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THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC 
VỪA KÝ CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 14/1/2020 
VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ SỐ VIỆT NAM. CHỈ THỊ CÓ MỤC TIÊU VÀ 12 
GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Theo Chỉ thị này, mô hình 

của một số nước có nền 

kinh tế phát triển dựa trên 

các doanh nghiệp công 

nghệ số cho thấy, đến năm 2030, 

Việt Nam cần ít nhất 100.000 

doanh nghiệp công nghệ số để 

phát triển kinh tế số, xây dựng đô 

thị thông minh, chính quyền điện 

tử, ứng dụng thành tựu công 

nghệ số rộng khắp trong các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội và thực hiện 

chuyển đổi số quốc gia. Bốn loại 

doanh nghiệp công nghệ số cần 

tập trung phát triển bao gồm: (1) 

Các tập đoàn, doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ lớn trong các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển 

hướng hoạt động sang lĩnh vực 

công nghệ số, đầu tư nghiên cứu 

công nghệ lõi; (2) Các doanh 

nghiệp công nghệ thông tin đã 

khẳng định được thương hiệu 

đảm nhận các sứ mệnh tiên 

phong nghiên cứu, phát triển, 

làm chủ công nghệ số và chủ 

động trong sản xuất; (3) Các 

doanh nghiệp khởi nghiệp ứng 

dụng công nghệ số để tạo ra  

các sản phẩm, dịch vụ mới trong 

các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã 

hội; và (4) Các doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới, sáng tạo về công 

nghệ số.

Theo đó, Chỉ thị đặt ra 12 giải 

pháp thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số, cụ thể:

1. Xây dựng Chiến lược quốc 

gia về phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam đến năm 

2030, trình Thủ tướng Chính phủ 
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

ban hành trong năm 2020.

2. Xây dựng Kế hoạch phát 

triển doanh nghiệp công nghệ 

số Việt Nam của từng ngành, 

từng địa phương theo giai đoạn 

2021-2025 và 2026-2030.

3. Xác lập 1 đầu mối ở Trung 

ương và 1 đầu mối ở mỗi địa 

phương để thực hiện việc tổng 

hợp, điều phối, tổ chức hoạt 

động tư vấn, hỗ trợ cho doanh 

nghiệp công nghệ số.

4. Xây dựng khung chính sách 

thử nghiệm có kiểm soát đối với 

các sản phẩm, dịch vụ, mô hình 

kinh doanh mới ứng dụng công 

nghệ số tại Việt Nam, trình cấp có 

thẩm quyền ban hành trong giai 

đoạn 2020-2021.

5. Xây dựng chính sách, giải 

pháp tạo lập thị trường cho các 

doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam bao gồm các doanh nghiệp 

khởi nghiệp trong xây dựng và 

triển khai các chương trình, đề 

án, dự án về chính phủ điện tử, 

chuyển đổi số, đô thị thông minh, 

nông nghiệp thông minh…

6. Cải cách các quy định về 

Quỹ phát triển KH&CN của doanh 

nghiệp để cho phép đầu tư vào 

hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, 

khởi nghiệp công nghệ đánh giá 

hiệu quả dựa trên tổng mức đầu 

tư theo chu kỳ 3-5 năm, hoàn 

thành trong năm 2021.

7. Đơn giản hoá các thủ tục 

quản lý và sử dụng Quỹ phát 

triển KH&CN của doanh nghiệp 

để tăng cường đầu tư cho ứng 

dụng và đổi mới công nghệ của 

doanh nghiệp.

8. Nghiên cứu, đề xuất thành 

lập Quỹ phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam với nguồn 

vốn huy động từ xã hội, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ trong năm 

2020.

9. Định hướng, hỗ trợ tối thiểu 

5-10 doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam phát triển một số sản 

phẩm số trọng điểm quốc gia, 

trở thành trụ cột của hệ sinh thái 

doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam, trước năm 2025.

10. Phát triển tối thiểu 5-10 

nền tảng công nghệ số dùng 

chung để thúc đẩy ứng dụng 

công nghệ số, thúc đẩy phát triển 

sản phẩm số trong các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, đưa vào sử dụng 

trước năm 2025.

11. Định kỳ tổ chức Diễn đàn 

quốc gia về phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam.

12. Tuyên dương các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam 

tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược 

“Make in Viet Nam” và tổ chức các 

hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng 

bá thương mại, thúc đẩy tiêu 

dùng trong nước và hỗ trợ xuất 

khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, 

giải pháp và mô hình kinh doanh 

của doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam.

Chỉ thị cho thấy sự quan tâm 

và hành động kịp thời của Chính 

phủ trong việc góp phần triển 

khai Nghị quyết của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn: Tạp chí khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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36 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC 
KHXH&NV ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TÀI TRỢ

8 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG  
TẠ QUANG BỬU NĂM 2020

Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ Quốc gia đã phê 
duyệt Danh mục gồm 36 đề tài 
nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn do 
Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ.

Theo đó, 36 đề tài (hồ sơ 
năm 2020 đợt 1) thuộc 7 
lĩnh vực như: Liên ngành 

Triết học - Chính trị học - Xã hội 
học; Kinh tế học; Luật học; Sử học, 

ĐIỂM TIN KH&CN

khảo cổ học, dân tộc học; Ngành 
tâm lý học, giáo dục học; Liên 
ngành văn học -ngôn ngữ học; 
Liên ngành Văn hóa học - Nghiên 
cứu nghệ thuật -Thông tin đại 
chúng và Truyền thông.

Từ 48 hồ sơ đề cử/ứng cử 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2020, các Hội đồng khoa học 
chuyên ngành của quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) đã lựa chọn được 
8 hồ sơ, trong đó bao gồm 5 đề 
cử giải thưởng chính và 3 giải 
thưởng trẻ.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ được tổ chức hằng 

năm nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học có thành tựu 
nổi bật trong nghiên cứu cơ bản 
thuộc các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật.

Hằng năm, các nhà khoa học 
với các công trình khoa học xuất 
sắc được tổ chức, cá nhân đề cử 
hoặc tự đăng ký ứng cử, xét tặng 

Giải thưởng. Các hồ sơ được đánh 
giá thông qua Hội đồng khoa học 
chuyên ngành của NAFOSTED và 
Hội đồng Giải thưởng gồm các 
nhà khoa học uy tín.

NAFOSTED đã thông báo tiếp 
nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2020 và nhận 

Đáng chú ý, trong 36 đề tài 
được phê duyệt lần này có tới 
22 đề tài trong lĩnh vực kinh tế, 
các lĩnh vực khác có từ 01đến 05 
đề tài được phê duyệt.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng 
Quản lý Quỹ phê duyệt kinh 
phí, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ 
thông báo tới các chủ nhiệm 
đề tài để thực hiện việc bổ 
sung, hoàn thiện thuyết minh 
và ký hợp đồng (dự kiến tháng 
4/2020).

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung ương là nhà khoa học nữ đầu tiên nhận Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu trong năm 2019.

được 48 hồ 
sơ đề cử/ứng 
cử cho Giải 
thưởng. Các 
Hội đồng khoa 
học đã đề cử 8 
hồ sơ (bao gồm 
5 Giải thưởng 
chính và 3 Giải 
thưởng trẻ) để 
tiếp tục đánh 
giá, xét chọn 
tại Hội đồng 
Giải thưởng.

Năm nay, Hội đồng Giải 
thưởng dự kiến sẽ họp đánh giá 
hồ sơ vào tháng 4/2020. Lễ trao 
Giải thưởng dự kiến được tổ chức 
tại Hà Nội vào tháng 5/2020, 
nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Nguồn: chinhphu.vn
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HỌC SINH VIỆT GIÀNH HUY CHƯƠNG BẠC QUỐC TẾ 
SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ

Với mục tiêu tạo ra một thước đo chung đánh 
giá trình độ kỹ năng nhân lực Công nghệ thông 
tin giữa Nhật Bản và Việt Nam, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) đã hợp tác Bộ Kinh tế và 
Công thương của Nhật Bản triển khai sát hạch 
nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) theo chuẩn 
kỹ năng công nghệ thông tin Nhật Bản (ITSS) tại 
Việt Nam.

Hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững do các 
học sinh chuyên Khoa học tự nhiên thiết kế giành 
Huy chương bạc Triển lãm sáng chế công nghệ 
quốc tế tại Malaysia.

N hóm học sinh lớp 11, chuyên Vật 
lý, Trường THPT Chuyên Khoa học tự 
nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội vừa tham dự Triển lãm 
sáng chế công nghệ quốc tế, tổ chức tại Kuala 
Lumpur, Malaysia từ 19- 22/2. Triển lãm do Tổ 
chức xúc tiến trao đổi thương mại phối hợp với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công 
nghệ, Biến đổi môi trường tổ chức có sự tham 
gia của hơn 600 sáng chế đến từ hơn 20 quốc 
gia, vùng lãnh thổ.

Các thành viên nhóm nghiên cứu gồm Vũ Trọng 
Nguyên Khôi, Nguyễn Hoàng Minh, Bùi Quý Minh, 
Đỗ Minh Đức và Ngô Quang Tùng là đội duy nhất 
của Việt Nam tham dự mang đến ý tưởng xây dựng 
một môi trường ổn định, nhằm nâng cao sản lượng, 

chất lượng thủy sản. Nhóm nghiên cứu xây dựng hệ 
thống dựa trên các yếu tố môi trường ảnh hưởng 
trực tiếp đến vật nuôi như nhiệt độ, nồng độ oxy 
hòa tan trong nước, giá trị pH. Các thông số được 
tính toán thiết kế, tích hợp với cách thức đo đạc để 
hệ thống có thể nhận biết. Trong những tình huống 
khẩn cấp hơn, máy bay không người lái trang bị 
camera được sử dụng để giúp người dùng nắm 
được tình hình thực tế của khu vực nuôi trồng.

Nguồn: vnexpress

SÁT HẠCH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO 
CHUẨN KỸ NĂNG NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

ĐIỂM TIN KH&CN

T ại Việt Nam, Trung tâm Ươm tạo và Đào 
tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 

Bộ KH&CN là cơ quan duy nhất có trách nhiệm 
nghiên cứu và xây dựng Hệ thống Chuẩn kỹ 
năng Kỹ sư CNTT được công nhận tương 
đương với các nước trong khu vực và triển 
khai sát hạch theo chuẩn kỹ năng này. Các thí 
sinh đạt chuẩn được cấp Chứng nhận do Bộ 
trưởng Bộ KH&CN ký.

Mỗi năm, HITC triển khai 2 kỳ sát hạch vào 
ngày Chủ nhật cuối tháng 4 và tháng 10 hàng 
năm, hình thức thi trắc nghiệm, không hạn chế 
đối tượng tham dự sát hạch, không giới hạn độ 
tuổi và chứng nhận có giá trị không thời hạn, đề 
thi có 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, thi 
tại 4 địa điểm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng và Bình Dương. Kỳ sát hạch tháng 4/2020 
sắp tới, Trung tâm sẽ tổ chức vào ngày 26/4/2020.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ
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SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC  
VÀ KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN – MINING VIETNAM 2020

Thời gian: từ ngày 22 - 24/04/2020

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn An Ninh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành hàng trưng bày:

+ Máy đào, xúc, nén, nhà máy điều chế than, máy nghiền & phun bụi nước, máy lọc & phụ tùng, máy ủi…

+ Hệ thống băng tải, thiết bị thông gió, hệ thống dữ liệu, thông tin phương tiện khai thác, hệ thống 
điều khiển từ xa phương tiện khai thác…

+ Cáp an toàn, dụng cụ khai thác, thiết bị định lượng và ghi chép…

Nguồn: http://www.vietcham-expo.com/

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC  
VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI TẠI VIỆT NAM– MTA VIETNAM 2020

Thời gian: từ ngày 07-10/07/2020

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn An Ninh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành hàng trưng bày:

+ Máy uốn & đúc kim loại, khoan & tiện, tạo khuôn mẫu, máy kéo sợi và cuốn, phóng điện, cắt sợi, máy 
đúc khuôn áp lực, làm nữ trang, máy tiện.

+ Hệ thống cân bằng & phân tích, hệ thống nén khí, thiết bị điều kiển, đo lường và giám sát, dụng cụ 
làm sạch, hệ thống làm sạch không khí, thiết bị đo tọa độ, bộ khuôn đúc & vật liệu đổ khuôn, thiết bị đo 
kích thước, hệ thống khắc và lấy dấu.

+ Trung tâm gia công cơ khí, kiểm tra và định chuẩn.

+ Máy móc thiết bị ngành hàng không, hàng hải & đóng tàu,…

Nguồn: http://www.vietcham-expo.com/



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

8 

VỆ TINH LOTUSAT-1 CỦA VIỆT NAM DỰ KIẾN 
SẼ PHÓNG LÊN QUỸ ĐẠO VÀO NĂM 2023

NGÀY 18/10/2019, TẠI HÀ NỘI, 
TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM 
(VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM) VÀ TẬP 
ĐOÀN SUMITOMO (NHẬT BẢN) 
TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT GÓI THẦU 
“VỆ TINH LOTUSAT-1, THIẾT BỊ VÀ 
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC”.

Vệ tinh LOTUSat-1 có khả 
năng chụp ảnh trái đất với 
độ phân giải cao trong mọi 
điều kiện thời tiết cả ngày 

lẫn đêm. Dữ liệu ảnh thu nhận 
từ vệ tinh LOTUSat-1 sẽ đáp ứng 
được nhu cầu cấp bách về 
nguồn ảnh, cung cấp các thông 
tin chính xác và kịp thời nhằm 
ứng phó để giảm thiểu các tác 
động của thảm họa thiên nhiên 
và biến đổi khí hậu...

Mục tiêu của Gói thầu “Vệ 
tinh LOTUSat-1, thiết bị và đào 
tạo nhân lực” là phát triển và đưa 
vào sử dụng thành công vệ tinh 
quan sát trái đất LOTUSat-1 sử 
dụng cảm biến radar có khẩu độ 
tổng hợp.

Vệ tinh LOTUSat-1 có khả 
năng chụp ảnh trái đất với độ 
phân giải cao trong mọi điều 
kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. 
Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh 
LOTUSat-1 sẽ đáp ứng được nhu 
cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung 
cấp các thông tin chính xác và kịp 
thời nhằm ứng phó để giảm thiểu 
các tác động của thảm họa thiên 
nhiên và biến đổi khí hậu, quản 
lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 
và giám sát môi trường, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội…

Vệ tinh LOTUSat-1 dự kiến 
được phóng vào năm 2023. Quá 
trình đào tạo và chuyển giao 
công nghệ được thực hiện tại 
nhà máy sản xuất vệ tinh của 
Tập đoàn NEC của Nhật Bản. Đây 
là dự án vệ tinh quan sát trái đất 
đầu tiên được điều phối bởi một 
công ty Nhật Bản sử dụng vốn 
vay ODA theo điều khoản đặc 
biệt dành cho đối tác kinh tế 
(STEP) từ Cơ quan hợp tác quốc 
tế Nhật Bản (JICA).

Theo ông Yosuke Asai, Bộ 
Kinh tế, Thương mại và Công 
nghiệp Nhật Bản, LOTUSat-1 có 
thể quan sát thiên tai diện rộng 
và nắm bắt được tình hình khí 
hậu. Trong bối cảnh thiên tai 
thường xuyên xảy ra, việc đưa vệ 
tinh vào sử dụng sớm nhất sẽ góp 
phần quan trọng hạn chế thiệt 
hại. Việc đào tạo nhân lực trong 
quá trình chế tạo LOTUSat-1 cũng 
giúp Việt Nam tiếp tục con đường 
tự chế tạo vệ tinh của mình. Đây 
sẽ là một bước tiến mới trong 
việc làm chủ công nghệ vệ tinh 
sau khi các kỹ sư Việt Nam tham 
gia thiết kế, chế tạo thành công 
vệ tinh MicroDragon 50 kg.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh, các đối tác Nhật 

Bản và Việt Nam sẽ cùng nhau 
thực hiện gói thầu này một 
cách hiệu quả để đưa Vệ tinh 
LOTUSat-1 lên quỹ đạo vào năm 
2023 như kế hoạch đã đề ra. Bộ 
trưởng khẳng định, công nghệ 
cao trong đó có công nghệ vũ 
trụ, được xác định là ưu tiên phát 
triển của ngành KH&CN của Việt 
Nam. Hiện nay, Bộ KH&CN đang 
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tổng kết kết 
quả thực hiện “Chiến lược Nghiên 
cứu và Ứng dụng Công nghệ Vũ 
trụ đến năm 2020” và xây dựng 
dự thảo Chiến lược vũ trụ cho giai 
đoạn sau năm 2020.

Các kết quả thực hiện của Dự 
án này nói chung và của gói thầu 
Vệ tinh LOTUSat-1 nói riêng chắc 
chắn là một trong những căn cứ 
thực tiễn quan trọng, phục vụ xây 
dựng Chiến lược vũ trụ của Việt 
Nam giai đoạn sau năm 2020. Bên 
cạnh đó, nguồn nhân lực được 
đào tạo trong quá trình triển khai 
Dự án sẽ là nền tảng quan trọng 
cho việc tiếp nhận, làm chủ và 
phát triển công nghệ thiết kế, chế 
tạo vệ tinh của Việt Nam trong 
giai đoạn tới.

Nguồn: Nasati

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Đầu tháng 5/2019, chị Lê Thị 
Kim Cương, chủ trang trại 
trồng rau hữu cơ 3S ở TP Hồ 
Chí Minh quyết định lắp đặt 

thiết bị lọc mặn Ewater của công 
ty Khoa học Công nghệ Ewater 
Engineering. Chị cho biết, trước 
đây, trang trại thường sử dụng 
phương pháp lọc nước qua 
axetyl xenlulo, dù có tác dụng 
lọc mặn nhưng sử dụng nhiều 
khiến rễ cây bị yếu và khó hấp 
thụ dinh dưỡng. Thế nhưng với 
thiết bị mới sau 6 tháng, tốc độ 
tăng trưởng của rau xanh tăng 
5-10% so với phương pháp lọc 
mặn truyền thống. Cây xanh và 
khỏe hơn nhờ hấp thụ triệt để 
chất khoáng và dinh dưỡng 
trong nước.

 Thiết bị hoạt động theo cơ 
chế sử dụng sóng điện tử tần số 
thấp tạo trường cảm ứng và lực 
điện để ion hóa nước. Từ trường 
phát ra từ thiết bị Ewater sẽ phân 
tách các phân tử nước nhỏ làm 
mất tính liên kết của các muối 
hòa tan, chỉ còn lại các vi lượng 
khoáng và kiềm trung cung cấp 
cho cây trồng, giúp rễ cây khỏe 
và hấp thụ dinh dưỡng dễ hơn, 
hạn chế tối đa hiện tượng thối 
rễ, nấm rễ. 

Đặc biêt, trong quá trình ion 
hóa nước, thiết bị không sử dụng 
bất kỳ hóa chất nào nên rất an 
toàn, không ảnh hưởng đến môi 
trường sinh trưởng của cây trồng. 
"Chi phí điện năng để chạy thiết 

bị khá thấp, chỉ tiêu tốn khoảng 
100-200 nghìn đồng trong một 
năm sử dụng", ông Lê Trung Hiếu, 
Giám đốc công ty cho biết. 

Thiết bị này do nhóm kỹ sư 
của công ty thiết kế và chế tạo, 
hiện đã trình lên cục Sở hữu Trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
xin cấp bằng sáng chế. Ông Hiếu 
cho biết thêm, giá của thiết bị từ 
3-5 triệu đồng tùy theo quy mô và 
chất lượng nước cần xử lý. Ngoài 
việc ứng dụng trong nông nghiệp, 
thiết bị lọc mặn có thể được áp 
dụng để xử lý nguồn nước sinh 
hoạt bị nhiễm mặn trong các hộ 
gia đình.

Nguồn: vnexpress.net

THIẾT BỊ LỌC MẶN 
LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

THIẾT BỊ SỬ DỤNG SÓNG ĐIỆN TỬ TẦN SỐ THẤP 
TẠO TRƯỜNG CẢM ỨNG PHÂN TÁCH NƯỚC, GIỮ 
LẠI KHOÁNG CHẤT, GIÚP CÂY HẤP THỤ DINH 
DƯỠNG, HẠN CHẾ THỐI, NẤM RỄ.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VẬT LIỆU ĐƯỢC TIẾT LỘ LÀ SẢN 
PHẨM KẾT HỢP GIỮA HẠT NANO 
BẠCH KIM VÀ SẮT CÓ THỂ TIÊU 
DIỆT TỚI 98% VI KHUẨN TRONG 
VÒNG 12 GIỜ SAU KHI CẤY.

Trong thực tế, vấn đề nhiễm 
trùng do vi khuẩn xảy ra 
trong 1- 4% các trường 
hợp sau khi can thiệp phẫu 

thuật. Trong các ca bệnh nhân 
bị gãy xương cần cấy ghép, khả 
năng xuất hiện của các loại vi 
khuẩn gây nhiễm trùng lên đến 
30%. Nếu nhiễm trùng xảy ra, 
bệnh nhân cần thường xuyên 
phải có sự can thiệp của các bác 
sĩ. Trong trường hợp nhẹ hơn, 
bệnh nhân cũng cần điều trị bằng 
kháng sinh.

Trong suốt quá trình điều trị, cơ 
thể bệnh nhân phải chịu áp lực rất 

lớn. Ngoài ra, vi khuẩn gây bệnh rất 
nhanh phát triển khả năng kháng 
kháng sinh, và nhiều người bị dị 
ứng nặng với kháng sinh.

Trước thực trạng này, các nhà 
khoa học của Đại học Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia và các đồng 
nghiệp của họ đã phát triển một 
vật liệu cấy ghép mới với các hạt 
nano kim loại, có tác dụng ức chế 
sự phát triển và lây lan của vi khuẩn 
gây bệnh mà không có bất kỳ tác 
dụng ức chế nào đối với tế bào 

lympho hoặc tế bào của hệ thống 
miễn dịch. Bên cạnh đó, khi cấy 
ghép được khử trùng bằng bức xạ 
cực tím, một số lượng lớn các gốc 
tự do được tạo ra, điều này cũng 
dẫn đến cái chết của vi khuẩn.
Theo các tác giả của nghiên cứu, 
dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, 
vật liệu mới được phát triển đã 
tiêu diệt 98% vi khuẩn trong 8-12 
giờ, bao gồm các loại vi khuẩn 
như Staphylococcus Aureus, 
Epidermal Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli và 
Klebsiella Pneumoniae.

Các nhà khoa học hiện đang 
xem xét các thử nghiệm của các 
mẫu thu được và hé lộ một ứng 
dụng đầy hứa hẹn khác cho vật 
liệu mới được phát triển có thể 
là tạo ra các bộ lọc nước trong 
tương lai.

Nguồn: khoahoc.tv

VẬT LIỆU CẤY GHÉP CÓ KHẢ NĂNG TIÊU DIỆT TỚI 98% VI KHUẨN

Gần đây nhất, các nhà khoa 
học Tây Ban Nha, với kỹ 
thuật tương tự, cũng sử 
dụng mô cấy ghép sinh 

học để làm lành các tổn thương 
trong não bộ cho những bệnh 
nhân bị chấn thương sọ não hay 
đột quỵ.

GS José Miguel Soria tại 
ĐH CEU Cardenal Herrera và 
GS Manuel Monleón thuộc ĐH 
Politècnica de València đã thiết 
kế mô cấy ghép từ Acrylate 
copolymer, một loại vật liệu tổng 

hợp có cấu trúc xốp và khả năng 
tương thích sinh học cao.

Họ đã cấy mẫu mô thử nghiệm 
vào 2 vùng của não bộ chuột 
gồm: võ não và subventricular, 
khu vực nằm giữa tâm thất và 
các khu vực trung gian trong não 
trước. Sau 2 tháng, các mạch máu 
mới và các tế bào tiền thân của tế 
bào thần kinh đã phát triển trên 
mô cấy ghép rất tốt.

Thông thường sự tái sinh của 
các mô não người trưởng thành 
là rất hạn chế do các mạch máu 

mới có xu hưởng không phát 
triển trên những mô hỏng.

Theo các nhà khoa học, sự có 
mặt của mạch máu và tế bào tiền 
thân của tế bào thần kinh sẽ cho 
phép tế bào thần kinh mới và tế 
bào thần kinh đệm (loại tế bào hỗ 
trợ tế bào thần kinh) có thể chữa 
lành các tổn thương não.

Nghiên cứu vừa được xuất 
bản trên tạp chí Nghiên cứu Vật 
liệu Y sinh số ra mới đây.

Nguồn: khoahoc.tv

CHỮA LÀNH TỔN THƯƠNG NÃO BẰNG VẬT LIỆU MỚI
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÔ CẤY GHÉP XỐP SINH HỌC, CÁC 
NHÀ KHOA HỌC ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC TÁI TẠO LẠI 
RĂNG, GÂN, MÔ TIM, XƯƠNG VÀ SỤN TRONG CƠ THỂ NGƯỜI. 
VẬT LIỆU NÀY ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ MỘT BỘ KHUNG GIÚP CÁC 
MÔ ĐƯỢC THÊM VÀO CÓ THỂ CƯ TRÚ VÀ PHÁT TRIỂN.
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Tiến sĩ Nguyễn Trung Đức - 
Chủ nhiệm đề tài - cho biết, 
trên thực tế, nhiều loại sản 
phẩm từ nhựa, nhất là túi 

nilon, được công bố là phân hủy 
sinh học, nhưng thực chất chỉ là 
quá trình bẻ gãy sinh học. Quá 
trình bẻ gãy sinh học khác hoàn 
toàn với phân hủy sinh học, chỉ là 
sự lão hóa đến tan rã của các 
mạch nilon mà không phân hủy 
hoàn toàn.

Nhóm nghiên cứu đã khắc 
phục những nhược điểm trên, 
tiếp cận theo hướng phân hủy 
sinh học, để sản phẩm khi thải 
ra môi trường không gây tác hại. 
Nguyên liệu là nhựa phế thải 
thu gom, tạo ra hạt nhựa và cho 
thêm phụ gia xúc tiến ô-xy hóa. 
Chất phụ gia này giúp bẻ nhỏ các 
mạch các-bon của túi nilon thành 

mạch nhỏ chứa các nhóm chức 
phân cực, ưa nước, tạo điều kiện 
cho quá trình phân hủy sinh học 
diễn ra. Để có phụ gia đặc biệt 
này, trước đó, vào các năm 2015-
2016, nhóm đã nghiên cứu tổng 
hợp thành công chất phụ gia này 
(gồm sắt, sterate).

Sau hai năm thực hiện đề tài, 
năm 2019 nhóm đã nghiên cứu 
thành công và sản xuất được ba 
loại túi rác tự hủy dùng cho các 
mục đích khác nhau, như: Túi 
rác màu xanh, tự hủy trong 12 
tháng, sau sử dụng có thể ủ làm 
phân hữu cơ; túi màu vàng tự 
hủy trong 24 tháng và có thể tái 
chế; túi màu đen tự hủy trong 36 
tháng, phù hợp sử dụng đựng 
rác thải y tế. Nhóm nghiên cứu 
đã đánh giá quá trình phân hủy 
sinh học của túi trong các môi 

trường, như: Chôn vào đất, dưới 
bùn hoạt tính và ủ làm phân hữu 
cơ. Kết quả cho thấy, sau 12 tháng 
chôn trong đất, túi tự hủy từ nhựa 
phế thải giảm 66,09 - 100% khối 
lượng; sau 6 tháng ngâm trong 
bùn hoạt tính, giảm 88,46 - 100% 
khối lượng. Ủ túi làm phân hữu cơ 
thì sau 126 ngày, túi tự hủy được 
khoảng 80% khối lượng, sau 180 
ngày đạt khoảng 85% khối lượng.

Có thể khẳng định, kết quả 
nghiên cứu đã mở ra triển vọng 
tận dụng lượng nhựa phế thải 
gây ô nhiễm môi trường để sản 
xuất sản phẩm hữu ích. Đồng 
thời, góp phần thực hiện chủ 
trương sản xuất sản phẩm thân 
thiện môi trường, thay thế sản 
phẩm truyền thống.

Nguồn: Bộ khoa học  
và Công nghệ

SẢN XUẤT BAO BÌ THÔNG MINH TỪ RÁC THẢI NHỰA
ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TÚI NILON AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG 
THUỘC ĐỀ TÀI - NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TÚI ĐỰNG 
RÁC TỰ HỦY TỪ NHỰA PHẾ THẢI - DO NHÓM CÁC NHÀ KHOA 
HỌC CỦA VIỆN HÓA HỌC, VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Thiết bị đùn thổi màng một trục vít được sử dụng trong quá trình sản xuất túi đựng rác tự hủy
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HỢP TÁC VIỆT - NHẬT TRONG LĨNH VỰC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 

TỪ GIA CÔNG SANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH 
NGHIỆP CNTT VIỆT NAM VÀ 
NHẬT BẢN ĐANG CÓ SỰ 
CHUYỂN DỊCH MẠNH MẼ TỪ 
GIA CÔNG PHẦN MỀM 
SANG CÁC DỰ ÁN NGHIÊN 
CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN 
CÁC NỀN TẢNG CÔNG 
NGHỆ MỚI, CHIA SẺ TRI 
THỨC. 95% DOANH NGHIỆP 
CNTT NHẬT BẢN QUAN TÂM 
VÀ SẴN SÀNG NHẬN KỸ SƯ 
VIỆT NAM VÀO LÀM VIỆC.

S áng 22/10, tại TP. Đà 
Nẵng, sự kiện thường 
niên Ngày công nghệ 
thông tin Nhật Bản 

(Japan ICT Day) được tổ chức 
với chủ đề “Hợp tác Việt - Nhật 
thúc đẩy chuyển đổi số”.

Sự kiện do Hiệp hội Phần 
mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam 
(VINASA), Ủy ban Hợp tác CNTT 
Việt Nam-Nhật Bản (VJC) và 
UBND TP. Đà Nẵng phối hợp thực 
hiện, nhằm xúc tiến hợp tác giữa 
các doanh nghiệp CNTT Việt Nam 
– Nhật Bản.

Ông Takeo Nakajima, Trưởng 
đại diện JETRO Hà Nội, cho biết, 
trong lĩnh vực CNTT-TT, việc hợp 
tác và trao đổi song phương 
giữa hai nước đang phát triển 
mạnh. Năm 2018, có 248 doanh 
nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt 
Nam trong lĩnh vực CNTT, chiếm 
8% tổng số đầu tư của Nhật vào 
Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa 

doanh nghiệp CNTT Việt Nam và 
Nhật Bản cũng đang có sự chuyển 
dịch mạnh mẽ từ gia công phần 
mềm sang các dự án nghiên cứu 
và phát triển trên các nền tảng 
công nghệ mới, chia sẻ tri thức.

Theo khảo sát của VINASA, 3 
mảng công nghệ mới tiềm năng 
nhất cho hợp tác Việt-Nhật là Big 
Data, Chuyển đổi số và Thực tế 
ảo/Thực tế tăng cường (AR/VR).

Theo bà Junko Kawauchi, Phó 
Chủ tịch Ban Hợp tác quốc tế 
(Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản 
- JISA), thị trường CNTT Nhật Bản 
trị giá khoảng 460 tỷ USD, trong 
đó phần mềm chiếm khoảng 130 
tỷ USD.

Dự báo nhu cầu dự án về 
công nghệ mới của Nhật tháng 
6/2019 tăng khoảng 31,5%, trong 
khi nguồn nhân lực đang thiếu 
khoảng 781.000 kỹ sư CNTT, theo 
VINASA.

Trên 80% doanh nghiệp của 
Nhật sẵn sàng nhận người nước 
ngoài vào làm việc. 95% công ty 
Nhật trả lời quan tâm và sẽ nhận 
các kỹ sư của Việt Nam làm việc.

Tuy nhiên 80% các doanh 
nghiệp yêu cầu kỹ sư có năng lực 
tiếng Nhật N2 và N1 - đây là thách 
thức rất lớn với việc hợp tác CNTT 
Việt-Nhật.

Japan ICT Day kéo dài 5 ngày 
từ 21/10-25/10 với các hoạt động 
tham quan doanh nghiệp và kết 
nối diễn ra ở cả 3 thành phố Hà 
Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23/10, tại hội thảo 
“Thành phố thông minh 2019” ở 
Đà Nẵng, hai bên sẽ chia sẻ công 
nghệ và kinh nghiệm quản lý 
trong lĩnh vực ngày càng nhận 
được sự quan tâm này.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VJC với ISCO
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Từ ngày 10-11/9/2019, tại Hà 
Nội, Hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm Chuyển giao công 
nghệ và Quản lý chất lượng 

trong Cơ quan  Sở hữu trí tuệđã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ 
chức. Đây là sự kiện nằm trong 
khuôn khổ hợp tác các hoạt động 
giữa SHTT Việt Nam và cơ quan 
Sở hữu công nghiệp Cu Ba (OCPI).

 Tham dự Hội thảo về phía 
Cục SHTT có ông Đinh Hữu Phí, 
Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam; 
Cùng gần 40 cán bộ đại diện các 

đơn vị liên quan của Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) và Cục 
SHTT. Về Cuba có bà Hernández 
Bentiez Yendry, Trưởng phòng 
Pháp chế, Cơ quan sở hữu công 
nghiệp Cuba (SHCN); bà Belkis 
Delgado Nusuusnez, Trưởng 
phòng Phát triển và Thương mại, 
Cơ quan SHCN Cuba.

Phát biểu tại Hội thảo, ông 
Đinh Hữu Phí khẳng định: Việt 
Nam và Cuba có quan hệ chính trị 
lâu đời và tốt đẹp, được lãnh đạo 
hai nước đánh giá là mối quan 

hệ mẫu mực, trong sáng và thủy 
chung. Quan hệ hợp tác trong 
lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) với Cuba được Lãnh 
đạo Bộ KH&CN Việt Nam rất coi 
trọng, thể hiện thông qua Bản 
ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN 
Việt Nam và Bộ KH, CN&MT Cuba 
ký tại Cuba tháng 3/2018. Ngày 
26/6 vừa qua tại Trụ sở Bộ KH&CN 
Việt Nam đã có có buổi tọa đàm 
nhằm trao đổi, cập nhật về tình 
hình triển khai Biên bản ghi nhớ 
đã được ký vào tháng 3/2018 tại 
La Habana, Cuba.

VIỆT NAM - CUBA: 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ SHTT  
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

ĐÂY LÀ HỘI THẢO CHUYÊN MÔN ĐỂ HAI CƠ QUAN TRAO ĐỔI 
KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
(SHTT) VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, CŨNG NHƯ CẬP NHẬT 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SÁNG CHẾ MỚI TRÊN THẾ GIỚI TRONG 
CÁC LĨNH VỰC NÀY.
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Ông Đinh Hữu Phí cũng cho 
biết thêm ngày 25/9/2018, bên lề 
Kỳ họp Đại hội đồng của Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới tại Geneve, 
Thụy Sỹ, lãnh đạo Cục SHTT Việt 
Nam và lãnh đạo Cơ quan Sở hữu 
công nghiệp Cuba đã ký Kế hoạch 
hợp tác giai đoạn 2018 – 2019 
giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan 
Sở hữu công nghiệp Cuba. Sau khi 
ký Kế hoạch hợp tác, Lãnh đạo hai 
Cơ quan đã nhất trí tổ chức Hội 
thảo Chia sẻ kinh nghiệm về thẩm 
định sáng chế trong lĩnh vực dược 
phẩm, y tế và công nghệ sinh học 
ngay trong năm 2018.

Trong khuôn khổ Kế hoạch 
hợp tác giai đoạn 2018 – 2019 
giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan 
Sở hữu công nghiệp Cuba có rất 
nhiều hoạt động được diễn ra, mở 
đầu bằng Hội thảo Chia sẻ kinh 
nghiệm về thẩm định sáng chế 
trong lĩnh vực dược phẩm, y tế 
và công nghệ sinh học nhằm trao 
đổi các vấn đề về thẩm định, sáng 
chế trong lĩnh vực hóa học, dược 
và công nghệ sinh học. Bên cạnh 
đó, trong khuôn khổ của chương 
trình này, có nhiều hoạt động 
khác sẽ được tổ chức tại Cuba và 
Việt Nam trong lĩnh vực về pháp 
luật liên quan đến sở hữu công 
nghiệp,chuyển giao công nghệ,....
Những hoạt động này sẽ góp 
phần thắt chặt hơn nữa mối quan 
hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt 
Nam – Cu ba.

Cục trưởng cũng thông tin, 
hiện Việt Nam đã có Chiến lược 
SHTT đến năm 2030 vừa được Thủ 
tướng Chính phủ ký ban hành 
ngày 22 tháng 8 năm 2019, Chiến 
lược sẽ là kim chỉ nam để các Bộ, 
ngành, địa phương chủ động lồng 
ghép nội dung sở hữu trí tuệ vào 
hoạt động quản lý nhà nước, từ 
đó triển khai thực hiện hoạt động 

Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 180 năm, Cơ 
quan SHCN Cuba là Thành viên của Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO), Thành viên của nhiều điều ước quốc 
tế quan trọng của WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như 
Công ước Paris, Hiệp ước Luật Sáng chế, Hiệp ước Luật 
nhãn hiệu, Hiệp ước PCT, Thỏa ước Madrid, Thỏa ước 
Lisbon, Thỏa ước Nice, Thỏa ước Strasbourg, Thỏa ước 
Vienna, Thành viên của WTO (từ năm 1995). Đơn đăng 
ký sáng chế nộp vào OCPI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
hóa học, dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học.

sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả 
trong phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung và từng ngành, lĩnh 
vực nói riêng.

“Thời gian tới, hai Cơ quan 
tiếp tục tổ chức những hội thảo 
tương tự để  nâng cao năng lực 
của thẩm định viên, góp phần 
thúc đẩy công tác thẩm định nói 
chung của mỗi Cơ quan”, Cục 
trưởng bày tỏ mong muốn.

 Khẳng định mối quan hệ 
lâu đời và tốt đẹp giữa hai Bên, 
bà Hernández Bentiez Yendry, 
Trưởng phòng Pháp chế cho 
rằng rất vinh dự được có mặt 
tham gia Hội thảo lần này. “Đây 
là những bước đi đầu tiên hai 
Bên có được trong hợp tác về 
SHTT. Tôi mong rằng thời gian 
tới mối quan hệ ngày càng mở 
rộng, thắt chặt hơn nữa mỗi 
quan hệ và trao đổi kinh nghiệm 
SHTT giữa hai Quốc gia”.

Bà Hernández Bentiez 
Yendry cũng thông tin, hiện 
Cuba đã có những thay đổi về 
chính sách liên quan đến SHTT, 
vì vậy việc ban hành Chiến lược 
Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của 
Việt Nam là một vấn đề rất đáng 

quan tâm để chúng tôi học hỏi, 
chia sẻ kinh nghiệm cùng với 
Việt Nam. Đặc biệt các vấn đề 
liên quan đến chuyển giao công 
nghệ và quản lý chất lượng về 
SHTT ở cả hai quốc gia.

“Nhân dịp này tôi xin gửi 
đến lời chúc sức khỏe của bà 
Giám đốc Cơ quan Sở hữu công 
nghiệp Cuba đến tất cả các bạn 
Việt Nam trong dịp này.Hi vọng 
rằng Hội thảo diễn ra trong hai 
ngày sẽ mang lại ý nghĩa cho cả 
hai Bên”.

 Nguồn: Trung tâm 
 Nghiên cứu và Phát triển 

 truyền thông KH&CN
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Phát biểu tại buổi lễ, Chủ 
tịch MASI, Giáo sư, Viện sĩ 
Igor Dorokhov cho biết các 
công nghệ mới được 

chuyển giao cho AIC lần này liên 
quan đến nhiều lĩnh vực như: An 
ninh mạng; công nghệ viễn thám 
ứng dụng cho phân tích, dự báo 
về biến đổi khí hậu, dự báo thời 
tiết và địa chất, khoáng sản; Công 
nghệ xử lý nước bẩn, nước ô 
nhiễm thành nước uống không 
cần dùng pin hay nhiên liệu; Xử lý 
ô nhiễm đất... Trong đó đáng chú 
ý có công nghệ ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo trong phân tích dữ liệu 
lớn, phục vụ việc xây dựng các 
chương trình quốc gia thông 
minh, thành phố thông minh tại 
Việt Nam. Đặc biệt, phía Nga 
cũng chuyển giao cho Việt Nam 
công nghệ cầm máu vết thương, 
vết mổ trong khoảng 10-30 giây, 
không cần băng bó. Đây là công 
nghệ tiên tiến, hàng đầu thế giới 
hiện nay, sẽ hỗ trợ hiệu quả cho 
công tác điều trị, khám chữa 
bệnh, xử lý vết thương tại chỗ.

Về phần mình, Phó Chủ tịch 
MASI, Tổng Giám đốc AIC, Tiến sĩ, 
Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

bày tỏ lòng biết ơn các nhà khoa 
học Nga trong thời gian vừa qua 
đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam trong 
việc triển khai nhiều chương trình 
hợp tác về khoa học công nghệ 
cũng như đã đồng ý chuyển giao 
những công nghệ được nghiên 
cứu, phát triển và đang ứng dụng 
tốt tại Nga cho Việt Nam. Theo 
bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đây 
là những công nghệ hết sức hữu 
ích cho Việt Nam trong giai đoạn 
hiện tại. Bà cũng hy vọng sẽ tiếp 
tục nhận được sự giúp đỡ của các 
nhà khoa học trong việc cùng 
phối hợp nghiên cứu, phát triển, 
chuyển giao công nghệ và đào 
tạo nhân lực để những công nghệ 
này đạt được thành công ở Việt 
Nam trong tương lai gần. Nhân 
dịp này, Tổng Giám đốc AIC cũng 
đề nghị, trong thời gian tới các 
nhà khoa học hỗ trợ kêu gọi các 
viện công nghệ lớn, đội ngũ giáo 
sư giỏi của Nga tiếp tục chuyển 
giao thêm nhiều công nghệ mới 
cho Việt Nam, đồng thời cùng 
nghiên cứu, phát triển những 
công nghệ mới để ứng dụng cho 
Nga, Việt Nam cũng như các nước 
trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn phóng 
viên báo Nhân Dân, Giáo sư, Viện 
sĩ, Phó Chủ tịch MASI Vitaly 
Chelnokov cho biết: “Chúng 
tôi có mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp lâu đời với các đối tác Việt 
Nam trong các lĩnh vực như sinh 
thái, y tế, sức khỏe, thực phẩm 
và một loạt vấn đề khác. Việc ký 
kết thỏa thuận hợp tác sẽ giúp 
chúng tôi đẩy nhanh tốc độ và 
đưa được nhiều công nghệ mới 
của Nga đến với Việt Nam, trong 
đó có công nghệ thực phẩm, 
công nghệ xử lý môi trường, y 
tế và nhiều công nghệ hiện đại 
khác. Trong thỏa thuận đã chi tiết 
hóa các nhiệm vụ cụ thể mà hai 
bên sẽ thực hiện trong thời gian 
tới và tôi hy vọng những công 
nghệ này sẽ giúp người dân Việt 
Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Theo kế hoạch, trong thời 
gian tới, các nhà khoa học và 
chuyên gia của LB Nga sẽ sang 
Việt Nam đào tạo, chuyển giao 
trực tiếp các công nghệ mới này.

Nguồn: Phóng viên  
Báo Nhân Dân thường trú 

 tại LB Nga

TIẾP NHẬN NHIỀU CÔNG NGHỆ MỚI 
DO LIÊN BANG NGA CHUYỂN GIAO

MỚI ĐÂY, TẠI THỦ ĐÔ MOSCOW 
(LB NGA), VIỆN HÀN LÂM QUỐC TẾ 
VỀ KHOA HỌC HỆ THỐNG (MASI) 
LB NGA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG 
HỢP CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC 
MENDELEEV VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 
TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) ĐÃ TỔ 
CHỨC BUỔI LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC, 
NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ 
CHUYỂN GIAO CHO VIỆT NAM 
NHIỀU CÔNG NGHỆ MỚI TRONG 
CÁC LĨNH VỰC GỒM CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN, MÔI TRƯỜNG VÀ Y TẾ.
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Sáng 22/10, Trung tâm 
thông tin, thống kê khoa 
học và công nghệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ TP.HCM 

(CESTI) đã tổ chức ký kết biên 
bản ghi nhớ chuyển giao công 
nghệ cho hai doanh nghiệp.

Sau 2 tháng đàm phán, CESTI 
đã đứng ra làm “bà mối” hỗ trợ 
doanh nghiệp cung cấp công 
nghệ (Công ty Việt Úc) kết nối với 
bên nhận công nghệ (công ty Tân 
Thành Đạt). Hợp đồng chuyển 
giao có giá trị gần 400 triệu đồng 
với công nghệ được chuyển giao 
là hệ thống lọc nước RO nano 
công suất 2000 lít/ ngày, có hệ 
thống cột ngọt.

Ông Lê Văn Tân, đại diện công 
ty Tân Thành Đạt chia sẻ, trong 
một lần lên mạng tìm hiểu các 
công nghệ lọc nước, ông truy cập 
vào trang thông tin Techport.vn 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM. Website hiển thị khá 
nhiều hệ thống lọc nước. Nhận 
thấy công ty Việt Úc có công 
nghệ lọc nước phù hợp, ông liên 
hệ với CESTI hỗ trợ kết nối.

“Tôi vốn dĩ không phải 
chuyên môn về công nghệ, nên 
tất cả phải nhờ sự tự vấn bên 

phía CESTI. Vì đây là một đơn vị 
nhà nước, được thành lập từ lâu 
nên tôi rất tin tưởng. Sau khi đàm 
phán và thử nghiệm tính hiệu 
quả của công nghệ, tôi ký hợp 
đồng”- ông Tân nói.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, 
Giám đốc công ty Việt Úc, đây 
là công nghệ lọc nước tiên tiến 
được nhập khẩu từ Mỹ. Năm 
2014, các chuyên gia của công 
ty đã nghiên cứu, phát triển hệ 
thống cột ngọt, giúp nước có vị 
ngọt, thanh hơn, giúp sản phẩm 
nâng cao tính cạnh tranh trên  
thị trường.

“Nước cấp đầu vào cho 
hệ thống này cũng rất phong 
phú như nước thủy cục, nước 
sông,…Chúng tôi cũng có thể 
làm thêm các hệ thống lọc tích 
hợp vào thiết bị hiện hữu để lọc 
những loại nước có chất lượng 
thấp nhưng đầu ra vẫn đạt tiêu 
chuẩn”- ông Linh nói và cho biết 
trong vòng 30 ngày, đơn vị sẽ lắp 
xong hệ thống cho công ty Tân 
Thành Đạt.

Theo ông Trần Trung Cang, 
Trưởng phòng Thông tin công 
nghệ, thuộc CESTI, sau khi nhận 
yêu cầu, đơn vị bắt đầu cung 
cấp thông tin, tư vấn cho bên 
mua công nghệ phù hợp với nhu 
cầu và khả năng của họ. Sau hai 
tháng làm việc, hai bên đã đi đến 
ký kết hợp đồng.

“Với vai trò là tổ chức trung 
gian, thời gian qua, chúng tôi 
đã mở rộng hình thức cung 
cấp thông tin công nghệ cho 
doanh nghiệp, tổ chức có nhu 
cầu. Cụ thể, các chương trình 
hội thảo giới thiệu công nghệ, 
báo cáo phân tích xu hướng 
công nghệ đều được livestream 
trên internet và mạng xã hội để 
cộng đồng tiếp cận dễ dàng 
hơn. Sắp tới đơn vị sẽ tìm kiếm 
các công nghệ ở nước ngoài với 
giá thành, chất lượng đảm bảo 
để cung cấp thêm cho doanh 
nghiệp lựa chọn và kết nối với 
nhau”- ông Cang nói.

Nguồn: Trung tâm Thông tin 
và Thống kê KH&CN TP.HCM

KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC  
“RO NANO CÓ HỆ THỐNG CỘT NGỌT”

NHỜ SỰ TƯ VẤN CỦA CESTI, 
MỘT DOANH NGHIỆP ĐÃ TIN 
TƯỞNG MUA CÔNG NGHỆ 
LỌC NƯỚC RO NANO CÓ HỆ 
THỐNG CỘT NGỌT VỚI GIÁ 
TRỊ HỢP ĐỒNG GẦN 400 
TRIỆU ĐỒNG.
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Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra 
Lễ ký kết chuyển giao công 
nghệ điều trị ung thư mới 
giữa Công ty CP Sản xuất và 

Thương mại Hồng Bàng với Công 
ty Narra Biosciences (Mỹ).

Ung thư đang được coi là 
“đại dịch” đe dọa sức khỏe của 
con người. Việt Nam được dự 
đoán, nếu không có biện pháp 
dự phòng hợp lý thì năm 2020 sẽ 
trở thành quốc gia có số người 
mắc ung thư mới lớn nhất thế 
giới. Căn bệnh này đã và đang trở 
thành nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu ở Việt Nam và thực sự 
là mối quan tâm hàng đầu của cả 
quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 
nhiều bệnh nhân ung thư được 
phát hiện ở giai đoạn muộn, việc 
điều trị gặp nhiều khó khăn và 
không phải ai cũng đủ sức chịu 

đựng được quá trình điều trị đầy 
vất vả.

Trong bối cảnh đó, Công ty 
Cổ phần Sản xuất và Thương mại 
Hồng Bàng – đơn vị hàng đầu về 
Sản xuất Thực phẩm chức năng 
cao cấp thương hiệu Việt – đã nỗ 
lực tìm kiếm các phương pháp, 
các công thức bào chế thực phẩm 
chức năng tiên tiến nhất, nhằm 
sản xuất ra những sản phẩm giúp 
hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân 
ung thư.

Theo PGS. TS. Lê Văn Truyền – 
Chuyên gia Cao cấp Dược học cho 
biết hợp chất Lunasin peptide (tên 
khoa học là Glycine max – chiết 
xuất từ đậu nành) có hiệu quả rất 
tốt trong hỗ trợ điều trị ung thư, 
đã được GS. Benito De Lumen 
tại Đại học California (Berkeley, 
Hoa Kỳ) và Narra Biosciences điều 
chế thành công. Hiện, trên thế 

giới, Narra Biosciences là đơn vị 
duy nhất sở hữu quyền chuyển 
giao công nghệ chiết xuất hợp 
chất Lunasin peptide. Qua sự 
giới thiệu của Tổng Lãnh sự Việt 
Nam tại Carlifornia (Mỹ), Lãnh 
đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Công ty Cổ phần Sản 
xuất và Thương mại Hồng Bàng 
đã đạt được thỏa thuận hợp tác 
với Narra Biosciences trong việc 
chuyển giao công nghệ chiết 
xuất Lunasin từ đậu tương.

Lễ ký kết lần này là minh 
chứng cho sự hợp tác quan trọng 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với kỳ 
vọng đẩy lùi “đại dịch” ung thư. 
Đây thực sự là một tin vui cho 
những bệnh nhân ung thư và các 
bệnh mạn tính khác tại Việt Nam.

Nguồn: Công ty  
Cổ phần sản xuất  

Thương mại Hồng Bàng

HOA KỲ CHUYỂN GIAO CN CHIẾT 
XUẤT HỢP CHẤT CÓ TÁC DỤNG  
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MỚI

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG BÀNG LÀ 
ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT PROTEIN LÀM GIÀU LUNASIN  
TỪ ĐẬU TƯƠNG GIÚP PHÒNG NGỪA VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ 
UNG THƯ TỪ NARRA BIOSCIENCES (MỸ).
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01

02

03

Công nghệ chào bán

MÁY LAU VIÊN TÍCH HỢP DÒ KIM LOẠI 
PFC 500 LI - ISERIES

Mô tả quy trình CN/TB:

5 độ cao di chuyển lau viên khác nhau từ có sẵn 
từ 500 mm đến 1500mm. Hệ thống kiểm tra được 
cấp bằng sáng chế độc đáo của của chúng tôi “Flex 
Connect” bảo đảm hoàn toàn khép kín “Dust Tight” 
chuyển từ máy lau viên đến thùng đựng mà không 
cần sử dụng giải pháp kẹp ba gấp. Một hệ thống 
thông minh cho phép đưa các mẫu thử vào trong 
đầu dò kiểm tra kim loại mà không có bất kỳ sự 
tiếp xúc nào giữa người vận hạnh và sản phẩm. Việc 
kiểm soát các thông số kiểm tra kim loại được giám 
sát thông qua việc tích hợp một phần mềm gốc của 
nhà cung cấp máy dò kim loại bên trong máy trung 
tâm. Nhờ các kỹ thuật tinh xảo, bộ chân máy “Dust 
Tight” có thể được chuyển đổi dễ dàng để thực hiện 
lau rữa sạch sẽ và ngăn ngừa cao. Khung máy được 
trang bị trước cho:

• Bộ chuyển đổi

• Lấy mẫu

• Chèn mẫu thử

• Tự động kiểm tra máy dò kim loại

• Kiểm tra IPC độ cứng và trong lượng

• Ngăn ngừa cao

• Lau rữa tại chỗ/ Lau rửa ngoài dây chuyền

Đơn vị chào bán: 

Công ty THHH Công Nghệ Hoàng Long, 

Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10, Tp. HCM, 

Điện thoại: 028.38.398.999 or 028.38.398.777; 

Email: info@congnghehoanglong.com 
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HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN 
NĂNG LƯỢNG GIÓ LOẠI DỌC

1. CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG GIÓ 
LOẠI DỌC

- Rotor bộ phận liên kết với lưỡi, trục trung tâm của máy phát 
điện năng lượng gió.

- Blades cánh xoay theo chiều gió, bao gồm:
 + Lưỡi kép : cấu tạo giống như cánh của máy bay, đẩy mạnh 

lực gia tốc thông qua việc tạo ra lực căng đồng thời có thể tăng 
tốc độ gió nhiều lần.

 + Lưỡi nâng: cung cấp năng lượng cần thiết trong quá trình 
vận hành ban đầu, sau khi gia tốc lực nâng thích hợp với các loại 
gió khác nhau thì việc thay đổi lực kéo tương đối dễ dàng.

- Generator thiết bị thay đổi vòng quay lưỡi thông qua năng 
lượng điện. 

- Generator của hình thái PMG (nam châm vĩnh cửu) dù gió 
ngừng thổi nhưng vì không có lực cản xoay vòng theo mạch 
điện áp nên sự quay vòng trong thời gian nhất định không bị 
dừng lại và khi có đợt gió mới thổi thì khả năng hồi phục năng 
lượng tương đối lớn.

  2. ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 
GIÓ LOẠI DỌC

- Hiệu suất cao do gia tốc góc giảm: Tạo ra nhiều năng lượng 
hơn ngay cả cùng tốc độ gió. (Đối với các sản phẩm khác sẽ tỷ lệ 
thuận với tốc độ gió).

- Tính không phụ thuộc vào hướng gió (360 °) Các sản phẩm 
khác khi xuất hiện gió ngược , nguồn năng lượng sẽ bị giảm tuy 
nhiên đối với sản phẩm của công ty thì nguồn năng lượng có 
chiều hướng tăng lên. Đồng thời có khả năng chuyển đổi thành năng lượng theo tất cả các hướng gió.

- Sự vận hành của gió nhẹ cũng có khả năng phát điện: Máy phát điện của hình thái PMG(nam châm 
vĩnh cửu ): có khả năng vận hành ngay cả khi ít gió khác với những sản phẩm khác thông qua máy phát điện 
được cấu tạo bởi nam châm vĩnh cửu không có cần số và cuộc dây điện.

- Cấu tạo cánh kép trong và ngoài: Cánh bên trong của (lưỡi dao Savonius) lưỡi Savonius giúp xoay gió 
và cấu tạo cánh bên ngoài của (lưỡi dao Darrieus) lưỡi Darrieus sẽ giúp cụ thể hóa hiệu suất cao.

- Sản phẩm mang theo những ưu điểm lớn về lưỡi nâng và lưỡi kéo duy nhất trên thế giới: Hoạt động 
ngay cả khi ít gió, đồng thời dù gió ngừng thổi nhưng vì không có lực cản xoay vòng theo mạch điện áp 
nên sự quay vòng trong thời gian dài không bị dừng lại và khi có đợt gió mới thổi thì khả năng hồi phục 
năng lượng tương đối lớn.

- Giảm thiểu tối đa sức cản của gió: Dù sản phẩm có cùng kiểu dáng thẳng với công ty khác, tuy nhiên vì 
khác nhau về diện tích nhận tác động của hướng gió nên sản phẩm của công ty khác dễ bị cong, hư hỏng.

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH DATAM - Công Ty TNHH Grand Person Vina ; 

Địa chỉ: Số 01, Lô I, đường số 10, khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: (028) 3785 3591; Email: vmflxl987@naver.com
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TRẠM GIÁM SÁT 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ XA AQUASTATION

Mô tả quy trình CN/TB:
Giám sát chất lượng nước từ xa
 Giám sát chất lượng nước ở các địa điểm xa xôi và biệt lập là một 

công tác rất khó khăn và tốn kém. Theo cách cơ bản nhất, một kỹ sư được 
yêu cầu đến hiện trường và theo dõi bằng tay bằng cách sử dụng một 
đầu dò đo đa chỉ tiêu nước như Aquaread AP-5000. Đây là một cách 
tiếp cận tốn kém do các chuyến thăm quan hiện trường cần thiết phải 
thường xuyên và liên tục.

Giảm thiểu việc di chuyển ra hiện trường
 Một lựa chọn tiên tiến hơn là cài đặt một trạm giám sát nước tự duy 

trì để bơm nước vào một dòng chảy qua một đầu dò đa chỉ tiêu để tự 
động đọc. Sau đó dữ liệu sẽ được gửi qua mạng di động tới máy tính của 
bạn qua mạng Internet. Phương pháp tiếp cận này làm giảm số lượng các chuyến thăm thực địa cần thiết, 
tuy nhiên vẫn cần thường xuyên di chuyển đến hiện trường để làm sạch và hiệu chỉnh các đầu dò khảo 
sát nước.

Công nghệ thế hệ mới
AquaStation có một bước tiến lớn trong việc giảm số lần di chuyển ra thực địa bằng cách sử dụng một 

đầu dò tự làm sạch và quan trọng hơn là cho phép người dùng chỉ định hiệu chuẩn cảm biến cá nhân từ 
bàn làm việc thông qua hệ thống đo điện từ.

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam, 
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà công nghệ AC, số 3, ngõ 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, 
Email: info@redstarvietnam.com 

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG BÌNH OXY VỎ TĨNH
Mô tả quy trình CN/TB:
Máy đo nhiệt lượng bình oxy vỏ tĩnh C1 là bước nhảy khổng lồ trong 

công nghệ máy đo nhiệt lượng, với các tính năng tự động cấp cao trong 
một thiết kế nhỏ gọn; chiếm ít diện tích nhất có thể.

Tuân theo tiêu chuẩn DIN 51900 và ISO 1928. Các chỉ số nhiệt độ được 
phân tích theo phương pháp isoperibol cổ điển.

Các bình phá mẫu thông dụng, nặng, gắn bằng vít được thay thế bằng 
các bình nhẹ và gắn dễ dàng.

Nhờ có nhiều cổng kết nối khác nhau (PC, máy in, ...) thiết bị này có thể 
dễ dàng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Ngoài ra cũng có 
thể quản lý dữ liệu và LIMS với phần mềm C6040 Calwin (phụ kiện).

C1 chỉ có thể hoạt động với bộ cấp nước làm mát đi cùng. Do đó nên chọn gói C1 1/10 để đạt hiệu suất 
tốt nhất. Gói bao gồm bộ làm mát KV 600 NR và đảm bảo kết nối và hỗ trợ máy đo nhiệt lượng tốt nhất.

Gói này bao gồm mọi phụ kiện cần thiết để cài đặt. Chúng tôi cũng cung cấp các phụ kiện bảo vệ và 
tiêu hao cho xấp xỉ 500 thí nghiệm bao gồm 25 lần hiệu chuẩn. Bình phá mẫu C1.10 được trang bị chén giữ 
lớn C 5010.5 và chén thạch anh lớn C6.

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam, 
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà công nghệ AC, số 3, ngõ 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, 
Email: info@redstarvietnam.com
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HỆ THỐNG BỐC XẾP,  
ĐÓNG KIỆN TỰ ĐỘNG HÓA XG8000

Mô tả quy trình thiết bị:

Băng tải xích số (1) chuyển pallet vào sau khi được máng trượt số (2) điều chỉnh lại các khay pallet về 
tâm băng tải. Cơ cấu nâng pallet gạch số (3) sẽ nâng từng khay gạch lên vào băng tải xích số (4). Băng tải 
số (4) đưa gạch vào vị trí bàn đẩy số (5). Ở đây hệ thống thủy lực của bàn đẩy số (5) có nhiệm vụ tách gạch 
ra khỏi pallet và đưa gạch về vị trí bàn đẩy số (9), còn pallet tiếp tục được băng tải di chuyển về vị trí số hộc 
đựng pallet số (7), cơ cấu số (7) có nhiệm vụ hạ pallet từ từ xuống băng tải xích số (8) và ra ngoài.

Đồng thời khi gạch về vị trí số (9) sẽ được đẩy về vị trí bàn đẩy số (6) và sẽ chờ khay gạch tiếp theo để 
đủ 1 cụm gồm 5x18 viên. Khi đã đủ số lượng thì xilanh ở bàn đẩy số (6) sẽ đẩy cụm gạch về vị trí cụm số 
(12). Tại đây cụm gạch sẽ được cơ cấu gắp gạch (12) gắp nguyên khối lên đưa về vị trí pallet gỗ chờ sẵn do 
băng tải số (10), (13), và cơ cấu (11) đưa vào.

Cơ cấu gắp gạch (12) sẽ xoay khối gạch 90º xen kẽ nhau để tăng tính vững chắc cho khối gạch.
Quy trình lặp lại cho đến khi khối gạch gấp được hết 8 chồng gạch tức 720 viên gạch (5x18x8 viên).

Đơn vị chào bán: 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đức Thành; 
Địa chỉ : 4 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh; 
Điện thoại : 28.62 830 666; Fax : 028.62 835 666; Email : info@ducthanhgroup.com
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LÒ SẤY NÔNG SẢN  
BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thông tin chung
Lò sấy dùng kỹ thuật bơm nhiệt năng lượng khí và năng lượng mặt trời (thay thế than, củi đốt) với công 

nghệ gia nhiệt tuần hoàn và khử ẩm trong buồng sấy khép kín, cải tiến quá trình hâm sấy của buồng sấy 
truyền thống.

Dùng buồng sấy kiểu bịt kín: Buồng sấy kiểu bịt kín bao gồm hai bộ phận, công nghệ tuần hoàn bịt kín 
gia nhiệt và công nghệ hệ thống khử ẩm. Buồng sấy được cấp nhiệt bằng năng lượng mới, bằng kỹ thuật 
khử ẩm nhiệt độ thấp, giải quyết vấn đề làm khô cho lá thuốc lá, đảm bảo tận dụng thu hồi triệt để năng 
lượng khí nhiệt trong quá trình sản xuất sấy khô khử ẩm.

Kỹ thuật cấp nhiệt bằng bơm nhiệt và năng lượng mặt trời: Áp dụng kiến trúc tích hợp năng lượng mặt 
trời và hệ thống bơm nhiệt nhiệt nguồn khí, cùng thực hiện cung cấp nhiệt.

Thông số kỹ thuật
- Một lần cấp liệu: 500-550 kg, số lượng thanh đỡ khoảng 320-380 thanh

- Thời gian sấy khô: 140-180 giờ

- Nhiệt độ tối đa: 65-68 độ C 

- Diện tích sử dụng: 20-25 mẫu (1 mẫu = 660 m²)

- Kích thước buồng sấy: 8 x 2.7 x 3.5 m

- Cấu hình năng lượng mặt trời: mỗi tấm thu nhiệt mặt trời 6 m² được kèm theo máy bơm nhiệt nguồn 
khí 12P.

- Cấu hình bơm nhiệt nguồn khí: công suất 10.2 Kw, công suất tạo nhiệt 35-38 Kw

Ưu điểm CN/TB
- Môi trường không có nước thải, khí thải, phế vật thải trong quá trình sấy khô

- Tự động hóa toàn phần quá trình sấy khô, nhiệt độ, độ ẩm, tiết kiệm sức lao động

- Quá trình sấy khô ổn định, sản phẩm chất lượng tốt

- Kết cấu buồng sấy khoa học, tổng chi phí vận hàn thấp

- Lắp đặt đơn giản

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Trung Nam; 

Địa chỉ: Số 535 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh; 
Điện thoại : (08) 3969 9110; Fax : (08) 6298 8110; Email : hoang.trungnam@yahoo.com.vn
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MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG BÁN TỰ ĐỘNG 
CHALI JN740

Máy đai niềng thùng CHALI JN-740 đây là loại máy đóng đai nhựa bán tự động model: JN-740 nhập 
khẩu từ Đài Loan của hãng Chali. Máy là giải pháp tối ưu để đóng đai thùng carton và đai kiện hàng hóa trên 
thị trường hiện nay. Đơn giản chỉ cần đặt hàng của bạn để đóng đai lên bàn, xỏ dây đai quanh mặt hàng và 
vào đầu đóng đai và niêm phong nhiệt sau đó cắt dây đai

Thông số kỹ thuật

- Trong lượng: 100 kg

- Nguồn điện: 220V/1PH/50Hz/0.66Kw

- Lực căng của máy: có thể điều chỉnh được đến Max 60Kgs

- Kích thước của máy đóng đai bán tự động Chali JN-740 : 954 x 690 x 1140(mm)

- Kích thước kiện hàng nhỏ nhất: 60mm

- Kích thước kiện hàng lớn nhất: Không giới hạn

- Chiều rộng dây đai sử dụng cho máy: 12mm – 15.5mm

- Tốc độ gói: 1.5 giây/vòng

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH MTV XNK Trung Thái; 

Địa chỉ : 406/22, Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh; 

Điện thoại : 0974420326; Email : rynadung.trungthai@gmail.com
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MÁY LỌC NƯỚC IOT - IWATER
Đặc tính ưu việt của máy lọc nước IoT - iWater là giải quyết nguồn nước sạch uống tại vòi, đạt chuẩn 

nước uống của Bộ Y tế. Cấu thành của máy lọc nước kết hợp các lõi lọc thô chức năng, màng lọc thẩm thấu 
ngược (RO) và các lõi lọc bổ sung nguồn khoáng và các nguyên tố vi lượng mất đi trong quá trình lọc thẩm 
thấu ngược. Tuy nhiên do đặc thù nguồn nước đầu ra phụ thuộc vào thời gian và tuổi thọ của các lõi lọc 
thành phần. Chính vì vậy, việc chăm sóc, kiểm tra giám sát, bảo hành và tư vấn kịp thời cho khách hàng để 
luôn có nguồn nước đạt tiêu chuẩn uống tại vòi là bài toán khó. Đặc biệt là khi số lượng thiết bị bán ra thị 
trường lên đến con số hàng triệu, thậm chí vài chục triệu và tăng dần theo từng năm. Việc chăm sóc chủ 
động và bảo hành bảo trì là yếu tố then chốt để đơn vị sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm khi đến 
tay khách hàng.Chủ động chăm sóc khách hàng Online cũng như tư vấn thay lõi định kỳ và kiểm soát chất 
lượng nước đầu ra sẽ tạo nên sự tiện lợi cho người sử dụng. Để giải quyết bài toán chăm sóc chủ động thì 
việc kết hợp Công nghệ thông và Điện toán đám mây sẽ giúp giải quyết triệt để yếu tố con người. Việc cập 
nhật thông tin thiết bị, chất lượng nước đầu ra, thời gianthay lõi, vị trí cũng như chất lượng nguồn nước đầu 
vào ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra, … và đặc biệt là người mua thiết bị sẽ trực tiếp giao tiếp với 
thiết bị lọc nước của mình để biết chất lượng và tuổi thọ lõi lọc và rất nhiều tính năng khác sẽ được kết hợp 
khi đưa công nghệ thông minh vào máy lọc nước.

Đưa công nghệ Điện toán đám mây vào máy lọc nước RO sẽ tạo ra một bước đột phá về kiểm tra, giám 
sát chất lượng nguồn nước để nguồn nước từ máy lọc RO luôn đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.

Sơ đồ hệ thống giám sát điện tử thông minh trên máy lọc nước IoT iWater
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Tính năng:

- Có hệ thống giám sát điện tử theo dõi và cảnh 
báo thời hạn sử dụng của các lõi lọc thông qua 
đèn LED và trên Smartphone.

- Máy lọc nước có tích hợp Wifi kết nối Internet 
để gửi thông tin về Trung tâm chăm sóc khách 
hàng.

- Cho phép xem thông tin máy lọc nước thông 
qua ứng dụng trên Smartphone.

- Xả rửa màng lọc RO tự động theo định kỳ.

- Hiển thị thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới 
trên ứng dụng nhà sản xuất.

Hình ảnh bo mạch IoT - iWater

Thông số kỹ thuật

Thiết kế hệ thống IoT hoàn chỉnh cho máy lọc nước RO, gồm 03 phần:

- Phần cứng điện tử (board mạch IoT): mạch điện tử thông minh gắn tại máy lọc nước để giám sát thời 
gian sử dụng của các lõi lọc, có Wifi kết nối Internet gửi dữ liệu về server cảnh báo khi lõi lọc hết hạn.

- Phần mềm Cloud Server(máy chủ đám mây): nơi lưu trữ và xử lý cơ sở dữ liệu hệ thống IoT của máy 
lọc nước.

- Ứng dụng Smartphone: ứng dụng được cài đặt trên điện thoại, cho phép kết nối với máy lọc nước qua 
Wifi, xem thông tin của máy lọc nước và hỗ trợ nhà sản xuất tương tác với khách hàng.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH MTV Công nghệ Eplusi; 

Địa chỉ : 233/39A, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; 

Điện thoại : 0907042549; Email : info@eplusi.net
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02

03 Công nghệ tìm mua

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC  
TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ PHÂN HỦY SINH HỌC

Mô tả:
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm công nghệ sản xuất ethanol sinh học từ chất thải hữu cơ phân hủy 

sinh học với ứng dụng tiềm năng:
Xử lý chất thải> thu hồi chất thải> Sản xuất nhiên liệu sinh học tiên tiến thế hệ thứ hai (2G +):
- Chất thải sinh học, chất thải rắn đô thị, chất hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, vv
- Quá trình sử dụng các thiết bị nhiệt thứ cấp: thiết bị tiêu hủy kỵ khí, lò thiêu, thiết bị lưu giữ chất thải
 Lợi ích:
- Qui trình đơn giản và chắc chắn (không có tiền xử lý, không cần nấm men hay enzyme)
Có thể  được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến chất thải hiện có: sử dụng năng lượng 

nhiệt được sinh ra trong quá trình bay hơi khí sinh học hoặc đốt chất thải trong quá trình sản xuất ethanol 
sinh học

- Chi phí sản xuất rất cạnh tranh 
- Môi trường: góp phần giảm khí gây hiệu ứng nhà kính
Các giai đoạn phát triển: Qui mô phòng thí nghiệm
 Đơn vị, cá nhân nào có thể đáp ứng yêu cầu công nghệ nói trên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 
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

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ PHỦ VÀ HOÀN THIỆN BỀ MẶT  
CHO CÁC BỘ PHẬN KIM LOẠI VÀ NHỰA 

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các công nghệ mới giúp cải thiện độ bền (ví dụ chống ăn mòn) và 
hiệu suất của các bộ phận và để giảm thiểu tác động môi trường trong khi cho phép sử dụng nhiều chất 
hoàn thiện trang trí trên các bề mặt kim loại hiện có (ví dụ: kẽm, đồng) cũng như vật liệu nhẹ / rẻ hơn (ví 
dụ nhôm, plastic kỹ thuật).

Ngoài ra, chúng tôi còn quan tâm đến việc xem xét các công nghệ và phương pháp luận chứng minh 
khái niệm đã được trưng bày và có thể thực hiện kiểm tra hiệu năng độ bền nói trên để chứng minh những 
lợi ích đã được cải thiện so với quá trình hiện tại. Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cơ hội từ bất kỳ ngành nào 
(ví dụ: ô tô) và vị trí địa lý cũng như khám phá tất cả các thỏa thuận thương mại hợp lý.

Mô hình Kinh doanh ưa thích
• Cộng tác Nghiên cứu và triển khai
• Giấy phép
• Mua lại quyền sở hữu trí tuệ
• Hợp tác kinh doanh (liên doanh, phân phối)
Đơn vị, cá nhân nào có thể đáp ứng yêu cầu công nghệ nói trên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 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 MUA MÁY TÁCH THỊT QUẢ CHANH LEO (LẠC TIÊN)
Công ty TNHH TM Bình Nguyên đang có nhu cầu tìm mua Máy tách thịt quả chanh leo (lạc tiên), với 

năng suất 1000- đến 2000kg/h. Đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi nguyên lý hoạt động và giá 
của sản phẩm.

Người tìm mua:  
       Công ty TNHH TM Bình Nguyên, 

Địa chỉ: số 60 phố Thái Bình, P. Tân Bình, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

Điện thoại: 090 342 3409

TÌM MUA THIẾT BỊ TRƯỜNG BẮN ẢO
Chúng tôi đang tìm mua Thiết bị trường bắn ảo với danh mục thiết bị và yêu cầu cụ thể như sau:

Danh mục thiết bị:

• Súng mô hình AK, CKC, K54

• Thiết bị mô phỏng

• Dây kết nối

• Hệ thống điều khiển

• Phần mềm mô phỏng

• Camera chuyên dụng có độ phân giải cao

Yêu cầu:

Hệ thống trường bắn ảo gồm các thành phần: Thiết bị hiển thị (máy tính được cài đặt phần mềm hiển 
thị trường bắn ảo 3 chiều với các loại bia được bố trí theo kịch bản bài huấn luyện); các thiết bị điện tử tích 
hợp chức năng xử lý tín hiệu, điều khiển đồng bộ hệ thống, xác định tọa độ điểm ngắm; súng huấn luyện 
(được gắn thiết bị điều khiển phát tia laser và xác định số hiệu súng) và bộ thiết bị tạo lực giật của súng khi 
bắn (sử dụng công nghệ khí nén có kết nối ống dẫn khí từ máy nén khí lên súng).

Người tập sử dụng súng huấn luyện ngắm bắn vào mục tiêu xuất hiện trong môi trường ảo do chương 
trình máy tính tạo ra. Việc mô phỏng đường ngắm và xác định tọa độ điểm chạm được thực hiện dựa trên 
kỹ thuật xử lý laser và hình ảnh camera.

Chương trình thực hiện tính toán đường đạn và kiểm soát điểm chạm của đạn với mục tiêu trong môi 
trường ảo, từ đó xác định kết quả của phát bắn trúng hoặc không trúng mục tiêu, đưa ra kết quả và mô 
phỏng các hiệu ứng chiến trường như cháy, nổ, giật, mục tiêu bị tiêu diệt.

Trường bắn ảo có thể được sử dụng để huấn luyện bắn và bắn kiểm tra với các bài bắn bia cố định, ẩn 
hiện, di động hoặc bắn mục tiêu xe tăng và bộ binh mô phỏng theo tình huống đặt trên phần mềm của 
giáo viên.

Đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi nguyên lý hoạt động và giá của sản phẩm.

Người tìm mua: 

Thiên Lợi, Email: loidovnn@gmail.com
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TÌM MUA ĐĨA SECCHI ĐO ĐỘ TRONG CỦA NƯỚC
Trường phổ thông liên cấp H.A.S đang tìm mua Đĩa Secchi đo 

độ trong của nước. Đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi 
thông số kỹ thuật và báo giá của thiết bị này.

Người tìm mua: 
 Phạm Thị Dung – Nhân viên hành chính,  
Trường phổ thông liên cấp H.A.S; 

Địa chỉ: B17 Kim Liên, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội; 
Điện thoại: +84(98) 151 6219/+84(93) 631 660;  

Email: dungpt@has.edu.vn

TÌM KIẾM ĐAI VỚT VÁNG CỦA MÁY 
VỚT VÁNG DẦU  

OIL GRABBER MODEL 8
Công ty thép Hòa Phát đang có nhu cầu tìm mua Đai vớt váng của máy vớt váng dầu Oil grabber Model 

8, đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá của sản phẩm nói trên.

Người tìm mua: 
Nguyễn Hương Thảo; Công ty thép Hòa Phát, 

Địa chỉ: tầng 6, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

Điện thoại: (+84) 24 3633 2108 (ext: 6120) Fax: (+84) 24 3633 2107; 

Email: : nguyenhuongthaoanh2904@gmail.com

TÌM KIẾM BỘ RÂY ĐƯỜNG KÍNH D200
  (ghi chú: rây chỉ tính theo đường kính lổ không có model)

Chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua Bộ rây đường kính D200 với model và thông số như sau:

- Model: D200

- Chất liệu: Inox hoặc thép không gỉ

- Đường kính: D 200 mm

- Chiều cao 50mm

Đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá của thiết bị nói trên.

Người tìm mua: 
Minh Đông,

Email: minhdong116@gmail.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


