu viên/năm với chi phí khoảng 
15 tỷ đồng; chi phí bùn đỏ là 0 
đồng; chi phí mua phụ gia theo 
giá địa phương thì chỉ năm đầu 
tiên đi vào sản xuất là bị âm, từ 
năm thứ hai trở đi sẽ có lãi và lãi 
suất gia tăng cao cho đến hết chu 
trình đầu tư. Ngoài ra, còn xử lý 
triệt để nguy cơ ô nhiễm của chất 
thải bùn đỏ đối với môi trường và 
đời sống dân cư địa phương các 
tỉnh Tây Nguyên (đặc biệt là hai 
tỉnh Lâm Đồng, Đăk  Nông và các 
tỉnh nằm ở hạ lưu các sông Đồng 
Nai và Serepok). Mặt khác, việc 
tận dụng bùn đỏ để sản xuất gạch 
gốm xây dựng sẽ giảm, tiến tới 
loại bỏ nhu cầu đất để xây dựng 
các hồ bùn đỏ như ước tính ở trên, 
có thể tới hàng nghìn ha khi triển 
khai mở rộng khai thác bauxite và 
chế biến alumin.

Nguồn: Báo khoa học  
và đời sống

thÔng tIn CÔng nghệ

https://khoahocdoisong.vn/lam-gach-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/lam-gach-ptag.html
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mô hình của Hoa Kỳ, họ đã 
thành lập tổ chức 
chuyển giao công nghệ 
trong trường đại học và 

viện nghiên cứu từ rất sớm để tạo 
thuận lợi cho việc chuyển giao 
công nghệ tới khu vực doanh 
nghiệp để thu lợi nhuận từ việc 
thương mại hóa các sản phẩm 
khoa học và công nghệ và tạo 
nguồn kinh phí để khuyến khích 
đổi mới sáng tạo và hỗ trợ ngược 
trở lại cho hoạt động nghiên cứu 
như Viện Công nghệ Massachusets 
(MIT). Khi thành lập các đơn vị 
này, cần phải đảm bảo một số yêu 
cầu như (1) Cần có chính sách rõ 
ràng về sở hữu trí tuệ; (2) Xác lập 
rõ vai trò của các nhà nghiên cứu 
trong việc hợp tác với doanh 
nghiệp và cần xác lập trước khi 
các chương trình chuyển giao 
công nghệ được bắt đầu; (3) Hoạt 
động CGCN cần có những chuyên 
gia không chỉ am hiểu về hoạt 
động kinh doanh và là những 
chuyên gia có khả năng đàm 
phán, thỏa thuận để kết nối cũng 
như nắm bắt được nhu cầu của 
doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Mô hình của Cộng hòa liên 
bang Đức, các tổ chức chuyển 
giao công nghệ của Đức đã thực 
hiện tốt công tác đánh giá nhu 
cầu nhu cầu công nghệ và đánh 
giá công nghệ trước khi tiến hành 
chuyển giao công nghệ. Các tổ 

chức hoạt động dịch vụ chuyển 
giao công nghệ của Đức được 
thành lập ở nhiều tổ chức nghiên 
cứu, trường đại học và tổ chức 
độc lập bên ngoài.Tại các Viện 
nghiên cứu, họ thực hiện các hợp 
đồng chuyển giao công nghệ 
cho Chính phủ và doanh nghiệp, 
các văn phòng chuyển giao công 
nghệ của các tổ chức nghiên cứu 
thường tổ chức  các cuộc hội 
thảo, tạo đàm để giới thiệu công 
nghệ của họ và tiến hành các 
thương thảo hợp tác đối với các 
bên có nhu cầu cầu về công nghệ. 
Các văn phòng chuyển giao công 
nghệ trong các viện nghiên cứu 
có kể đến tổ chức Fraunhofer có 
đến 46 tổ chức nghiên cứu bán 
công thuộc tổ chức này, các văn 
phòng chuyển giao công nghệ 
của các tổ chức nghiên cứu có sự 
liên kết, tương tác với nhau thông 
qua việc hợp tác nghiên cứu, trao 
đổi thông tin về nhu cầu của do-
anh nghiệp hình thành như một 
mạng lưới trong công tác chuyển 
giao công nghệ. Tổ chức chuyển 
giao công nghệ trong các trường 
đại học: Các văn phòng liên lạc 
giáo dục đại học trực thuộc các 
trường đại học đảm nhận việc liên 
hệ về giới thiệu đến các văn phòng 
chuyển giao, tổ chức chuyển giao 
công nghệ trong ngành, lĩnh vực 
phụ trách những danh sách dịch 
vụ nghiên cứu, các kết quả ng-

hiên cứu của tổ chức. Các tổ chức 
chuyển giao công nghệ khác: bao 
gồm các cơ quan chuyển giao, 
mạng lưới chuyển giao, trung tâm 
công nghệ, cá nhà môi giới thông 
tin và các doanh nghiệp khởi ng-
hiệp. Co quan chuyển giao chủ 
yếu hoạt động trong vùng, địa 
phương với mục đích là cung cấp 
các dịch vụ chuyển giao bằng 
cách tiếp xúc với các nhà sản xuất 
công nghệ ở bên ngoài, tổ chức 
có dự án hợp tác, ngoài ra còn 
một số cơ quan chuyên môn hóa 
trong lĩnh vực tư vấn và khai thác 
bản quyền. Mạng lưới chuyển 
giao là các tổ chức trực thuộc và 
có sự gắn kết với nhau trong việc 
điều phối thông tin và điều hành 
chuyển giao công nghệ, nhiệm 
vụ của mạng lưới chuyển giao 
công nghệ là điều phối các dịch 
vụ  có ích đối với doanh nghiệp 
và hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
việc lựa chọn các nhà cung cấp 
công nghệ. Ngoài ra, còn định 
hướng, tăng cường luồng thông 
tin, tương tác với nhau giữa các 
cơ quan nghiên cứu. Các nhà môi 
giới thông tin cung cấp cơ sở dữ 
liệu trong nước và quốc tế về 
công nghệ, dịch vụ tư vấn công 
nghệ cho doanh nghiệp. Về điều 
kiện hoạt động của văn phòng 
CGCN cần có những điều kiện về: 
(1) tổ chức: Các văn phòng CGCN 
có mô hình tổ chức tương đối nhỏ. 

KINH NGHIỆm quốC Tế về pHáT TRIểN dỊCH vụ CHuyểN 
GIAO CÔNG NGHỆ NHằm Hỗ TRợ dOANH NGHIỆp NHỏ và vừA 

kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ chuyển giAo 
công nghệ nhằm hỗ trợ doAnh nghiệp nhỏ và vừA 
chủ yếu là xây dựng luật chuyển giAo công nghệ và 
thành lập các mô hình tổ chức chuyển giAo công 
nghệ, đặc biệt là trong các trường đại học và viện 
nghiên cứu. dưới đây là một số mô hình xúc tiến 
chuyển giAo công nghệ điển hình
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Văn phòng CGCN như bộ phận 
hành chính này phục vụ một số 
chương trình được tài trợ và phát 
triển các mối quan hệ với tổ chức 
nghiên cứu, chương trình của 
chính phủ. Các văn phòng CGCN 
này thường cung cấp một số dịch 
vụ cho mỗi hoặc nhiều tổ chức. 
(2) tài chính. (3) con người: không 
quá 5 nhân viên làm việc toàn bộ 
thời gian tại văn phòng. Ngoài 
ra, các văn phòng CGCN hợp tác 
với các chuyên gia bên ngoài để 
đảm bảo hoạt động CGCN được 
tốt nhất.  (4) mạng lưới liên kết: 
các văn phòng CGCN tham gia 
vào mạng lưới liên kết trong khu 
vực/quốc gia. Với việc tham gia 
vào mạng lưới văn phòng CGCN 
sẽ đảm bảo vó sự kết nối nội bộ 
với nhau trong mạng lưới hoặc sự 
liên kết giữa văn phòng CGCN với 
các nhà quản lý công nghệ từ các 
ngành công nghiệp. Đây là một 
số những yếu tố quan trọng đối 
với mỗi tổ chức CGCN, các mạng 
lưới liên kết này cung cấp sự hỗ 
trợ quan trọng trong việc tổ chức 
các hội thảo đào tạo và các cuộc 
họp để trao đổi, phổ biến các 
phương pháp các dịch vụ mới 
nhất của mỗi văn phòng CGCn ra 
bên ngoài. Các điều kiện được đặt 
ra và đáp ứng mỗi cách tối ưu để 
đảm bảo việc hoạt động quản lý, 
của các tổ chức.

Mô hình của Hàn Quốc: Luật 
xúc tiến chuyển giao công nghệ 
vào năm 2000 đã khuyến kích các 
trường đại học và viện nghiên cứu 
công thành lập các văn phòng 
cấp phép công nghệ cùng với các 
tổ chức tương ứng của họ. Đồng 
thời tập trung xúc tiến chuyển 
giao công nghệ và thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu. Ngoài 
ra, còn có một số tổ chức chuyển 
giao công nghệ, đánh giá và định 
giá công nghệ như Quỹ bảo đảm 
tín dụng công nghệ Hàn Quốc 
(KTCG), Hiệp hội quản lý doanh 
nghiệp nhỏ (SBA); Viện kế hoạch 

và đánh giá công nghệ công 
nghiệp Hàn Quốc (ITEP); Quỹ 
đảm bảo tín dụng (KOIDT); Viện 
Thông tin khoa học và công nghệ 
Hàn Quốc (KISTI); Ngân hàng 
giao dịch công nghệ (NTB); Trung 
tâm đổi mới công nghệ vùng, 
công viên công nghệ, các doanh 
nghiệp nhân rộng kết quả nghiên 
cứu, các trung tâm chuyển giao 
công nghệ thuộc các trường đại 
học. Ngoài ra, điều kiện để thành 
lập các tổ chức hoạt động phục 
vụ chuyển giao công nghệ theo 
quy định hiện hành thì Hàn Quốc 
cũng có các quy định riêng cho 
các tổ chức hoạt động dịch vụ 
đặc thù như đánh giá, định giá 
công nghệ thì cũng cần có các 
điều kiện về nhân sự, hệ thống 
cơ sở dữ liệu phục vụ quy trình 
đánh giá, định giá công nghệ. (1) 
Người định giá công nghệ cần 
được cấp phép/chứng chỉ hành 
nghề về định giá và phải sử dụng 
thông tin về công nghệ đã đăng 
ký bằng sáng chế và công nghệ 
tương tự trên các hệ thống khác 
để định giá, (2) Có cơ sở dữ liệu 
về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tài 
chính doanh nghiệp; (3) Có cơ sở 
dữ liệu về thị trường công nghệ, 
thị trường sản phẩm.

Mô hình chuyển giao công 
nghệ của Nhật Bản: Luật Thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ giữa các 
trường đại học và khu vực công 
nghệ đã đưa ra nhiều ưu đãi đối với 
các tổ chức cấp phép công nghệ 
tài trợ cho hoạt động chuyển giao 
công nghệ, tài trợ cho các dịch vụ 
liên quan đến chuyển giao công 
nghệ, cho phép sử dụng tự do 
các trang thiết bị của các trường 
đại học quốc gia…Bên cạnh đó, 
luật xúc tiến nâng cao công nghệ 
sản xuất cho doanh nghiệp và 
vừa ban hành năm 2006 đã có 
nhiều chương trình hỗ trợ việc 
chuyển giao công nghệ trên cơ 
sở sử dụng công nghệ thông tin, 
chương trình sử dụng các công 

cụ để lựa chọn, số hóa và phạm 
trù hóa công nghệ, kỹ năng, bí 
quyết quan trọng đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó chia sẻ 
và chuyển giao công nghệ ra bên 
ngoài. Điều 11,12 Luật Hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Nhật Bản  năm 2006 quy định: (1) 
Nhà nước thực hiện việc kiểm tra 
kiến thức của các ứng cử viên về 
tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
lập danh sách những người đăng 
ký và đăng danh sách những 
người trúng tuyển; (2) Những 
người này có giấy chứng nhận 
quốc gia; (3) cũng có những quy 
định cụ thể về năng lực, phẩm 
chất mà cá nhân, tổ chức hoạt 
động tư vấn, đánh giá, định giá 
và môi giới chuyển giao công 
nghệ cần đáp ứng, Trong các văn  
phòng CGSN, nhân viên giữ vai 
trò như giữ liên lạc với các nhà 
khoa học, các luật sư về bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ; là những 
người có kiến thức tổng hợp và là 
chuyên gia một trong những lĩnh 
vực công nghệ nhất định hoặc là 
những chuyên gia am hiểu về thị 
trường, có khả năng marrketing, 
đàm phán để có thể kết nối với 
các tổ chức CGCN, các trường đại 
học, viện nghiên cứu khác.

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

Nguồn: Tạp chí Công thương
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vIỆN NGHIêN Cứu và pHáT TRIểN vùNG Ký KếT Hợp đồNG 
chuyển giAo công nghệ sản xuất  

phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng 
cây dong riềng là một trong những cây trồng chủ lực 
củA tỉnh cAo bằng, giúp bà con nhân dân thoát nghèo. 
việc phát triển sản xuất các sản phẩm tinh bột, miến 
dong mAng lại hiệu quả kinh tế cAo nhưng cũng để lại 
một lượng lớn chất thải, nếu không đươc xử lý sẽ gây 
ô nhiễm môi trường.

Chính vì vậy, để tận dụng và xử 
lý chất thải, bã thải dong 
riềng  trong quá trình sản 
xuất, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng 

đã ủng hộ Doanh nghiệp Mộc 
Hương ký Hợp đồng chuyển giao 
công nghệ sản xuất phân bón hữu 
cơ từ bã thải dong riềng với Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng, đơn 
vị đã nghiên cứu thành công quy 
trình sản xuất phân bón hữu cơ từ 
bã thải dong riềng từ chính các 
chủng vi sinh vật bản địa vào ngày 
03/06/2020 tại Hà Nội. 

Buổi Lễ có sự tham gia của 
ông Nguyễn Đắc Bình Minh - 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Vùng cùng lãnh đạo 
các Phòng, Ban của Viện. Về phía 
Doanh nghiệp tư nhân Mộc Hương 
có ông Mạc Văn Mến - Giám đốc và 
các chuyên gia tư vấn.

Viện cam kết tư vấn, hỗ trợ và 
chuyển giao quy trình sản xuất 

phân bón hữu cơ từ bã thải dong 
riềng, quy mô 1000 tấn/năm giúp 
Doanh nghiệp xử lý được lượng 
chất thải và phế phụ phẩm trong 
quá trình sản xuất các sản phẩm 
từ dong riềng.

Có thể thấy, sự hợp tác này 
giữa Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Vùng và Doanh nghiệp Mộc 
Hương, Cao Bằng là tiền đề để 
các nhà khoa học đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu và triển khai 
những ứng dụng tiến bộ khoa 
học vào thực tiễn sản xuất, thúc 
đẩy liên kết 3 nhà, giữa nhà khoa 
học, nhà nước và doanh nghiệp, 
để phát huy vai trò của Khoa học 
và Công nghệ trong phát triển 
Kinh tế - Xã hội./.

Nguồn: Viện Nghiên cứu và 
Phát triển 

Kết nối trực tuyến chuyển 
giao công nghệ giữa Việt Nam và 

Hàn Quốc 

Chiều 28/5, Cục Công tác phía 
Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
- Cục Doanh nghiệp thành phố 
Seoul Hàn Quốc đã tổ chức sự 
kiện Technology Roadshow trong 
lĩnh vực Nông nghiệp. 

Chương trình nhằm thúc 
đẩy hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển 
giao công nghệ giữa Việt Nam và 
Hàn Quốc được diễn ra theo hình 
thức hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đã thu hút được 
gần 30 điểm cầu trực tuyến với 
sự tham gia của các tổ chức, 
doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc 
và nhiều địa phương tại Việt 
Nam như: thành phố Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Sóc Trăng, Vũng Tàu, Bình Phước, 
Đắc Nông, Nha Trang. Ngoài 

Lễ ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ  Ảnh chụp tại buổi lễ
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thông tin về các chính sách 
hỗ trợ khởi nghiệp của Hàn 
Quốc, sự kiện còn giới thiệu 10 
startup công nghệ tiềm năng 
sẵn sàng chuyển giao cho 
doanh nghiệp Việt Nam trong 
lĩnh vực nông nghiệp.

Chương trình gặp mặt 
trực tuyến đa điểm lần này 
tập trung vào lĩnh vực nông 
nghiệp, nhấn mạnh vào công 
nghệ chế biến sau thu hoạch. 
Đây là một vấn đề nóng tại Việt 
Nam, đất nước giàu các sản 
phẩm nông nghiệp, đang có 

sức bật lớn tại nội địa cũng như 
vươn ra quốc tế.

Năm 2019, Cục Công tác phía 
Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã triển khai chương trình phát 
triển tiềm lực công nghệ cho 
doanh nghiệp SME tại khu vực 
phía Nam thông qua việc kết nối 
các doanh nghiệp công nghệ Hàn 
Quốc thâm nhập thị trường bằng 
việc sớm hình thành liên doanh 
doanh nghiệp Hàn-Việt. Các liên 
doanh này sẽ giúp doanh nghiệp 
Việt tiếp cận nguồn công nghệ 
một cách hiệu quả, ngược lại 

doanh nghiệp Hàn có cơ hội tăng 
tốc xúc tiến phát triển thị trường 
tại Việt Nam. Năm 2019, có 11 cặp 
doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc 
được tiếp cận kết nối, trong đó 
nhiều cặp đã có kết quả ban đầu 
ấn tượng ngay trong năm 2019 
như cặp Red Table (Hàn) và Minh 
Phuc Software (VN) trong lĩnh vực 
CNTT, hay cặp AND Bank (Hàn) và 
NNG IT Solution & More (VN) trong 
lĩnh vực phân tích Gen…

Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển truyền thông 

KH&CN

 Các điểm cầu trực tuyến.
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Viện nghiên cứu Và phát triển Vùng ký kết 
thOả thuận hợp tác nghiên cứu, chuyển giaO 

Và ứng Dụng công nghệ hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp hữu cơ Và xuất khẩu nông sản 

ngày 09/07/2020, tại trụ sở viện nghiên cứu và phát triển vùng 
đã diễn rA lễ ký kết thoả thuận hợp tác nghiên cứu, chuyển giAo 
và ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp bền 
vững, hữu cơ, đạt các tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu giữA 
viện nghiên cứu và phát triển vùng và công ty biobee việt nAm. 

Tham gia lễ ký kết, về phía 
Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Vùng có ông Nguyễn 
Đắc Bình Minh - Viện trưởng 

và chuyên gia của Viện. Về phía 
Công ty BioBee có ông Phạm 
Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT và 
ông Raymond F Steenbeke JR - 
Chuyên gia xuất nhập khẩu nông 
nghiệp vào thị trường Mỹ.

 Dựa trên năng lực và nhu cầu 
của mỗi Bên cũng như xác định 
rõ tầm quan trọng và sự cần thiết 
của việc phát triển nông nghiệp 
hữu cơ phục vụ xuất khẩu, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng 
và Công ty BioBee Việt Nam đã 
ký kết Thoả thuận hợp tác nghiên 
cứu, chuyển giao trong lĩnh vực 
sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, 

chế phẩm sinh học, chế phẩm xử 
lý môi trường phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản thân thiện với môi trường; 
xây dựng chương trình phát triển 
nông nghiệp hữu cơ và đẩy mạnh 
thương mại hóa sản phẩm nông 
nghiệp cho thị trường trong nước 
cũng như xuất khẩu ra thị trường 
quốc tế ...

Trong thời gian tới, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển sẽ cùng 
với Công ty BioBee Việt Nam và 
chuyên gia quốc tế nghiên cứu 
xây dựng nhà máy sản xuất phân 
bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm 
sinh học phục vụ sản xuất nông 
nghiệp; xây dựng chương trình 
phát triển cây dược liệu theo quy 
trình GACP-WHO và hữu cơ… 

Mục tiêu của sự hợp tác này đó là 
giúp nông sản Việt Nam đạt được 
tiêu chuẩn hữu cơ do các tổ chức 
quốc tế như OMRI, FDA chứng 
nhận, đủ uy tín để có thể xuất 
khẩu sang các thị trường cao cấp 
với giá trị cao.

Việc hợp tác giữa Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Vùng với Công 
ty BioBee Việt Nam không chỉ phù 
hợp với xu thế phát triển nông 
sản sạch hiện nay mà còn thể hiện 
quyết tâm đưa kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ vào 
thực tiễn sản xuất, hướng tới xây 
dựng một nền nông nghiệp sạch 
và bền vững./.

 Nguồn: Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Vùng
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hỗ trợ nghiên cứu  
Và chuyển giaO công nghệ  

“Ai smArt WArning“
chiều 24/6/2020, viện công nghiệp phần mềm và 
nội dung số việt nAm (nisci) - bộ thông tin và 
truyền thông (tt&tt) đã ký kết hợp tác hỗ trợ 
nghiên cứu và chuyển giAo công nghệ “Ai smArt 
WArning” cho một số doAnh nghiệp.   

sản phẩm, dịch vụ mới mang 
tên “AI Smart Warning” dựa 
trên lõi công nghệ AI của 
Nhật Bản.

AI Smart Warning được xây 
dựng trên nền tảng trí thông 
minh nhân tạo, cho phép tự động 
nhận diện những hành động có 
tính nguy hiểm của con người 
thông qua camera giám sát an 
ninh như: hành động gây gổ đánh 
nhau, say xỉn, ngã, cầm dao, súng, 
búa, đột nhập vào khu vực cấm,… 
và gửi cảnh báo ngay lập tức cho 
người quản lý, cơ quan chức năng 
bằng tin nhắn văn bản kèm với 
hình ảnh thực tế của hành động 
con người ngay tại thời điểm xảy 
ra hành động đó qua các phần 
mềm nhắn tin thông dụng trên 
điện thoại thông minh như Zalo, 

Viber,… Việc này giúp cho việc 
nhận cảnh báo và xác minh một 
cách dễ dàng, mọi nơi, mọi lúc để 
đưa ra các biện pháp xử lý ngăn 
chặn hoặc trợ giúp kịp thời nhằm 
tăng cường đảm bảo an ninh, an 
toàn và trật tự xã hội.

 AI Smart Warning có thể coi là 
giải pháp thay thế cho các trung 
tâm giám sát camera an ninh hoạt 
động 24/24 hiện đang vận hành 
bằng con người để theo dõi trên 
các hệ thống thiết bị màn hình 
đắt đỏ. So với việc vận hành trung 
tâm giám sát camera an ninh, giải 
pháp AI Smart Warning có tính 
kinh tế hơn nhiều do không mất 
kinh phí duy trì hàng tháng. Giải 
pháp này có thể dễ dàng tích hợp 
với các hệ thống camera giám sát 
an ninh phổ biến tại Việt Nam, do 

đó các đơn vị khi triển khai không 
cần phải thay thế hoặc nâng cấp 
hệ thống camera giám sát an 
ninh hiện có nếu đã được trang bị 
từ trước.

 Lễ ký kết đánh dấu một bước 
phát triển mới trong quan hệ đối 
tác giữa Viện và nhóm doanh 
nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp công nghệ số của Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh 
tranh, biết khai thác và phát huy 
thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt 
động phù hợp với chiến lược phát 
triển của mỗi bên, cùng xúc tiến 
các hoạt động hợp tác để hỗ trợ 
nhau mở rộng và phát triển.

Nguồn: Bộ Thông tin và 
Truyền thông

ChuyỂn gIao CÔng nghệthị trường CÔng nghệ
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Công nghệ năng lượng mặt trời iCt 
Cho nông trại thông minh

EKOS ENC là một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời dùng 
cho trang trại chăn nuôi. Trên thực tế, việc lắp đặt pin mặt trời tại các trang trại sẽ gây ra hiện tượng thiếu 
ánh sáng, ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn gia súc. Và để giải quyết vấn đề này, EKOS ENC đã phát 
minh ra hệ thống trang trại thông minh giúp người nông dân có thể điều khiển các tấm pin mặt trời một 
cách tự động.

 Để mở rộng và phổ biến mô hình trang trại thông minh này, công ty EKOS ENC còn trang bị hệ thống khử 
mùi, sát khuẩn giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của chuồng nuôi gia súc đến khu vực dân cư lân cận.

Hệ thống trang trại thông minh sẽ được trang bị hệ thống điều khiển pin năng lượng mặt trời, điều 
khiển phun nước sát khuẩn, hệ thống kiểm tra tình trạng đàn gia súc.

 Tại Hàn Quốc, trang trại thông minh đã trở thành mô hình kiểu mẫu và được người nông dân đón nhận, 
ứng dụng một cách nhanh chóng. Sau khi ứng dụng mô hình các trang trại đã cho kết quả như sau: sản lượng 
tăng 25%, thu nhập người dân tăng 31%, chi phí nhân công giảm 9.5%. Do sản lượng tăng, chất lượng và tính 
đồng nhất của sản phẩm được cải thiện nên khả năng cạnh tranh về giá cả cũng được nâng cao.

 Ngày nay xu hướng cải thiện môi trường chăn nuôi, chăn nuôi hữu cơ đang lan rộng trên toàn thế giới 
và tầm quan trọng của nền nông nghiệp đối với kinh tế, xã hội cũng được nhấn mạnh hơn.

 Mô hình trang trại thông minh của công ty EKOS ENC sẽ góp phần tự động hóa, hiện đại hóa ngành 
chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng ngành chăn nuôi của Việt Nam, giúp nền nông nghiệp chăn 
nuôi của Việt Nam hội nhập và bắt kịp xu hướng thế giới.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...) 
Thông qua BSR Group, EKOS ENC muốn tìm đối tác hợp tác để xâm nhập thị trường Việt Nam.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần BSR Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 6B, tầng 6, Nice 
Building - 467 Điện Biên Phủ, P.25, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 3512 2610

Email: bsrhochiminh@gmail.com

01

02

03

Công nghệ chào bán
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Công nghệ trả lời tự động
Tổng quan công nghệ

Phầm mềm trả lời tự động tùy chỉnh bằng trí tuệ nhận tạo (AI) và tích hợp hệ thống phức tạp. Phần 
mềm này tích hợp với những nền tảng tin nhắn chẳng hạn như Messenger, Viber hoặc WeChat, nhưng 
cũng có thể gửi một cửa sổ hỗ trợ chat tự động lên trang web. Ứng dụng phần mềm trả lời tự động bao 
gồm tự động hóa dịch vụ khách hàng, kết nối liên tục với người sử dụng, người hâm mộ và các khách hàng.

Với phần mềm trả lời tự động này, người dùng có thể hỏi các câu hỏi và được trả lời tự động bởi trí tuệ 
nhân tạo. Người dùng có thể đặt giao hàng thực phẩm, mua bán qua mạng, hoặc thậm chí là nộp đơn xin 
việc. Ngoài ra, có thể được sử dụng cho các cuộc họp hoặc bất kỳ một sự kiện nào bằng phần mềm hỗ trợ 
trả lời tự động cá nhân của họ.

Đặc điểm và tính năng của công nghệ

Phần mềm được xây dựng mã và vận hành dựa trên điện toán đám mây, và trên trang web khi có yêu 
cầu. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Tạo ra sự thú vị và thân thiết trong giao tiếp với người dùng. 

Về quá trình phát triển và các nền tảng công nghệ 

(Technology stack là 1 bộ đầy đủ các chương trình hỗ trợ đi kèm, mã code, hệ điều hành…vv để phần 
mềm có thể chạy đươc. Ở đây là chatbots.) 

•	 Dịch vụ đám mây: Microsoft Azure và Scaleway

•	 Công cụ Chatbots hoàn toàn không dùng máy chủ mà hoàn toàn sử dụng dịch vụ web. (Xem REST-
ful).

•	 Có thể mở rộng số lượng người dùng một cách tự động

•	 Sử dụng tích hợp và triển khai liên tục trong quá trình phát triển.

•	 Phần mềm phát triển trên nền tảng Agile

•	 Không khóa mã người bán, có thể điều chỉnh dễ dàng trên trang web.

•	 Những dịch vụ vi mô vận hành trên môi trường nền tảng Node.js.

•	 Sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống giới thiệu và sử dụng cá nhân.

•	 Sử dụng các cơ sở dữ liệu đồ thị và Apache Spark.

•	 Sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp thứ 3 như API.AI, LUIS, Microsoft Bot Framework.

•	 Xây dựng phần lớn trên nền  tảng Messenger, Viber, nhưng cũng có thể xây dựng sang các nền 
tảng khác.

•	 Nguyên lý phần mềm trả lời tự động i có thể di chuyển dễ dàng từ nền tảng tin nhắn này tới nền 
tảng khác.

Các ứng dụng tiềm năng

•	 Trả lời tự động dịch vụ khách hàng, Tự động trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQ).

•	 Tự động thương mại điện tử, xử lý việc mua sắm và chi trả bằng các nền tảng tin nhắn.

•	 Trả lời tự động cho các kênh bán hàng, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp cận khách hàng và 
các khách hàng tiềm năng. Những thứ đó thực sự được thực hiện thông qua tin nhắn.

•	 Trợ lý cho cá nhân trong các vấn đề chăm sóc sức khỏe, thể dục và dinh dưỡng.
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•	 Phần mềm trả lời tự động cho các sự kiện và hội nghị. Phần mềm này hướng dẫn người dùng trong 
suốt sự kiện, mà không cần người dùng phải tải một ứng dụng riêng biệt để sử dụng.

Lợi ích của khách hàng

1. Những người sử dụng ngày nay không muốn tải các ứng dụng.

2. Hơn 3 tỉ người trên thế giới hiện là người dùng chủ động của 4 nền tảng tin nhắn lớn nhất.

3. Người dùng chủ động hơn khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội.

4. Tiếp cận người sử dụng ở những nơi nào mà họ cần.

5. Với tỉ lệ trò chuyện cao hơn 5 tới 10 lần so với email và chỉ bằng 1 nửa giá tiền so với việc trò chuyện 
thông qua 1 ứng dụng.

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/
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Sáng Chế  mới để Chiết xuất protein 
trong Sữa tốt Cho miễn dịCh  

và hệ tiêu hóa
Tổng quan về công nghệ

Một công ty New Zealand đã được cấp bằng sáng chế cho một loại sữa mới có đặc tính kháng khuẩn, 
chống oxy hóa và chống viêm. Được chiết xuất từ   một số loại sữa chất lượng cao nhất trên thế giới, những 
protein bảo vệ miễn dịch tự nhiên này cung cấp một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ chống lại sự nhiễm trùng 
và hỗ trợ hệ thống miễn dịch bẩm sinh của cơ thể.

Đặc điểm công nghệ & thông số kỹ thuật

So với các protein trong sữa khác, thành phần protein duy nhất này cho thấy khả năng ức chế chống vi 
khuẩn vượt trội chống lại bốn mầm bệnh phổ biến: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Cronobacter 
sakazakii và Klebsiella aerogenes so với các protein hoạt tính sinh học khác. Nó cũng hỗ trợ hiệu quả cho hệ 
vi sinh vật hoạt động kháng khuẩn chọn lọc  - trong khi nó là một chất ức chế rất hiệu quả của nhiều mầm 
bệnh, nó ít hiệu quả hơn trong việc ức chế các loài sinh vật và men vi sinh rất quan trọng đối với sức khỏe 
tiêu hóa và miễn dịch. Các protein bảo vệ miễn dịch cũng cung cấp ức chế chống viêm hiệu quả. Điều này 
được xác định bằng cách đo khả năng ức chế các dấu hiệu viêm interleukin-6 IL-6 và yếu tố hoại tử khối u 
TNF- α-. Kết quả cho thấy các protein bảo vệ miễn dịch có thể so sánh với Aspirin ở cùng nồng độ. Về hoạt 
động chống oxy hóa, protein được chiết suất từ sữa mới có giá trị chống oxy hóa khô hàng đầu như các loại 
trái cây như quả việt quất dại, cơm cháy. Hơn nữa, thành phần này đã được chứng minh là có tác dụng tốt 
với glucosamine và chondroitin trong việc cung cấp một phức hợp chống viêm hiệu quả hơn.

Các protein này có nguồn gốc tự nhiên từ sữa và các thành phần chính như lactoferrin và lactoperoxidase 
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cùng với hơn 50 protein được chiết xuất từ sữa. Ngoài ra, công ty áp dụng một quy trình chiết xuất chuyên 
biệt, loại trừ các protein có khả năng gây dị ứng và nó không chứa đường sữa. Các nghiên cứu đã thực hiện 
chứng minh an toàn khi ăn và không có tác dụng phụ khi sử dụng tại chỗ.

Ứng dụng tiềm năng

Thành phần mới là một giải pháp tự nhiên và hiệu quả để tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe 
hệ tiêu hóa, cũng như thúc đẩy sự lão hóa lành mạnh bằng cách cung cấp sự bảo vệ tự nhiên khỏi các gốc 
tự do, viêm và nhiễm trùng. Là một chất ức chế mạnh mẽ các mầm bệnh có hại, cùng với tác dụng chống 
viêm và chữa lành chất chống oxy hóa, protein chiết xuất từ sữa có thể đặc biệt hữu ích để xử lý và điều trị 
các vấn đề liên quan đến: 

• Hệ tiêu hóa và hỗ trợ miễn dịch

• Tình trạng viêm da do vi khuẩn Candida và Malassexia gây ra như bệnh chàm và bệnh vẩy nến là kết 
quả của phản ứng viêm quá mức do nhiễm trùng

• Nhiễm trùng da và vết thương do vi khuẩn như Staphylococci và Streptococci

• Mụn trứng cá, nguyên nhân là do sự phát triển của Propionibacterium acnes trong nang lông, với việc 
thu nhận các tế bào bạch cầu dẫn đến nổi mụn

• Các vấn đề về răng miệng như hôi miệng, họng bị kích ứng và giảm độ chắc của nướu

• Các vấn đề liên quan đến da như da tiếp xúc hàng ngày với nắng, gió, hóa chất, vi khuẩn và ô nhiễm 
gây ra viêm nhiễm, giảm khả năng chống oxy hóa của da.

Các protein này đã được sử dụng thành công trong một số ứng dụng bao gồm:

• Sữa bột bổ sung dinh dưỡng (3yrs +)

• Bổ sung dinh dưỡng dầu hạt lanh

• Kem bôi tại chỗ ngăn ngừa sự lây lan của mụn trứng cá và giảm đỏ / kích ứng

Các ứng dụng khác bao gồm:

• Làm nguyên liệu cho các món ăn

• Mỹ phẩm

• Dùng để chăm sóc sức khỏe động vật

Lợi ích khách hàng

Giải pháp an toàn, tự nhiên và hiệu quả để tăng cường khả năng miễn dịch và làm cho hệ tiêu hóa tốt 
hơn.

Ưu điểm của sản phẩm bao gồm:

• Chức năng miễn dịch mạnh hơn

• Giúp cho hệ vi sinh vật đường ruột và làm cho hệ tiêu hóa tốt hơn

• Hoạt động chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn

• Giải pháp an toàn và chiết xuất tự nhiên từ   sữa tươi chất lượng cao

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/
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pin mặt trời màng mỏng 
Mô tả:

Công nghệ phát triển sản xuất pin mặt trời màng mỏng (Cu-Zn-Sn-S và Cu-In-Ga-S) có hiệu quả về chi 
phí, dễ dàng mở rộng để sản xuất với quy mô lớn và có thể được chế tạo trên các chất nền linh hoạt. Ngoài 
ra, hiệu suất chuyển đổi năng lượng không bị ảnh hưởng đáng kể trong điều kiện thời tiết có mưa hoặc 
mây. Công nghệ này đã  tạo ra mật độ năng lượng cao nhất (W / kg) so với các pin mặt trời silicon truyền 
thống có bán trên thị trường.

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/

máy lọC nướC nano new life p3000
Mô tả:

- Ứng dụng công nghệ RO và màng lọc công nghệ Nano nên nước sau khi lọc có độ tinh khiết cao.

- Máy lọc nước dẫn nguồn trực tiếp.

- Khoang lạnh 3.2 lít (có khả năng làm lạnh 4° C đến 12° C) Khoang nóng 1.6 lít (có khả năng làm nóng 
70°C đến 90° C)

- Sản phẩm có tem chứng nhận sản phẩm tiếp kiệm điện năng, và các chứng nhận về sản phẩm chất 
lượng TỐT do hiệp hội NSF & FDA cấp.

Ưu điểm:

- Tiện ích an toàn, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đơn vị chào bán:

Công ty Asada Vietnam Co., Ltd.

Số 441/86/27 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Min

www.asadavietnam.vn - www.mayrenasada.com

Te:84. 028 3512 4767 - 0908 660369* Fax: 84. 028 3512 4766

Web: www.asadavietnam.vn - www.mayrenasada.com

Email: kinhdoanh@asadavietnam.vn

https://www.ipi-singapore.org/
http://techport.vn/8-dich-vu-cung-ung/asada-vietnam-co-ltd--112.html
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giường bệnh nhân 2 tay quay 
 Có bô nakita nkm-b02t

Mô tả:

Cấu tạo: 
Khung giường bằng sắt sơn tĩnh điện 
Đầu giường và chân giường làm bằng 
nhựa ABS 
Hai tay quay được dấu phía chân giường 
1 tay quay nâng đầu góc từ 0 đến 80 độ, 
1 tay quay nâng chân từ 0 đến 40 độ 
Có bô vệ sinh được điều khiển bằng  
cần gạt  
Thau gội đầu ngay trên giường khi có 
nhu cầu 
Nệm nữa mút nữa sơ dừa 
Bốn bánh xe có khóa an toàn vững chắc 
Kích thước: ngang 1m dài 2m cao 50cm 
Tải trọng giường >150kg

Chức năng:

Giường 6 chức năng cơ bản: 
 1. Nâng đầu 
 2. Hạ đầu 
 3. Nâng chân 
 4. Hạ chân 
 5. Gội đầu 
 6. Bô vệ sinh

Đơn vị chào bán:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC

Địa chỉ : 200 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP HCM

Giấy phép kinh doanh : 0305008765

Tel: 028.3862.3316 - 028.3868.0761 Fax: 028.3868.0762

HOTLINE : 0918.00.74.75 - 0908.411.797

Email : vinhphucco.ltd@gmail.com

Website : www.thietbiytevp.com

http://www.thietbiytevp.com
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máy nhân gen pCr
Thông tin chi tiết và đặc điểm:

·         Công nghệ của nắp nhiệt ngăn không làm nóng mẫu sớm, hạn chế sự hình thành các sản phẩm 
không đặc hiệu

·         Nắp nhiệt linh động, có thể tương thích với tất cá các kiểu ống, đĩa 0.2ml, 0,5 ml chạy PCR

·         Dải nhiệt độ của nắp: 37ºC đến 110ºC

·         Cài đặt sẵn các chương trình nhiệt giúp thao tác nhanh

Block nhiệt Universal:

·         96 vị trí cho ống PCR 0.2ml; 12 vị trí cho dây PCR 8 ống thể tích 0.2ml, 1 vị trí cho đĩa chạy PCR 96 
giếng, 71 vị trí cho ống 0.5Ml

·         Tốc độ gia nhiệt: 3ºC/giây

·         Tốc độ hạ nhiệt: 2ºC/giây

·         Dải nhiệt độ: 4ºC - 99ºC

·         Các mức kiểm soát nhiệt độ: mức nhanh, mức tiêu chuẩn và mức an toàn

·         Công nghệ gia nhiệt: Peltier elements với công nghệ Triple Circuit

·         Mức độ đồng nhất của block:  20ºC-72ºC  ≤ ±0.3ºC;  95ºC ≤ ±0.4ºC

·         Độ chính xác điều khiển: ± 0.2ºC

Đặc biệt với chức năng mới: tự kiểm tra tình trạng hoạt động của block nhiệt trước mỗi lần chạy hoặc 
mỗi ngày làm việc.

Bảng điều khiển:

·         Bảng điều khiển đồ họa giúp người sử dụng dễ thao tác

·         Cài đặt sẵn các chương trình nhiệt chuẩn giúp thao tác nhanh: touch down PCR, Nested PCR

·         Chức năng Standby tự tắt màn hình sau một khoảng thời gian để tiết kiệm năng lượng

·         Có tích hợp nhật ký sử dụng điện tử cho phép quản lý, theo dõi và đăng kí thời gian sử dụng máy 
trên bảng điều khiển

·         Có chức năng gửi email thông báo đến người sử dụng khi kết thúc quá trình chạy PCR, khi có lỗi 
trong chương trình chạy

·         Có 2 cổng USB

·         Có thể điều khiển thêm 2 máy nhỏ, tiện lợi cho nơi có số lượng mẫu lớn

·         Số lượng chu trình nhiệt tối đa: 99

·         Điện thế: 230V, 50-60 Hz

Cấu hình thiết bị:

·         Máy nhân gen Mastercycler nexus 

·         Hãng Sản xuất: Eppendorf - Đức

·         Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TC nước ngoài

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH B.C.E Việt Nam

Web: sales17@bcevietnam.com.vn.

Tel: (08) 6290 5623.

Email: www.bcevietnam.com.vn.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

31 

thị trường CÔng nghệ

Công ty Cổ phần kỹ thuật và sinh 
họC ứng dụng việt nam hiện Cần tư 

vấn lắp đặt Cho giàn đèn nuôi Cấy mô 
2,5mx1mx4m (5 tầng).

Đơn vị tìm mua:

Đào Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa C2 Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy

Tel: 024.628.44446 * Email: sales@tabc.com.vn

tìm kiếm Công nghệ và đối táC để 
thiết kế và phát triển thiết bị  

Chăm sóC sứC khỏe sử dụng âm thanh
 Mô tả:

Một công ty có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm một đối tác công nghệ có kiến   thức công nghệ và khả 
năng nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực y tế để hợp tác phát triển một thiết bị đeo tay có khả 
năng phát hiện các tín hiệu quan trọng của cơ thể. Thiết bị không xâm lấn này sẽ được kết hợp với một ứng 
dụng phần mềm tương tác, chủ động tìm hiểu và theo dõi các bất thường trong các mô hình hô hấp và /
hoặc tim mạch. Công ty đã khảo sát người tiêu dùng đã sử dụng thử sản phẩm này và lập danh sách những 
người tiêu dùng quan tâm. Hiện công ty đang quan tâm đến việc hợp tác phát triển công nghệ này và tìm 
kiếm đối tác công nghệ hoặc cấp phép cho công nghệ để sẵn sàng gia nhập thị trường. 

Thông số kỹ thuật

Phần cứng:

Cảm biến âm thanh nhỏ và gia tốc kế

Truyền dữ liệu không dây bằng Bluetooth / NB-IoT hoặc các phương thức tương tự

Công nghệ phát hiện và theo dõi tiết kiệm năng lượng pin động học hoặc điện áp

Phần mềm tương tác:

Điện tâm đồ (PCG): Ghi lại các bản ghi âm thanh và tiếng động nhẹ do  tim tạo ra

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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Nghe tim thai từ xa: Ghi lại âm thanh do phổi tạo ra thông qua các phương tiện kỹ thuật số

Độ chính xác cần thiết phải chính xác ít nhất 98%.

Mô hình kinh doanh ưa thích:

Hợp tác R & D

Cấp phép

Đơn vị chào mua:

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/

tìm kiếm thành phần và Công nghệ 
làm bánh không Có gluten

Mô tả:

Trên toàn cầu, ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm không chứa gluten. Điều này là 
do số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh celiac (bệnh không dung nạp gluten) ngày càng tăng, nhạy 
cảm với gluten không celiac và dị ứng lúa mì. Hoặc họ có thể chọn loại bỏ gluten khỏi chế độ ăn uống vì lý 
do sức khỏe hoặc do lựa chọn chế độ ăn uống. Chỉ riêng ở Mỹ, khoảng 3 triệu người Mỹ mắc bệnh celiac và 
ước tính khoảng 18 triệu người mắc chứng nhạy cảm với gluten không celiac.

Tuy nhiên, một số sản phẩm không chứa gluten khó phát triển hơn những sản phẩm khác. Điều này 
là do gluten đóng góp các thuộc tính cấu trúc và chức năng độc đáo không dễ bị thay thế bởi một thành 
phần duy nhất. Hiện nay, các chất thay thế không chứa gluten đang rất thiếu để có thể có được tất cả các 
thông số của gluten như khối lượng, cấu trúc và hình dạng.
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Một công ty đang tìm kiếm sự hợp tác đôi bên cùng có lợi để sản xuất các chất tương đương không 
chứa gluten. Đây phải là các thành phần có thể thay thế cấu trúc và mùi vị được cung cấp bởi mạng lưới 
protein gluten trong các sản phẩm bánh mì, hoặc các công nghệ có thể thay đổi cấu trúc protein để tăng 
tối đa lượng dung nạp gluten.

Thông số kỹ thuật

Công ty đang tìm kiếm các thành phần hoặc công nghệ tương đương và có thể thay thế các đặc tính 
vật lý và dinh dưỡng của gluten trong các sản phẩm bánh mì trong các trường hợp sau:

• Phù hợp với danh mục hương vị

• Thời hạn sử dụng tương đương 

• Có thể mở rộng chuỗi cung ứng 

• Giá cả tương đương

Các thành phần để làm bánh có thể bao gồm hạt ngũ cốc, trái cây và các loại hương liệu thực phẩm 
cao cấp không chứa gluten. Công nghệ cho phép nhân giống lúa mì có hàm lượng ATI (Amylase Trypsin ức 
chế) thấp cũng sẽ được xem xét.

Mô hình kinh doanh: 

• Hợp tác R & D

• Cấp phép

• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)

Đơn vị chào mua:

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/

Công nghệ sản xuất Cồn khô
Đơn vị tìm mua 

Trung tâm Design nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

Địa chỉ: 17/4/360 La Thành - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04.35140034

Email: phamphuuynh@yahoo.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

