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Chuyển giao CÔng nghệ 
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Một trong những điểm 
mới của dự án luật là 
đề xuất các tổ chức 
chủ trì nghiên cứu có 

quyền đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí (là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước) và 
có quyền sở hữu khi được cấp 
văn bằng bảo hộ, trừ tổ chức 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh vẫn do các cơ quan nhà 
nước thực hiện đăng ký. Pháp 
luật của nhiều quốc gia trên thế 
giới cũng có quy định tương tự 
để thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu khoa học công nghệ, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu 
phục vụ phát triển kinh tế, xã 
hội. Tuy nhiên, để thực hiện 
phương án, một số văn bản 
pháp luật có liên quan cần sửa 
đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự 
thống nhất trong hệ thống pháp 
luật.

Bộ trưởng Khoa học và Công 
nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày 
tờ trình của Chính phủ về dự án 

Đề xuấT THAy ĐổI 
quyềN ĐăNG Ký sáNG CHế 

Chiều 14/9, Thường vụ QuốC hội Cho ý kiến về dự án LuậT sửa đổi, bổ sung mộT 
số điều Của LuậT sở hữu Trí Tuệ. đại diện Cơ Quan soạn Thảo, bộ Trưởng khoa 
họC và Công nghệ huỳnh Thành đạT khẳng định, sở hữu Trí Tuệ Là yếu Tố Quan 
Trọng để pháT Triển kinh Tế, xã hội vì Tài sản Trí Tuệ Có giá Trị Lớn Trong nền 
kinh Tế Tri ThứC, Là nguồn LựC Cho pháT Triển sản xuấT kinh doanh và Là Công 
Cụ Cạnh Tranh hiệu Quả Của doanh nghiệp và nền kinh Tế. Qua 16 năm áp dụng, 
LuậT sở hữu Trí Tuệ đã pháT huy vai Trò Trong việC điều Chỉnh CáC Quan hệ pháp 
LuậT với Loại Tài sản đặC biệT này. Tuy nhiên, Trong bối Cảnh pháT Triển hiện nay 
Có nhiều Thay đổi so với năm 2005. việT nam không Còn Thuần Túy Là nướC “sử 
dụng Tài sản Trí Tuệ” mà đang Chuyển mạnh sang “Tạo ra Tài sản này phụC vụ 
Cho mô hình Tăng Trưởng Theo Chiều sâu”. do đó, việC sửa đổi, bổ sung LuậT 
sở hữu Trí Tuệ Lần này Là yêu Cầu Cấp ThiếT.

tin tỨC & SỰ Kiện

Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ, 
chiều 14/9. Ảnh: Trung tâm báo 
chí Quốc hội

Ngoài ra, Ban soạn thảo 
cũng đã thiết kế phương án 
quyền đăng ký sáng chế vẫn 
thuộc về tổ chức, cơ quan 
nhà nước được giao quyền 
chủ đầu tư để trình xin ý kiến 
Quốc hội. Phương án này sẽ 
bảo đảm được nguyên tắc 
tài sản được tạo ra do Nhà 
nước đầu tư thuộc về Nhà 
nước nhưng tổ chức, cơ quan 
làm chủ đầu tư cũng không 

có khả năng thương mại hóa 
đối tượng được bảo hộ do cơ 
quan quản lý nhà nước không 
có chức năng kinh doanh. Việc 
giữ nguyên quy định hiện hành 
cũng không thể giải quyết được 
các bất cập hiện nay do không 
đủ căn cứ pháp lý cho tổ chức 
chủ trì kịp thời thực hiện đăng 
ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả 
nhiệm vụ khoa học công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước 
trong một số trường hợp.

Nguồn:  
https://vnexpress.net/
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NâNg cao tiềm lực, phát triểN
 HỆ THốNG Tổ CHứC KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ

ngày 08/9/2021, bộ khoa họC và Công nghệ (kh&Cn) Tổ 
ChứC Tọa đàm TrựC Tuyến với CáC bộ, ngành, viện nghiên 
Cứu, Trường đại họC, doanh nghiệp... để phối hợp Lập Quy 
hoạCh mạng Lưới Tổ ChứC kh&Cn Công Lập. Thứ Trưởng bộ 
kh&Cn Trần văn Tùng Chủ Trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có 
lãnh đạo các đơn vị 
thuộc Bộ KH&CN; đại 
diện lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị liên quan thuộc 11 Bộ, 
06 cơ quan thuộc Chính phủ, 
02 Đại học Quốc gia và một số 
Đại học vùng, một số Tập 
đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Tại buổi Tọa đàm, ông 
Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ đã trình 
bày dự thảo Đề cương báo 
cáo phương án quy hoạch hệ 
thống tổ chức KH&CN công 
lập thuộc thẩm quyền quản lý 
của các bộ, ngành giai đoạn 
2021-2030 tầm nhìn đến 
năm 2050. Đề xuất phương 
án quy hoạch mạng lưới tổ 
chức KH&CN công lập thuộc 
thẩm quyền bộ, ngành quản 
lý thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 
đến năm 2050 và kèm theo 
là các biểu tổng hợp số liệu 
minh chứng cho nội dung quy 
hoạch.

So với quy hoạch giai đoạn 
trước, trong quy hoạch lần này 

có đề cập đến nhiều nội dung 
mới quan trọng. Cụ thể, cần 
xác định để tích hợp trong các 
quy hoạch có liên quan (quy 
hoạch quốc gia, quy hoạch 
ngành, quy hoạch vùng và 
quy hoạch tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương); đề xuất 
“phương án bố trí sử dụng 
đất cho phát triển mạng lưới 
tổ chức KH&CN công lập và 
các hoạt động KH,CN&ĐMST” 
và “danh mục dự án cấp quốc 
gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên 
thực hiện”.

Trước đó, Bộ KH&CN đã 
xây dựng văn bản gửi các 
địa phương phối hợp Lập 
phương án Quy hoạch hệ 
thống tổ chức KH&CN công 
lập thuộc thẩm quyền quản lý 

của UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Việc xây dựng 
quy hoạch là một trong những 
nhiệm vụ rất quan trọng để 
làm cơ sở xây dựng các dự 
án đầu tư, nâng cao tiềm lực, 
phát triển hệ thống tổ chức 
KH&CN và phục vụ hoạt động 
đẩy mạnh KH,CN&ĐMST. 
Đồng thời đóng góp dữ liệu để 
điều chỉnh toàn bộ hệ thống 
tổ chức KH&CN công lập trên 
phạm vi cả nước trong giai 
đoạn mới, cũng là một nội 
dung để tích hợp vào các quy 
hoạch quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
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Ngày 9/9, Chính phủ 
Australia công bố tài trợ cho 
4 dự án ứng dụng công nghệ 
cao trong lĩnh vực chuyển đổi 
số của Việt Nam với tổng giá 
trị gần 1,4 triệu AUD (đô la Úc). 
Đây là vòng tài trợ thứ ba của 
Chương trình Đối tác đổi mới 
sáng tạo Việt Nam - Australia 
(Aus4Innovation) hợp tác với 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

Được lựa chọn từ gần 
70 đề xuất dự án trong 
đợt kêu gọi tài trợ 

năm thứ 3 của Chương trình 
Aus4Innovation với chủ đề 
“Tăng cường Chuyển đổi số”, 
các dự án được triển khai bởi 
liên danh hợp tác giữa các 
trường đại học, tổ chức nghiên 
cứu, doanh nghiệp hai nước 
Australia và Việt Nam, gồm:

Ứng dụng thực tế tăng 
cường để cải thiện việc khám 
chữa bệnh ở vùng sâu, vùng 
xa: Sáng kiến này dựa trên 
việc ứng dụng công nghệ thực 
tế tăng cường (AR) để cải thiện 
hiệu quả việc hỗ trợ từ xa giữa 
các chuyên gia y tế tuyến trung 
ương với các nhân viên y tế ít 
kinh nghiệm hơn ở các vùng 
sâu, vùng xa của Việt Nam. 

Các ca bệnh phức tạp và khẩn 
cấp sẽ được hỗ trợ điều trị tốt 
hơn. Dự án được thực hiện 
bởi Đại học Tasmania và Bệnh 
viện Bạch Mai với ngân sách 
387.245 AUD;

Công nghệ Mắt thông minh 
cải thiện năng suất trồng mía 
đường: Dự án sẽ phát triển 
hệ thống sử dụng vật thể bay 
không người lái và công nghệ 
trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) 
để giúp người nông dân ở 
Thanh Hóa theo dõi liên tục 
hàm lượng dinh dưỡng và tình 
trạng sâu bệnh trên cánh đồng 
mía, từ đó nâng cao năng suất 
và giảm giá thành sản xuất. Dự 
án được thực hiện bởi Đại học 
Wollongong và Công ty công 
nghệ VIGREEN với ngân sách 
300.000 AUD;

Ứng dụng AI và IoT trong 
tìm kiếm cứu nạn: Dự án 
hướng đến tăng cường công 
tác tìm kiếm cứu nạn trong 
thảm họa thiên nhiên ở Việt 
Nam bằng các công nghệ 
mới nhất, gồm các thiết bị bay 
không người lái (UAV), trí tuệ 
nhân tạo (AI) và cảm biến từ 
xa. Dự án được thực hiện bởi 
Đại học Công nghệ Sydney và 
Đại học Lê Quý Đôn (Học viện 

Kỹ thuật Quân sự) với ngân 
sách 440.000 AUD;

Quản lý môi trường hệ 
sinh thái với công nghệ AI: Dự 
án sẽ tập hợp các chuyên gia 
hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, 
học máy, Internet vạn vật (IoT), 
công nghệ môi trường và bảo 
tồn sinh học để hỗ trợ công tác 
quản lý môi trường tại Vườn 
quốc gia Tràm Chim. Dự án 
được thực hiện bởi Đại học 
Wollongong và Đại học Bách 
khoa Thành phố Hồ Chí Minh 
với ngân sách 250.000 AUD.

Chương trình 
Aus4Innovation triển khai trong 
giai đoạn 2018-2022 với tổng 
ngân sách 13,5 triệu AUD 
nhằm giúp tăng cường năng 
lực hệ thống đổi mới sáng tạo 
của Việt Nam, chuẩn bị cho 
tương lai công nghệ và nền 
kinh tế số. Chương trình được 
tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Australia (DFAT), 
quản lý bởi Tổ chức Nghiên 
cứu Khoa học và Công nghiệp 
Australia (CSIRO) với đối tác 
chiến lược là Bộ Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ

tin tỨC & SỰ Kiện

auStraLia CÔng bố tài trợ bốn dỰ án Chuyển đổi Số tại Việt naM
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Hệ thống robot y tế vận 
chuyển VIBOT là hệ thống 
robot y tế vận chuyển có 
chức năng thay thế nhân 
viên y tế vận chuyển các 
giá đựng đồ ăn, thuốc men, 
nhu yếu phẩm và các đồ vật 
khác từ khu vực tập kết (ở 
ngoài khu cách ly) đến các 
buồng bệnh (trong khu cách 
ly) để cung cấp cho người 
bệnh; vận chuyển giá đựng 
rác đến các buồng bệnh 
để nhận rác và vận chuyển 
ra khu tập kết rác thải; di 
chuyển đến các buồng bệnh 
để y bác sĩ, người nhà (ở 
ngoài khu cách ly) giao tiếp 
từ xa với bệnh nhân. Đây 
là sản phẩm của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp 
Quốc gia do Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) đặt 
hàng giao Học viện Kỹ thuật 
Quân sự thực hiện.

Sau 1 năm thực hiện, 
tháng 4/2021, hệ thống robot 

y tế vận chuyển VIBOT-2 đã 
được lắp đặt, vận hành thử 
nghiệm để đánh giá các tính 
năng kỹ thuật tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108. 
Đồng thời việc hệ thống cũng 
được thử nghiệm triển khai tại 
Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2, 
qua quá trình sử dụng, các y 
bác sỹ đã đánh giá hệ thống 
robot VIBOT-2 rất phù hợp để 
hỗ trợ, thay thế nhân viên y 
tế vận chuyển thức ăn, thuốc 
men, nhu yếu phẩm và các vật 
dụng khác trong khu vực cách 
ly bệnh truyền nhiễm có nguy 

cơ lây nhiễm cao như dịch 
bệnh Covid-19 hiện nay.

Hệ thống robot VIBOT-2 
cũng được triển khai tại các 
Bệnh viện của các địa phương 
có dịch bệnh Covid-19 như 
Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh. 
Qua quá trình thử nghiệm, ứng 
dụng tại các bệnh viện, cơ sở 
cách ly điều trị bệnh Covid-19 
đã cho thấy Hệ thống robot 
y tế vận chuyển VIBOT hoạt 
động ổn định và hiệu quả, góp 
phần hỗ trợ phòng chống dịch 
Covid-19. Ngày 23/7/2021, Hội 
đồng KH&CN tư vấn đánh giá, 
nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 
cấp Quốc gia đã họp, đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ 
đạt mức xuất sắc và kiến nghị 
tiếp tục hoàn thiện công nghệ, 
đầu tư sản xuất thêm các hệ 
thống robot VIBOT để phục vụ 
phòng chống dịch.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

điểM tin Kh&Cn

robot y tế Vận Chuyển Vibot do bộ Khoa họC Và CÔng nghệ 
đặt hàng hỗ trợ đắC LỰC phòng, Chống CoVid-19

Kỹ Sư Việt giành giải nhất CuộC thi dùng ai phát hiện CoVid-19

Đoàn của Bộ KH&CN kiểm tra, đánh giá 
các tính năng của hệ thống robot VIBOT-2 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 
tháng 4/2021

Cuộc thi phát hiện Covid-19 trên ảnh 
X-quang (SIIM-FISABIO-RSNA COVID-19 
Detection) do do Hiệp hội Tin học Hình ảnh 
Y tế Mỹ (SIIM), Quỹ Thúc đẩy Y tế và Nghiên 
cứu Y sinh của vùng Valencia (FISABIO) và 
Hiệp hội X-quang Bắc Mỹ (RSNA) tổ chức 
bắt đầu từ tháng 5/2021.

Vượt qua hơn 1.300 đội thi với gần 1.800 
đối thủ đa quốc gia đến từ những tập đoàn 
công nghệ lớn trên thế giới như Google, 

Nvidia, Aillis, đại học Kyoto (Nhật Bản)..., kỹ sư 
Nguyễn Bá Dũng thuộc Trung tâm Xử lý ảnh 
y tế - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata 
(Vingroup) đã giành vị trí đầu bảng duy nhất với 
phần thưởng 30.000 đôla Mỹ. Trong cuộc thi 
này, người tham gia cần vận dụng mô hình AI 
để phân loại một ảnh chụp X-quang là âm tính 
hay viêm phổi điển hình, không điển hình và 
không xác định. Với những ca không phải âm 
tính, mô hình AI cần khoanh vùng các khu vực 
mờ phổi, phát hiện tổn thương, đưa ra những 
gợi ý giúp bác sĩ kết luận chính xác hơn.

 
Mô hình VinDr.ai đứng đầu bảng xếp hạng SIIM-FISABIO-RSNA 
Covid-19 Detection

Trước đó, Dũng cùng các thành viên khác 
của trung tâm đã đạt nhiều giải thưởng quốc 
tế uy tín trong lĩnh vực xử lý ảnh y tế như đứng 
đầu Cuộc thi phát hiện bất thường trên ảnh nội 
soi EndoCV - hội thảo ISBI, Top 3 cuộc thi phát 
hiện chứng tắc mạch phổi trên ảnh CT do Hiệp 
hội X-quang Bắc Mỹ (RSNA) tổ chức, đứng số 
1 cuộc thi CheXpert chẩn đoán 13 mặt bệnh và 
dấu hiệu trên X-quang phổi do đại học Stanford 
tổ chức.

Nguồn: https://vnexpress.net/
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điểM tin Kh&Cn

 

QR Code sẽ dễ dàng xử lý các lô hàng kém chất lượng hoặc hàng giả và giúp cho việc kiểm soát hàng hóa đưa vào thị trường diễn 
ra minh bạch.

Qr Code – giải pháp thÔng Minh truy xuất  
nguồn gốC hàng hóa trong đại dịCh CoVid-19

Giữa thời kỳ đại dịch 
Covid-19 hoành 
hành, QR Code truy 

xuất nguồn gốc được xem là 
giải pháp thông minh nhằm 
đáp ứng nhu cầu muốn biết 
tường tận về nguồn gốc xuất 
xứ sản phẩm của người tiêu 
dùng, từ khâu sản xuất cho 
đến quá trình vận chuyển, 
bảo quản trước khi đến tay 
khách hàng, bên cạnh đó giải 
quyết triệt để tình trạng thực 
phẩm bẩn, thực phẩm không 
rõ nguồn gốc trên thị trường 
hiện nay.

Với một thị trường mà 
các loại thực phẩm không rõ 
nguồn gốc được bày bán tràn 
lan thì người tiêu dùng khó 
có thể tránh khỏi những mối 
họa mà thực trạng này gây 
ra. Trên thực tế, có không 
ít người phải đối mặt với 
sự đe dọa từ chính những 
thực phẩm mà họ đang sử 
dụng hằng ngày. Nhiều thực 

phẩm có vẻ trông tươi ngon, 
bắt mắt, thế nhưng, sự thật 
về nguồn gốc, xuất xứ của 
chúng thì ít ai biết được.

Vì vậy, công nghệ QR 
Code dù mới được ứng dụng 
phổ biến trong vài năm trở lại 
đây nhưng đã chứng minh 
là bước đột phá lớn thay thế 
cho mã vạch truyền thống. 
Đó là nhờ khả năng lưu giữ 
lượng thông tin lớn gấp hàng 
trăm lần với nhiều định dạng 
ký tự khác nhau.

Khả năng bảo mật thông 
tin tuyệt đối cũng là một trong 
những lý do giúp thanh toán 
qua QR Code ngày càng trở 
nên phổ biến. Theo đó, khi 
lựa chọn hình thức thanh 
toán này, khách hàng không 
cần nhập các thông tin cá 
nhân như số tài khoản, số 
thẻ… vốn được coi là những 
thông tin rất dễ bị các hacker 
khai thác.

Bên cạnh đó, QR Code 
không những đem lại giá 
trị thiết thực cho người tiêu 
dùng mà chính các nhà sản 
xuất, nhà phân phối thực 
phẩm sạch cũng được hưởng 
lợi ích. Với việc gắn mã QR 
Code lên từ sản phẩm, các 
doanh nghiệp có thể cập nhật 
tất cả các thông tin chính xác 
nhất về sản phẩm do chính 
mình làm ra. 

Cũng theo các chuyên 
gia, việc sử dụng công nghệ 
truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, công nghệ QR Code 
sẽ dễ dàng xử lý các lô hàng 
kém chất lượng hoặc hàng 
giả và giúp cho việc kiểm soát 
hàng hóa đưa vào thị trường 
diễn ra minh bạch, rõ ràng, 
qua đó hạn chế lượng hàng 
kém chất lượng, hàng giả lưu 
thông trên thị trường. 

Nguồn:  
https://tcvn.gov.vn/
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TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ, THIếT BỊ ĐIỆN và NăNG LƯỢNG 2021
Thời gian: Từ 30/09 đến 02/10/2021
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..

Nguồn: tradepro.vn

TRIỂN LÃM quốC Tế về xÂy DựNG, CÔNG NGHIỆP MỎ và GIAO THÔNG - 
Máy MÓC, THIếT BỊ, CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG TIỆN và vẬT LIỆu

Thời gian: Từ 20/10 đến 23/10/2021
Địa điểm: Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia (NECC) – Số 1 Đỗ Đức 

Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quy mô dự kiến: ~450 gian hàng.
Ngành hàng trưng bày: Máy móc, thiết bị; Xây dựng công trình; Vật liệu Xây dựng; Công 

nghệ Giao thông; Công nghiệp khai khoáng,...



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

9 

SỰ Kiện Sắp diỄn ra

Hệ thống có tên Nonao2-
Mobile System, có thể 
tạo oxy và khí nén y tế 
công suất 18 Nm3/h, với 

nồng độ lên tới 95%. Sản 
phẩm được thiết kế gồm hai 
cột vật liệu hấp phụ sàng 
phân tử Zeolite, làm việc luân 
phiên với khí cấp và xả thông 
qua các van điều khiển tự 
động theo công nghệ hấp phụ 
áp suất chuyển đổi (Pressure 
Swing Adsorption).

Các bệnh viện dã chiến và 

điều trị bệnh nhân Covid-19 
cần khí nén y tế để trộn với 
oxy, tạo nồng độ oxy theo yêu 
cầu của bác sĩ. Tùy theo thể 
trạng bệnh nhân, bác sĩ sẽ 
quyết định nồng độ và lưu 
lượng oxy phù hợp. Nhóm đã 
tính toán để hệ thống có thể 
cung cấp oxy nồng độ và khí 
nén y tế đủ cho một trạm hồi 
sức dã chiến 20 giường hoặc 
khoảng 70 bệnh nhân thở oxy 
thường.

Hiện sản phẩm tiếp tục 

được bổ sung thêm tính năng 
IoT để kết nối, giám sát, điều 
khiển từ xa các thông số về 
chất lượng nồng độ oxy và 
khí nén. Ngoài việc hỗ trợ 
các bệnh viện điều trị bệnh 
nhân Covid-19 hệ thống có 
thể được sử dụng tại vùng 
núi, hải đảo, nơi không thể 
tiếp cận kịp thời khí oxy từ 
nhà máy công nghiệp khi dịch 
được khống chế.

Nguồn: https://www.
vnexpress.net

TRạM TạO Oxy Từ KHí TRỜI Hỗ TRỢ ĐIều TRỊ 
COvID-19 TạI vIỆT NAM

hệ Thống Trạm Cung Cấp oxy di động do nhóm nghiên Cứu Của 
đại họC báCh khoa hà nội và Công Ty novamed việT nam pháT 
Triển sau 3 Tuần khi nhu Cầu oxy Cấp ThiếT Tại CáC bệnh viện dã 
Chiến Thu dung bệnh nhân điều Trị Covid-19 đã đượC Công bố 
sáng 27/8. mỗi Trạm Có Thể Cung Cấp oxy di động Cho mộT khu 
hồi sứC 20 giường bệnh hoặC Từ 60-70 bệnh nhân Thở oxy Thường, 
sẽ Thử nghiệm Tại bình dương và đồng nai.
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RA MắT NềN TẢNG Hỗ TRỢ TRuy vếT F0 CùNG 
CHIếN LƯỢC “BìNH THƯỜNG MớI”

Theo Trung tâm công nghệ, 
trong giai đoạn “bình 
thường mới”, mỗi người 
dân có thể sẽ có một mã 

QR cá nhân, dùng để quét khi 
ra vào cơ quan, công sở, cửa 
hàng hay các địa điểm công 
cộng. Ngoài ra, ứng dụng trên 
smartphone có thể hỗ trợ ghi lại 
các tiếp xúc gần. Những dữ 
liệu này sẽ được mã hóa và lưu 
lại trên nền tảng hỗ trợ truy vết 
F0.

Việc xét nghiệm chốt chặn 
được thực hiện tại các cơ sở y 
tế, khi người dân có biểu hiện 

ho, sốt và đến khám. Dữ liệu 
xét nghiệm của mỗi người đều 
được cập nhật lên hệ thống.

Với mô hình này, khi phát 
hiện F0, nền tảng sẽ có thể lập 
tức tìm ra những người đã tiếp 
xúc với ca bệnh, cùng các mốc 
dịch tễ (những địa điểm mà F0 
từng đến cùng thời gian chính 
xác). Những thông tin này sẽ 
được chuyển đến cho các đội 
truy vết tại các địa phương liên 
quan.

Theo Trung tâm Công nghệ 
phòng chống Covid-19, quy 

trình này có thể chỉ tốn khoảng 
vài chục giây, nhằm đảm bảo 
yếu tố quan trọng nhất của việc 
dập dịch, đó là thời gian. Ngoài 
ra, hệ thống sẽ giúp “chỉ điểm” 
để khoanh vùng dịch bệnh tốt 
hơn, thay vì phải cách ly cả khu 
vực như trước đây.

Như vậy, Chiến lược này 
được xem như cánh cửa để 
mở ra giai đoạn “bình thường 
mới” trong cuộc chiến với đại 
dịch COVID-19, mà chìa khóa 
là công nghệ.

Nguồn: baodantoc.vn

thÔng tin CÔng nghệ

Trung Tâm Công nghệ phòng, Chống dịCh Covid-19 QuốC gia 
Chính ThứC ra mắT nền Tảng hỗ Trợ Truy vếT F0 Cùng mộT 
Chiến LượC “bình Thường mới”. việC Truy vếT F0 bằng Công 
nghệ sẽ rúT ngắn Thời gian Truy vếT, nhằm Chuẩn bị Cho giai 
đoạn “bình Thường mới” với CáC Tính năng (moduLe) bao 
gồm: xéT nghiệm ChốT Chặn, ghi nhận Tiếp xúC gần, kiểm soáT 
vào ra bằng mã Qr và Truy vếT Thần TốC.
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thÔng tin CÔng nghệ

Thiết bị được lập trình để phát hiện nhiều biến chủng nCoV. Ảnh: Devora Najjar.

Trên thực tế các nhà nghiên cứu khẳng 
định những người tham gia thử nghiệm 
lâm sàng có khả năng miễn dịch với 
virut-19 lâu hơn 6 tháng kể cả những 

người thuộc nhóm nguy cơ cao dễ bị tổn 
thương do covid-19 gây ra như người già 
trên 70 tuổi.

Nghiên cứu mới cho thấy khi tiêm vắc xin 
Moderna vào cơ thể sẽ sản sinh ra nhóm tế 
bào mới mạnh mẽ phản ứng chéo với virut 
Covid-19 trong cơ thể. Nhóm tế bào này 
cũng được tìm thấy trong những người đã 
khỏi bệnh cảm lạnh thông thường. 

Giáo sư Sette thành viên nhóm nghiên 
cứu cho biết: “Hiểu được vai trò của các 
nhóm tế bào mới phản ứng chéo là rất quan 
trọng vì tế bào mới đóng một vai trò quan 
trọng trong việc kiểm soát và giải quyết các 
bệnh nhiễm trùng COVID-19”. Khi bệnh nhân 
được tiêm mũi đủ 2 mũi thì nhóm tế bào mới 
mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, thời gian tác 
dụng của vắc xin Moderna so với các vắc xin 
COVID-19 khác cũng được nhóm quan tâm 
nghiên cứu.

Nguồn: https://medicalxpress.com/

vắC xin moderna 
miễN dịch vi rút covid-19 lâu dài

Theo báo Cáo Trên Tạp Chí sCienCe, 
những người đượC Tiêm vắC xin 
moderna Có Thể Chống Lại vi rúT Covid-
19 íT nhấT Trong vòng 6 Tháng mà 
không Cần Tiêm nhắC Lại. 
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Hỗ TRỢ THƯƠNG MạI HÓA quy TRìNH CÔNG NGHỆ sẢN xuấT 
vòNG TẩM PROGesTeRON (vòNG PROB) NÂNG CAO  

sứC sINH sẢN TRÂu Bò

Mục tiêu chính của Dự 
án “Thương mại hóa 
được quy trình công 
nghệ sản xuất vòng 

tẩm progesterone (vòng 
ProB) nâng cao sức sinh sản 
của trâu và bò”:

– Hoàn thiện, chuẩn hóa 
quy trình công nghệ sản 
xuất vòng tẩm progesterone 
(Vòng ProB).

 - Hoàn thiện, chuẩn hóa 
quy trình bảo quản và sử 
dụng vòng tẩm progesterone.

– Xây dựng phương án 
đầu tư để mở rộng thị trường 
phát triển công nghệ.

Lợi ích đạt được từ Dự án 
cho kinh tế, xã hội:

– Vòng tẩmViệt Nam sản 
xuất có giá thành thấp, dao 
động trong khoảng 200.000 
– 230.000 đồng tùy theo quy 
mô sản xuất.Sử dụng vòng 
tẩm progesterone (ProB) sẽ 
giúp rút ngắn khoảng cách 
giữa hai lứa đẻ của trâu và 
bò. Việc rút ngắn khoảng 
cách giữa hai lứa đẻ sẽ đem 
lại hiệu quả cho người chăn 
nuôi rất lớn đồng thời tăng 

dự án hỗ Trợ Thương mại hóa Quy Trình Công nghệ sản xuấT 
vòng Tẩm progesTeron (vòng prob) nâng Cao sứC sinh sản 
Trâu bò Của pgs.Ts sử Thanh Long - họC viên nông nghiệp việT 
nam đượC hỗ Trợ Của Chương Trình 2075 với sản phẩm - vòng 
Tẩm progesTerone (prob) Có giá Thành rẻ, ChấT Lượng Tương 
đương với sản phẩm vòng nhập khẩu. việC Triển khai dự án 
góp phần ThúC đẩy pháT Triển Chăn nuôi bò sữa, bò ThịT và 
Trên Cả đàn Trâu ở việT nam.

nhanh đàn bò sữa, bò thịt và 
trâu cho xã hội.

– Áp dụng vòng tẩm 
progesterone (ProB) do Việt 
Nam sản xuất hạn chế tình 
trạng viêm nhiễm cơ quan sinh 
dục của bò khi sử dụng vòng 
ProB. Từ đó, giúp tiết kiệm chi 
phí điều trị thú y, tăng hiệu quả 
sử dụng trong quản lý sinh sản 
đàn bò.

– Chủ động nguồn cung 
cấp vòng tẩm progesterone 
trong nước, tạo điều kiện để 
chủ trang trại, bác sỹ Thú y 
thực hiện các quy trình gây 
động dục đồng loạt và thụ tinh 
nhân tạo cố định thời gian; gây 
rụng trứng tạo thể vàng đồng 
pha để cấy truyền phôi, giúp 

chủ động sản xuất bò cao sản 
thuần chủng để cải tạo chất 
lượng đàn bò bản địa.

Vòng ProB được ra đời nhờ 
vào nỗ lực nghiên cứu và cống 
hiến của các nhà khoa học Việt 
Nam, góp phần khẳng định sự 
tiến bộ về khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực Chăn nuôi – 
Thú y. Vòng tẩm progesterone 
được thương mại hóa với giá 
thành rẻ hơn so với vòng nhập 
ngoại và thị trường chủ động 
được vòng sẽ giúp giảm chi phí 
chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, thúc đẩy tình hình chăn 
nuôi trâu, bò tại Việt Nam.

Nguồn: Cục Phát triển thị 
trường và Doanh nghiệp 

KH&CN

thị trường CÔng nghệ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

13 

PHáP sẽ CHuyỂN GIAO CÔNG NGHỆ sẢN xuấT 
KHáNG THỂ ĐA DòNG xAv-19  

ĐIều TRỊ COvID-19 CHO vIỆT NAM
 

việT nam sẽ hợp TáC Thử nghiệm Lâm sàng giai đoạn 3 và 
nhận Chuyển giao Công nghệ sản xuấT kháng Thể đa dòng 
xav-19 điều Trị Covid-19 Của pháp. 

Hỗn dịch truyền XAV-19 là 
kháng thể đa dòng 
chuyên điều trị bệnh 
nhân SARS-CoV-2 thể 

trung bình, được Công ty 
Xenothera (Pháp) phát triển 
dựa trên công nghệ sản xuất 
kháng thể bản quyền của 
hãng, kết hợp giữa bí quyết 
trong các lĩnh vực di truyền 
học và miễn dịch học.

Kết quả nghiên cứu lâm 
sàng giai đoạn 1 và 2 cho thấy 
thuốc bảo đảm tính an toàn và 
có hiệu quả tốt trong việc ngăn 
bệnh tiến triển xấu hơn, có tác 
dụng trung hoà virus và giảm 
viêm ở bệnh nhân.

Đặc tính đa dòng của thuốc 
XAV-19 được ghi nhận có hiệu 
quả chống lại các biến chủng 
SARS-CoV-2 đã được phát 
hiện đến thời điểm này. Kháng 
thể đa dòng này cũng có khả 
năng tạo miễn dịch tức thời và 
ngăn chặn virus xâm nhập vào 
các tế bào. Đây là khác biệt 
quan trọng so với các kháng 
thể đơn dòng đang được sử 
dụng để điều trị cho các bệnh 
nhân ở giai đoạn mới nhiễm.

Thử nghiệm lâm sàng giai 
đoạn 3 của XAV-19 hiện đang 
được thực hiện tại Pháp và 
một số quốc gia châu Âu (Hy 
Lạp, Bulgaria, Romania, Tây 
Ban Nha…).

Trong buổi làm việc trực 
tuyến với Công ty Xenothera 
về hợp tác thử nghiệm lâm 
sàng giai đoạn 3 và chuyển 
giao cho Việt Nam công 
nghệ sản xuất kháng thể đa 
dòng XAV-19 điều trị Covid-19, 
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn 
Thuấn đánh giá cao những 
kết quả đáng khích lệ mà 
XAV-19 đã đạt được sau thử 
nghiệm lâm sàng giai đoạn 
1 và 2, đồng thời khẳng định 
Việt Nam sẵn sàng hợp tác 
thử nghiệm giai đoạn 3 và tiếp 
nhận chuyển giao công nghệ 
với mong muốn sớm bổ sung 
được nguồn thuốc điều trị cho 
các bệnh nhân Covid-19 trong 
nước nếu thử nghiệm cho kết 
quả khả quan.

Chủ tịch Xenothera cho 
biết, hãng sẵn sàng hợp tác 

thử nghiệm giai đoạn 3 tại 
Việt Nam và bày tỏ thiện chí 
trong việc trao đổi sâu hơn về 
việc chuyển giao công nghệ 
để Việt Nam có thể chủ động 
sản xuất trong tương lai.

Xenothera là đối tác do 
Công ty Cổ phần Tiến bộ 
Quốc tế (AIC Group) tiếp 
cận, kết nối và giới thiệu 
hoàn toàn miễn phí để Bộ Y 
tế và các chuyên gia, đơn 
vị trong nước chủ động bàn 
bạc, đánh giá và tìm phương 
án hợp tác nhằm chủ động 
được nguồn cung thuốc điều 
trị Covid-19 tại Việt Nam. Qua 
sự kết nối của AIC Group, 
một tập đoàn trong nước đã 
lập tức trao đổi các nội dung 
cụ thể và chuẩn bị ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác thử 
nghiệm lâm sàng giai đoạn 
3 và chuyển giao công nghệ 
sản xuất XAV-19 với Công ty 
Xenothera.

Nguồn: baodantoc.vn. 

thị trường CÔng nghệ
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3 hợp đồng chuyển giao công nghệ 
liên quan đến vắc xin coviD-19 đã được ký kết

Công ty cổ phần Tiến bộ 
Quốc tế (AIC) cùng 
Công ty TNHH MTV vắc 
xin và sinh phẩm số 1 

(Vabiotech) và Công ty 
Shionogi (Nhật Bản) đã ký 
thỏa thuận chuyển giao công 
nghệ sản xuất vắc xin COVID-
19. Công nghệ vắc xin được 
chuyển giao là Recombinant 
SARS-CoV-2 Spike Protein 
(Bacu lov i rusExpress ion 
Vector System), tức công 
nghệ sản xuất vắc xin tái tổ 
hợp. Hiện các bên đã ký thỏa 
thuận bảo mật để tiếp cận hồ 
sơ vắc xin và công nghệ. Dự 
kiến tháng 6/2022 sẽ hoàn tất 

các hoạt động và đưa vắc xin 
ra thị trường.

Dự án chuyển giao công 
nghệ giữa Công ty DS-
Bio, Vabiotech và Quỹ Đầu 
tư trực tiếp Liên bang Nga: 
đã ký thỏa thuận với Quỹ đầu 
tư trực tiếp của Liên bang 
Nga về việc đóng ống vắc xin 
Sputnik-V từ bán thành phẩm.

Vabiotech đã tiến hành 
đóng ống và gửi mẫu sang 
Liên bang Nga để kiểm định 
chất lượng, tiến tới chuyển 
giao công nghệ sản xuất với 
quy mô 100 triệu liều/năm.

Đối với các dự án nghiên 

cứu chuyển giao công nghệ 
với Mỹ, hiện Bộ Y tế đã đã 
cử 1 nhóm chuyên gia phối 
hợp cùng Tổ chức y tế thế 
giới hỗ trợ đơn vị liên quan 
hoàn thiện hồ sơ thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 1-2-3 theo 
quy trình rút gọn, dự kiến khởi 
động nghiên cứu vào 1/8 và 
kết thúc cuối tháng 12/2021.

Việc chuyển giao công 
nghệ và hoàn thiện nhà máy 
sản xuất vắc xin tại Việt Nam 
sẽ hoàn thành vào tháng 
6/2022.

Nguồn: Bộ Y tế. 

Ts nguyễn ngô Quang- phó CụC Trưởng CụC khoa họC 
Công nghệ và đào Tạo, bộ y Tế Cho biếT, hiện nay Có 3 hợp 
đồng Chuyển giao Công nghệ Liên Quan đến vắC xin 
Covid-19 với nga, mỹ, nhậT đã đượC ký kếT, Cụ Thể:

thị trường CÔng nghệ
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thị trường CÔng nghệ

phương pháp sản xuất trứng tôm bền vững

Mô tả công nghệ:
Phương pháp sản xuất trứng tôm bền vững dựa trên công nghệ sinh học sử dụng công thức 

thành phần hoàn toàn tự nhiên để kích thích sự phát triển của trứng trong vòng 4 - 5 tháng đối với 
tôm thẻ chân trắng đang phát triển . Tôm sẽ đạt trọng lượng 30 - 35 g khi đẻ trứng , thay vì 50 - 60 
g theo phương pháp cắt bỏ mắt thông thường.

Sự phát triển của trứng xảy ra ở giai đoạn nuôi sớm hơn làm giảm thời gian thu hoạch trứng. Dẫn 
đến khối lượng sản xuất cao hơn trong khoảng thời gian ngắn. Sử dụng phương pháp này,  có thể 
tạo ra số lượng con cái nhiều hơn 75% so với các trang trại thương mại thông thường. 

Công thức xác định chất lượng của trứng được thay đổi để hương vị của trứng tôm được ngon 
hơn. Hơn nữa, nguy cơ lây truyền bệnh thấp hơn do công thức không chứa thức ăn tươi sống.

Công nghệ này chủ yếu được áp dụng cho sản xuất trứng tôm, nhưng có thể được mở rộng sang 
các ứng dụng sau:Tăng sinh/ tăng sự hình thành tế bào sinh tinh; Tăng sản lượng của trại giống; 
Sản xuất trứng cá / trứng cá muối.

ưu điểm của công nghệ:
- Trứng tôm ngon hoàn toàn tự nhiên, được sản xuất không có hóa chất gây ung thư, kháng sinh 

hoặc hormone tăng trưởng
- Công nghệ bền vững, nhân văn và sạch trong sản xuất thực phẩm
nguồn: tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore
Địa chỉ:Số10, đường Biopolis, 02-01Chromos,Singapore

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.orghoặc hr@ipi-singapore.org

01

02

03

 Công nghệ chào bán 02
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thị trường CÔng nghệ

phân tích viDeo thành phố thông minh  
qua camera quan sát

MÔ tả CÔng nghệ

Đối với các sản phẩm, công nghệ này có thể được sử dụng để tạo ra một môi trường an toàn 
hơn, sạch hơn và hiệu quả hơn.

Một số thông số kỹ thuật cần xem xét:
•	Cho phép triển khai tại chỗ, lưu trong bộ nhớ hoặc bộ lưu trữđầu cuối
•	Yêu cầu phần cứng tối thiểu và thời gian triển khai ngắn
•	Kích hoạt khả năng phân tích trong mỗi camera CCTV trên máy tính đơn giản, nhanh gọn.
•	Nền tảng mạnh mẽ và có khả năng mở rộng cao
•	Cập nhật trực tuyến liên tục để đạt được hiệu suất cao 
•	Tổng hợp thông tin chi tiết quan trọng từ trang tổng quan chi tiết

ƯU ĐIểM CôNG NGHệ 
Công nghệ này bao gồm một loạt các phân tích video dựa trên CCTV cho các hoạt động giám 

sát an toàn như:
•	Hoạt động: Phá hoại, xả rác, đánh nhau, đua xe, tai nạn, đột nhập, v.v.
•	Người: Nhận diện khuôn mặt, nhân khẩu học, quần áo, v.v.
•	Phương tiện: Biển số, theo dõi, quản lý đỗ xe, chạy quá tốc độ, vi phạm giao thông, v.v.
•	Liên quan đến COVID: Phát hiện không đeo khẩu trang, vi phạm khoảng cách xã hội, phân 

tích nhiệt cơ thể, v.v.
Việc giám sát các nguồn cung cấp dữ liệu camera bằng công nghệ AI sẽ tăng mức độ khả năng 

quản lý tốt hơn các luồng giao thông của con người để áp dụng các biện pháp thích hợp tránh 
những rủi ro có thể xảy ra đối với môi trường, con người và xã hội.

nguồn: tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ củaSingapore

Địa chỉ:Số10, đường Biopolis, 02-01Chromos,Singapore

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.orghoặc hr@ipi-singapore.org
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thị trường CÔng nghệ

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế
Mô tả công nghệ: 

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế và nitrile là sản phẩm do đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của 
MEKONG thiết kế và chế tạo, có nhiều tính năng ưu việt hơn so với các dây chuyền nhập khẩu 
từ nước ngoài Malaysia và Đài Loan

Dây chuyền được chế tạo để sản xuất ra các loại găng tay y tế, găng tay phẫu thuật, găng tay 
Nitrile từ các nguồn cao su tự nhiên latex và cao su nitrile

Khung sườn của dây chuyền được thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ kỹ sư lành nghề, thép sử 
dụng chế tạo khung sườn là loại thép hộp vuông U, I, V chuyên dụng có độ bền, cứng cao chuyên 
dùng trong lĩnh vực chế tạo máy móc dây chuyền. Hệ thống bồn bể rửa khuôn, nhúng đông kết, 
nhúng mủ, nhúng clo hóa được chế tạo bằng inox 304, 2 lớp, có hệ thống lọc bẩn bụi tuần hoàn, 
trang bị hệ thống lọc tái sử dụng nước thải, hạn chế đến mức tối thiểu nước thải ra ngoài môi 
trường, và các nước thải ra đảm bảo tiêu chuẩn xả thải loại A, dễ dàng kết nối với các hệ thống 
nước thải của các khu công nghiệp.

Dây chuyền được chế tạo bằng các nguyên vật liệu đạt chuẩn, kỹ lưỡng. Các bể công nghệ 
được chế tạo bằng SUS304,  đánh bóng, các đường hàn được xử lý mài, giũa, đánh bóng kỹ càng 
để đảm bảo vệ sinh.

Trang bị hệ thống nhông và xích tải được thiết kế chuyên dụng dùng dây chuyền có độ bền 
cao, nguyên liệu chế tạo xích thép đặc biệt chuyên dụng và được nhiệt luyên và tôi cao tần, đảm 
bảo độ bền cao.

Hệ thống khôn găng tay được  nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, là loại khuôn đã được sử dụng 
rộng rãi trong các nhà máy sản xuất găng tay hàng đầu của thế giới.

Việc thiết kế dây chuyền được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư cơ khí- điện, kỹ sư hóa công nghệ 
dày dạn kinh nghiệm. Áp dụng phương pháp thiết kế tiên tiến, sử dụng phần mềm 3D.

ưu điểm của công nghệ: 
Thao tác vận hành, kiểm tra dễ dàng.
Các thông số của từng khâu, từng cụm được hiển thị về điều khiển trung tâm.Tự động điều 

khiển tất cả các công đoạn cấp liệu, nhiệt độ các bồn công nghệ, nhiệt độ các module sấy.
Dây chuyền công nghệ được thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ kỹ sư của MEKONG, toàn bộ phụ 

tùng thiết bị được gia công và chế tạo hoàn toàn trong nước rút ngắn thời gian gia công chế tạo 
lắp đặt và đưa vào sản xuất.

đơn vị chào bán:
Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Mê Kông

Địa chỉ: Lô E3, đường 18, khu dân cư Thành ủy, Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ 
Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại:08.37262687 / 0907668850 

Fax: 08.37262687

Website: http//www.mktech.com.vn; sale@mktech.com.vn
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thị trường CÔng nghệ

nồi hấp tiệt trùng hv 85
Mô tả công nghệ: 
Dung tích : 85 lít
Kích thước buồng hấp (mm) : f420× D615
Kích thước ngoài W×H×D (mm) : 660×1000×650
Nhiệt độ tiệt trùng :135°C
Chương trình : 4-modes
Khối lượng : 75kg
Cung cấp bao gồm:
02 giỏ lưới đựng mẫu bằng thép không gỉ, tấm đậy điện trở, bình hứng thải, chân bánh xe.
ưu điểm công nghệ: 
Hệ thống khóa nắp bằng cơ điện độc quyền, chỉ cần gạt một cái, mở nắp dễ dàng.
Cơ cấu khóa nắp liên động, đầu dò kép áp suất và nhiệt độ trong lòng, đảm bảo an toàn cho 

người sử dụng.
Hệ thống đầu dò kép để xả khí, loại bỏ không khí trong lòng ảnh hưởng đến tiệt trùng.
Cơ cấu xả tự động, đặc biệt dùng cho tiệt trùng chất lỏng, xả hơi nước chậm tại tốc độ cài đặt 

trước sau khi kết thúc hấp tiệt trùng.
Chế độ tiệt trùng cho agar, làm chảy nhanh agar và duy trì nó ở dạng lỏng.
Lập trình thời gian khởi động
Bộ lưu lưu giữ các thông số cài đặt cho tiệt trùng / xả / làm ấm của mỗi chế độ.
Hiển thị trạng thái hoạt động bằng các LED kiểu bargraph
đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Thiết bị KHKT Mỹ Thành

Địa chỉ: 445 Tô Hiến Thành, p14, Q10, Tp HCM 

Điện thoại: 028 38646051  

Fax: 028 38644461 

Website: www.mythanh.com; mtse@mythanh.com
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thị trường CÔng nghệ

thiết bị đo khí đa năng cầm tay  
hiệu microtector g450

Mô tả công nghệ: 
- Thiết bị đo khí gas cầm tay đa năng Microtector G450 -  Chính hãng 100% GfG, Chứng từ 

CO, CQ đầy đủ, hàng nhập từ Đức. 
- Máy đo được 1 lúc 4 loại khí như: CH4 (0 - 100) %LEL, khí O2 (0 - 25) %Vol, khí H2S (0 - 100) 

ppm, khí CO (0 - 500)ppm
- Giá trị đo được:  CH4 (0 - 100) %LEL, O2 (0 - 25) %Vol, H2S (0- 100) ppm, CO (0 - 500) ppm.
- Nguyên lý đo, phát hiện khí: Đầu đo điện hóa (đo khí độc và oxy)
- Đo khí cháy: Hơi khí gas, khí cháy (đến 100% LEL)
- Màn hình hiển thị: Màn hình LCD, có thay đổi màu săc màn hình cho mỗi
ngưỡng cảnh báo, hiển thị mức pin, hiển thị thời gian thực
- Cảnh báo: Tùy thuộc vào từng loại khí
- Cảnh báo bằng âm thanh đến 103bB (lựa chọn thêm)
- Cảnh báo rung (lựa chọn thêm)
- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: Từ -20 … +55oC (nên dùng trong điều kiện từ
0 … +30oC)
- Độ ẩm: 5 … 95% RH
- Áp suất: 700 … 1300 hPa
- Điệu kiện bảo quản Nhiệt độ: Từ -25 … +55oC
- Độ ẩm: từ 5 … 95% RH
- Nguồn: pin NiMH sạc
- Vật liệu: Rubberised Polycarbonate, cấp độ bảo vệ IP 67
- Kích thước 75 x 110 x 36 (rộng x cao x sâu)
- Trọng lượng: Từ 290 gam đến 350 gam tùy thuộc vào sensor
Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH TM Dịch Vụ Công Nghệ Việt Thái T.T
Địa chỉ: 2/6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: 0915 070 057 / 0904 020 004.
Email: duy.nguyen@vietthaiaqua.com
Website: https://thietbiprominent.jweb.vn/
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máy chụp ảnh nhiệt - testo 890

 Mô tả công nghệ: 
Máy chụp ảnh nhiệt testo 890 - từ hãng TESTO Đức là thiết bị giám sát nhiệt độ cao cấp với độ 

phân giải cao, kết hợp với ống kính Germanium chất lượng cao máy ảnh nhiệt testo 890 có thể 
cho bức ảnh với chất lượng cao nhất. Đặc biệt là chức năng “Phát hiện sốt” (FeverDetector) hỗ 
trợ việc phát hiện và sàn lọc những cá thể có nguy cơ nhiễm Virus Corona (2019-nCoV)

Máy ảnh nhiệt testo 890 thuộc phân khúc dòng máy ảnh nhiệt cao cấp của Testo.
thông số kỹ thuật 
Độ phân giải hồng ngoại: 640 x 480 pixel
SuperResolution (Pixel): 1280 x 960 pixel
Độ phân giải hình học (IFOV):1,13 mrad (ống kính tiêu chuẩn)
Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,1 m (Ống kính tiêu chuẩn)
 Loại hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD 4,3 inch với 480 x 272 pixel
 Chức năng phân tích: lên đến 10 điểm đo, Hot / Cold Spot Recognition, tối đa 5 lần đo diện 

tích (min / max; average), Isotherm và các giá trị báo động.
Phạm vi đo: 30 đến +100 °C; 0 đến +350 °C (có thể chuyển đổi được); 0 đến 650 °C (có thể 

chuyển đổi)
Độ chính xác: ±2 °C, ±2 % của giá trị đo
Đo lường videolên đến 3 điểm đo
Hình ảnh định dạng tệp: bmt; tùy chọn xuất trong .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls
Video định dạng tệp: wmv; .mpeg-1
Thiết bị lưu trữ: thẻ SD dung lượng 2GB (khoảng 1.500 - 2.000 hình ảnh)
Loại pin: Sạc nhanh, pin Li-ion có thể thay đổi ngay tại chỗ
Thời gian hoạt động: 4,5 giờ
 Trọng lượng: 1.630 g
 Bảo hành: 12 tháng
 đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Công nghệ DIGI
Địa chỉ: 4.23 - tầng 4, tòa nhà Kingston Residence, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909870350.
Website: www.tigivn.com
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đĩa compact Dry - kiểm tra vi khuẩn nhanh
Là đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế phát hiện vi sinh vật dựa trên phản ứng của các enzyme do 

vi sinh vật sinh ra trong quá trình nuôi cấy với các cơ chất chuyên biệt sinh ra các khuẩn lạc với 
các màu sắc đặc trưng. Đĩa Compact dry cho kết quả nhanh chóng, chính xác và thao tác thực 
hiện đơn giản.

Ưu điểm: 
Thao tác đơn giản:
Pha loãng mẫu, cấy mẫu và ủ
Tự động dàn trãi mẫu
Nhanh chóng:
Kết quả sau 24h
Chính xác:
Phương pháp chuẩn hóa được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế AOAC, NMKL, MicroVal, 

NordVal…
Kết quả kiên định, rõ ràng, dễ phân biệt
Dễ dàng tách lấy khuẩn lạc để test sinh hóa
Kinh tế:
Tiết kiệm lao động
Tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm khoản đầu tư thiết bị, hóa chất, môi trường…
Không mất thời gian đào tạo
Toàn diện:
Kiểm tra đầy đủ các chi tiêu vi sinh thông thường
Ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra mẫu nguyên liệu, thành phẩm, môi trường…
đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Thái Bình Dương

Địa chỉ: Số 28 Đường Số 20, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, HCM

Điện thoại: 028 62 65 46 83

Fax : 028 62 65 46 93

Email : sale@pacificlab.vn

Website : https://pacificlab.vn/

Người đại diện : Trần Thụy Cẩm Tâm

Chức vụ/ Chức danh : Giám đốc



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

22 
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máy bơm ống tiêm
Mô tả: 
Máy bơm ống tiêm Teledyne Isco thuộc dòng 

D-series cho phép phân phối không có xung trong 
khoảng 1 µl / phút - 408 ml / phút với áp suất lên đến 
2068 bar. Có thể bơm chất lỏng siêu tới hạn, chất lỏng 
và thậm chí cả bột nhão có độ nhớt cao.

Bơm tiêm bao gồm một xi lanh thép với piston có 
thể di chuyển và một bộ phận điều khiển.

Nitronic 50 là vật liệu tiêu chuẩn cho xi lanh, piston 
và nắp xi lanh. Có Hastelloy cho một số máy bơm và 
dẫn đến khả năng kháng hóa chất thậm chí còn cao 
hơn. Các nút chặn tiêu chuẩn được làm bằng Teflon 
ngâm tẩm than chì, đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các 
điều kiện hoạt động khắc nghiệt, có nút chặn tùy chọn 
có sẵn cho các ứng dụng đặc biệt.

Bộ điều khiển D-Series cung cấp nhiều chế độ hoạt động khác nhau. Các chế độ hoạt động 
tiêu chuẩn là:

- Tốc độ dòng chảy không đổi
- Áp suất không đổi
- Lập trình lưu lượng hoặc áp suất
-  Kiểm soát bên ngoài

Ngoài việc phân phối chính xác, máy bơm ống tiêm Teledyne Isco cũng có thể được sử dụng 
để định lượng chính xác. Điều này có thể thực hiện được thông qua một tùy chọn bổ sung, Chế 
độ phân phối. Nó cho phép người dùng không chỉ đặt chính xác tốc độ dòng chảy mà còn cả tốc 
độ phân phối. Nó tự động tắt ngay khi đạt đến tốc độ dòng chảy mong muốn. Ví dụ, chức năng 
này rất phù hợp để định lượng vào lò phản ứng.

Ví dụ về các ứng dụng
-  Bơm hóa chất / lò phản ứng / xúc tác
- Bơm chất lỏng siêu tới hạn
- Bơm phân tích lõi khoan
- Máy bơm HPLC / LC
- Máy bơm R & D
- Bơm định lượng

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể bán các sản phẩm của Teledyne ISCO cho khách hàng ở 
Đức và Áo.

đơn vị chào bán:
Axel Semrau GmbH & Co. KG

Địa chỉ : Stefansbecke 42 45549 Sprockhövel Đức

Điện thoại : 49233912090

Fax : +49 2339 6030

Email : info@axelsemrau.de

Website : axelsemrau.de
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Tìm kiếm các phương pháp  
chiếT xuấT proTein Thực vậT hiệu quả

Mô tả: 
Protein phục vụ nhiều chức năng trong thực phẩm, bao gồm nhũ hóa, tạo gel, tạo bọt, hương 

vị, kết cấu và độ hòa tan. Protein thực vật có cấu trúc và chức năng khác với protein động vật và 
có thể thay thế hoàn toàn protein động vật. Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm các phương pháp chiết 
xuất protein gốc thực vật có chất lượng cao. 

đặC điểM Kỹ thuật
Công ty quan tâm đến các phương pháp chiết xuất protein từ thực vật với năng suất cao.
•	 Hàm lượng chiết xuất protein cao 
•	 Cải thiện độ tinh khiết của protein
•	 Tăng cường chức năng của protein
•	 Phương pháp có nguồn gốc tự nhiên
Công ty muốn tìm kiếm các loại thực vật khác nhau:
•	 Ngũ cốc: lúa mạch, ngô, yến mạch, gạo, lúa mì, ngũ cốc
•	 Các loại đậu: đậu phộng, đậu bắp…
•	 Hạt ăn kiều mạch, các loại hạt
•	 Các loại củ: khoai tây, khoai lang
•	 Chiết xuất dầu từ hạt bông, hạt gai dầu, đậu phộng, hạt cải dầu, hướng dương
•	 Rong biển / Tảo
•	 Giá đỗ
Công ty sẵn sàng luôn đón nhận các công nghệ mới, tìm kiếm đối tác cởi mở để thử nghiệm.

đơn vị tìm mua:
Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore
Địa chỉ: Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore
Telephone: +65-6653-4910
Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc hr@ipi-singapore.org
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Tìm kiếm công nghệ chống vi rúT  
cho bao bì Thực phẩm

Mô tả: 
Công nghệ chống virus cho bao bì sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc nâng cao niềm tin 

của người tiêu dùng khi mua và sử dụng các gói hàng tiêu dùng. Khả năng nhiễm vi-rút ngày càng 
tăng buộc người tiêu dùng phải cảnh giác với việc sản phẩm. Công nghệ đóng gói chống vi rút sẽ 
cho phép người tiêu dùng tự tin lựa chọn những sản phẩm ít có nguy cơ bị ô nhiễm hơn.

Để cung cấp các giải pháp cho nhu cầu kỹ thuật và cảm xúc đòi hỏi ngày càng cao của người 
tiêu dùng, công ty chúng tôi đang tìm kiếm các công nghệ áp dụng cho việc khử khuẩn bao bì 
trước khi tiếp xúc với thực phẩm, cộng nghệ có khả năng giảm hoặc loại bỏ vi rút, các mầm bệnh 
bên ngoài khác trên bao bì. 

ĐẶC ĐIểM KỸ THUẬT
Công nghệ phải có thể đáp ứng các tiêu chí chính sau:

•	Có thể sử dụng để tiếp cận trực tiếp với thực phẩm
•	An toàn cho người và động vật
•	Tiêu diệt vi rút hoặc các mầm bệnh khác khi tiếp xúc trong thời gian ngắn 
•	Không ảnh hưởng đến khả năng tái chế hoặc ảnh hưởng môi trường.
•	Giá cả phải chăng với số lượng lớn 

đơn vị tìm mua:
Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

Địa chỉ: Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc hr@ipi-singapore.org

thị trường CÔng nghệ
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Tìm kiếm đối Tác chuyển giao ThiếT bị  
đốT lò áp lực không khói, sử dụng nhớT Thải, 

bảo vệ môi Trường

 
 

Mô tả: 
Hàng năm có một lượng rất lớn khoảng 400 tấn/năm thải ra môi trường là Nhớt thải (chất thải 

nguy hại) làm ô nhiễm môi trường có thể tận dụng làm chất đốt được. Để xử lý nhớt thải này 
giúp giảm ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhưng  hiện nay chưa có thiết bị và phương pháp 
giải quyết được. Tôi đã nghiên cứu và chế tạo được thiết bị đốt lò áp lực không khói.

Sự khác biệt cơ bản giữa thiết bị hiện có và thiết bị của tôi là:
- Dùng gió áp lực cao hay gió Turbo thay cho gió cánh quạt
- Phân tán dầu đốt 02 cấp (2 lần) theo cấp số nhân thay cho phân tán dầu chỉ có 01 cấp.
Do đó, không chỉ đốt được dầu DO mà còn đốt được cả nhớt thải mà các thiết bị khác không 

đốt được.
Dự án xuất phát từ việc muốn bảo quản nông sản sau thu hoạch bằng cách sấy mà hiện tại 

thì gây ra ô nhiễm môi trường bởi khói và khí thải.
Từ thiết bị đốt lò áp lực không khói này tôi ứng dụng lại cho ngành nấu nhôm, rồi sấy và tiệt 

trùng nông sản sau thu hoạch. Hướng đến chưng cất các loại tinh dầu, xử lý nhôm, nhựa phế 
liệu và đốt các chất thải nguy hại, đốt rác…

 Ưu điểm: 
- * Thay thế cách đốt cho các lò sản xuất Đậu hủ trong nội thành (đốt củi) nhiều khói bụi 

nhất là mùa mưa.
- * Các làng nghề sản xuất Bánh tráng, bánh phở, hủ tíu…
- * Các lò chưng cất tinh dầu.
- * Sấy và chế biến nông sản thực phẩm…
- * Đốt các chất thải độc hại làm ô nhiễm môi trường
Tôi mong muốn tìm các đối tác là cá nhân, tổ chức, công ty hợp tác, chuyển giao sản xuất 
và sử dụng thiết bị trên:
- Cá nhân: Huỳnh Tấn Kiệt
- Địa chỉ: 51/58 Cao Thắng – P3 – Q3 – TP.HCM
- Telephone: 028 38221635
- Email: tankiet1955@gmail.com
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CỤC thÔng tin Khoa họC & CÔng nghệ QuốC gia 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ðt: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


