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CMCN 4.0 
LÀ TIỀN ĐỀ ĐỂ DOANH NGHIỆP CẠNH TRANH

TIN TỨC & SỰ KIỆN

NẮM BẮT XU HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN TOÀN CẦU

Việc sản phẩm bị cạnh tranh 
gay gắt đến từ các nước tiên tiến 
trên thế giới đang là một trong 
những khó khăn lớn hiện nay 
của các doanh nghiệp. Theo ông 
Đặng Quang Định, Giám đốc 
quản lý ngành Ống, Tập đoàn Tân 
Á Đại Thành cho rằng, thị trường 
muôn hình muôn vẻ, chắc chắn 
rằng khó khăn ngày một khốc liệt 
hơn. Khi nước ta đang hòa nhập 
yếu tố cạnh tranh sẽ theo. Do 
vậy, các doanh nghiệp Việt Nam 
muốn tồn tại và phát triển bắt 

buộc chúng ta phải thích ứng với 
môi trường khốc liệt như vậy.

Chia sẻ về vấn đề này ông Hà 
Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho biết, CMCN 4.0 hay cốt 
lõi của nó là sản xuất thông minh 
tác động trực tiếp đến doanh 
nghiệp. Theo đó có 4 nhóm cơ 
chế sản xuất thông minh tác 
động đến doanh nghiệp, trong 
đó có 2 nhóm cơ chế liên quan 
đến vấn đề sản xuất (cơ chế về sự 
tích hợp, cơ chế về tự động hóa); 
có hai nhóm cơ chế liên quan đến 

vấn đề công nghệ (cơ chế về rút 
ngắn quá trình sản xuất, cơ chế 
xây dựng hệ thống sản xuất ảo). 
4 nhóm cơ chế này tác động tổng 
thể và cộng hưởng với nhau giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng 
suất.

Trên thực tế, hiện nay tại Việt 
Nam nhiều doanh nghiệp đã bắt 
đầu có sự quan tâm và đầu tư về 
công nghệ, nắm bắt xu hướng 
phát triển của toàn cầu. Năm 
2018, Công ty Cổ phần Bê tông 
khí Viglacera đã đầu tư một dây 
chuyền hiện đại công nghệ châu 
Âu được đưa vào sản xuất với sản 

TRƯỚC LÀN SÓNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 
TƯ (CMCN 4.0) ĐANG DIỄN RA HIỆN NAY, CÔNG NGHỆ, TRI THỨC VÀ 
SÁNG TẠO TRỞ THÀNH YẾU TỐ THEN CHỐT QUYẾT ĐỊNH NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỪNG QUỐC GIA 
CŨNG NHƯ CỦA TỪNG DOANH NGHIỆP. BÊN CẠNH NHỮNG THUẬN 
LỢI CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI KHÓ KHĂN VÀ 
THÁCH THỨC TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG.
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

lượng đạt 200.000 m3/1 năm. Với 
dây chuyền này hầu như các khâu 
sản xuất đều được tự động hóa, 
những sản phẩm đầu ra phải đảm 
bảo các ưu điểm cách âm, cách 
nhiệt, chống cháy. Khi sử dụng 
trong các giải pháp xây dựng 
giúp giảm tải trọng móng và thời 
gian thi công nhanh.

Ông Nguyễn Hồng Phong, 
Giám đốc Công ty Cổ phần Bê 
tông khí Viglacera – Tổng Công 
ty Viglacera , toàn bộ dây chuyền 
thiết bị được tự động hóa khá 
là đồng bộ. Với việc đồng bộ tự 
động hóa đã giảm được lao động 
khá nhiều 30-40% về lao động. Từ 
đó giúp chúng tôi tăng hiệu quả 
về sản xuất cũng như chủ động 
tăng năng suất ổn định về sản 
lượng.

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NÂNG 
CAO NĂNG SUẤT

Yêu cầu đầu tư công nghệ để 
nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm cũng là yêu cầu không 
ít các doanh nghiệp việt nam hiện 

nay đang nhìn nhận và có những 
giải pháp phù hợp với thực tế. 
Đón đầu và áp dụng KH&CN hiện 
đại với các quy trình sản xuất tự 
động hóa, điện toán đám mây 
vào sản xuất, Tập đoàn Tân Á Đại 
Thành đã được đánh giá là một 
trong những doanh nghiệp tiêu 
biểu của ngành cơ khí, áp dụng 
công nghệ hiện đại trong sản 
xuất cho năng suất và chất lượng 
tốt hiện nay. Tập đoàn đã ứng 
dụng công nghệ hiện đại vào sản 
xuất với công nghệ sản xuất đạt 
tiêu chuẩn Đức với tổng mức đầu 
tư hơn 1.000 tỷ đồng, công suất 
30.000 tấn sản phẩm/1 năm.

Ông Đặng Quang Định, Tập 
đoàn Tân Á Đại Thành cho biết, 
hiện Tập đoàn đã có 14 nhà máy 
công nghệ cao. Bắt đầu từ năm 
2016 Tập đoàn đã bắt đầu có dây 
chuyền hiện đại, mới đây nhất là 
dây chuyền ống nhựa… với công 
nghệ hoàn toàn tiêu chuẩn Châu 
Âu và tự động theo tiêu chuẩn 
4.0. Dự kiến T11/2019, Tân Á Đại 

Thành thành lập nhà máy công 
nghệ cao tại tỉnh Hà Nam – một 
trong những nhà máy hiện đại 
nhất Đông Nam Á với quy mô sản 
xuất cũng áp dụng công nghệ 
4.0. Đầu tư vào công nghệ là gốc 
có thể chúng ta sẽ đầu tư dần 
dần, nhưng hướng tối ưu về sản 
xuất sẽ giúp năng lực cạnh tranh 
ngoài thị trường tốt hơn. Việc tối 
ưu sản xuất rõ ràng công nghệ 
4.0 đang thích ứng và là tiền đề 
để các doanh nghiệp cạnh tranh 
tốt hơn ngoài thị trường.

Nền tảng công nghệ số tích 
hợp với sản xuất thông minh, 
tối ưu hóa quy trình sản xuất, 
những hiệu quả từ đầu tư công 
nghệ hiện đại có thể thấy rõ. Tuy 
nhiên, đứng trước cuộc CMCN 
4.0 để thích ứng với các phương 
thức sản xuất, các doanh nghiệp 
tại Việt Nam vẫn còn khá nhiều 
thách thức ở phía trước.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển truyền thông khoa 

học và công nghệ ( CESTC)
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Trong khuôn khổ hợp tác 
thanh niên ASEAN, hợp tác 
Khoa học và Công nghệ 
ASEAN, Bộ Khoa học và 

Công nghệ phối hợp với Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
(TNCS) Hồ Chí Minh đăng cai tổ 
chức Hội nghị các nhà khoa học 
trẻ ASEAN 2019 tại Hà Nội từ 
ngày 01-05/12/2019 với chủ đề 
“Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
cho Cộng đồng ASEAN bền 
vững”.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN 2019 là một trong những 
hoạt động quan trọng chuẩn bị 
cho chuỗi hoạt động dành cho 
thanh niên, trí thức trẻ trong 
năm 2020 khi Việt Nam giữ vai 
trò Chủ tịch ASEAN. Đây cũng là 
hoạt động chính thức nằm trong 
cơ chế hoạt động của Mạng lưới 
các nhà khoa học trẻ Đông Nam 
Á được Ủy ban Khoa học và Công 
nghệ ASEAN công nhận, đồng 
thời hiện thực hóa Kế hoạch hành 
động thanh niên ASEAN 2020.

Hội nghị các nhà khoa học 
trẻ ASEAN 2019 có sự đóng góp, 
hỗ trợ tích cực từ Trường Đại học 
Phenikaa thông qua Quỹ Đổi mới 
Sáng tạo Phenikaa, Hội đồng 
Thanh niên Singapore qua Quỹ 
Thanh niên Singapore - ASEAN, 
Mạng lưới Các nhà khoa học trẻ 
ASEAN và các doanh nghiệp như 
VinGroup, Vietravel…

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của 
khoa học, công nghệ và đổi mới 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
CHO CỘNG ĐỒNG ASEAN BỀN VỮNG

ASEAN 2019 TẠI HÀ NỘI TỪ NGÀY 01-05/12/2019 VỚI CHỦ ĐỀ 
“KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CỘNG 
ĐỒNG ASEAN BỀN VỮNG” ĐÃ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA 140 
TIẾN SĨ, NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN, 
TRONG ĐÓ, 45 NHÀ KHOA HỌC TRẺ THAM DỰ TẬP HUẤN VỀ 
CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC ASEAN.

sáng tạo, quá trình chuyển đổi 
này mang đến tiềm năng nâng 
cao mức thu nhập toàn cầu và 
cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho người dân trên toàn thế giới. 
Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo đã và đang tạo ra những 
sản phẩm và dịch vụ mới, làm 

tăng hiệu quả nền kinh tế và chất 
lượng cuộc sống của hàng triệu 
người trên khắp thế giới.

Trong bối cảnh đó, ASEAN 
đã xác định phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
là một trong những ưu tiên hàng 
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đầu, đặc biệt là trong bối cảnh hội 
nhập ngày càng sâu rộng và yêu 
cầu về việc duy trì tăng trưởng 
kinh tế của toàn khu vực, nhằm 
đạt được các mục tiêu phát triển 
được đề ra trong Kế hoạch Hành 
động ASEAN về Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới (APASTI) 2016-
2025 cũng như trong Chương 
trình nghị sự 2030 của Liên Hợp 
Quốc về Phát triển bền vững. Tại 
Việt Nam, khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo được coi là nền 
tảng và động lực phát triển đất 
nước, đóng góp tích cực vào tiến 
trình hơn 30 năm đổi mới và phát 
triển của đất nước, đồng thời, tiếp 
tục phát huy mạnh mẽ vai trò 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Với chủ đề “Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo cho 
Cộng đồng ASEAN bền vững”, Hội 
nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 
2019 lần này được tổ chức nhằm 

tạo cơ hội để các đại biểu trao đổi 
kinh nghiệm, kiến thức, đề xuất 
các sáng kiến và khuyến nghị về 
khoa học, công nghệ và hợp tác 
trong ASEAN, nhằm góp phần giải 
quyết các khó khăn, thách thức 
trong khu vực và xây dựng cộng 
đồng ASEAN phát triển bền vững. 
Hội nghị cũng là cầu nối giữa các 
nhà khoa học trẻ Việt Nam với các 
mạng lưới khoa học uy tín quốc 
tế như Viện Hàn lâm Khoa học trẻ 
toàn cầu, mạng lưới các nhà khoa 
học trẻ ASEAN và mạng lưới các 
nhà khoa học trẻ của Viện Hàn 
lâm khoa học thế giới.

Được biết, thời gian qua, Bộ 
Khoa học và Công nghệ cũng ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách 
trọng dụng nhà khoa học trẻ, tài 
năng như Nghị định số 40/2014/
NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính 
phủ quy định việc sử dụng, trọng 
dụng cá nhân hoạt động khoa 
học và công nghệ; Nghị định số 

87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 
của Chính phủ quy định về thu 
hút cá nhân hoạt động khoa học 
và công nghệ là người Việt Nam 
ở nước ngoài và chuyên gia nước 
ngoài tham gia hoạt động khoa 
học và công nghệ tại Việt Nam; 
Quỹ Nafosted (Quỹ Phát triển 
KH&CN quốc gia) cũng có nội 
dunghỗ trợ các nhà khoa học trẻ, 
hỗ trợ kết nối mạng trong các 
lĩnh vực nghiên cứu. Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng 
vừa tổ chức thành công Diễn đàn 
Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 
lần thứ 2 năm 2019 với chủ đề 
“Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu 
phát triển bền vững đất nước” tại 
Hà Nội, thu hút sự tham gia của 
130 trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế - 
Bộ Khoa học và công nghệ

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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ĐIỂM TIN KH&CN

Ngày 11/11 (giờ địa 
phương), Việt Nam đã tổ chức 
Techfest in Singapore tại Đại 
học Temasek Polytechnic 
trong tuần lễ đổi mới sáng tạo 
Singapore SWITCH.

Đây là một trong những 
điểm mới và nổi bật 
của chuỗi sự kiện 

hướng tới Techfest quốc gia 
năm nay do Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) chủ trì 
tổ chức nhằm đưa hình ảnh 
của hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo Việt Nam nói chung 
và Techfest nói riêng tới gần 
với cộng đồng quốc tế.

Sự kiện thu hút 150 nhà đầu 
tư, quỹ đầu tư, đại diện các tập 
đoàn, trường đại học, cơ quan, 
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo của Singapore và một 
số nước khác. Chương trình 
Techfest in Singapore tiếp tục 
đến ngày 14/11.

VIỆT NAM TỔ CHỨC TECHFEST TẠI SINGAPORE

Với những tiềm năng này, mục 
tiêu của Techfest in Singapore 
2019 là thu hút nguồn lực công 
nghệ sáng tạo, tạo ra không 
gian để kết nối giữa các startups, 
cộng đồng người Việt Nam tại 
Singapore và các nước khác trên 
thế giới. Việt Nam sẽ tập trung 
xây dựng và phát triển mạng 
lưới kết nối khởi nghiệp ở quy 
mô quốc gia và quốc tế; thúc đẩy 
hình thành các trung tâm đổi mới 

sáng tạo trên toàn quốc; hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo phát triển và hoàn thiện công 
nghệ, liên kết với các trường đại 
học và viện nghiên cứu để thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, hình 
thành tài sản trí tuệ để từng bước 
vươn ra thị trường khu vực, cụ thể 
là Singapore và quốc tế.

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ

VINSMART KHÁNH THÀNH TỔ HỢP NHÀ MÁY  
SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 1

Ngày 23/11/2019, Công 
ty Nghiên cứu và Sản xuất 
VinSmart (thuộc Tập đoàn 
Vingroup) khánh thành giai 
đoạn 1 của Tổ hợp Nhà máy 
sản xuất thiết bị điện tử tại Khu 
công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch 
Thất, Hà Nội), với hệ sinh thái 
sản phẩm rộng lớn gồm Điện 
thoại thông minh, Thiết bị điện 
tử thông minh...

Sau khi đi vào vận hành, 
tổ hợp sẽ trở thành 
trung tâm sản xuất các 

thiết bị công nghệ hiện đại 
hàng đầu khu vực, góp phần 
ghi dấu ấn của VinSmart trên 
bản đồ công nghệ quốc tế. Tổ 

hợp Nhà máy sản xuất thiết bị 
điện tử VinSmart có diện tích 
gần 14,8 hecta, tổng công suất 
125 triệu thiết bị/năm. Trong 
đó, giai đoạn 1 của Nhà máy 
được xây dựng trên diện tích 
gần 4,8 hecta với mặt bằng 
khu sản xuất là 45.200 m2, quy 
hoạch thành các phân khu sản 

xuất bảng mạch 
điện tử, sản xuất 
điện thoại cùng 
hệ thống các Viện 
Nghiên cứu độc 
lập.

Công suất thiết 
kế giai đoạn 1 đạt 
hơn 26 triệu thiết 
bị/năm, cụ thể điện 

thoại thông minh 
ước tính 23 triệu sản phẩm/năm, 
Thiết bị IoT ước tính 1 triệu sản 
phẩm/năm và thiết bị điện tử 
thông minh khác ước tính trên 2 
triệu sản phẩm/năm.

Nguồn: Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển truyền thông 

khoa học và công nghệ (CESTC)
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ  
NGÀNH NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP  
(VIETNAM GROWTECH 2019)

Sáng ngày 31/10/2019, tại 
Trung tâm Triển lãm ICE, Hà Nội, 
Triển lãm Thiết bị và Công nghệ 
ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
(VIETNAM GROWTECH 2019) 
do Cục phát triển Thị trường 
và Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ (NATEC), Công ty Cổ 
phần ADPEX, Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường nông sản 
(AGROTRADE) phối hợp tổ chức 
đã chính thức được khai mạc.

Tiếp nối thành công 
của những kỳ đã qua, 
với chủ trương không 

ngừng phát huy tối đa hóa 
giá trị thương mại vai trò của 
cầu nối giao thương Vietnam 
Growtech đã chứng tỏ là triển 
lãm chuyên ngành Nông - Lâm 
- Ngư nghiệp thường niên có 
uy tín tại Việt Nam cả về quy 
mô và chất lượng khách tham 

dự. Triển lãm năm nay có quy 
mô với hơn 250 gian hàng đến 
từ 20 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, dự kiến sẽ thu hút 10.000 
lượt khách tham quan trọng 
đó trên 6.000 là khách chuyên 
môn tới tham quan và giao 
dịch tại triển lãm.

Vietnam Growtech năm nay 
mong muốn góp phần củng 
cố sự phát triển công nghệ 
của nền Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp, tạo ra các sản phẩm 

nông nghiệp có giá trị sử dụng 
cao, nâng cao năng suất canh 
tác cho người dân. Chính vì 
vậy, Vietnam Growtech 2019 
hứa hẹn là một sân chơi tầm 
cỡ quốc tế giúp phát triển bền 
vững cho Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp toàn cầu nói chung và 
Việt Nam nói riêng.

Nguồn: Bộ khoa học  
và Công nghệ

ĐIỂM TIN KH&CN
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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 27/10 đến 30/10/2020

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,...

Nguồn: https://tradepro.vn

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 2020 TẠI HÀ NỘI
Thời gian: Từ 04/11 đến 07/11/2020

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

Quy mô dự kiến: ~650 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Thực phẩm; Đồ uống; Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Thiết bị và đồ dùng 
khách sạn; Thủy sản; Thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm thuốc; Máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói bảo 
quản; Thực phẩm hữu cơ; Nhượng quyền thương mại..

Nguồn: https://tradepro.vn

     SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

SẢN XUẤT THÀNH CÔNG CHẾ PHẨM SINH HỌC THAY 
THẾ KHÁNG SINH TRONG NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP

Đây là kết quả của tiểu dự án 
“Nâng cấp và hoàn thiện 
công nghệ sản xuất 
β-glucan và probiotic - đa 

enzyme sử dụng trong nuôi tôm 
công nghiệp thay thế kháng sinh 
và hoá chất diệt khuẩn độc hại” 
thuộc Hợp phần 2.b.2 “Khoản tài 
trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu 
về Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo” của Dự án «Đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo thông 
qua nghiên cứu, khoa học và 
công nghệ” – FIRST do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ và Bộ KH&CN là cơ 
quan quản lý.

Nhóm hợp tác FIRST – BCC 
gồm BCC, Viện Công nghệ sinh 
học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam), Viện Vi sinh vật và Công 
nghệ sinh học (Đại học Quốc gia 
Hà Nội), Công ty CP Công nghệ vi 
sinh và môi trường, Công ty TNHH 
Nuôi trồng thủy sản Tuấn Hiền đã 
thực hiện tiểu dự án nói trên từ 
tháng 3/2018 đến tháng 6/2019. 
Đến nay, Nhóm Hợp tác đã nâng 

cấp, hoàn thiện công nghệ và 
sản xuất b-glucan, probiotic - đa 
enzyme ở quy mô pilot đạt chất 
lượng tương đương với sản phẩm 
ngoại nhập với giá cạnh tranh. 
Đồng thời, nghiên cứu và đưa ra 
7 quy trình sản xuất mới gồm: 
Quy trình sản xuất b-glucan 40% 
từ nấm men bia thải bằng công 
nghệ enzyme; quy trình sản xuất 
b-glucan 60% từ nấm men bia 
thải bằng công nghệ enzyme; quy 
trình sản xuất đa enzyme amylase, 
α-glucoamylase và cellulase từ 
nấm Aspergillus awamorii; quy 
trình sản xuất protease từ nấm 
Aspergillus usamii; quy trình sản 
xuất probiotic từ Bacillus subtilis; 
quy trình sản xuất probiotic 
từ Lactobacillus acidophilus; 
quy trình sản xuất probiotic từ 
Saccharomyces cerevisiae.

Đặc biệt, đã sản xuất được 5,1 
tấn b-glucan (40% - 60%) và 10,2 
tấn probiotic - đa enzyme có thể 
sử dụng cho 20.000 – 50.000 tấn 
thức ăn nuôi tôm. Đồng thời, thử 

VỚI SỰ ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN FIRST THUỘC BỘ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN), NHÓM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU 
FIRST - BCC DO CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SINH VIỆT NAM (BCC) LÀ 
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU ĐÃ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HÓA THÀNH CÔNG CÁC LOẠI CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ 
NUÔI TÔM VÀ CÁC LOẠI THỦY HẢI SẢN NÓI CHUNG.

nghiệm quy trình “Nuôi tôm sạch 
và bền vững - không sử dụng 
kháng sinh, hóa chất diệt khuẩn 
độc hại” sử dụng các sản phẩm 
của dự án tại cơ sở nuôi tôm ở 
Hoằng Hóa – Thanh Hóa với kết 
quả đạt yêu cầu như trong cam 
kết với dự án.

Bên cạnh đó, đã thương mại 
hóa thành công các sản phẩm của 
dự án. Một số đơn vị đã và đang 
sử dụng chế phẩm của BCC như 
Công ty TNHH Quốc tế VICASA, 
Đại lý Năm Nghĩa và một số đại lý 
khác

Đây là kết quả của mô hình 
hiệu quả từ sự kết hợp giữa các 
tổ chức KH&CN với các doanh 
nghiệp, để đưa những kết quả 
nghiên cứu ứng dụng vào thực tế 
nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đánh 
giá cao kết quả của Nhóm Hợp tác 
FIRST – BCC, ông Phạm Văn Diễn 
– Nguyên Cục trưởng Cục Phát 
triển Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN, Cán bộ phụ trách Hợp 
phần 2b2 cho rằng, việc sử dụng 
các chế phẩm này trong quá trình 
nuôi tôm sẽ giúp kích thích miễn 
dịch, kháng khuẩn, kháng virus, 
tăng cường sức đề kháng cho 
tôm, nâng cao giá trị tôm nuôi. 
Do đó, sẽ hạn chế tối đa việc sử 
dụng kháng sinh trong nuôi tôm. 
Hơn nữa, đây là những sản phẩm 
được sản xuất từ những vi sinh 
vật có ích, bằng công nghệ lên 
men, sử dụng nguồn phế phẩm là 
men bia, bã bia sẽ tận dụng được 
nguồn phế thải vốn đang rất dồi 
dào ở nước ta.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển truyền thông khoa 

học và Công nghệ ( CESTC)
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM CHẾ TẠO THÀNH CÔNG ROBOT HỖ TRỢ Y TẾ 
ROBOT DO HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ, 
BỘ QUỐC PHÒNG NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO 
CÓ THỂ VẬN CHUYỂN THỨC ĂN, THUỐC, 
RÁC THẢI... TRONG KHU VỰC CÁCH LY 
BỆNH NHÂN NCOV.

Robot này mang tên Vibot 
phiên bản 1a tự động di 
chuyển từ vị trí tập kết 
đến điểm nhận thuốc và 

dừng tại các cửa phòng, mời 
bệnh nhân ra nhận thuốc và 
cảm ơn, chúc sức khỏe người 
dùng khi di chuyển sang địa 
điểm mới. Trong quá trình di 
chuyển, robot tự động phát các 
bài hát cổ động người dân 
phòng Covid-19.   

Bước đầu robot được thiết 
kế tự động vận chuyển thức ăn, 
thuốc men, nhu yếu phẩm... từ 
ngoài vào các buồng bệnh; vận 
chuyển rác thải sinh hoạt, rác 

thải y tế, đồ giặt... từ buồng bệnh 
ra khu tập kết và hỗ trợ giao  
tiếp từ xa giữa nhân viên y tế và 
bệnh nhân.

Mọi hoạt động của hệ thống 
robot được điều khiển, giám sát 
bởi Trung tâm điều hành, tạo 
điều kiện cho việc mở rộng phạm 
vi hoạt động của robot hoặc bổ 
sung số lượng robot vào hệ thống 
khi cần thiết. Ngoài chức năng vận 
chuyển, với đường truyền được 
thiết lập riêng, từ Trung tâm các 
bác sỹ, người thân có thể thăm 
bệnh, tư vấn, động viên từ xa tới 
bệnh nhân bằng hình ảnh, âm 
thanh rõ nét.

Phiên bản Vibot-1a sử dụng kỹ 
thuật dẫn đường bằng vạch từ và 
định vị bằng thẻ nhận dạng cho 
phép robot tự di chuyển trong khu 
vực cách ly để thực hiện các nhiệm 
vụ. Robot có khả năng phát hiện 
và tránh va chạm vật cản nhờ các 
cảm biến trang bị ở phía trước và 
phía sau. Với khối nguồn pin công 
suất lớn và trạm sạc tự động, Vibot-
1a có thể làm việc liên tục 12 giờ 
và tự động tìm về trạm để sạc khi 
cạn nguồn. Hiện sản phẩm Vibot-
1a đang chạy thử nghiệm tại môi 
trường thực tế tại Bệnh viện Bắc 
Thăng Long, Hà Nội. 

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ
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Theo TS. Bùi Hùng Thắng – 
Chủ nhiệm tiểu dự án, sau 
2 năm triển khai, tiểu dự 
án đã đạt được mục tiêu 

đề ra là nghiên cứu, phát triển 
công nghệ chế tạo vật liệu có 
độ dẫn nhiệt cao chứa thành 
phần cacbon cấu trúc nano 
(graphene, ống nano cacbon) 
và ứng dụng vật liệu chế tạo 
được trong tản nhiệt cho một 
số linh kiện, thiết bị điện tử 
công suất lớn (như đèn LED, vi 
xử lý máy tính…).

Dự án đã nghiên cứu, hoàn 
thiện các quy trình công nghệ 
chế tạo vật liệu tản nhiệt; thiết 
kế và chế tạo thành công các 
sản phẩm đèn LED gồm: đèn 
pha LED công suất 500W sử 
dụng chất lỏng tản nhiệt chứa 
thành phần Graphene/CNTs; 
đèn đường LED công suất 
100W sử dụng kem tản nhiệt 
chứa thành phần Graphene; 
đèn đường LED công suất 
100W sử dụng kem tản nhiệt 
chứa thành phần Graphene/
CNTs; đèn đường LED công 
suất 150W sử dụng chất lỏng 
tản nhiệt chứa thành phần 
Graphene…

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU 
CÓ ĐỘ DẪN NHIỆT CAO

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU (VIỆN HÀN LÂM KH-CN VIỆT NAM) 
ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN ‘NGHIÊN CỨU  
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÓ ĐỘ DẪN 
NHIỆT CAO CHỨA THÀNH PHẦN CACBON CẤU TRÚC NANO 
VÀ ỨNG DỤNG TRONG TẢN NHIỆT CHO LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 
CÔNG SUẤT LỚN’.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

TS. Bùi Hùng Thắng cho biết 
trong quá trình thực hiện tiểu dự 
án, Viện Khoa học Vật liệu đã có sự 
kết hợp với một số doanh nghiệp 
sản xuất đèn LED như Công ty 
Haledco, Công ty TNHH KH-CN 
Minh Quang, Nhà máy Nhôm Đông 
Anh để ứng dụng những kết quả 
nghiên cứu vào một số sản phẩm 
của doanh nghiệp.

Tiểu dự án thuộc Hợp phần 
1a – tài trợ cho các chuyên gia 

giỏi về KH-CN và đổi mới sáng 
tạo của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo thông qua nghiên cứu, 
KH&CN” (FIRST) do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ và Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý. Đến nay, sản 
phẩm là kết quả của tiểu dự án đã 
chính thức được chuyển giao cho 
Công ty TNHH Công nghệ và Xúc 
tiến thương mại (Haledco) ngày 
1.11.2019 tại Hà Nội.

Nguồn: motthegioi.vn
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

THIẾT KẾ ĐẢO NGƯỢC 
GIÚP TĂNG 22,3% HIỆU SUẤT PIN MẶT TRỜI
CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA 
CÁCH KÉO DÀI TUỔI THỌ VÀ 
NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHUYỂN 
ĐỔI NĂNG LƯỢNG CỦA TẾ BÀO 
QUANG ĐIỆN PEROVSKITE.

Các nhà nghiên cứu Đại học 
Khoa học và Công nghệ 
King Abdullah (KAUST), 
Arab Saudi và Đại học 

Toronto, Canada gần đây đã 
tìm được cách tối ưu hóa hiệu 
quả của pin perovskite, khi 
giới thiệu một thiết kế đảo 
ngược mới cho phép tăng hiệu 
suất chuyển đổi năng lượng 
lên 22,3% (gần bằng con số 
25,2% của các perovskite cấu trúc 
thông thường), đồng thời vẫn 
cho tuổi thọ hoạt động dài.

Xiaopeng Zheng, trưởng 
nhóm nghiên cứu cùng các đồng 
nghiệp đã bổ sung một lượng 
nhỏ các phối tử alkylamine (AALs) 
với độ dài mạch khác nhau vào 
vật liệu perovskite. Điều này cho 
phép họ thay đổi một số tính 
chất của vật liệu, dẫn đến hiệu 
suất chuyển đổi năng lượng cao 
hơn đáng kể so với những đặc 
tính thường thấy trong pin tế bào 
quang điện perovskite hiện có.

Các thử nghiệm cho thấy tế 
bào quang điện perovskite cấu 
trúc đảo ngược mới có thể hoạt 
động trong hơn 1.000 giờ dưới 
ánh sáng AM1.5, mô phỏng điều 
kiện ánh sáng mặt trời trung bình 
trên mặt đất.

Các tế bào quang điện (PV), 
tạo ra năng lượng từ ánh sáng 
mặt trời, rất hữu ích trong việc 
giải quyết cuộc khủng hoảng 
môi trường hiện nay. Trong nỗ 
lực phát triển các tấm pin mặt 
trời hiệu quả nhất, một loại pin 
màng mỏng mới, làm từ chất 
bán dẫn perovskite, trong những 
năm gần đây nổi lên như một 
công nghệ hàng đầu cho tương 
lai của ngành năng lượng.

Perovskite là vật liệu gốm có 
cấu trúc tinh thể, cho hiệu quả 
vượt trội trong việc chuyển đổi 
ánh sáng thành điện năng. Các 
tế bào quang điện perovskite có 
hai kiểu thiết kế chính: cấu trúc 
thông thường (Nip) và cấu trúc 
đảo ngược (Pin). Trong khi Nip 
nhỉnh hơn về hiệu suất, Pin lại 
cho thời gian hoạt động lâu hơn 
nhiều.

Nguồn: Vnexpress.vn
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MỘT CÔNG TY PHẦN MỀM Ở MỸ ĐÃ CHO RA MẮT ỨNG DỤNG MỚI, 
GIÚP NGƯỜI SỬ DỤNG KIỂM SOÁT CHÍNH XÁC NỒNG ĐỘ CỒN 
TRONG HƠI THỞ THÔNG QUA KẾT QUẢ HIỂN THỊ TRÊN ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH.

THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ CỒN  
TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Hai thiết bị nổi bật được giới 
thiệu đến người sử dụng 
điên thoại thông minh đó 
là BACtrack và 

Breathometer, giúp người dùng 
có thể kiểm tra nồng độ cồn một 
cách chính xác.

Người dùng điện thoại thông 
minh giờ đây có thể kiểm soát 
nồng độ cồn trong máu của mình 
một cách đơn giản và hết sức 
thuận tiện nhờ một thiết bị kiểm 
tra hơi thở có tên Breathometer. 

Người sử dụng chỉ cần thổi 
vào thiết bị để kiểm tra nồng độ 
cồn trong máu. Một bộ cảm biến 

được tích hợp trong thiết bị này 
sẽ phát hiện mức độ cồn trong 
hơi thở của người sử dụng và đưa 
ra tín hiệu nhận biết thông qua 
ứng dụng trên điện thoại.

Nếu mức độ cồn vượt quá 
ngưỡng cho phép, thiết bị này 
có thể xác định vị trí của người sử 
dụng giúp họ gọi taxi hay người 
thân trong danh bạ điện thoại.

Sản phẩm sức khỏe này được 
thiết kế nhỏ gọn, được kết nối 
với điện thoại di động thông qua 
cổng tai nghe và có thể tương 
thích với hệ điều hành iOS hoặc 
Android.

Dự kiến, sản phẩm này   sẽ đến 
tay khách hàng vào đầu mùa hè 
này với giá từ 20 USD. Với thiết kế 
trang nhã và kích thước nhỏ gọn, 
người dùng còn có thể gắn vào 
túi xách hay xâu chìa khóa.

Ngoài ra, những người có nhu 
cầu kiểm tra mức độ tỉnh táo qua 
điện thoại thông minh cũng có 
thể chọn lựa thêm BreathalEyes 
- ứng dụng có công dụng tương 
tự nhưng dựa trên chuyển động 
mắt của khách hàng.

Nguồn: vtv.vn

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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Thông tin trên được đưa ra 
tại Lễ bế mạc sự kiện 
Techdemo 2019 diễn ra 
trưa 26-11, tại thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai, do Bộ Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) phối 

hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ 

chức. Tham dự Lễ bế mạc có Phó 

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Gia Lai Võ Ngọc Thành; Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
việc coi doanh nghiệp là trung 
tâm của hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia và của nền kinh tế 
tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP 
và Nghị quyết số 02/NQ-CP về 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia thực hiện Kế hoạch Phát 
triển kinh tế - xã hội, Bộ KH&CN 
phối hợp cùng với Ủy ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ, Sở 
KH&CN Gia Lai, cùng Sở KH&CN 

BẾ MẠC TECHDEMO 2019: 
KÝ KẾT 22 THỎA THUẬN  

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ 2019 
(TECHDEMO 2019) ĐÃ CÓ 12 BIÊN BẢN GHI NHỚ, THỎA THUẬN 
HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ TRÊN 
500 TỶ ĐỒNG. CÓ 10 DỰ ÁN ĐƯỢC TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ 
TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ TRAO GHI NHỚ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH GIA LAI 
VỚI TỔNG KINH PHÍ GẦN 20 NGHÌN TỶ ĐỒNG.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

16 

các tỉnh/thành phố trong cả nước 
tổ chức triển khai thực hiện sự 
kiện Trình diễn, kết nối cung - cầu 
công nghệ 2019.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho biết, sau ba ngày tổ 
chức, từ 24 đến 26-11, Techdemo 
2019 đã hoàn thành toàn bộ các 
hoạt động đề ra với nội dung 
được đổi mới theo hướng tiếp 
cận đa chiều, cung cấp nhiều 
thông tin hơn cho doanh nghiệp. 
Techdemo tập trung vào giải 
quyết những vấn đề cụ thể của 
doanh nghiệp đang vướng mắc 
cần tháo gỡ, cung cấp các thông 
tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong việc định hướng phát triển, 
đổi mới công nghệ trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt là 
sự kết hợp giữa hoạt động kết nối 
cung cầu công nghệ với các dự án 
xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai.

Techdemo 2019 đã tiếp nhận 
và xử lý 370 nhu cầu công nghệ 
của các doanh nghiệp, tổ chức; 
cung cấp thông tin 2.600 nguồn 
cung công nghệ trong nước và 
nước ngoài trên hệ thống dữ liệu 
công nghệ; có 360 gian hàng được 
giới thiệu tại sự kiện, trong đó 
có 160 gian trưng bày trình diễn 
giới thiệu trên 800 sản phẩm/quy 
trình/công nghệ/thiết bị nghiên 
cứu của 160 doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu, trường đại học, tổ 
chức KH&CN trong nước và quốc 
tế. Đặc biệt, có gần 100 công nghệ 
đến từ các nước Hàn Quốc, Israel, 
Nhật Bản, Singapore; có 130 gian 
giới thiệu làng nghề truyền thống 
và 70 gian giới thiệu các thương 
hiệu sản phẩm của tỉnh Gia Lai.

Tại Techdemo 2019, các 
chuyên gia công nghệ từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học và Bộ 
KH&CN đã tư vấn cho 310 lượt 

doanh nghiệp về vấn đề kỹ thuật 
trong lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, chế 
biến bảo quản nông lâm sản, cơ 
khí tự động hóa...

Trong khuôn khổ Techdemo 
2019, Hội thảo xúc tiến chuyển 
giao công nghệ và đầu tư; Diễn 
đàn đối thoại doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ tại sự kiện đã thu 
hút 700 lượt đại biểu với các diễn 
giả đến từ Việt Nam, Singapore, 
Đức, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật 
Bản... Tại Hội thảo, diễn đàn đã 
cung cấp các xu hướng về công 
nghệ mới, công nghệ tiên tiến 
của các nước, nhu cầu đổi mới 
công nghệ, trao đổi về nguồn lực 
tài chính, các nguồn thông tin về 
cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà 
nước và các giải pháp về đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp.

Hội nghị về hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ địa 
phương đã có 62/63 tỉnh thành 
trong cả nước với 455 đại biểu 
tham dự. Tại Hội nghị, các đại biểu 
đã cùng nhìn nhận, đánh giá hoạt 
động và đề xuất tháo gỡ, khó 
khăn vướng mắc cho các Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; 
nâng cao năng lực làm chủ công 
nghệ thông qua hoạt động liên 

kết để phát triển các sản phẩm 
chủ lực của địa phương; nâng cao 
vai trò tư vấn, dịch vụ của Trung 
tâm đối với các doanh nghiệp 
trong hoạt động đổi mới và 
chuyển giao công nghệ.

Techdemo đã thu hút hơn 
2.000 đại biểu trong và ngoài 
nước tham gia cùng với hơn 
10.000 lượt khách thăm quan, 
tham dự tìm hiểu các thiết 
bị/công nghệ/sản phẩm mới, 
tìm hiểu những thành tựu về 
KH&CN trong mọi lĩnh vực của 
đời sống và thu nhận thêm các 
thông tin về công nghệ, cơ chế 
chính sách hỗ trợ phát triển 
công nghệ của nhà nước và các 
tổ chức nước ngoài.

Techdemo là hoạt động được 
tổ chức thường niên, bắt đầu từ 
năm 2011, nhằm thúc đẩy ứng 
dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ tại các doanh nghiệp 
và các tổ chức ở địa phương, giúp 
nâng cao sức cạnh tranh hàng 
hóa của doanh nghiệp, tạo điều 
kiện cho các nhà khoa học ứng 
dụng kết quả vào sản xuất kinh 
doanh, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội.

Nguồn: Báo điện tử Nhân dân
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KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC 
ĐÓN THÊM BỐN DỰ ÁN NGHÌN TỶ 

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA BỐN DỰ ÁN KHOẢNG 
7.460 TỶ ĐỒNG, SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ 
CÔNG NGHỆ CAO, ĐIỆN TỬ THÔNG MINH, 
DƯỢC PHẨM, NHỰA CHỊU BỨC XẠ NHIỆT.

Sáng 23/11, tại Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh 
đạo các bộ, ngành, viện nghiên 
cứu... đã có buổi làm việc và dự lễ 
trao Quyết định chủ trương đầu 
tư cho bốn dự án mới tại đây. 

Trong số này, Viettel sẽ khởi 
công xây dựng dự án Tổ hợp sản 
xuất công nghiệp công nghệ 
cao trên diện tích 9,1 ha. Đây sẽ 
trở thành trung tâm thử nghiệm, 
sản xuất thiết bị công nghệ cao 

của Viettel. Viettel cũng xây dựng 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Viettel trên diện tích 13,2 
ha, là vườn ươm cho những dự 
án trọng điểm, sản xuất các sản 
phẩm công nghiệp quốc phòng, 
thiết bị điện tử viễn thông, hạ 
tầng mạng 5G, IoT...

Viettel sẽ hỗ trợ, phối hợp với 
Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc 
phát triển các ứng dụng liên quan 
đến thành phố thông minh như 
quản lý môi trường, chiếu sáng đô 
thị, bãi đỗ xe thông minh, quản 
lý giao thông, giám sát an ninh, 

thông tin trực tuyến, tổng đài hỗ 
trợ..., công nghệ Internet vạn vật 
(IoT) và các công nghệ cao khác 
mà Viettel có lợi thế. Trước mắt 
thực hiện thí điểm tại Ban quản 
lý và các dự án đầu tư của Viettel, 
tiến tới phát triển rộng ra toàn bộ 
Khu CNC Hòa Lạc.

Quyết định đầu tư thứ hai 
được trao cho Công ty Cổ phần 
Nghiên cứu và sản xuất Vinsmart 
thuộc Tập đoàn Vingroup, khánh 
thành Nhà máy sản xuất thiết bị 
điện tử thông minh. Nhà máy 
được xây dựng trên diện tích gần 
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4,8 ha và là giai đoạn một của Tổ 
hợp Nhà máy sản xuất các thiết bị 
điện tử thông minh tại Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc.

 Hai dự án còn lại được trao 
cho Meadiplantec sản xuất 
dược phẩm, Tập đoàn Phenikaa 
sản xuất nhựa polyeste chịu bức 
xạ nhiệt.

Hiện Khu CNC Hòa Lạc đã thu 
hút được 91 dự án đầu tư với tổng 
vốn đầu tư đăng ký hơn 86.365 tỷ 
đồng, trong đó có 45 dự án đang 
hoạt động trong các lĩnh vực đào 
tạo, nghiên cứu, sản xuất và gia 
công phần mềm, sản xuất các 
sản phẩm công nghệ cao thuộc 
các lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ 
vật liệu mới, công nghệ tự động 
hóa; dự án phát triển hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội. Trong số đó 
có nhiều tập đoàn lớn trên thế 
giới (như Hanwha, Nidec, Nissan 
Techno...) và các tập đoàn lớn 

trong nước (như Vingroup, FPT, 
VNPT, Viettel...) lựa chọn. 

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch 
Quốc hội đánh giá cao Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã 
nỗ lực để Hòa Lạc trở thành nôi 
ươm mầm cho sự phát triển các 
dự án công nghệ cao, điểm đến 
hấp dẫn và đáng tin cậy cho các 
nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bà cũng lưu ý, Ban quản lý cần 
chủ động thu hút và triển khai 
các dự án hướng tới cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng 
phương án đón đầu xu hướng 
chuyển dịch đầu tư của các nhà 
đầu tư nước ngoài. “Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần 
có giải pháp thu hút nhân tài, đưa 
Hòa Lạc trở thành điểm đến hấp 
dẫn, uy tín và thân thiện với giới 
khoa học công nghệ trong nước 
và trên thế giới”, bà Ngân nói.

Để tháo gỡ những khó khăn 
về chính sách thu hút đầu tư, Chủ 
tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội sẽ giao các 
cơ quan của của Quốc hội phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công 
nghệ và các bộ, ngành có liên 
quan nghiên cứu, tháo gỡ để có 
thể tạo những điều kiện tốt nhất 
cho sự phát triển của Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ trưởng Khoa học và Công 
nghệ Chu Ngọc Anh khẳng 
định, bằng những hành động 
cụ thể, Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ 
phát triển Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc trở thành đô thị khoa 
học và công nghệ, một mô hình 
phát triển kinh tế dựa vào khoa 
học và công nghệ.

Sự kiện được tổ chức nhân 
dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Nguồn: vnexpress.net
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CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - 
MẮT XÍCH THIẾT YẾU TRONG CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ
MỘT KHUYNH HƯỚNG PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI LÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC CHÚ TRỌNG ĐẶT CHIẾN LƯỢC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU, MỞ THÊM CÁC TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TTO) VÀ 
ĐƯA NÓ THÀNH MẮT XÍCH THIẾT YẾU TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM KHÔNG THỂ ĐI CHỆCH 
KHỎI XU THẾ NÀY.

Bể nuôi tảo xoắn Spirulina của Học viện Nông nghiệp, Học viện  
đã chuyển giao quy trình nghiên cứu và sản phẩm này cho một số công ty trong nước

BẮT TAY VỚI KHỐI CÔNG 
NGHIỆP

Vài chục năm trước đây, 80% giá 
trị tài sản của doanh nghiệp là các 
tài sản hữu hình như cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, bất động sản... còn 
tài sản vô hình gồm bằng sáng chế, 
giá trị thương hiệu, thiết kế kiểu 
dáng…chỉ chiếm 20%. Nhưng tình 
thế hiện nay đã đảo ngược hoàn 
toàn, 80% giá trị của doanh nghiệp 
là tài sản trí tuệ. Trong cuộc chạy 
đua để tạo ra giá trị mới dựa trên 
tài sản trí tuệ hoặc là bị diệt vong 
này, các doanh nghiệp không thể 
chỉ dựa vào nghiên cứu và đổi mới 
tự thân được mà bắt buộc phải liên 

kết với các trường đại học – trung 
tâm của nghiên cứu và sản xuất tri 
thức. Đây là điều mà bà Elizabeth 
Ritter, chuyên gia của tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhắc đi 
nhắc lại trong phiên đầu tiên của 
Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và 
Thương mại hóa công nghệ dành 
cho các viện/trường thành viên 
trong khuôn khổ dự án Môi trường 
sở hữu trí tuệ kiến tạo (EIE)” do 
WIPO, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 
(JPO) phối hợp với Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ KH&CN và trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội tổ chức từ ngày 
28-31/10/2019.

Do đó, theo bà Elizabeth Ritter, 

các trường đại học phải chủ động 
bắt tay cùng khối doanh nghiệp, 
dựa trên nền tảng là khung khổ 
pháp lý tạo điều kiện tối đa cũng 
như đặt ra các yêu cầu thúc đẩy 
cho chuyển giao công nghệ. Ngay 
tại Mỹ, trước những năm 1980 các 
trường đại học, cơ sở nghiên cứu 
công lập cũng không chú trọng 
chuyển giao các kết quả nghiên 
cứu trong nhà trường. Nhưng nhu 
cầu về tài sản trí tuệ đã làm thay đổi 
mối quan hệ giữa các viện, trường 
với doanh nghiệp. Kể từ khi có luật 
Bayh-Dole cho phép tất cả các viện, 
trường công lập sở hữu sáng chế 
từ các nghiên cứu được nhà nước 
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cấp kinh phí, thành lập TTO thì hoạt 
động quản trị tài sản trí tuệ, chuyển 
giao kết quả nghiên cứu, sáng chế 
trong các viện, trường đã thay đổi 
nhanh chóng. Ví dụ, chỉ trong khảo 
sát với quy mô 95 cơ sở nghiên cứu, 
giáo dục công năm 2001, Hiệp hội 
các nhà quản lý công nghệ Đại học 
Hoa Kỳ (AUTM) ước tính trong năm 
đó có ít nhất 358 sản phẩm mới đã 
được giới thiệu ra thị trường theo 
các li-xăng được cấp từ các cơ sở 
nghiên cứu giáo dục công.

Tiến trình tương tự cũng xảy ra 
tại các nước có điều kiện gần gũi 
hơn với Việt Nam như Brazil. Theo 
bà Elizabeth Ritter, ở Brazil, nơi 
bà bắt đầu hỗ trợ các trường xây 
dựng các trung tâm chuyển giao 
công nghệ từ những năm 2000, 
thì tại thời điểm đó mới chỉ có duy 
nhất bốn trường quan tâm đến 
tài sản trí tuệ. Sau đó, Chính phủ 
Brazil thông qua Luật về Đổi mới 
sáng tạo và Khoa học công nghệ 
vào năm 2006, có điều khoản yêu 
cầu các trường đại học chú trọng 
chuyển giao kết quả nghiên cứu và 
thành lập các TTO. Sau 10 năm, từ 
chỗ chỉ có 36 trường có TTO nay đã 
có 400 trường thành lập TTO, chỉ có 
100 trường xin nộp đơn bảo hộ sở 
hữu trí tuệ nay lên tới 187 trường 
nộp đơn xin bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
số đơn xin cấp sáng chế của các 
trường đại học tăng từ 1078 lên 
2256 đơn. Nguồn vốn có được từ 
chuyển giao công nghệ giúp các 
trường có nguồn lực để tái đầu tư 
cho nghiên cứu (bởi trên thực tế, 
từ hàng chục ý tưởng nghiên cứu 
trong trường, chỉ có 1 – 2 ý tưởng 
tạo ra kết quả phù hợp để chuyển 
giao cho các doanh nghiệp, và các 
doanh nghiệp hầu như sẽ không 
muốn liên kết tài trợ cho các ý 
tưởng mới chỉ ở dạng sơ khai và 
chưa biết có sử dụng được hay 
không).

CÁC ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC 
“NHẬP CUỘC”

Bức tranh chung trên thế giới mà 
các chuyên gia WIPO đưa ra tại Hội 

thảo cho thấy một con đường đi 
chung của tất cả các đại học trong 
bối cảnh nền kinh tế tri thức đang 
trở thành xu thế bắt buộc. Trong 
khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, một số 
đại học lớn trong nước đã bắt đầu 
thành lập trung tâm chuyển giao 
công nghệ như ĐHQG TP HCM, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội... nhưng 
việc vận hành các trung tâm này 
sao cho hiệu quả, phát huy được 
giá trị các nghiên cứu ứng dụng 
trong nhà trường, phù hợp với các 
điều kiện pháp lý vẫn là điều hết 
sức mới mẻ với họ. Đơn cử trường 
hợp trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, một trường hàng đầu ở Việt 
Nam, nằm trong tốp 400 trường 
đại học trên thế giới về công nghệ 
và kỹ thuật, nhưng năng lực quản 
trị tài sản trí tuệ của trường “vẫn 
còn yếu”, như ông Đinh Văn Phong, 
Phó Hiệu trưởng trường Đại học 
Bách khoa thừa nhận tại Hội thảo. 
Vì vậy, trường đã cử cán bộ quản lý 
khoa học đến hội thảo để nghe các 
chuyên gia WIPO phân tích những 
yêu cầu đặt ra với TTO, từ đó không 
chỉ giúp “trực tiếp những người làm 
công tác chuyển giao công nghệ ở 
trường” mà còn “giúp trường có 
định hướng chiến lược chung”.

Các cử tọa khác đến từ các 
bộ phận chuyển giao công nghệ 
hoặc quản lý khoa học của nhiều 
viện, trường đã có những kết quả 
nghiên cứu được đánh giá rất 
tốt như trường Đại học Y dược 
Hà Nội, TP. HCM, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam, trường Đại học 
KHTN TP HCM… cho đến các 
doanh nghiệp KHCN như Sao 
Thái Dương đều không chỉ muốn 
nghe về quản trị tài sản trí tuệ 
nói chung mà còn cần thảo luận 
về từng khía cạnh cụ thể mà đơn 
vị mình mắc phải trong quá trình 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ.

Để đáp ứng nhu cầu đó, các 
chuyên gia nhiều kinh nghiệm 
nghiệm trong chuyển giao công 

nghệ ở các viện, trường như 
Richard S. Cahoon từng điều hành 
trung tâm chuyển giao công nghệ 
ở Đại học Cornell, Mỹ, bà Elizabeth 
Ritter từng xây dựng các TTO ở 
Brazil, ông Fumio Ishitsuka, bà 
Yumiko Hamano chuyên gia của 
WIPO thường đi tư vấn cho các 
nước đang phát triển, sẽ giới thiệu 
và phân tích về quản trị tài sản trí 
tuệ, chuyển giao công nghệ và 
thương mại hóa với một số chủ 
đề nổi bật như: Môi trường pháp 
lý cho sở hữu trí tuệ; Hướng dẫn 
chuyển giao công nghệ và thương 
mại hóa tài sản trí tuệ đối với viện 
trường; Tổ chức và quản trị các văn 
phòng chuyển giao công nghệ; 
Xây dựng quy trình/hệ thống công 
bố sáng chế; Các cách thức bảo vệ 
tài sản trí tuệ; Các chính sách về tài 
sản trí tuệ và những vấn đề quyền 
sở hữu, chia sẻ lợi ích, hợp tác với 
công ty tư nhân; Chiến lược về tài 
sản trí tuệ; Đánh giá, định giá các 
phát minh, công nghệ; Tìm hiểu 
các đối tác thương mại tiềm năng 
để cấp phép; Phát triển chiến dịch 
quảng bá công nghệ; Phương 
thức hợp tác đại học – ngành công 
nghiệp trong hoạt động nghiên 
cứu phát triển. Ngoài ra các chuyên 
gia cũng sẽ trao đổi về “kinh 
nghiệm ở các quốc gia có điều kiện 
tốt như Mỹ cũng như các nước có 
điều kiện tương tự Việt Nam nhằm 
chỉ rõ “những mô hình nào hiệu 
quả trong từng trường hợp cụ thể”, 
ông Richard S. Cahoon nói.

Ngoài các buổi giảng trên, ban 
tổ chức cũng thu xếp thời gian 
để các chuyên gia có các “buổi tư 
vấn trực tiếp” cho các viện trường 
là thành viên tham gia Dự án “Môi 
trường sở hữu trí tuệ kiến tạo-EIE” 
cũng như các thành viên mạng lưới 
về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam chứ 
không chỉ là “các vấn đề phương 
pháp luận” nói chung, ông Phan 
Ngân Sơn, phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ cho biết.

Nguồn: Báo Khoa học 
 và Phát triển
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Công nghệ chào bán

MÁY CHIÊN CHÂN KHÔNG
Hệ thống máy chiên chân không gồm 3 máy: máy chiên chân không, máy ly tâm và máy nén khí. Máy 

chiên chân không gồm các bộ phận cơ bản: buồng chiên, hệ thống ben nâng hạ giỏ, bơm chân không 
vòng nước, tháp nước giải nhiệt tuần hoàn và bảng điện điều khiển. Máy được chế tạo từ inox 304, liền khối, 
dễ vận hành, vệ sinh và bảo trì. Đồng thời, máy được đặt trên bộ khung có bánh xe, thuận tiện cho việc di 
chuyển và lắp đặt.

Máy chiên chân không do Công ty TNHH thực phẩm hữu cơ Việt Nam thiết kế, được điều khiển tự động 
bằng hệ thống điều khiển điện tử, cài đặt nhiệt độ, thời gian chiên và ly tâm, vận hành với độ ồn thấp hơn 
các dòng máy đang có trên thị trường. Hệ thống chiên được làm kín để tạo áp suất chân không nên giảm 
tối thiểu tỷ lệ phế phẩm trong quá trình chiên, nhờ đó, tiết kiệm dầu chiên so với công nghệ chiên hở. Máy 
cũng được thiết kế tối ưu, tiết kiệm điện và nước khi sử dụng.

Máy chiên chân không có công suất 5 kg/mẻ, được sử dụng cho các hộ gia đình, doanh nghiệp chuyên 
sản xuất các dòng sản phẩm chuối sấy, khoai, ngô tươi sấy giòn, mít sấy, khoai môn, các loại rau củ, các loại 
hạt, thủy hải sản, các loại bánh snack…

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH thực phẩm hữu cơ Việt Nam; 
Địa chỉ: 112/36 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; 

Tel: (028)62958098; 0938299798; Email: lienhe@vinaorganic.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ CHỈ THỊ VÀ CẢNH BÁO SỰ CỐ 
TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

Đây là sản phẩm của dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp” do Công 
ty Cổ phần điện lực Khánh Hoà chủ trì thực hiện (dự án đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc vào tháng 
6/2019).

Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp do Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa sản 
xuất có nhiều tính năng sáng tạo và hữu ích như vừa chỉ thị sự cố bằng đèn, vừa gửi tin nhắn cảnh báo 
(SMS) đến bộ phận quản lý mà không cần thông qua thiết bị trung gian là các bộ thu phát hoặc truyền tin; 
cung cấp công cụ chỉ đường từ vị trí của nhân viên vận hành đến khu vực bị sự cố trên bản đồ số của hệ 
thống quản lý, giúp nhân viên vận hành có thể tiếp cận khu vực bị sự cố một cách chính xác, nhanh chóng 
khoanh vùng và cô lập khu vực bị sự cố, từ đó rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao năng suất lao động 
của các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện... Thiết bị được sản xuất hoàn toàn trong nước nên giúp các đơn 
vị điện lực giảm chi phí bảo hành sửa chữa, nâng cấp so với thiết bị nhập ngoại. Giá thành thiết bị chỉ bằng 
30-50% so với thiết bị nhập ngoại.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hoà; 

Địa chỉ: Số 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa;

 Tel: 0963478479
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THIẾT BỊ SẤY TRÁI CÂY, DƯỢC LIỆU 
DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thiết bị gồm buồng sấy bao phủ bằng Polycarbonate cho phép ánh sáng xuyên thấu 90% tạo ra hiệu 
ứng nhà kính bên trong buồng sấy, gia tăng nhiệt thêm từ 5-200C so với môi trường.

Các loại dược liệu, trái cây, nấm... được đặt trên vỉ phơi tròn nhiều tầng đồng trục, quay liên tục. Không 
khí sau khi qua lọc bụi, được làm nóng bằng bẫy nhiệt sẽ thổi vào buồng sấy ngay tại vị trí của vỉ phơi, 
đồng trục với trục quay. Các quạt hút khí đặt trên cao giúp đảo không khí đều khắp buồng sấy.

Sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời nên tiết kiệm, thân thiện môi trường; giúp giảm nhân công sản 
xuất xuống 1/4 so với phơi nắng thông thường; đảm bảo cảm quan và chất lượng của sản phẩm…

 Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ thông minh ITS; 

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

Tel: 0989309477; Email: phanvanhiep@gmail.com (Người đại diện: ThS Phan Văn Hiệp).
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MÁY ĐO ĐỘ TRUYỀN QUANG
Thiết kế chuyên dùng cho phép phân tích độ truyền quang hoặc đặc tính tỷ trọng màu trên các dạng 

vật liệu mỏng như: bao bì nhựa, giấy.

Một trong các thiết bị hữu dụng trong cho việc giám sát chất lượng của sản phẩm cho nhà sản xuất.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc xác nhận mức độ ánh sáng suy giảm khi truyền qua mẫu đo khi bị tác 
động trên vật liệu khác nhau.

Thiết bị có khả năng hoạt động độc lập hoặc kết nối với máy tính (PC) giúp dễ dàng thu thập dữ liệu, 
lưu trữ kết quả đo.

Độ phân giải tốt hơn 0.1%. 

Nguồn cấp: 9 -12 VDC hoặc bộ chuyển đổi điện nguồn AV/DC từ 110 - 230VAV.

Thiết kế gọn nhẹ: 0.9 kg (không bao gồm bộ nguồn cấp).

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật VIETTECH; 

Địa chỉ: 65/4/7 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0918.99.22.71; 

Email: vanngontestingmachine@gmail.com 
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MÁY ĐO ĐỘ BỀN KHÁNG XÉ
Mô tả chung:

Thiết kế phù hợp theo chuẩn ASTM D295, D752, D1424, D1922, D5734; TAPPI T414, T496; BS 2782, 
$253, 4468; DIN 53862, 53128; ISO 1974, 6383-2, 9290; EN 21974; SCAM P11

Kết quả hiển thị bao gồm: giá trị độ bền xé, lực xé lớp, giá trị trung bình của độ bền lực xé … và tự động 
tình toán với giá trị trung bình, thông số tối đa, tối thiểu, độ lệch chuẩn … khi thao tác cùng một loại mẫu đo.

Thông số kỹ thuật kèm theo:

Thiết kế thao tác vận hành máy bán tự động, hiển thị kết quả đo diện tử  thông qua màn hình chính của 
máy.

Kẹp giữ mẫu đo bằng khí nén, công suất khí cấp tối thiểu 60 psi.

Thiết kế tích hợp bộ mã hoá vị trí số (Digital encoder) đảm bảo độ chính xác kết quả thử cao.

Thiết kế phù hợp theo chuẩn ASTM D295, D752, D1424, D1922, D5734; TAPPI T414, T496; BS 2782, 
$253, 4468; DIN 53862, 53128; ISO 1974, 6383-2, 9290; EN 21974; SCAM P11.

Kết quả hiển thị bao gồm: giá trị độ bền xé, lực xé lớp, giá trị trung bình của độ bền lực xé … và tự động 
tình toán với giá trị trung bình, thông số tối đa, tối thiểu, độ lệch chuẩn … khi thao tác cùng một loại mẫu đo.

Đăng nhập, khai báo thông tin mẫu thử với giá trị như: độ dày, trọng lượng mẫu, ký hiệu mẫu, vị trí 
cố định mẫu

Cho phép lưu trữ  hoạc loại bỏ mẫu sau khi thử.

Giao diện kết nối với thiết bị ngoại vi – RS 232.

Chức năng chọn lựa thêm khi sử dụng phần mềm truy xuất dữ liệu qua Excel, Eccess, mô phỏng giá trị 
đo bằng đồ thị, tạo báo cáo và tự động cập 
nhập ngày, giờ đo mẫu.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 
VIETTECH; 

Địa chỉ: 65/4/7 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0918.99.22.71; Email: 
vanngontestingmachine@gmail.com
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MÁY LƯU BIẾN ĐĨA DAO ĐỘNG

Mô tả chung:

Ngoài việc xác định các thông số cơ bản của hỗn hợp giúp ta thiết kế các đơn pha chế phù hợp, 
rheometer còn giúp kiểm soát chất lượng quá trình cán luyện, ví dụ: xác định các mẻ cán có đạt các tiêu 
chuẩn đã xác định, xác định độ đồng đều giữa các mẻ cán.

Hiện nay, các máy Rheometer thường trang bị thêm cả phần mềm phân tích các số liệu đo của các mẻ 
cán, xác định được năng lực quá trình Cp, Cpk theo phương pháp SPC (Statistical Process Control, Kiểm 
soát quá trình bằng phương pháp thống kê). Từ kết quả Cp, Cpk, ta xác định được quá trình có năng lực 
hay không để có các hành động cải tiến.

Tính năng kỹ khuật:



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

27 
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Từ đường cong lưu hóa, ta xác định được các thông số sau đây:

ML: moment xoắn cực tiểu

Trên biểu đồ là điểm Qmin. ML đặc trưng cho độ nhớt của hỗn hợp ở nhiệt độ khảo sát. ML đặc trưng 
cho khả năng chế biến của hỗn hợp, tương tự như độ nhớt Mooney. ML càng thấp thì độ dẽo của hỗn hợp 
càng thấp.

MH: moment xoắn cực đại (module của hỗn hợp sau khi đã lưu hóa). MH đặc trưng cho tính năng cao su 
đã lưu hóa. MH càng cao -> cao su càng cứng/ cường lực càng cao.

Ts1: thời gian chảy.

Ts1 là thời gian để moment xoắn của hỗn hợp tăng lên được 1 đơn vị kể từ ML. Ts1 là khoảng thời gian 
hỗn hợp cao su duy trì trạng thái chảy trước khi đi vào trạng thái đóng rắn. Ts1 càng dài, hỗn hợp cao su 
càng dễ điền đầy khuôn, đặc biệt là các loại khuôn có hoa văn phức tạp. Ts1 càng dài làm hỗn hợp cao su 
an toàn hơn khi chế biến, giảm hiện tượng tự lưu. Tuy nhiên nếu Ts1 quá dài sẽ làm tăng thời gian lưu hóa, 
giảm năng suất sản xuất và có thể gây khuyết tật bọt khí trong sản phẩm.

Đối với các hỗn hợp cao su kết dính với vải mành, sợi thép, kim loại, thời gian chảy của hỗn hợp cao su 
càng dài càng tăng lực kết dính.

Đối với các sản phẩm có nhiều thành phần hỗn hợp cao su, nhiều loại vật liệu kết hợp với nhau (ví dụ: 
vỏ xe các loại), TS1/TC10 của các hỗn hợp nếu khác nhau quá nhiều sẽ làm các thành phần không kết dính 
được với nhau tốt.

TC10: thời gian chảy

TC10 là thời gian để moment xoắn tăng được 10% của (MH-ML). TC10 về bản chất tương tự như Ts1, chỉ 
khác nhau về công thức tính.

TC50 là thời gian để moment xoắn tăng được 50% (MH-ML).

TC90: thời gian lưu hóa

TC90 là thời gian để moment xoắn tăng được 90% (MH-ML). Đây được xem là thời gian lưu hóa tối ưu của 
hỗn hợp cao su. Thời gian này giúp ta xác định được thời gian lưu hóa của sản phẩm. 

Để xác định thời gian lưu hóa của sản phẩm dùng công thức kinh nghiệm sau: 

T lưu hóa (phút)= (bề dầy lớn nhất của sản phẩm(mm))/2 + TC90.

Trong đó: TC90 được đo bằng máy MDR. Nếu TC90 được đo bằng máy ODR thì thời gian lưu hóa tính 
được sẽ được trừ đi 3 đến 5 phút.

Tuy nhiên cần kết hợp với phương pháp trên với phương pháp xác định điểm lưu hóa blow point để xác 
định được thời gian lưu hóa thích hợp cho sản phẩm. Để xác định blow point, người ta lưu hóa sản phẩm 
ở nhiều khoảng thời gian khác nhau và giảm dần khoảng thời gian này. Ở mỗi khoảng thời gian, sản phẩm 
được cắt ra để quan sát mặt cắt bên trong. Điểm blow point là khoảng thời gian mà mặt cắt bắt đầu xuất 
hiện các bọt khí nhỏ li ti. Thời gian lưu hóa được xác định là điểm blow point cộng thêm khoảng 20%.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật VIETTECH; 

Địa chỉ: 65/4/7 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0918.99.22.71; Email: vanngontestingmachine@gmail.com 
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THIẾT BỊ THỬ NHANH TẠI GIƯỜNG BỆNH  
ĐỂ ĐO LƯỢNG A XÍT URIC VÀ PHÁT HIỆN BỆNH GOUT

 
Tổng quan công nghệ
Bệnh gout là một dạng viêm khớp phổ biến nhất, đặc trưng bởi nồng độ a xit uric huyết thanh cao 

(sUA), kết tinh và lắng đọng ở các khớp, gân và các mô xung quanh. Hiện nay, chẩn đoán phần lớn là lâm 
sàng, dựa trên tiền sử đau khớp và các kiểm tra liên quan của bệnh nhân. Phần lớn các trường hợp viêm 
khớp gút được điều trị trong giai đoạn chăm sóc ban đầu. Trong khi tiêu chuẩn vàng phụ thuộc vào hình 
thái của tinh thể acid uric từ khớp bị ảnh hưởng, tiêu chuẩn này hiếm khi được xác định do thiếu sự hỗ trợ 
của phòng thí nghiệm để kiểm tra dưới kính hiển vi ở hầu hết các trạm y tế chính ở Singapore. Các bác sĩ 
thường sẽ dựa vào lấy mẫu máu từ bệnh nhân, sau đó sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm, thường ở 
các cơ sở lâm sàng từ xa, để xác định mức độ acid uric huyết thanh để hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng. Điều này 
chắc chắn dẫn đến sự chậm trễ trong chẩn đoán, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phát triển tình trạng 
này lần đầu tiên. Cần phải có một bộ thử nhanh tại giường để phát hiện và chăm sóc cho các trường hợp 
về nồng độ acid uric cao cho các bác sĩ sẽ tạo thuận lợi cho việc ra quyết định của họ trong việc quản lý 
viêm khớp gout cấp tính cho bệnh nhân của họ. Dự án UricATisa chi phí thấp là thiết bị để phát hiện mức 
độ acid uric từ máu chích ra từ ngón tay. Thiết bị này hoạt động dựa trên các nguyên lý hoạt động của các 
enzym uricase và peroxidase được cố định trên thiết bị chất liệu bằng giấy. Thiết bị này có hiệu quả về chi 
phí, thân thiện với người dùng và không nhất thiết phải yêu cầu nhân viên có tay nghề hoặc bất kỳ thiết 
bị nào để tiến hành kiểm tra. Các kết quả có ngay lập tức và có thể dễ dàng được áp dụng cho thử nghiệm 
lâm sàng hoặc tại nhà.

Các đặc điểm và tính năng công nghệ
Bộ kiểm tra chăm sóc (POCT) bao gồm các công nghệ sau: Thiết kế và chế tạo thiết bị bằng giấy Cố 

định và ổn định uricase / peroxidase và chất nền trên giấy giúp tối ưu hóa hoạt động của enzyme trên giấy 
Phương pháp đổi mới phát hiện Bộ thử nghiệm là ‘ Thiết bị loại B IVD theo quy chuẩn 4 ‘(HAS, Singapore).

(POTC: point of care testing: công nghệ thử nhanh tại giường bệnh)
Liên hệ: 
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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MÁY SỦI NỮ TRANG GRAVER SMITH - GRS

Máy sủi GraverSmith cung cấp theo nhiều loại tay sủi khác nhau phù hợp với từng chức năng, nhu cầu 
của người vận hành, giúp giảm bớt áp lực cho nhân công, tăng gia sản xuất, và cải thiện chất lượng sản 
phẩm.

 Nhiều chế độ xung khác nhau: từ 400 đến 8000 mỗi phút 

Thông số kỹ thuật:

- Thiết bị điều khiển bằng chân công suất lớn 

- Bộ điều chỉnh khí kèm áp kế được tích hợp sẵn bên trong máy 

- Một thiết bị đầu ra cho tay sủi (tay sủi được bán riêng) 

- Thiết bị lọc khí từ xa 

- Có tay cầm để xách và bảo quản thiết bị

Đơn vị chào bán:

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ; 

Địa chỉ : 176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Điện thoại : 028 39912467; Email : rttc.skhcn@tphcm.gov.vn; Website : rttc.com.vn
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MÁY SẤY LẠNH CÔNG NGHIỆP HTB-01
Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: DxRxC = 2350x2850x2000mm

Công suất tiêu thụ điện tối đa: 10kW, 16A

Nhiệt độ sấy cao: 45-60°C

Nguyên lý hoạt động:

BUỒNG SẤY BƠM NHIỆT HTB-01 hoạt động theo nguyên lý tuần hoàn khí qua hệ thống bơm nhiệt để 
tách ẩm và gia nhiệt. Trong buồng sấy bơm nhiệt, khí nóng được tạo ra từ hệ thống cấp nhiệt từ Giàn nóng 
(Evaporator) của hệ thống và các Heater hỗ trợ. Lượng khí này được hệ thống quạt tuần hoàn mang qua bề 
mặt sản phẩm sấy để lấy nước. Khí ẩm sau khi qua sản phẩm sẽ được đưa qua giàn lạnh (Condenser) của hệ 
thống để ngưng tụ hơi nước (Tách nước). Tùy thuộc vào thiết kế mà hơi ẩm nóng từ sản phẩm sẽ được xả 
ra bên ngoài buồng sấy một phần hoặc tuần hoàn trở lại nhiều lần.

Đặc điểm nổi bật:

Buồng sấy bơm nhiệt HTB-01 mang ưu điểm vượt trội với thiết kế kiểu dáng hiện đại, giúp tiết kiệm điện 
năng, an toàn và thân thiện với môi trường. Giá cả hợp lý, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô sản 
xuất vừa và nhỏ, đối với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn hơn, có thể áp dụng với số lượng lớn 
buồng sấy bơm nhiệt.

Bên cạnh đó, với kết cấu lắp ghép, thời gian thi công ngắn, có thể dễ dàng vận hành và di dời khi cần.

Với dải nhiệt từ 40-60°C, buồng sấy bơm nhiệt HTB-01 có thể sấy nhiều loại sản phẩm khác nhau với số 
lượng lớn, đảm bảo chất lượng sản phẩm sấy đồng đều cao, giữ dược hương vị và màu sắc đặc trưng của 
sản phẩm.

Đơn vị chào bán: Công ty CP máy sấy Hai Tấn; Địa chỉ: Số 18/ 10C, Đường Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, P. 
Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Email: maysayhaitan@gmail.com; Điện thoại: 0932 624 626; Website: 
maysayhaitan.com
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MÁY SẤY THỰC PHẨM HTD-03
Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: (1250x1060x1430)mm

Năng suất: 50 – 100 kg tươi (tùy sản phẩm)

Công suất tiêu thụ điện tối đa: 5,5kW/h

Nhiệt độ sấy cao nhất: 700 C

Nguyên lý làm việc: 

 Khí nóng Máy sấy đa năng HTD-03 được tạo ra nhờ không khí tươi được thổi qua nguồn gia nhiệt ( Điện 
trở, đèn hồng ngoại…). Quạt thổi đưa khí nóng đi ngang qua bề mặt sản phẩm cần sấy. Nước từ trong sản 
phẩm sẽ theo dòng khí nóng ẩm ra ngoài môi trường.

Máy sấy đa năng HTD không xả bỏ hoàn toàn khí nóng ẩm mà giữ lại hơn 60% để hòa với khí tươi, sau 
đó tuần hoàn quá trình sấy. Làm vậy sẽ tiết kiệm điện năng.Hình mô tả một máy sấy tuần hoàn khí nóng

Đặc điểm nổi bật:

 Máy sấy đa năng HTD được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp, liền một khối gọn đẹp, tối ưu thể tích 
sấy, dễ dàng di chuyển, vận chuyển.

Máy có nhiều kích cỡ khác nhau, có cả quy mô gia đình và công nghiệp, dễ lựa chọn

Máy có thể điều chỉnh được: nhiệt độ sấy, thời gian sấy, lượng nhiệt xả nhiều hay ít

Dải nhiệt độ sấy thiết kế rất rộng trong khoảng 35-1500 C,  máy sấy đa năng được nhiều sản phẩm khác 
nhau.

Máy hoàn toàn bằng thép không gỉ, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Đơn vị chào bán: Công ty CP máy sấy Hai Tấn; Địa chỉ: Số 18/ 10C, Đường Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, P. 
Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Email: maysayhaitan@gmail.com; Điện thoại: 0932 624 626; Website: 
maysayhaitan.com
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MÁY SẤY BƠM NHIỆT KK-03
Thông số kỹ thuật:

 Điện cấp vào: 380V-3phase, 50/60HZ

Tiêu hao điện năng: 13.5KW

Dòng điện tối đa: 27A

Lượng nước bốc hơi: 40L/H

Môi chất lạnh: R134A/2.5KG

Lưu lượng dòng khí trao đổi: 35400m3/H

Kích thước máy bơm nhiệt: 2089mm x 1356mm x 1590mm

Kích thước buồng sấy: 6000mm x 3000mm x 2200mm

Tổng diện tích sấy: 260 m2.

Xe sấy: 10. Mỗi xe 26 khay, diện tích khay: 1250mm x 800mm.

Công suất sấy sản phẩm tươi: 1000-1500kg/mẻ

Thời gian hoàn thành 1 mẻ sấy: 4-10h/mẻ

Nguyên lý hoạt động:

 Nguyên lý hoạt động của máy sấy bơm nhiệt ngược lại với chu trình hoạt động của hệ thống kho lạnh 
hoặc máy lạnh, tủ lạnh.

Trong 1 hệ thống máy sấy bơm nhiệt bao gồm một giàn nóng, một giàn lạnh, hệ thống ống trao đổi 
dung môi, van tiết lưu, hệ thống điều khiển. Giàn nóng sẽ đốt nóng không khí sấy trước khi đưa vào buồng 
sấy. Giàn lạnh được thiết kế tách ẩm không khí sấy.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp thêm nhiệt bằng bộ điện trở đặt trước máy quạt nhằm tăng nhiệt trong 
những trường hợp giàn nóng thiếu nhiệt lượng.

Buồng sấy được thiết kế kín, cách nhiệt và có thể tháo rời như trên hình.

Ưu điểm: 

+ Tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường: Cực kì tiết kiệm so với đốt điện trở (xem trên bảng so sánh ở dưới).

+ Chạy ổn định, vận hành dễ dàng.

+ Sử dụng công nghệ tuần hoàn khí nóng.

+ Điều khiển chính xác nhiệt độ và độ ẩm.

+ Thiết bị ổn định.

Đơn vị chào bán: 

Công ty CP máy sấy Hai Tấn; 

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

Email: maysayhaitan@gmail.com; Điện thoại: 0932 624 626; Website: maysayhaitan.com
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TÌM MUA CÔNG NGHỆ  
SẢN XUẤT KEO DÁN GẠCH, ĐÁ GRITONE

Hiện nay Công ty VIETPAN chúng tôi đang có 
nhu cầu tìm mua Công nghệ sản xuất keo dán 
gạch, đá gritone, đề nghị quý đơn vị tư vấn và báo 
giá cho chúng tôi dây chuyền như trên theo địa 
chỉ dưới đây.

Người tìm mua: 

Nguyễn Đức Vũ, Công ty VIETPAN

 Địa chỉ: Số 1/697 đường Giai Phong, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: +84 904363219

Email: vu.nguyenduc@vietpan.vn

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

Tôi đang có nhu cầu tìm mua Bộ rây đường kính D200 (ghi chú: rây chỉ tính theo đường kính lổ không 
có model) với thông số kỹ thuật như sau: 

- Chất liệu: Inox hoặc thép không gỉ

- Đường kính: D 200 mm

- Chiều cao 50mm

Người tìm mua: 

Nguyễn Minh Đông

Địa chỉ: 558 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0702395321 * Email: minhdong116@gmail.com

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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TÌM MUA GIÁ THỂ VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Công ty Zen Diamond Đà Nẵng cần báo giá cho giá thể vi sinh xử lý nước thải:

- Giá thể vi sinh lơ lững MBBR

- Khích thước: 16 x 10mm

- Diện tích > 800m2/m3

- Vật liệu: Nhựa HDPE

- Xuất xứ: Việt Nam

Lưu ý: Quý công ty có thể báo giá loại tương đương.

Người tìm mua: 

Ngô Tấn Quang - Công ty Zen Diamond Đà Nẵng

Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3929 555

Email: ngotanquang@gmail.com

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
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3. TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP 
MBA LỰC 63MVA-115/38,5/23KV,  
BAO GỒM: 

- Máy biến áp (trọn bộ, bao gồm cả 
tủ điều khiển từ xa và đầy đủ các phụ 
kiện); 

- Giá đỡ cáp tổng, giá đỡ thanh 
cái, giá lắp chống sét van (kèm theo 
máy đếm sét) 35kV, 22kV đồng bộ với 
MBA;

- Cung cấp, lắp đặt cáp đồng kèm 
phụ kiện nối đất trung tính, nối đất vỏ 
máy biến áp (tiết diện cáp phù hợp với 
công suất của MBA);

 - Kẹp cực, phụ kiện, … đầy đủ 
cho việc lắp đặt, đấu nối và vận hành 
MBA.

Người tìm mua: Ms Lê Minh Thùy
Thinh Long Group – Thinh Long 

Investment and Trading Corporation
Địa chỉ:  Số 58, Ngõ 322/158,  

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

Điện thoại: 09 75389759 
Email:thuylm@thinhlonggroup.com

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ 

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

Email: techmart@vista.gov.vn      http://www.techmartvietnam.vn

  CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

  Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923  
E-mail: vp@vista.gov.vn


