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TIN TỨC & SỰ KIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỪA PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (DN) NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Mục tiêu chung của 
Chương trình nhằm hỗ 
trợ DN nâng cao năng 
suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa (năng suất chất 
lượng) trên cơ sở áp dụng các 
giải pháp về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, góp phần nâng tỷ trọng 
đóng góp của năng suất các 
nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng 
trưởng kinh tế, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ 
hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 
65%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia 
năng suất chất lượng tại các bộ, cơ 
quan, địa phương và DN.

Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài 
hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực đạt khoảng 70-
75%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên 
gia năng suất chất lượng, trong đó 
có khoảng 200 chuyên gia được 
chứng nhận đạt trình độ khu vực 
và quốc tế.

Giai đoạn 2021-2030, số DN 
được hỗ trợ các giải pháp nâng cao 
năng suất và chất lượng hàng năm 
tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy 
chứng nhận Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001 và số giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý môi trường 
ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 
10% so với giai đoạn 2011-2020; 
có ít nhất 100 DN được hướng dẫn 
áp dụng đồng bộ các giải pháp 
nâng cao năng suất chất lượng, 
trở thành mô hình điểm để chia sẻ, 
nhân rộng trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu 
trên, Chương trình đề ra nhiệm 
vụ và giải pháp hoàn thiện cơ 
chế, chính sách thúc đẩy hoạt 
động nâng cao năng suất chất 
lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ 
chế, chính sách, các giải pháp về 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng 
suất quốc gia, ngành, địa phương 
và DN trong quá trình tái cấu trúc 
nền kinh tế.

Đồng thời, tăng cường công 
tác thông tin, truyền thông về 
năng suất chất lượng. Đẩy mạnh 
phổ biến, hướng dẫn áp dụng các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng, nhất là các 
công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông 
minh, dịch vụ thông minh vào DN. 
Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá 
nhân có thành tích cao trong hoạt 
động nâng cao năng suất chất 
lượng. Khuyến khích, hỗ trợ DN 
tham gia các hoạt động của Giải 
thưởng chất lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quản lý, công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng cơ 
bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng đặc thù cho 
ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các 
hệ thống quản lý mới được công 
bố. Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa, áp dụng thực hành 
nông nghiệp tốt (G.A.P). thực 
hành sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ, năng suất xanh...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Khoa học và Công nghệ chủ trì, 
điều hành hoạt động của Chương 
trình; hướng dẫn các bộ, cơ quan, 
địa phương liên quan xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương trình.

Nguồn tin: Báo chính phủ
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NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG:  
CƠ GIỚI HÓA, TỰ ĐỘNG HÓA CAO

TRONG NHỮNG NĂM QUA, NGÀNH VLXD ĐÃ KHÔNG NGỪNG 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN. TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH 
VỰC SẢN XUẤT, VLXD ĐỀU CÓ SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC. CÁC 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, NĂNG SUẤT 
THẤP, TIÊU TỐN NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, HIỆU QUẢ THẤP, GÂY Ô 
NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪNG BƯỚC ĐƯỢC LOẠI BỎ. 
 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 
GẠCH KHÔNG NUNG

Các nhà máy mới được đầu 
tư áp dụng công nghệ tiên tiến, 
thiết bị hiện đại. Nhiều dây 
chuyền được trang bị, mức độ cơ 
giới hóa, tự động hóa cao, trình 
độ công nghệ đạt ngang bằng 
các nước tiên tiến trên thế giới.

ƯU TIÊN DỰ ÁN SỬ DỤNG 
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Trong giai đoạn năm 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
cần phát triển ngành VLXD hiệu 
quả, bền vững, đáp ứng cơ bản 
nhu cầu trong nước, từng bước 
tăng cường xuất khẩu, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng phát triển 
kinh tế - xã hội. Tiếp cận, ứng 
dụng nhanh nhất các thành tựu 

KH&CN, quản lý, nhất là cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. Bên cạnh đó, cần loại bỏ hoàn 
toàn công nghệ sản xuất lạc hậu, 
tiêu tốn tài nguyên, gây ô nhiễm 
môi trường.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư dự 
án sản xuất VLXD mới, các dự án 
công suất lớn sử dụng công nghệ 
tiên tiến ở những vùng có điều 
kiện thuận lợi về nguyên liệu, 
phát triển công nghiệp, hạ tầng 
giao thông và gần thị trường tiêu 
thụ; dự án sử dụng khối lượng 
lớn chất thải từ các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp và rác thải 
sinh hoạt. Đặc biệt, tận dụng tối 
đa tro, xỉ, thạch cao phát thải 
từ các nhà máy nhiệt điện, hóa 
chất, phân bón và các cơ sở công 

nghiệp khác làm nguyên liệu, phụ 
gia sản xuất VLXD.

Đồng quan điểm, đại diện Hội 
VLXD Việt Nam đề xuất, thời gian 
tới, nhà nước cần chấm dứt hoạt 
động những cơ sở sản xuất không 
đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về chất lượng sản phẩm và 
môi trường; nâng thuế suất thuế 
tài nguyên đối với đất sét để sản 
xuất gạch nung; ban hành quy 
định về chứng nhận và dán «nhãn 
xanh» cho các sản phẩm vật liệu 
xây; miễn, giảm thuế giá trị gia 
tăng cho sản phẩm vật liệu xây 
được chứng nhận và dán «nhãn 
xanh»...

Nguồn tin: Báo Công Thương
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VAI TRÒ THEN CHỐT 
TRONG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

Ông Lê Tiến Trường - Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam - cho biết, tất cả các ngành 
sản xuất trong nền kinh tế hiện 
nay đều cạnh tranh với nhau 
bằng năng suất thông qua khoa 
học và công nghệ (KH&CN), 
chứ không cạnh tranh bằng kỹ 
năng của người lao động thông 
thường như trước. Theo ông 
Trường, “Thời điểm này, vai trò 
của KH&CN không phải là cho 
dài hạn, nghiên cứu định hướng, 
mà chính là đi trực tiếp vào xây 
dựng năng lực cạnh tranh cho 
DN”. 

Rõ ràng, trước tốc độ phát 
triển của cuộc Cách mạng công 
nghiệp (CMCN) 4.0, nếu DN 
không có sự đầu tư, chính sách 
đổi mới công nghệ, có thể sẽ bị 
đào thải. Tuy nhiên, theo khảo sát 
của Bộ Công Thương và Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP) thực hiện với 2.659 DN 
thuộc 18 nhóm ngành công 
nghiệp về độ sẵn sàng tiếp cận 
với CMCN 4.0 có tới 82% các DN 
đang ở vị trí mới nhập cuộc, 61% 
còn đứng ngoài cuộc và 21% DN 
mới bắt đầu “nhập cuộc”.

KHẮC PHỤC RÀO CẢN
Tiến sĩ Nguyễn Quân - Chủ 

tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - 
cho rằng, trong quá trình chuyển 
đổi số, DN cần quan tâm cân nhắc 
lựa chọn sản phẩm, công nghệ 
phù hợp. Sau khi lựa chọn, DN 
cần số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu 
cho hoạt động và chuẩn bị nguồn 
nhân lực cho chuyển đổi số…

Theo nhiều chuyên gia, khi 
thực hiện hoạt động đầu tư đổi 
mới công nghệ, DN cần tiến hành 
điều tra, nghiên cứu kỹ tính năng 
kỹ thuật cũng như mức độ tối tân 
của công nghệ sắp đầu tư. Đồng 
thời, nếu thiếu vốn đầu tư, DN 
nên thực hiện giải pháp tình thế 

là đổi mới có trọng điểm. Tính 
trọng điểm của hoạt động đầu tư 
thể hiện ở chỗ: DN chỉ đổi mới với 
những công nghệ chủ chốt mang 
tính “sống còn” đối với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tránh đầu 
tư dàn trải, tràn lan.

Theo ông Trần Việt Hòa - 
Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ Công 
Thương), hiện nay, các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động 
đầu tư đổi mới công nghệ, ứng 
dụng công nghệ cao đang tạo cơ 
hội bình đẳng cho tất cả các DN 
có nhu cầu đầu tư để nâng cao 
trình độ và hiệu quả sản xuất. 
Trong thời gian tới, các DN sẽ 
được tiếp cận nhiều chính sách 
ưu đãi minh bạch, công bằng, cởi 
mở hơn nữa với định hướng của 
Đảng và Chính phủ trong việc 
nâng cao năng lực tiếp cận với 
cuộc CMCN 4.0.

Nguồn: Báo Công Thương 

 Sản xuất thông minh là xu thế tất yếu

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ:  
VỐN KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG BIỆN PHÁP 
HÀNG ĐẦU GIÚP DOANH 
NGHIỆP (DN) NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM, TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH 
TRANH CŨNG NHƯ TẠO DỰNG 
VỊ THẾ BỀN VỮNG TRÊN THỊ 
TRƯỜNG. TUY NHIÊN, ĐỂ GIẢI 
BÀI TOÁN ĐỔI MỚI CÔNG 
NGHỆ, VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG 
PHẢI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH.
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Với những tính năng hỗ trợ 
cho phòng, chống dịch 
của ứng dụng, Thủ tướng 
Chính phủ đã giao Bộ 

Thông tin và Truyền thông (TT 
và TT) phối hợp Bộ Y tế, UBND 
các tỉnh triển khai nhanh nhất 
việc đề nghị người dân cài đặt 
ứng dụng trên điện thoại thông 
minh. Khi có một ca nhiễm bệnh, 
lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng 
cho biết người dùng đã từng 
tiếp xúc với người này hay chưa 
nếu cả hai đều dùng ứng dụng 
Bluezone. Vì vậy, càng nhiều 
người cài đặt Bluezone thì hiệu 
quả cảnh báo càng cao. 

Tuy nhiên, hiện ứng dụng 
này khá mới mẻ, cho nên nhiều 
người vẫn chưa biết đến để cài 
đặt. Thậm chí, không ít người 
đã tải nhầm một ứng dụng khác 
có tên “Bluzone” (gần giống 
với Bluezone), không phải là 
ứng dụng truy vết Covid-19 và 
không sử dụng tiếng Việt. Việc 
tải nhầm ứng dụng khiến cả đơn 
vị phát triển và người dùng đều 
bị ảnh hưởng; nhiều người đã 
vội vàng cho rằng ứng dụng khó 

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

ỨNG DỤNG BLUEZONE RA MẮT VÀO THÁNG 4-2020, NHƯNG GẦN ĐÂY SỐ 
LƯỢNG NGƯỜI SỬ DỤNG CŨNG TĂNG MẠNH (HƠN 15 TRIỆU LƯỢT TẢI ỨNG 
DỤNG) KHI DỊCH BÙNG PHÁT TRỞ LẠI TẠI TP ĐÀ NẴNG. THEO CÁC NHÀ PHÁT 
TRIỂN ỨNG DỤNG BLUEZONE, ỨNG DỤNG NÀY SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ 
BLUETOOTH NĂNG LƯỢNG THẤP VÀ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO, LÀ GIẢI PHÁP HIỆU 
QUẢ NHẤT HIỆN NAY TRONG VIỆC TRUY VẾT TIẾP XÚC. SAU KHI NGƯỜI DÙNG 
CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (SMARTPHONE), ĐIỆN 
THOẠI SẼ TỰ GHI NHẬN VÀO NHẬT KÝ THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP XÚC CỦA 
NGƯỜI DÙNG. TỪ ĐÓ, THIẾT BỊ CẢNH BÁO CHO NGƯỜI DÙNG NẾU TIẾP XÚC 
GẦN VỚI NGƯỜI NHIỄM COVID-19, GIÚP CƠ SỞ Y TẾ NHANH CHÓNG KHOANH 
VÙNG, CÁCH LY CÁC CA NGHI NHIỄM, NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA NHIỄM.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

sử dụng, không có tác dụng truy 
vết Covid-19 như giới thiệu. Theo 
các chuyên gia công nghệ, chỉ 
cần người dùng gõ đúng tên ứng 
dụng là “Bluezone” sẽ không gặp 
tình huống nêu trên.

Để các ứng dụng CNTT hữu 
hiệu trong phòng, chống dịch 
Covid-19, Bộ TT và TT đã đưa ra 
nhiều giải pháp tuyên truyền để 
các cơ quan, đơn vị phối hợp thực 
hiện nhằm triển khai nhanh chóng, 
thống nhất. Trong đó, đáng chú ý 
là giải pháp các cơ quan nhà nước 
yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động nếu có 
điện thoại thông minh thì phải 

cài đặt ứng dụng Bluezone. Chính 
quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, 
tổ dân phố đi từng nhà phát tờ rơi 
tuyên truyền hướng dẫn người 
dân cài đặt và sử dụng. Các cơ sở 
đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên 
có điện thoại di động thông minh 
cài đặt cho mình và cho người 
thân... Khách du lịch đến địa bàn 
cần nhận được ngay thông báo 
cài đặt Bluezone trên điện thoại… 
Ứng dụng này kết hợp với các ứng 
dụng khai báo y tế khác đang hoạt 
động ở Việt Nam sẽ trở thành hệ 
sinh thái truy vết rất cao.

Nguồn tin: Báo Nhân dân 
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TIN TỨC & SỰ KIỆNĐIỂM TIN KH&CN

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG  
XỬ LÝ TÍN HIỆU, VIỄN THÔNG VÀ ĐIỆN TOÁN (SIGTELCOM2020)

“Internet kết nối vạn vật và mạng truyền thông 
5G nhằm giảm thiểu thảm họa thiên nhiên và suy 
thoái môi trường” là chủ đề của hội thảo quốc tế 
lần thứ 4 về công nghệ tiên tiến trong xử lý tín hiệu, 
viễn thông và điện toán (SigTelCom2020) diễn ra 
vào ngày 28/8/2020 tại Trường Đại học Thủy lợi.

Đây là hội thảo được tổ chức thường niên kể 
từ năm 2017 nhằm hướng đến các vấn đề 
mang tính thời sự về lý thuyết, thuật toán và 

ứng dụng để xử lý tín hiệu, viễn thông và điện toán. 
Mục tiêu của SigTelCom2020 là tạo ra một diễn đàn 
giao lưu học thuật có uy tín để trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm và các kết quả nghiên cứu tiên tiến trong 
các lĩnh vực xử lý tín hiệu, viễn thông và điện toán. 
Hội thảo gồm phiên tổng quan và 4 phiên chuyên đề 
tập trung vào các chủ đề: hệ thống điện tử và điều 
khiển; công nghệ an toàn, bảo mật và điện toán; hệ 
thống và mạng viễn thông; kỹ thuật phần mềm, trí 
tuệ nhân tạo và ứng dụng. Hội thảo thu hút trên 
50 nhà khoa học đến từ 15 quốc gia/vùng lãnh thổ 

và 21 bài báo đã được ban tổ chức chọn trình bày 
tại SigTelCom2020. Hội thảo đã mở ra cơ hội quan 
trọng giúp các nhà khoa học trong lĩnh vực xử lý tín 
hiệu, viễn thông và điện toán cập nhật các kết quả, 
công nghệ mới nhất phục vụ cho các nghiên cứu cơ 
bản và ứng dụng trong thời gian tới nhằm ổn định 
tăng trưởng về dài hạn trên cơ sở giảm nhẹ thiên 
tai, duy trì môi trường bền vững, từ đó phục vụ hiệu 
quả phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia nói 
chung, Việt Nam nói riêng.

Nguồn: Tạp chí Khoa học  
và Công nghệ Việt Nam

Toàn cảnh Hội thảo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ khai trương 
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  
VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc, văn phòng Chính phủ (VPCP) 
đã tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin 
báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau một thời gian triển khai xây dựng, được sự 
đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, vào ngày 
19/8, lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo 

cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được tổ chức. 
Cùng ngày, dịch vụ công thứ 1.000 sẽ được tích hợp 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) sau hơn 
8 tháng vận hành.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung 
tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 
được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi 
mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ 
dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển 
sang dựa trên dữ liệu số.

Cổng DVCQG sau hơn 8 tháng vận hành đã kết 
nối với 18 bộ, cơ quan, 63 tỉnh, thành phố và 8 ngân 
hàng, trung gian thanh toán, đơn vị cung cấp dịch 
vụ ví điện tử; chuẩn bị tích hợp, cung cấp 1.000 
dịch vụ công trực tuyến; có gần 56,4 triệu lượt truy 
cập, hơn 220.000 tài khoản đăng ký; trên 14 triệu 
hồ sơ được đồng bộ trạng thái, trên 260.000 hồ sơ 
được thực hiện. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được 
khi thực hiện dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỷ 
đồng/năm, trong đó, Cổng DVCQG đóng góp trên 
6.700 tỷ đồng/năm.

Nguồn: Báo chính phủ
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HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 30

Thời gian: (Lịch mới) Từ 21/10 đến 24/10/2020

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

Quy mô dự kiến: 600 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc, thiết bị; Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; Xây dựng, 
vật liệu xây dựng; Đồ gỗ, trang thiết bị nội ngoại thất & thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp thời trang; Thực 
phẩm, đồ uống; Ngành và dịch vụ khác...

VIETNAM EXPO 2020 là Hội chợ Thương mại Tổng hợp có truyền thống lâu đời và quy mô lớn nhất tại 
Việt Nam. Do Bộ Công thương trực tiếp chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Sự kiện được đánh giá là một trong những 
hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương, đóng góp lớn vào chuỗi các 
chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư tại Việt Nam.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2020 - “30 năm đồng hành cũng Doanh nghiệp” sẽ là cơ hội để các 
doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, mở 
rộng và củng cố thị trường nội địa. Cùng với đó, các quốc gia tham dự sẽ có dịp tiếp cận với số lượng lớn các 
doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thị trường, trao đổi, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Quy mô dự kiến trong năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng trên 600 gian hàng, với chủ đề xuyên suốt “Vietnam 
Expo – Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” sẽ tiếp tục khẳng định là một cơ hội không thể bỏ 
qua đối với các doanh nghiệp trong nước đang trên đà xây dựng thương hiệu mạnh, nhằm phục vụ nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu, đồng thời là cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận công chúng 
một cách hiệu quả nhất. Cũng qua Vietnam Expo, khách hàng đối tác nước ngoài sẽ có thêm cơ hội để hiểu 
hơn về thị trường Việt Nam đang “chuyển mình không ngừng” trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa 
và kêu gọi thu hút đầu tư. 

Algerie, Ấn Độ, Campuchia, Canada, CH Armenia, CHLB Nga, Cuba, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Trung Quốc là các quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức có mặt tại Vietnam 
Expo thời điểm này, dự kiến Hội chợ năm nay sẽ thu hút các doanh nghiệp tham dự đến từ 20 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, cùng với đó là trên 21,000 lượt khách thương mại đến tham quan và làm việc trong thời gian 
4 ngày Hội chợ.

Trong năm 2019, Hội chợ có sự góp mặt của 513 doanh nghiệp trưng bày tại 603 gian hàng. Thu hút trên 
21,000 lượt khách, bao gồm 17,000 lượt khách tham quan thương mại và 4500 khách công chúng.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỆN  
VÀ NĂNG LƯỢNG 2020

Thời gian: (Lịch mới) Từ 05/11 đến 07/11/2020

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. 
Hồ Chí Minh.

Quy mô dự kiến: ~600 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Công nghệ và thiết bị điện; Sản phẩm điện công nghiệp, điện gia dụng; Sản 
phẩm, mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng; Vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; Các nguồn năng 
lượng mới..

VIETNAM ETE và ENERTEC EXPO là triển lãm chuyên ngành uy tín, chất lượng,.. được tổ chức thường 
niên từ năm 2007, có sự tham gia tích cực của đông đảo các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp hàng 
đầu trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Thông qua Triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam đã tìm hiểu và đổi mới về khoa học và công nghệ 
thiết bị ngành điện, phát triển các nguồn năng lượng mới, hướng tới sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các 
nguồn năng lượng để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Triển lãm 2019 quy tụ trên 500 gian hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt có sư tham gia 
các thương hiệu nổi tiếng: EVN (tài trợ chính), Điện Quang, ABB, Rạng Đông, Redsun,…tiếp tục là cầu nối 
xúc tiến thương mại hiệu quả, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ liên tục diễn ra các hội thảo chuyên ngành; Chương trình kết nối giao 
thương B2B; Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại: Tham quan, làm việc trực tiếp với 
các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

     SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHÔNG TIN CÔNG NGHỆ

LẦN ĐẦU TIÊN TÁI TẠO NHANH VIRUS SARS-COV-2 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NẤM MEN

Phương pháp này rất có ý nghĩa trong bối cảnh 
các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang 
tìm nhiều cách tổng hợp và kiểm tra các mẫu 
virus corona, tìm thuốc kháng virus và phát 

triển vaccine càng nhanh càng tốt. Và trong tương 
lai, phương pháp được phát triển ở Bern cũng có thể 
được sử dụng để chống lại các loại virus có khả năng 
lây nhiễm cao khác.

Nhóm tác giả công bố “Rapid reconstruction of 
SARS-CoV-2 using a synthetic genomics platform” 
[Tái tạo nhanh virus SARS-CoV-2 bằng cách sử dụng 
nền tảng gene tổng hợp] đã tái tạo thành công virus 
SARS-CoV-2 từ DNA tổng hợp (axit deoxyribonucleic). 
Các bản sao DNA có chứa các đoạn của bộ gene 
coronavirus đã được đưa vào các tế bào nấm 
men  Saccharomyces cerevisiae  và được ghép thành 
một bản sao virus hoàn chỉnh.

“Dựa trên nền tảng này, chúng tôi có thể sắp 
xếp và khôi phục được virus SARS-CoV-2 tổng hợp 
chỉ trong vòng 1 tuần sau khi có các đoạn DNA tổng 
hợp”, các tác giả viết trong bài báo trên Nature. Hệ 
thống tế bào nấm men cũng được phát triển ở ĐH 
Bern từ trước đó - đây là lần đầu tiên được chứng 
minh giá trị để cấy ghép các đoạn gene coronavirus 
trong tình hình dịch bệnh. 

Phương pháp mới này không chỉ tái tạo ra 
SARS-CoV-2 mà còn cho phép tạo ra các bản sao 
các virus mới và lây lan nhanh khác nhau thuộc họ 
Coronaviridae, Flaviviridae và Paramyxoviridae. 
“Chúng tôi đã tối ưu hóa hệ thống này để cho phép 
nhân bản coronavirus và các loại virus khác một cách 
nhanh chóng”, giáo sư Jörg Jores, Viện Vi khuẩn thú y 
tại ĐH Bern cho biết.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trên Nature 
và bản thảo trên hệ thống truy cập mở Biorxiv.org 
đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Nhiều 
công ty và các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng đã 
đề nghị nhóm nghiên cứu thử nghiệm cách tác nhân 
chống virus trên các bản sao virus mà nhóm tạo ra. 

TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
Trong phương pháp của nhóm nghiên cứu này, 

NHÓM TÁC GIẢ, GỒM TÁC GIẢ THỨ NHẤT NCS TRẦN 
THỊ NHƯ THẢO, 2 TÁC GIẢ LIÊN HỆ LÀ GS JOERG 
JORES VÀ GS VOLKER THIEL, ĐỀU Ở ĐH BERN, THỤY SĨ 
ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ NATURE MỘT PHƯƠNG 
PHÁP MỚI, TÁI TẠO THÀNH CÔNG VIRUS CORONA 
VÀ MỘT SỐ HỌ VIRUS KHÁC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG 
NẤM MEN.

Quy trình tái tạo virus sử dụng TAR, ảnh trong bài 
báo nghiên cứu của nhóm tác giả.

các mảnh của bộ gene coronavirus được tạo ra từ 
DNA tổng hợp và sau đó được ghép lại trong các 
tế bào nấm men bằng cách sử dụng một quá trình 
được gọi là kỹ thuật tái tổ hợp liên kết- chuyển đổi 
(Transformation-associated recombination - TAR). 
Kỹ thuật này gắn các phần bộ gene virus vào những 
vị trí cụ thể trong bộ gene của nấm men. Kết quả 
là tạo ra được một nhiễm sắc thể nấm men nhân 
tạo mà trong đó lưu trữ thông tin di truyền của 
virus. RNA của virus sau đó được sản xuất trong ống 
nghiệm (không có tế bào nấm men) sử dụng chất 
xúc tác T7 RNA polymerase. 

Để xem liệu nền tảng tổng hợp gene có thể áp 
dụng được cho các virus trong họ coronavirus hay 
không và liệu nó có thể dùng để gây đột biến nhanh 
hay không, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một 
thí nghiệm tương tự, sử dụng virus MERS-CoV, một 
số chủng coronavirus và những virus họ khác như 
virus Zika, virus hợp bào hô hấp RSV ở người. Họ đã 
dòng hóa thành công các bộ gen virus này trong 
nấm men, bất kể nguồn virus, mẫu axit nucleic hay 
số lượng đoạn DNA.

“Nói chung, các kết quả này chứng minh rằng 
nền tảng tổng hợp gene này cung cấp những tiến 
bộ kỹ thuật để nhanh chóng tạo ra các dòng phân 
tử vô tính của RNA virus khác nhau, bằng cách sử 
dụng nguyên liệu ban đầu là các virus phân lập, 
DNA nhân bản, DNA tổng hợp hoặc các mẫu lâm 
sàng.”

Một ưu điểm chính của hệ thống nhân bản dùng 
phương pháp TAR là bộ gene của virus có thể phân 
chia thành ít nhất 19 mảnh chồng nhau và được 
ghép lại với hiệu quả vượt trội, các tác giả nói thêm.

Nguồn: Theo tạp chí Tia Sáng
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        THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

NHỮNG SẢN PHẨM ĐỘT 
PHÁ

Các nhà khoa học đã thiết kế 
các mô đun ĐMT đa dạng nhằm 
dễ dàng áp dụng NNCNC ở mọi 
lúc, mọi nơi. Các mô đun ĐMT 
được thiết kế theo 3 tuýp: mô đun 
tuýp A được thiết kế đáp ứng với 4 
kịch bản có thể xảy ra trong thực 
tế và đảm bảo luôn hoạt động tốt: 
khi thừa công suất sẽ đẩy bán vào 

lưới cho Tổng Công ty Điện lực 
Việt Nam (EVN); khi hệ tồn trữ đầy 
sẽ đẩy bán vào lưới cho EVN; khi 
mưa liên tục sẽ dùng điện lưới hỗ 
trợ và khi mất nguồn lưới thì tách 
ra thành lưới mini độc lập. Mô đun 
tuýp B hoạt động bám theo điện 
lưới quốc gia, khi điện lưới có sự 
cố, nó cũng ngừng hoạt động. Với 
thiết kế này, giá thành của loại mô 
đun tuýp B giảm 30% so với tuýp 

A. Nó được ứng dụng phục vụ 
khu du lịch sinh thái trong “Quần 
thể văn hóa - du lịch NNCNC-ĐMT 
Tâm Trà”. Mô đun ĐMT tuýp C 
được thiết kế như một mạng lưới 
độc lập với ưu điểm nổi bật là tận 
dụng mọi nguồn năng lượng sẵn 
có tại mọi nơi, mọi lúc. Nó còn đáp 
ứng nhu cầu về điện cho mọi địa 
điểm, kể cả những nơi mà điện 
lưới quốc gia không thể đáp ứng.

ỨNG DỤNG MÔ ĐUN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
ĐIỆN MẶT TRỜI (NNCNC-ĐMT)  
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP SẠCH 

VÀ DU LỊCH SINH THÁI  
DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ ĐUN NNCNC-ĐMT PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH VÀ DU LỊCH SINH THÁI TẠI TỈNH LÀO 
CAI - TÂY BẮC” CÓ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN LÀ XÂY DỰNG CÁC MÔ ĐUN 
NNCNC SỬ DỤNG TỐI ƯU ĐMT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ TIỂU KHÍ HẬU 
(CHIẾU SÁNG, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM…), HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM 
(PHUN SƯƠNG, NHỎ GIỌT…) NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VÀ 
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LED HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP NHẰM PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH. DỰ ÁN NÀY ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN LINH DƯƠNG (LÀO CAI) - MỘT DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ 
CHẾ BIẾN CHÈ LỚN Ở LÀO CAI.

Hệ thống PMT 10 kWp lắp đặt 6-2015 tại Nhà máy chè Tâm Trà và trên đồi chè Linh Sơn.
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Các nhà khoa học cũng xây 
dựng hệ thống bơm ĐMT tự 
hành không ắc quy. Hệ thống 
này có chi phí đầu tư ban đầu 
thấp, thời gian hoàn vốn nhanh, 
hoạt động tự động và không 
cần bảo trì nhiều trong suốt thời 
gian sử dụng. Hệ thống sản sinh 
điện năng nhiều hơn 5-6% so với 
pin mặt trời truyền thống và có 
thể sản sinh điện dưới ánh sáng 
yếu, có mây che. Một sản phẩm 
khác của ĐMT là đèn đường LED-
ĐMT và gió tự bật/tắt theo tín 
hiệu mặt trời. Không chỉ tự bật 
sáng đèn LED lúc hoàng hôn và 
tắt lúc bình minh, tùy theo nhu 
cầu, người sử dụng còn có thể 
lập trình điều khiển tiết giảm độ 
sáng theo nhu cầu và cài đặt thời 
gian, đồng thời thiết kế thời gian 
dự trữ điện 2-3 ngày phòng khi 
gặp thời tiết xấu. Thời gian chiếu 
sáng mỗi ngày 12 giờ, có chế độ 
thông minh tự giảm cấp độ sáng 
theo thời gian hoặc theo mật độ 
lưu thông trên đường.

Ngoài các sản phẩm trên, còn 
có sản phẩm đèn LED nhằm kích 

thích sinh trưởng của cây trồng 
với các ưu điểm nổi bật: cường 
độ chiếu sáng của đèn LED có thể 
thay đổi trên dải rộng bằng cách 
thay đổi điện áp và công suất mà 
gần như không thay đổi phổ của 
đèn. Bằng cách điều khiển độc 
lập các đèn LED đơn sắc, ta có thể 
tạo ra được ánh sáng phù hợp với 
chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, 
từ đó chủ động được năng suất 
và chất lượng của sản phẩm.

HIỆU QUẢ BỀN VỮNG
Theo dự án, công suất lắp đặt 

của hệ thống ĐMT tại Linh Dương 
là 100 kWp. Trong đó, 10 kWp PMT 
sẽ được phát cục bộ dùng trong 
hệ thống bơm ĐMT và chuỗi 42 
cây đèn đường hoạt động độc lập. 
Tổng công suất 90 kWp còn lại sẽ 
được sử dụng cho 3 mô đun ĐMT 
tuýp A, B, C và bám vào mạng lưới 
điện quốc gia. 

Lợi thế lớn nhất của công 
nghệ ĐMT ở chỗ đây là nguồn 
năng lượng tái tạo, ổn định lâu 
dài. Điện phát trực tiếp từ nguồn 
năng lượng mặt trời có tính bền 
vững, không chịu bất kỳ tác động 

nào vì sự khan hiếm nhiên liệu 
trên thị trường. Các tấm pin mặt 
trời không gây ô nhiễm, không 
ảnh hướng tới môi trường và chi 
phí vận hành bảo dưỡng ĐMT 
không đáng kể. Sản lượng ĐMT/
vòng đời của toàn hệ thống đạt 
4.299.056 kWh, giảm phát thải 
tương đương 80.000 tấn CO2, 
cho phép giảm nhập khẩu 10.000 
tấn than, tương đương với trồng 
700.000 cây xanh hoặc giảm bớt 
lượng khí thải của 2.500 xe ô tô.

Sự thành công của dự án 
chính là lời giải cho vấn đề điện 
năng cho nông nghiệp của tỉnh 
Lào Cai nói riêng và các tỉnh khác 
thuộc khu vực Tây Bắc nói chung, 
đồng thời là minh chứng sống 
động cho hiệu quả của NNCNC. 
Các nhà khoa học hy vọng kết 
quả của dự án sẽ sớm được áp 
dụng và nhân rộng ở Tây Bắc và 
lan tỏa ra các tỉnh thành khác 
trong cả nước.

Nguồn: Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ Việt Nam
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MÁY SÁT KHUẨN TAY TỰ ĐỘNG
MỘT NHÓM CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU THUỘC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ 
MICO-NANO (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) ĐÃ NGHIÊN CỨU, 
CHẾ TẠO VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG MÁY SÁT KHUẨN 
TAY TỰ ĐỘNG BƠM DUNG DỊCH NHẰM KHÁC 
PHỤC NHỮNG BẤT CẬP VỀ VIỆC SÁT KHUẨN THỦ 
CÔNG (SỬ DỤNG LỌ DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT 
KHUẨN).

Điểm đặc biệt của máy sát khuẩn tay tự động 
này là tích hợp nhiều tính năng thân thiện với 
người sử dụng như: khi có người đi tới, máy tự 
động phát ra lời nhắc mọi người rửa tay; khi 

rửa chỉ cần xòe 2 bàn tay ra, đưa vào buồng sát 
khuẩn, máy sẽ sử dụng 4 vòi phun tự động phun 
dung dịch sát khuẩn lên bề mặt da tay và tự động 
ngắt khi đã phun đủ dung lượng tối ưu theo kết quả 
thí nghiệm về khả năng sát khuẩn. Điều này đảm 
bảo tiết kiệm dung dịch, đảm bảo chắc chắn khả 
năng sát khuẩn, tránh được việc dùng tay ấn trực 
tiếp vào các chai sát khuẩn để lấy dung dịch/gel sát 
khuẩn (nguy cơ lây nhiễm). 

Thiết bị được tích hợp trên 1 chân đế chắc chắn, 
di chuyển được và rất phù hợp đặt tại sảnh các công 
sở, cơ quan, khách sạn… Thiết bị cũng được thiết kế 
buồng đựng dung dịch tương đối lớn để đảm bảo 
máy có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày mới 
phải tiếp thêm dung dịch sát khuẩn. Máy cũng phát 
cảnh báo khi dung dịch cạn để người quản lý bổ 
sung dung dịch.

Nguồn: Phòng Thí nghiệm Trọng điểm  
Công nghệ Mico-Nano (Trường Đại học  

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

        THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

GIẤY CHỐNG THẤM DẦU MỠ  
DÙNG CHO BAO GÓI THỰC PHẨM KHÔ

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.

Giấy chống thấm dầu mỡ 
do Viện sản xuất có chất lượng 
tương đương với tiêu chuẩn của 
Liên bang Nga (GOST 1760:2014) 
và tiêu chuẩn của Ấn Độ (IS 

6622:1972 Reaffirmed 1999), 
đảm bảo các yêu cầu về an toàn 
vệ sinh thực phẩm.

  Nguồn: Viện Công nghiệp 
giấy và Xenluylo

Sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm khô
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Nhằm xây dựng công nghệ 
sản xuất isomaltulose từ 
đường mía bằng chủng tái 
tổ hợp an toàn, năm 2016, 

Bộ Công Thương đã giao cho Viện 
Công nghiệp Thực phẩm thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất enzyme sucrose 
isomerase tái tổ hợp và ứng dụng 
trong công nghiệp chế biến 
isomaltulose từ đường mía”, 
thuộc Đề án Phát triển và ứng 
dụng công nghệ sinh học trong 
lĩnh vực công nghiệp chế biến 
đến năm 2020.

Với mục tiêu tạo enzyme 
sucrose isomerase tái tổ hợp 
và ứng dụng trong chuyển 
hóa đường mía thành đường 

isomaltulose có giá trị thương 
mại cao phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
nội địa và xuất khẩu, nhóm thực 
hiện đề tài đã nghiên cứu tạo các 
gen mã hóa sucrose isomerase 
và chủng tái tổ hợp sucrose 
isomerase; xây dựng quy trình 
công nghệ và mô hình thiết bị sản 
xuất sucrose isomerase tái tổ hợp 
với quy mô 300 l/mẻ, quy trình 
sản xuất isomaltulose từ đường 
mía và mô hình thiết bị sản xuất 
isomaltulose với quy mô 200 kg/
mẻ. Sau đó tiến hành sản xuất 
enzyme sucrose isomerase hoạt 
tính đạt 1000 U/mk và hàng trăm 
kg đường isomaltulose đạt độ tinh 
khiết trên 95%, đáp ứng các chỉ 
tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Hiện tại, công nghệ này đã được 
chuyển giao cho Công ty TNHH 
Việt Pháp để thử nghiệm sản 
xuất siro chứa isomaltulose. 
Sản phẩm thử nghiệm chứa 
isomaltulose, mang hương vị dứa 
và vị chanh leo được sản xuất sử 
dụng các nguyên liệu gồm nước, 
isomaltulose, nước ép hoa quả, 
hương tổng hợp (chanh leo, cam), 
chất điều chỉnh acid (E330), chất 
làm dầy (E466), chất chống oxy 
hóa (E300), phẩm màu tự nhiên. 
Dịch có độ sánh vừa phải và phù 
hợp để sử dụng khi pha loãng 
2-3 lần. Sản phẩm có màu sắc và 
hương tự nhiên, có vị ngọt mát.

Nguồn: Viện Công nghiệp 
Thực phẩm 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ISOMALTULOSE  
TỪ ĐƯỜNG MÍA

ĐƯỜNG CHỨC NĂNG ISOMALTULOSE ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ 
MỘT SỰ THAY THẾ HỢP LÝ CHO ĐƯỜNG MÍA (SUCROSE) 
BỞI RẤT NHIỀU ƯU ĐIỂM NHƯ KHÔNG GÂY SÂU RĂNG, 
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THẤP, KHÔNG BỊ LÊN MEN BỞI 
PHẦN LỚN CÁC VI KHUẨN VÀ NẤM MEN…

Sản phẩm đường isomaltulose do đề tài sản xuất.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

Về khả năng gọi vốn, nguồn 
đầu tư vào các DNKNST của 
Việt Nam chủ yếu đến từ 
các quỹ đầu tư KNTS, các 

tập đoàn lớn, các tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh và nhà đầu tư 
thiên thần. Nhìn chung, việc huy 
động vốn, kêu gọi đầu tư của các 
DNKNST đang diễn ra ngày càng 
sôi động ở Việt Nam. Đồng thời, 
số lượng thương vụ đầu tư vào 
Việt Nam đang gia tăng, song số 
lượng thương vụ dưới 1 triệu USD 
chiếm phần lớn. Số lượng thương 

vụ nhận được đầu tư với số vốn 
hơn 10 triệu USD còn rất ít. Số 
lượng thương vụ M&A còn rất 
nhỏ. Chưa có DNKHST nào tiến 
hành IPO.

2. Định hướng phát triển 
DNKNST tại Việt Nam

2.1. Nâng cao số lượng và 
chất lượng DNKNST

Để nâng cao số lượng và chất 
lượng DNKNST, Thủ tướng chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban 
hành Nghị định số 13/2019/NĐ-

CP về doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, trong đó đưa ra 
nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp 
này. Theo đó, các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ được Sở Khoa học và 
Công nghệ và Cục phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ 
cấp giấy chứng nhận khoa học 
và công nghệ sẽ được hưởng 
các quyền lợi, được miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp trong 
vòng 4 năm và giảm 50% số 

HIỆN NAY, HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM ĐANG PHÁT TRIỂN 
MẠNH MẼ. ĐIỀU NÀY THỂ HIỆN Ở SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
TRONG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP. THEO THỐNG KÊ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 
CẢ NƯỚC HIỆN CÓ 600,000 DOANH NGHIỆP, TRONG ĐÓ CÓ KHOẢNG 3,000 DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO. DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THỂ HIỆN THÔNG 
QUA TRÌNH ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHỨ KHÔNG QUÁ PHỤ THUỘC VÀO SỐ LƯỢNG VỐN 
BAN ĐẦU LỚN. TẠI VIỆT NAM, NĂM 2018, DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ 
PHÁT TRIỂN CHIẾM 6,23%. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA RẰNG, ĐẠI BỘ PHẬN CÁC DOANH NGHIỆP 
CHƯA QUAN TÂM ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ. TUY 
NHIÊN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2019, CÁC LĨNH VỰC ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LỰA CHỌN KHỞI NGHIỆP SẼ TẬP TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC CÔNG 
NGHỆ TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ LỮ HÀNH, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, CHATBOT, INTERNET VẠN VẬT, 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TẬP HỢP DỮ LIỆU LỚN THEO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0.

Ảnh minh họa
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thuế phải nộp trong 9 năm tiếp 
theo. Miễn giảm tiền thuê đất, 
theo quy định của pháp luật 
về đất đai. Về ưu đãi tín dụng, 
doanh nghiệp sở hữu tài sản thế 
chấp sẽ được các quỹ hỗ trợ của 
Nhà nước cho vay với lãi suất ưu 
đãi, hoặc hỗ trợ lãi suất vay ngân 
hàng tối đa 50%. Các dự án khả 
thi thậm chí sẽ được bảo lãnh để 
vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, sẽ 
được hưởng nhiều ưu đãi khác 
liên quan đến thuế xuất nhập 
khẩu, được miễn phí dịch vụ khi 
sử dụng máy móc, trang thiết bị 
tại các phòng thí nghiệm, các cơ 
sở ươm tạo công nghệ của Nhà 
nước. Sau này, nếu quá trình đầu 
tư, nghiên cứu đạt hiệu quả, nhà 
nước có thể hỗ trợ đầu tư kinh 
phí cho doanh nghiệp, thậm chí 
cân nhắc mua lại kết quả nghiên 
cứu đó.

2.2. Tạo điều kiện trao đổi và 
đổi mới công nghệ cho DNKHST 
và mở rộng quy mô vốn

Chính phủ cần rút ngắn thủ 
tục hành chính để doanh nghiệp 
được công nhận nằm trong diện 
ưu đãi, cắt giảm chi phí đăng ký 
quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký kinh 
doanh.

Nhà nước cần nâng cao cơ sở 
hạ tầng trực tuyến và trực tiếp 
như tạo ra các cơ chế để tăng 
cường hợp tác giữa các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, xây dựng 
nền tảng cho việc tìm kiếm đối 
tác, nền tảng giao tiếp và các 
sự kiện, cổng thông tin ảo. Bên 
cạnh đó, cần xây dựng cơ sở dữ 
liệu của bên yêu cầu, tạo lập các 
vườn ươm doanh nghiệp có chất 
lượng, đầu tư các khu công nghệ 
cao, không gian công cộng cho 
mạng lưới liên kết và làm việc 
nhóm, cần tăng cường trao đổi 
kiến thức và chia sẻ bằng cách 
hợp tác giữa các tổ chức giáo 
dục và khởi nghiệp, viện nghiên 
cứu và khu công nghiệp, chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong 
môi trường kinh doanh, chia sẻ 

và hợp tác với các doanh nghiệp 
nước ngoài. Ngoài ra, Chính phủ 
cần tiến hành các biện pháp thúc 
đẩy nhanh việc triển khai chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia 
và hoạt động của Quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia, hướng vào 
các hoạt động phục vụ các lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao 
và công nghiệp phụ trợ nhằm hỗ 
trợ tốt nhất về môi trường công 
nghệ cho DNKNST.

Để giúp doanh nghiệp gọi 
vốn, Nhà nước cần phát triển 
các tổ chức trung gian giúp cho 
doanh nghiệp gọi vốn từ cộng 
đồng, gắn các dự án với doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng 
người ủng hộ. Bên cạnh đó, nếu 
như Startup Việt được cho phép 
chào bán chứng khoán ra công 
chúng (IPO) khi chưa sinh lời 
sẽ là một thuận lợi cho doanh 
nghiệp huy động được vốn từ 
công chúng.

Nguồn: Tạp chí công thương
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Để tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa 
trường đại học và doanh nghiệp nhằm nâng 
cao hiệu quả của hoạt động khoa học và 
công nghệ, một số giải pháp đã được đưa ra:

Một là,  để các công trình nghiên cứu có hiệu 
quả ứng dụng được các DN chấp nhận, trước hết 
cần phải nhân rộng hơn nữa phong trào nghiên 
cứu khoa học theo chiều sâu. Muốn vậy, vừa phải 
tạo động cơ, vừa bắt buộc giảng viên tham gia vào 
các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hai là, trước khi phê duyệt một đề tài nghiên cứu 
ứng dụng (những đề tài cơ sở trọng điểm, đề tài cấp 
cao có nguồn kinh phí lớn), Nhà trường nên yêu cầu 
tư liệu đánh giá nhu cầu thị trường về công nghệ, giải 
pháp… do tác giả hoặc là đặt hàng cho một cơ quan 
nghiên cứu thị trường độc lập thực hiện.

Ba là, mời các nhà quản lý DN có uy tín tham 
gia hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa 
học ở những lĩnh vực có liên quan: Tăng cường sự 
tham gia của giới DN vào quá trình đánh giá kết 
quả nghiên cứu ứng dụng của nhà trường.

Bốn là, tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa 
Nhà trường và các hiệp hội DN như Phòng Công 
nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI), Hội DN, Hội 
Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, các hiệp hội 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP, 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TRONG BỐI CẢNH THẾ GIỚI ĐANG DIỄN RA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, YẾU TỐ CỐT 
LÕI CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LÀ ĐÀO TẠO GẮN LIỀN VỚI YÊU CẦU 
THỰC TIỄN, ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU CỦA XÃ HỘI. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 
GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XEM LÀ YÊU CẦU QUAN TRỌNG ĐƯỢC 
ĐẶT RA. VÀ MỘT TRONG NHỮNG MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC. THỜI 
GIAN QUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐÃ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG HỢP TÁC VỀ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN VÀ ĐÃ CÓ MỘT SỐ THÀNH 
CÔNG NHẤT ĐỊNH TRÊN MỘT SỐ MẶT HOẠT ĐỘNG NHƯ TỔ CHỨC CUỘC THI “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
TRONG KINH DOANH” DO CÂU LẠC BỘ “NHÀ DN TƯƠNG LAI” CỦA KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH 
DOANH TỔ CHỨC; THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
GẮN LIỀN VỚI CÁC DN; TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI THẢO CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC 
DN;  CÁC TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG VỚI VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI GẮN KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 
RÈN NGHỀ, THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÀ KHOA HỌC VÀ SINH VIÊN 
TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG.

ngành nghề… Hàng năm nên có sự phối hợp giữa 
nhà trường và các đơn vị này, một mặt nhà trường 
cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm khoa học 
công nghệ của cán bộ giảng viên trong trường đến 
DN. Mặt khác, các DN có thể xác định nhu cầu và 
đặt hàng với nhà trường về những yêu cầu trong cải 
tiến công nghệ, nghiên cứu sản phẩm hay đề xuất 
giải pháp quản lý, kinh doanh…

Năm là, nhà trường, các khoa cần có kế hoạch 
tăng cường xây dựng mạng lưới cựu sinh viên nhất 
là cựu sinh viên doanh nhân. Coi đây là cầu nối giữa 
nhà trường và DN trong việc tăng cường hợp tác 
giữa nhà trường và DN nói chung và hợp tác về 
khoa học công nghệ nói riêng.   

Nguồn: Tạp chí Tài chính
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Trồng răng implant ứng dụng công nghệ xử lý 
bề mặt implant kiểu SLA (Sand-blasted, Large 
grit, Acid-etched) cho khả năng tích hợp 
xương cao vượt trội, kể cả trong các trường 

hợp mật độ và số lượng xương thấp.

SLA là công nghệ xử lý bề mặt, một phần của 
chu trình sản xuất trụ implant, được FDA và CE 
chứng nhận.

Công nghệ xử lý bề mặt SLA gồm:

+ Quá trình thủy phân axit: Bề mặt implant được 
tạo ra thành dạng cấu trúc “rặng san hô” với hệ 
thống “hốc”, “hang” giống với xương người

+ Sau đó, một bề mặt Ti-6Al-4V + AS có cấu trúc 
đặc biệt giống với xương người, bao bọc bên ngoài 

trụ Implant, có tính năng dẫn tạo xương và cảm ứng 
sinh xương. 

Ưu điểm của công nghệ này cho phép độ tích 
hợp xương nhanh chóng chỉ 6 tuần là ổn định, vững 
chắc, giúp việc trồng răng implant diễn ra An toàn, 
Không đau, ngăn tiêu xương tối đa và cảm biến thức 
ăn tốt hơn. Từ đó giúp nâng cao chất lượng điều trị 
bệnh lý răng miệng cho người mất răng.

Tại buổi ký kết chuyển giao công nghệ, hai bên 
đã bàn bạc rất nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc 
tổ chức đào tạo, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm 
và thực hiện điều trị thực tế cho các trường hợp cấy 
ghép implant. 

Nguồn: Công ty Nha khoa Quốc tế Alisa

NHA KHOA ALISA KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
VỚI BIOTEM IMPLANT

NGÀY 25/7/2020 VỪA QUA, NHA KHOA ALISA ĐÃ CHÍNH 
THỨC KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRỒNG RĂNG 
IMPLANT VỚI HÃNG BIOTEM (THƯƠNG HIỆU TRỤ IMPLANT 
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐẾN TỪ HÀN QUỐC) +- ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ SLA XỬ LÝ BỀ MẶT, RÚT NGẮN THỜI GIAN TÍCH 
HỢP XƯƠNG.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Lễ Ký kết chuyển giao công nghệ Implant tại Nha khoa Alisa
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Công nghệ chào bán

HỆ THỐNG THU HỒI LẠNH VÀ SỬ DỤNG 
KHÍ THIÊN NHIÊN ĐƯỢC HÓA LỎNG (LNG) 
KHÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG VÀ HIỆU QUẢ CAO

Tổng quan về công nghệ

So với việc đốt cháy dầu diesel, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là một loại nhiên liệu sạch gây lạnh. Đó 
là một giải pháp hấp dẫn được sử dụng để làm nhiên liệu động cơ trong ngành du lịch trên biển, xà lan, tàu 
sông cũng như một số xe tải hạng nặng. Trước khi bị đốt cháy, LNG sẽ được hóa hơi và làm nóng đến nhiệt 
độ môi trường từ -162°C, giải phóng 860 kJ/kg công suất làm lạnh có trong LNG. Đây là giải pháp hợp lý 
để trích xuất và tái sử dụng công suất làm lạnh để tiết kiệm công suất trục của động cơ. Hệ thống thu hồi 
và sử dụng khí thiên nhiên được hóa lỏng không bị đóng băng có thể được sử dụng trên sàn các tàu chạy 
bằng nhiên liệu LNG quy mô lớn và trung bình. Chất làm mát trung gian được sử dụng để chiết xuất và vận 
chuyển khả năng làm lạnh từ LNG đến không gian làm lạnh. Nhiệt độ làm lạnh có thể được kiểm soát và 
điều chỉnh trong phạm vi từ -60°C đến 10°C liên tục để đáp ứng nhiều dịp làm mát khác nhau như làm lạnh 
khoang đông lạnh, kho lạnh, lái xe và cabin. Công nghệ này có nhiều lợi ích nổi bật như tiết kiệm chi phí, 
bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, giúp nâng cao năng lực của đất nước trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đặc điểm công nghệ & thông số kỹ thuật

Hệ thống thu hồi và sử dụng khí nhiên liệu được hóa lỏng không cần làm lạnh có thể được sử dụng trên 
sàn các tàu chạy bằng nhiên liệu LNG quy mô lớn và trung bình, và một số xe tải làm lạnh bằng nhiên liệu 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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LNG hoặc xe buýt lớn, vv. Nó cũng có thể được sử dụng để làm mát cho quá trình tách khí, khử mặn trên 
biển, tủ lạnh, và điều hòa không khí, vv. Những tính năng của công nghệ này:

•	 Không bị đóng băng, hiệu suất cao;

•	 Linh hoạt và đáng tin cậy, độ bền cao;

•	 Giám sát tự động, chế độ vận hành đa dạng;

•	 Thải ra ít cacbon, giúp bảo vệ môi trường.

Ứng dụng tiềm năng

Hệ thống thu hồi và sử dụng nhiên liệu hóa lỏng gây lạnh có thể được sử dụng trên sàn của các tàu 
chạy bằng nhiên liệu LNG quy mô lớn và trung bình, và một số xe tải làm lạnh bằng nhiên liệu LNG hoặc 
xe buýt lớn, vv. Nó cũng có thể được sử dụng làm mát để tách khí, khử mặn nước biển, tủ lạnh, và điều hòa 
không khí, vv.

Xu hướng và cơ hội thị trường

Khí thiên nhiên hóa lỏng sẽ là nhiên liệu quan trọng nhất trong tương lai cho các hệ thống giao thông 
đường biển và đường bộ. LNG phải được bốc hơi trước khi sử dụng và hệ thống thu hồi và sử dụng lạnh sẽ 
có thị trường tiềm năng to lớn để tiết kiệm nhiên liệu cho tàu và giảm lượng khí thải carbon dioxide trong 
ngành hàng hải.

Lợi ích cho khách hàng

Khả năng làm mát của LNG có thể được sử dụng để cung cấp làm mát cho hệ thống điều hòa không khí, 
các mặt hàng thực phẩm dễ hỏng, v.v., sẽ tiết kiệm khoảng 20% năng lượng của tàu so với sử dụng thêm 
thiết bị làm lạnh. Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1% có thể có nghĩa là tiết kiệm 50.000 đô la hàng năm 
cho một tàu sân bay cỡ trung và 300.000 đô la một năm cho một tàu container lớn. Nhân số này với 20, và 
khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon dioxide là rất lớn.

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/

HƯỚNG DẪN THỰC TẾ ẢO  
TĂNG CƯỜNG DI ĐỘNG (MARIM)

Tổng quan về công nghệ

Hệ thống sử dụng Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để cung cấp các hướng dẫn trực quan được sử 
dụng trong môi trường thực tế cho học viên. Huấn luyện viên được phép tạo các hướng dẫn AR này bằng 
trình chỉnh sửa do ứng dụng cung cấp. Một người dùng chỉ cần trỏ thiết bị của họ đến vị trí quan tâm để 
xem các hướng dẫn đó. Ứng dụng này có thể triển khai trên các thiết bị Android và nó sử dụng ARToolKit 
làm công nghệ theo dõi.
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Đặc điểm công nghệ & Thông số kĩ thuật

Trong công việc này, trình bày một hệ thống thực tế cho phép các thiết bị di động được sử dụng làm 
hướng dẫn sử dụng tương tác. Đặc biệt, có hai chế độ được cung cấp trong hệ thống, đó là chế độ chuyên 
gia / huấn luyện viên và thực tập sinh. Với các chuyên gia / biên tập viên huấn luyện, các chuyên gia thiết kế 
các hướng dẫn tương tác từng bước. Đối với mỗi bước, các chuyên gia chụp ảnh bằng cách sử dụng điện 
thoại / máy tính bảng và cung cấp các hướng dẫn trực quan như các vùng quan tâm, văn bản và hoạt hình 
hành động. Trong chế độ thực tập sinh, hệ thống sử dụng các thuật toán theo dõi và phát hiện đối tượng 
hiện có để xác định cảnh bước và truy xuất các hướng dẫn tương ứng sẽ được hiển thị trên thiết bị di động. 
Thực tập sinh sau đó làm theo hướng dẫn được hiển thị. Khi mỗi bước được thực hiện, học viên sẽ nhắc 
thiết bị tiến hành bước tiếp theo.

Ứng dụng tiềm năng

Công nghệ này có thể được sử dụng trong lĩnh vực sửa chữa và bảo trì trong các ngành công nghiệp 
nơi quy trình và con người luôn thay đổi. Huấn luyện viên có thể tạo và chỉnh sửa các bước hướng dẫn AR 
cho thiết bị vận hành.

Lợi ích cho khách hàng

Thực tập sinh có thể sử dụng các Hướng dẫn AR này mà không cần phải giải thích các hướng dẫn từ các 
bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng dày và cồng kềnh, điều này rất mắc lỗi. Những hướng dẫn thực tế ảo kịp thời 
này cũng sẽ giúp tiết công sức và thời gian cần thiết để đào tạo nhân viên mới. Huấn luyện viên cũng được 
phép tạo và chỉnh sửa các Hướng dẫn AR này mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào.

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/
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SÀN ĐIỆN TỬ TRÒ CHUYỆN THÔNG MINH 
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Tổng quan về công nghệ

Chúng tôi cung cấp sàn điện tử trò truyện thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động 
hóa việc thiết lập giao diện trò chuyện thông minh nhằm thu hút người dùng ngay lập tức.

Các chatbot truyền thống thường yêu cầu thiết lập các quy trình, quy tắc và ý định tẻ nhạt, làm cho việc 
này trở thành một bài toán tốn nhiều thời gian và tài nguyên để thiết lập và duy trì một chatbot với thông 
tin cập nhật và chi tiết.

Chúng tôi mong muốn giảm thời gian thiết lập bằng cách sử dụng  công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
(NLP) để tự động đọc và hiểu tài liệu và cho phép chatbot có thể trả lời các truy vấn của người dùng dựa 
trên nội dung hiện có.

Đặc điểm công nghệ & Thông số kĩ thuật

Cổng thông tin hành chính

•	 Tạo ngay lập tức nhiều ý định bằng cách tải lên các tệp excel (Câu hỏi thường gặp)

•	 Khả năng tạo ý định tiếp theo

•	 Tạo các nút menu chatbot bằng một cú nhấp chuột

•	 Tải lên tức thì bất kỳ URL và tài liệu và chatbot sẽ được đào tạo tự động với thông tin

•	 Tùy chỉnh nhiều tin nhắn chào mừng và dự phòng

 Giao diện trò chuyện

•  Có thể được truy cập bằng tiện ích web, có hoặc không có đăng nhập an toàn.

•  Tự động hiển thị hình ảnh và video trong giao diện trò chuyện

•  Cửa sổ trò chuyện hoàn toàn tùy biến 

Báo cáo

Báo cáo tức thời cung cấp phân tích thời gian thực về xu hướng sử dụng, nhật ký hội thoại, phản hồi của 
người dùng và vùng nâng cấp. 
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 Bảo mật

Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nền tảng của chúng tôi sử dụng nhiều lớp 
bảo vệ trên cơ sở hạ tầng phân tán, đáng tin cậy, đạt được bằng kiến trúc vi dịch vụ. Mọi quyền truy cập và 
truyền dữ liệu đều được mã hóa bằng giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

 Sao lưu và khả năng mở rộng

Để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa và khả năng mở rộng, giải pháp chạy nhiều phiên bản 
microservice với việc điều phối giải pháp để cung cấp các tính năng như tự động mở rộng, cân bằng tải và 
dễ bảo trì. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu của Wikipedia như một giải pháp dịch vụ đảm bảo thời 
gian chết bằng không, cùng với các chiến lược tinh xảo để sao lưu dữ liệu và sao chép dữ liệu.

Ứng dụng tiềm năng

Hỗ trợ khách hàng

Thu hút khách hàng của bạn thông qua trò chuyện 24/7. Cho dù đó là để hỗ trợ, yêu cầu bán hàng, 
thông tin sản phẩm và dịch vụ .... giải pháp này sẽ hỗ trợ bạn.

 Quản lí thông tin

Là người dùng của bạn quá tải thông tin? Đôi khi họ chỉ cần trò chuyện với ai đó để có câu trả lời cho 
câu hỏi của họ

Quảng cáo, giới thiệu

Mọi thứ không dễ dàng nếu là người mới. Hỗ trợ nhân viên mới trò chuyện với một người cố vấn ảo 
một cách nhanh nhất.

Trợ lý như một giáo viên

Mọi người đôi khi cần một chút giúp đỡ, cả trong và ngoài lớp học. Tạo cho các sinh viên một cuộc trao 
đổi thú vị để họ được giải đáp tất cả các câu hỏi.

Lợi ích cho khách hàng

Tiết kiệm thời gian

Nền tảng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI cho phép số hóa nội dung ngay lập tức trong vài phút.

 Tự động hóa

Cho phép triển khai lại các tài nguyên khỏi các tác vụ thông thường để thực hiện công việc có ý nghĩa 
hơn.

 Trải nghiệm thông qua khách hàng và hình ảnh thương hiệu

Trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao thông qua các tương tác nhất 
quán và liền mạch với chatbot của bạn.

 Sẵn sàng 24/7

Chatbot hoạt động 24/7.

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  
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CHẤT LÀM NGỌT HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN, 
ÍT CALO CHIẾT XUẤT TỪ SÂM CAU LÁ LỚN 

(CURCULIGO LATIFOLIA)
Tổng quan về công nghệ

Bệnh tiểu đường, béo phì và các bệnh rối loạn chuyển hóa khác tiếp tục là mối quan tâm trên toàn thế 
giới với nhiều người tìm kiếm chất ngọt thay thế để điều trị hoặc phòng ngừa. Chỉ riêng ở Malaysia, 3,5 triệu 
hoặc 17,5% công dân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Công nghệ này tạo ra một chất làm ngọt hoàn toàn tự nhiên, ít calo với các đặc tính chống tiểu đường 
và chống oxy hóa được thiết kế để thay thế đường, chất làm ngọt nhiều calo hoặc chất dinh dưỡng và rượu 
đường. Được chiết xuất từ các bộ phận khác nhau của cây sâm cau lá lớn (Curculigo Latifolia) bao gồm quả, 
rễ và lá, chất làm ngọt hoàn toàn tự nhiên cũng có thể được sử dụng như một tác nhân để điều trị và ngăn 
ngừa các bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, béo phì, bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch.

 Đặc điểm công nghệ & Thông số kĩ thuật

Các chiết xuất từ Curculigo Latifolia hòa tan trong cả nước và rượu. Nó có cường độ ngọt cao hơn gấp 
2000 lần so với sucrose trên cơ sở trọng lượng. Các ưu điểm khác của chất làm ngọt hoàn toàn tự nhiên, ít 
calo bao gồm:

•  Là một lựa chọn thay thế cho điều trị bệnh tiểu đường

•  Chất làm ngọt cường độ cao

•  Chứa các đặc tính chống oxy hóa

 Ứng dụng tiềm năng

Chất ngọt có các ứng dụng tiềm năng trong ngành chăm sóc sức khỏe và thực phẩm và đồ uống cho 
những người bị ảnh hưởng bởi béo phì và tiểu đường, cũng như người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe.

Lợi ích cho khách hàng

Lợi ích khách hàng của chất làm ngọt thay thế này bao gồm:

•	 Hoàn toàn tự nhiên từ cây Carculigo Latifolia

•	 Lượng calo thấp

•	 Hàm lượng ngọt lớn hơn đường thông thường

•	 Tính chất chống oxy hóa

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
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 Địa chỉ: Số 10, đường  Biopolis , #02-01,  
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01

02

03 Công nghệ tìm mua

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM 
Mô tả: Dây chuyền bao gồm: Máy gây choáng xung điện giết gia súc; Hệ thống máng cắt tiết và thu hồi 

tiết; Hệ thống bồn nước sôi rụng lông gia súc; Máy cạo lông (công suất 100 con heo/giờ); Hệ thống dàn 
treo mổ gia súc.

Công suất: 100 con/giờ.

Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành lắp đặt: 
Nhân lực: 10 
Công nhân kỹ thuật: 10 
Nhà Xưởng: 500 m2 
Năng Lượng: 45 KW 
Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thịt và chế biến gia cầm

Ưu điểm CN/TB: Giá rẻ, dây chuyền được thiết kế đúng công suất giết mổ theo yêu cầu nên hiệu quả 
cao.Thiết bị bảo trì đơn giản

Người tìm mua:
Dương Thị Thu Hiền(Wendy)

Tel: 81550319 * Email: hiendtt2111@gmail.com
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QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ  
SẢN XUẤT THAN TRE HOẠT TÍNH

Mô tả: Than hoạt tính làm từ tre được chế tạo bằng phương pháp sử dụng lò điện để than hóa từ 
nguyên liệu ban đầu là tre. Than tre và than gáo dừa được đối yếm khí bằng các lò điện hoặc lò đốt thủ 
công. Tre được cắt đoạn nguyên cây hoặc thanh dài 30-50cm tùy kích thước lò đốt, gáo dừa được đập 
mảnh 5x5cm được bóc vỏ, cho vào khay và cho vào lò điện. Đậy kín cửa lò và đốt ở 400 - 5000C, khi nào hết 
khói trắng bay ra là được (khoảng 30-40 phút). Sau khi than hóa lấy sản phẩm làm nguội bằng nước hoặc 
trong thùng kín, tránh để than cháy khi có mặt oxy. Than hóa được đập vỡ tự nhiên, kích thước khoảng 5x5 
mm và được sàng loại bỏ hạt dưới 3mm. Các hạt bé sau khi hoạt hóa sẽ thành bụi. Nạp 400g liệu than hóa 
vào ống lò, đóng điện lò hoạt hóa và lò hơi nước, khi lò hoạt hóa đạt 7000C bắt đầu dẫn hơi nước vào lò 
(3ml/phút) đến 9000C bắt đầu tính thời gian hoạt hóa. Quá trình tiến hành trong thời gian từ 5h.

Thông số công nghệ:

- Tốc độ hơi nước: 3ml/phút.

- Nhiệt độ hoạt hóa: 9000C.

- Tốc độ quay 4 vòng/phút.

Công suất: 100kg/ tháng.

Người tìm mua:
Anh Nam

Tel: 0981054555
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN NƯỚC 
VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI LINH HOẠT VÀ 

THỜI GIAN ĐÁP ỨNG THẤP
Yêu cầu

Sự sẵn có của hydro mà không có nạp tải của CO2 với chi phí hợp lý là chìa khóa quan trọng cho 
phương pháp hóa học carbon thấp. Điện phân nước với nguồn điện tái tạo là một công nghệ để cung cấp 
«hydro xanh». Máy điện phân mà chúng tôi đang tìm kiếm phải có khả năng theo dõi nhanh tính liên tục và 
sẵn sàng của nguồn điện tái tạo từ gió hoặc quang điện. Công nghệ phải có khả năng chịu tải từng phần 
linh hoạt, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 10% công suất danh nghĩa) cùng với thời gian 
đáp ứng để thay đổi tải trọng trong thời gian tính bằng giây hoặc ít hơn. Ngoài ra, để đáp ứng các yêu cầu 
kinh tế, chi phí hệ thống cho máy điện phân phải hợp lý dưới các giải pháp kỹ thuật hiện nay.

Hiện tại, đang có hai loại công nghệ điện phân khác nhau: 
 
1. Máy điện phân có màng trao đổi proton (PEM):

Một màng dẫn proton như NAFION được sử dụng để tách cực dương và cực âm của tế bào điện phân. 
Màng mỏng và khí nén cho phép khả năng chịu tải từng phần cao và thời gian đáp ứng thấp. Chế độ axit 
của chất điện phân làm cho vật liệu xây dựng ổn định về độ ăn mòn có giá thành cao và sử dụng các chất 
xúc tác kim loại quý dẫn đến chi phí cao.

2. Máy điện phân kiềm (AEL):
Ở đây một màng ngăn xốp thấm KOH / H2O được sử dụng làm dải phân cách. Màng ngăn không kín khí 

do hiệu ứng khuếch tán mặc dù lớp màng tương đối dày. Điều này dẫn đến khả năng chịu tải từng phần 
kém và thời gian đáp ứng tương đối dài. Ưu điểm của chế độ kiềm là sử dụng vật liệu xây dựng rẻ tiền và 
chất xúc tác điện cực dựa trên Ni chi phí thấp.

Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm sự kết hợp các lợi thế của cả hai công nghệ này mà không có nhược 
điểm tương ứng:

1. Thời gian phản hồi nhanh,

2. Khả năng chịu tải từng phần cao,

3. Vật liệu sử dụng cho tế bào có chi phí thấp

4. Chất xúc tác điện cực rẻ.

Yêu cầu kỹ thuật

•	 Bên cạnh các yêu cầu đã được đưa ra, giải pháp có thể mở rộng theo quy mô công nghiệp, trong 
đó các vật liệu như chất xúc tác phải sẵn có.

•  Tuổi thọ  thiết bị có thể sử dụng ít nhất 5 đến 10 năm.

•	 Liên hệ:

•	 Các doanh nghiệp lớn thuộc Liên minh Châu Âu

•	 Công ty trong ngành hóa chất tiếp cận với công nghệ mới và có thể mở rộng vốn.

Nguồn:

•	 Mạng lưới khoa học và đổi mới mở

•	 Website: https://www.innoget.com/
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TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN  
SƠN QUANG ĐIỆN

Yêu cầu:

Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác để phát triển lớp phủ quang điện:

Một lớp phủ có tính chất quang điện và cho phép khai thác các electron. Lớp phủ có thể 
chứa các hạt perovskite hoặc các hạt xúc tác quang khác. Chất kết dính phải có khả năng 
phân tán các hạt quang xúc tác và cho phép khai thác điện được tạo ra trong khi cung cấp các 
đặc tính tạo màng rất tốt. Lớp phủ có thể tạo ra từ nước, từ dung môi hoặc không dung môi. 
Dòng cực: 

Vật liệu thích hợp đối với dòng cực của lớp phủ quang điện. Giải pháp về vị trí của các điện cực liên 
quan đến lớp phủ quang điện cũng như hình học của các điện cực được quan tâm.  
Tiêu chí quan trọng để lựa chọn vật liệu phù hợp bao gồm:  
• Độ bền xúc tác của vật liệu. 
• Sơn quang điện cũng như các dòng cực dễ dàng áp dụng   
• Độ bền khi tiếp xúc với môi trường. 
• Công nghệ được chọn không được chứa các chất nguy hiểm và được đề xuất để vượt qua quy định 
“REACH” và các quy định tương đương khác.

Chi tiết:

Vật liệu quang điện hấp thụ ánh sáng mặt trời được xem là cơ sở của năng lượng và chuyển đổi thành 
điện năng. Điều này được thực hiện bằng cách kích thích photon của electron trong dải hóa trị đến dải dẫn. 
Các electron và hố điện cực được thu nhận dưới dạng điện. Theo truyền thống, pin mặt trời đã được định 
vị trên các tấm mô-đun lớn. Trái ngược với các tấm pin mặt trời, dùng  sơn có đặc tính xúc tác quang có thể 
sử dụng ngay trên tấm lợp hoặc tường của bề mặt tòa nhà. 

Tiêu chí đánh giá 

Công nghệ có độ bền cao và phải dễ dàng áp dụng ngay. Hơn nữa, giải pháp công nghệ nên thân thiện 
với môi trường.

Đối tác sẽ được chọn từ cấp độ sẵn sàng công nghệ (TRL) cho giải pháp của họ. Dự kiến sẽ có TRL từ 4 
trở lên (Bằng chứng về quy mô phòng thí nghiệm) mặc dù chúng tôi có thể chấp nhận TRL thấp hơn cho 
một phần của giải pháp.

Các đối tác đã chứng minh các giải pháp tích hợp cho các thành phần khác nhau đối với các giải pháp 
kết hợp cho công nghệ sẽ được ưu tiên (TRL cao hơn).

Điều kiện khác: Mô tả nhóm và kinh nghiệm liên quan 

Liên hệ:
Mạng lưới khoa học và đổi mới mở

Website: https://www.innoget.com/
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TÌM KIẾM CÁC CÔNG NGHỆ MỚI TÁCH KHÍ 
ĐA PHA ĐỂ TĂNG CƯỜNG THU HỒI NHIỆT 

THẢI TRONG QUÁ TRÌNH KHỬ NƯỚC
Yêu cầu:

Mất nước thường xuyên được sử dụng như một quá trình nấu ăn của ngành công nghiệp thực phẩm 
và đồ uống. Nó sử dụng một lượng năng lượng đáng kể và dẫn đến việc mất nhiệt đáng kể vào khí quyển 
dưới dạng các đám mây hơi.

Sự hiện diện của không khí trong khí quyển, lên tới 30% khối lượng, trong hơi nước làm giảm khả năng 
thu hồi nhiệt thải. Là một chất khí không ngưng tụ, nó vẫn ở trong một lớp cách điện mỏng ở bề mặt 
ngưng tụ; lớp này làm tăng áp suất riêng của không khí và làm giảm đáng kể hiệu suất truyền nhiệt giữa 
nhiệt thải (hơi nước) và bất kỳ môi trường thu hồi nào. Tách không khí khỏi hơi nước giúp tăng cường đáng 
kể cơ hội thu hồi nhiệt thải.

PepsiCo mong muốn cải thiện hệ thống thu hồi nhiệt thải của họ bằng cách triển khai công nghệ tiên 
tiến để tách hơi nước thải mong muốn khỏi hỗn 
hợp hơi nước.

Tiêu chí thành công của công nghệ:

Có thể tách không khí khỏi hơi nước trong hỗn 
hợp nhiều pha (hỗn hợp hơi nước và không khí có 
hàm lượng không khí lên tới 30%) với lưu lượng 
liên tục lên tới 10.000 kg / giờ.

Đáp ứng nhanh chóng với các biến đổi đột 
ngột 0,3% - 5% mỗi phút để đáp ứng các thay đổi 
về tốc độ sản xuất của quy trình nấu chính.

Liên tục theo dõi đầu vào và đầu ra không khí 
và hơi nước với các thiết bị có thể cung cấp tín hiệu 
đầu ra 4-20 mA với độ chính xác ± 0,1.

Có thiết kế hợp vệ sinh.

Được xây dựng bằng vật liệu sẽ không thải ra 
các hợp chất độc hại.

Thích hợp để sử dụng với dòng chảy axit.

Các công nghệ có thể thực hiện việc tách ở áp 
suất khí quyển được ưu tiên.

Phương pháp tiềm năng:

PepsiCo quan tâm đến tất cả các phương pháp 
có khả năng đạt được hiệu suất nêu trên.

Liên hệ:
Mạng lưới khoa học và đổi mới mở

Website: https://www.innoget.com/
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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


