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03 - 10
v �Chìa�khóa�để�doanh�nghiệp�Việt�nâng�năng�suất�chất�lượng�

và�sức�cạnh�tranh
v  Đòn�bẩy�từ�chính�sách�song�hành�cùng�doanh�nghiệp� 

đổi�mới�công�nghệ
v  Điểm�tin�khoa�học�và�công�nghệ

v  Sự�kiện�sắp�diễn�ra

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
11-16
v  Hệ thống thông tin, định vị tàu cá đa chức năng có chi phí thấp 

dành cho ngư dân
v Phương pháp xử lý hạt ngô giống bằng dung dịch nano kim loại

v “Biến” những hạt mưa rơi thành năng lượng

v Chế tạo thành công robot lấy máu bệnh nhân

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

17-24
v  Tạo nền tảng cho hoạt động chuyển giao công nghệ

v Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin

v  Việt Nam - Cuba: Chia sẻ kinh nghiệm về SHTT và chuyển giao 
công nghệ

v  Bế mạc Techdemo 2019: Ký kết 22 thỏa thuận chuyển giao công 

nghệ và đầu tư

CÔNG NGHỆ CHÀO BÁN

25-32

CÔNG NGHỆ TÌM MUA

33-36



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

3 

CHÌA KHÓA ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT NÂNG  
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ SỨC CẠNH TRANH

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TRƯỚC LÀN SÓNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
4.0 ĐANG DIỄN RA, 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.

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. Liệu đứng 
trước khó khăn và thử thách này, 
các doanh nghiệp Việt Nam đang 

có những giải pháp như thế nào 
trong việc nâng cao năng suất 
chất lượng?

CMCN 4.0 LÀ TIỀN ĐỀ ĐỂ 
DOANH NGHIỆP CẠNH TRANH

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 2 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).
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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 
lượng đạt 200.000m3/1 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.

Với việc đồng bộ tự động hóa đã 
giảm được 30-40% về lao động. Từ 
đó giúp tăng hiệu quả về sản xuất 
cũng như chủ động tăng năng suất 
ổn định về sản lượng.

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.

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.

CHÌA KHÓA NÀO ĐỂ DOANH 
NGHIỆP SẢN XUẤT THÔNG 
MINH

Theo ông Nguyễn Hồng 
Phong, Giám đốc Công ty Cổ 
phần Bê tông khí Vigalacera –
Tổng Công ty Vigalacera, đối với 
các nhà máy sản xuất về vật liệu 
thì việc tối ưu hóa cho quá trình 
tự động hóa chưa phải đã thực 
hiện một cách triệt để. Do vậy, 
việc ứng dụng từ công nghiệp 4.0 
của chúng ta vẫn còn những hạn 
chế nhất định. Ngoài ra, vấn đề 
con người tiếp cận về KH&CN 4.0, 
cũng cần phải có đội ngũ nhân sự 
tiếp cận được cùng với việc xây 
dựng hệ thống.

Ông Hà Minh Hiệp cho rằng, 
khó khăn đầu tiên là doanh 
nghiệp chưa có cơ hội để tìm 
hiểu, có hiểu biết đầy đủ về sản 
xuất thông minh. Thứ hai là 
doanh nghiệp chưa biết bắt đầu 
từ đâu, cho dù doanh nghiệp có 
kiến thức nhưng chưa biết được 
hiện trạng doanh nghiệp bắt đầu 
triển khai sản xuất thông minh 
từ đâu và như thế nào? Thứ ba là 
doanh nghiệp chưa sẵn sàng về 
các nguồn lực, đặc biệt là nguồn 
lực tài chính và cơ sở hạ tầng.

Cuộc CMCN 4.0 mở ra nhiều 
cơ hội trong việc nâng cao năng 

lực sản xuất và cạnh tranh trong 

chuỗi sản phẩm điều đó đồng 

nghiĩa với việc nếu không bắt kịp 

tiến độ phát triển của thế giới và 

khu vực, Việt Nam sẽ phải đối mặt 

với những thách thức tác động 

không nhỏ.

Trong bối cảnh cuộc CMCN4.0 

hiện nay sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước và Chính phủ, sự trang 

bị đầy đủ kiến thức ở cấp quản 

lý và nhà hoạch định chính sách, 

ý thức về việc áp dụng, sử dụng 

công nghệ thông tin và mức độ 

hội nhập quốc tế cao về KH&CN 

và đổi mới sáng tạo, về thương 

mại đầu tư cho thấy tiềm năng 

của Việt Nam trong việc tiếp cận 

sản xuất thông minh, từng bước 

thực hiện thành công chuyển đổi 

nền kinh tế số, đưa đất nước phát 

triển lên một tầm cao mới.

Có thể nói cuộc CMCN 4.0 đang 

tạo nên những cải cách đáng kể 

về công nghệ sản xuất trong đó 

sản xuất thông minh đang được 

nhiều doanh nghiệp quan tâm và 

đang trở thành xu thế tất yếu. Các 

nhà máy thông minh với các công 

nghệ đột phá đang làm thay đổi 

phương thức làm việc truyền 

thống, tạo ra nhiều sản phẩm 

mới với chất lượng và hiệu quả 

khác biệt vượt trội. Việc thay đổi 

phương thức sản xuất phù hợp 

với phát triển về công nghệ thế 

giới sẽ là chìa khóa để các doanh 

nghiệp Việt nâng cao năng suất 

chất lượng đủ sức cạnh tranh trên 

thị trường kể cả trong nước, khu 

vực và trên thế giới.

Nguồn: vietnamnet.vn
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ĐÒN BẨY TỪ CHÍNH SÁCH SONG HÀNH 
CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI 

CÔNG NGHỆ
TỪ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CHO THẤY, 
NHIỀU CHÍNH SÁCH BAN HÀNH ĐÃ TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO 
DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ.

T heo công bố năm 2017 
của Ngân hàng thế 
giới sau khi tiến hành 
k hảo sát  gần 1.000 

doanh nghiệp tại Việt Nam 
cho thấy, với những chính 
sách quản lý phù hợp, các 
hoạt  động đổi  mới  sản 
phẩm, quy trình sản xuất và 
ứng dụng công nghệ đã có 
những chuyển biến mạnh 
với tỷ lệ các doanh nghiệp 
tiến hành đổi mới công nghệ 
tăng lên cả về lượng và chất. 
Cụ thể,  tỷ  lệ  các doanh 
nghiệp đổi mới vào khoảng 
23% và số lượng các doanh 
nghiệp có chi cho hoạt động 
nghiên cứu tăng lên với tổng 
mức đầu tư vào khoảng 1,6% 
doanh thu so với 0,5% giai 
đoạn trước.

Thực tế trong thời gian qua, cơ 
chế chính sách về hỗ trợ doanh 
nghiệp ứng dụng khoa học và 

đổi mới công nghệ đã được hoàn 
thiện hơn, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn để KH&CN thực sự đồng 
hành cùng doanh nghiệp, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực.

TẠO ĐÒN BẨY BẰNG CHÍNH 
SÁCH

Năm 2011, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt và giao Bộ KH&CN 
chủ trì triển khai Chương trình 
Đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2020, với mục đích phát triển 
doanh nghiệp cả về số lượng 
và chất lượng, nhân lực quản lý 
nhằm thực hiện đổi mới, làm chủ 
và tạo ra công nghệ tiên tiến.

Chương trình có nhiều nội 
dung, tập trung xây dựng và thực 
hiện lộ trình nâng cao năng lực 
công nghệ quốc gia, bao gồm 
các hoạt động chính như hỗ trợ 
doanh nghiệp nghiên cứu, làm 
chủ, ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, khai thác cơ sở dữ liệu về 
sở hữu công nghiệp để sản xuất 
sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
trọng điểm, sản phẩm quốc gia. 
Việc đổi mới công nghệ sẽ giúp 
tăng hiệu quả và năng suất lao 
động, đồng thời tạo ra các sản 
phẩm, dịch vụ mới để phục vụ 
thị trường.

Đòn bẩy từ chính sách song 
hành cùng doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ

Thực hiện các chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng về phát 
triển doanh nghiệp, Chương trình 
Đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2020 đã xác định “lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm” thực hiện 
các hoạt động đổi mới. Do đó, các 
dự án của Chương trình đã tập 
trung vào nghiên cứu, đổi mới 
công nghệ, ứng dụng công nghệ 
tiên tiến nhằm cải tiến và tạo ra 
các sản phẩm mới có giá trị gia 
tăng cao.

Diện tích cá tra tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng mạnh
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HỖ TRỢ NHIỀU ĐỀ XUẤT 
THIẾT THỰC CỦA DOANH 
NGHIỆP

Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Bộ KH&CN cho biết, Chương 
trình Chương trình Đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020 đã 
nhận được hơn 300 đề xuất.

Trên cơ sở xác định các lĩnh 
vực và định hướng ưu tiên, các Bộ, 
ngành, địa phương đã lựa chọn 
được 58 đơn vị có năng lực tham 
gia thực hiện các nhiệm vụ. Trong 
đó, 64% số đơn vị trực tiếp chủ trì 
nhiệm vụ là các doanh nghiệp, 
huy động được 1.320 tỷ đồng 
vốn đối ứng (chiếm 70% tổng 
kinh phí). Các nhiệm vụ được 
triển khai tại hơn 20 tỉnh thành, 
thuộc hơn 50 lĩnh vực công nghệ 
khác nhau, góp phần quan trọng 
vào phát triển kinh tế - xã hội của 
các ngành và địa phương. Phần 
lớn các nhiệm vụ được thực hiện 
theo hình thức doanh nghiệp chủ 
trì kết hợp cùng các viện nghiên 
cứu, trường đại học và chuyên gia 
công nghệ để đổi mới công nghệ, 
phát triển sản phẩm mới với sự hỗ 
trợ của Nhà nước. Sự gắn kết này 
đã góp phần thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo tại các doanh nghiệp 
và đẩy mạnh ứng dụng kết quả 
nghiên cứu, phát triển công nghệ 
vào thực tiễn sản xuất.

Trong ngành nông nghiệp, có 
thể thấy rõ hiệu quả tại Viện lúa 
Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ 
ứng dụng công nghệ mới, Viện 
đã tạo thành công 06 giống lúa 
thuần có khả năng chịu mặn và 
hạn, với năng suất và chất lượng 
tương đương các giống chất 
lượng cao, đặc biệt chịu được 
mặn ở mức 6 ÷ 8‰ (các giống 
lúa chịu mặn hiện chỉ chịu được 
đến ngưỡng 4‰), thời gian chịu 
hạn không dưới 30 ngày, phục vụ 
canh tác trên diện tích bị nhiễm 

mặn vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long và đã được công nhận là 
giống quốc gia. Đặc biệt 2 trong 
6 giống mới này đã vượt qua 
những đợt ngập mặn và hạn hán 
kéo dài tại Đồng bằng sông Cửu 
Long trong năm 2015 và 2016, 
sản lượng và chất lượng gạo đảm 
bảo. Các giống lúa thuần mới sẽ 
góp phần đáng kể giải quyết bài 
toán của gần 150.000 ha ngập 
mặn và trên 30.000 ha canh tác 
bị hạn hàng năm tại Đồng bằng 
sông Cửu Long. Ở lĩnh vực thủy- 
hải sản, một ví dụ điển hình về 
đổi mới công nghệ là Tập đoàn 
Sao Mai khi đầu tư nghiên cứu 
thành công để đổi mới và làm 
chủ công nghệ tinh luyện mỡ cá 
Tra, giúp tạo ra sản phẩm dầu ăn 
chất lượng cao, tốt cho sức khỏe 
của người tiêu dùng. Sản phẩm 
bước đầu đã xuất khẩu sang các 
thị trường có yêu cầu về tiêu 
chuẩn cao như Dubai, Singapore, 
Hàn Quốc.., giúp doanh thu của 
doanh nghiệp tăng hơn 2 lần, 
tăng giá trị cá Tra thêm 4,67%.

Về lĩnh vực công nghiệp, 
Doanh nghiệp tư nhân Năm Nhã 
đã làm chủ được quy trình chế 
tạo và lắp đặt thành công hệ 
thống sấy lúa vỉ ngang năng suất 
150 tấn/mẻ với tỷ lệ nội địa hóa 
90%, cải tiến công đoạn sấy giúp 
giảm tổn thất lúa gạo sau thu 
hoạch, nâng thời gian bảo quản, 
góp phần chủ động việc dự trữ 

lúa gạo quốc gia. Đổi mới công 
nghệ đã giúp doanh nghiệp tăng 
doanh thu hơn 3 lần, lợi nhuận 
tăng 10 lần, thị trường trong 
nước không ngừng mở rộng và 
bước đầu đã xuất khẩu sang thị 
trường nước ngoài là Campuchia 
và Myanma.

Việt Nam Thông qua đổi mới từ 
kỹ thuật thiết kế đến công nghệ 
chế tạo lắp ráp và kiểm tra chất 
lượng, Công ty Cổ phần kết cấu 
thép và thiết bị nâng Việt Nam 
(Vinalift) đã nâng cao năng lực 
gia công cơ khí chính xác, chế tạo 
hàng loạt cụm bánh xe di chuyển, 
cụm dầm cân bằng, khung xe 
chạy có chất lượng cao, ổn định. 
Tăng giá trị sản phẩm thêm 22%, 
năng suất tăng thêm 30÷40%, có 
khả năng đáp ứng 40% nhu cầu 
đầu tư phát triển các cảng biển 
trong nước.

Đó là một số kết quả của các 
tập đoàn, doanh nghiệp khi đổi 
mới dây chuyền, thiết bị, công 
nghệ; đổi mới quy trình sản xuất 
để tăng năng suất, đa dạng hóa 
sản phẩm, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, mở rộng thị trường 
trong và ngoài nước. Đây cũng 
chính là thành quả khi chính sách 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 
đồng hành với doanh nghiệp 
trong những giai đoạn khó khăn, 
cùng doanh nghiệp giải bài toán 
khó về vốn cho công nghệ.

Nguồn: vietnamnet.vn

Cẩu trục cảng biển của Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng
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ĐIỂM TIN KH&CN

ÁP DỤNG TIÊU CHÍ CỦA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
VIỆT NAM SẼ MANG LẠI LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 13/12 tại Hà Nội, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TĐC), Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) phối hợp 
với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 
Hội thảo “Hoàn thiện mô hình 
hoạt động của doanh nghiệp 
theo các tiêu chí Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia”.

Giải thưởng Chất lượng 
Việt Nam chính thức triển 
khai từ năm 1996. Từ năm 

2000, Giải thưởng Chất lượng Việt 
Nam được công nhận nằm trong 

hệ thống Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 
(GPEA) của Tổ chức Chất lượng 
châu Á - Thái Bình Dương (APQO). 
Từ năm 2009, theo quy định của 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá, Giải thưởng Chất lượng Việt 
Nam trở thành GTCLQG. Đây 
là Giải thưởng cao quý về chất 

lượng, do Thủ tướng Chính phủ 
ký quyết định trao tặng. Giải 
thưởng được xét tặng hàng 
năm cho những doanh nghiệp 
có thành tích nổi bật trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, xây 
dựng và áp dụng hiệu quả các 
hệ thống quản lý chất lượng, 

tham gia tích cực vào phong 
trào năng suất, chất lượng tại địa 
phương và đóng góp cho cộng 
đồng, xã hội.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN, Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Ngày 12/12/2019, tại Hà Nội, Hội Vật liệu xây 
dựng Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Dự án 
“Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không 
nung ở Việt Nam” tổ chức chương trình Diễn đàn 
doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019) với 
chủ đề “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong 
sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung 
- Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”. Diễn đàn 
được triển khai với sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ 
Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 
tại Việt Nam.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh và khuyến 
khích các tấm gương điển hình tiên tiến 
đi đầu trong công cuộc làm thay đổi nhận 

thức của cộng đồng xã hội về vật liệu xây không 

nung (VLXKN), từ đó giúp thúc đẩy phát triển thị 
trường sản xuất và sử dụng VLXKN, góp phần vào 
việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và 
biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế -  
kỹ thuật; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN

VINH DANH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT 
VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG - VẬT LIỆU 
XANH CHO CUỘC SỐNG XANH
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỞ TRONG  
BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tại hội thảo “Chuyển đổi số với công nghệ 
mở tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức trong 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 
4.0)” do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ 
KH&CN) tổ chức ngày 12/12/2019, các đại biểu 
đều có chung nhận định, các doanh nghiệp 
cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mở, đặc 
biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm liên kết 
các cá nhân, tổ chức tham gia trong 
lĩnh vực công nghệ mở chia sẻ kinh 

nghiệm, trao đổi thông tin để cùng nhau hợp 

ĐIỂM TIN KH&CN

3 NHÀ KHOA HỌC NỮ XUẤT SẮC NĂM 2019 
ĐƯỢC VINH DANH

Ngày 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng 
L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong 
khoa học đã trao học bổng cho 3 nhà khoa học nữ 
xuất sắc với nghiên cứu tiềm năng năm 2019.

Năm 2019, chương trình L’Oréal - UNESCO Vì 
sự phát triển phụ nữ trong khoa học vinh 
danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh 

vực khoa học vật liệu và khoa học đời sống. Tiêu chí 
chọn lựa được dựa trên thành tích nghiên cứu khoa 
học nổi bật thông qua số lượng các bài viết được 
đăng tải trên các tạp chí quốc tế, các ấn phẩm khoa 
học được xuất bản, các hoạt động nghiên cứu khoa 
học đã và đang tham gia, và vai trò hình mẫu cho 
các thế hệ nghiên cứu trẻ.

Theo đó, 3 gương mặt nữ tiêu biểu của năm 
2019 được bình chọn gồm: PGS.TS Hồ Thị Thanh 
Vân (Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan 
hệ Đối ngoại, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, 
TPHCM); TS Trần Thị Hồng Hạnh (Nghiên cứu viên 
chính, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn Lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam); TS Phạm Thị Thu Hà (Phó 
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu di truyền và giống, 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM).

Nguồn: vietnamnet.vn

tác và phát triển. Hội thảo đã thu hút nhiều đại biểu 
là các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học 
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mở.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

9 

66 DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019

Danh sách 66 doanh nghiệp 
dự kiến được trao tặng Giải 
thưởng Chất lượng quốc gia 
(GTCLQG) năm 2019 vừa được 
công bố tại Kỳ họp lần thứ nhất 
Hội đồng quốc gia GTCLQG năm 
2019 diễn ra ngày 17/12/2019 
tại Hà Nội.

Tính đến ngày 08/11/2019, 
Cơ quan thường trực 
GTCLQG đã tiếp nhận hồ 

sơ của 66 doanh nghiệp từ các 
HĐST tỉnh/thành phố đề xuất 
xem xét được trao tặng GTCLQG 
năm 2019 trong đó có 31 doanh 

ĐIỂM TIN KH&CN

nghiệp được đề xuất 
trao Giải Vàng Chất 
lượng quốc gia và 35 
doanh nghiệp được 
đề xuất trao GTCLQG 
năm 2019.

Dự kiến kế hoạch 
đánh giá, thẩm định 
tại chỗ các doanh 
nghiệp được Hội đồng quốc gia 
lựa chọn trao Giải Vàng sẽ diễn 
ra từ ngày 05/01- 15/02/2020; Kỳ 
họp lần hai sẽ được tổ chức ngày 
20/02/2020 để xem xét kết quả 
đánh giá, thẩm định tại chỗ và đề 
xuất danh sách doanh nghiệp đề 

nghị Bộ KH&CN trình Thủ tướng 
Chính phủ ra quyết định tặng 
GTCLQG năm 2019 và Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông KH&CN

Sau 9 tháng tích cực triển 
khai, mọi nhiệm vụ chuẩn bị 
cho xây dựng và đưa Cổng Dịch 
vụ công quốc gia vào vận hành 
tại địa chỉ dichvucong.gov.vn 
đã hoàn tất. Chiều 9/12, lễ khai 
trương Cổng Dịch vụ công được 
tổ chức với sự tham dự của Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia 
về Chính phủ điện tử.

Với phương châm “lấy 
người dân, doanh nghiệp 
là trung tâm phục vụ”, 

không bỏ ai lại phía sau trong 
quá trình cải cách, Cổng dịch vụ 
công quốc gia (DVCQG) là đầu 
mối giúp công khai, minh bạch 
các thông tin liên quan về thủ 
tục hành chính và cung cấp, hỗ 
trợ thực hiện dịch vụ công theo 

LỄ KHAI TRƯƠNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

nhu cầu sử dụng, phù hợp với 
từng đối tượng. Cổng DVCQG lấy 
sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp làm thước đo chất lượng 
và hiệu quả phục vụ của cán 
bộ, công chức và cơ quan thẩm 
quyền trong cung cấp dịch vụ 
công và đáp ứng mục tiêu, yêu 
cầu cải cách hành chính, nhất 
là cắt giảm thủ tục hành chính 
thông qua việc ứng dụng CNTT.

Cổng DVCQG chính thức đi 
vào hoạt động và sẽ là công cụ 
quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho 
quá trình đẩy mạnh phát triển 
Chính phủ điện tử của Việt Nam, 
hướng tới phục vụ tốt hơn cho 
người dân, doanh nghiệp, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội 
đất nước.

Nguồn: Báo điện tử  
Chính phủ
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC 2020

Thời gian: Từ 06/08 đến 08/08/2020

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

Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc thiết bị phân tích, thí nghiệm; Trang thiết bị, vật tư y tế dùng trong bệnh 
viện; Thiết bị thẩm mỹ; Máy móc chế biến dược phẩm; Chuyên ngành nhãn khoa, Chuyên ngành nha khoa..

Nguồn: https://tradepro.vn/

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU 2020
Thời gian: Từ 23/09 đến 26/09/2020

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

Quy mô dự kiến: ~600 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy ép nhựa, ép phun nhựa, tạo hạt nhựa, máy thổi chai PET, máy thổi màng PE, 
thiết bị thử độ bền màu, thiết bị kiểm nghiệm...; Máy móc và thiết bị tạo cao su, sản xuất băng tải, sản xuất 
lốp, máy ép lưu hóa cao su, thổi cao su, ép tim cao su...

Nguồn: https://tradepro.vn/
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG THÔNG TIN, ĐỊNH VỊ TÀU CÁ  
ĐA CHỨC NĂNG CÓ CHI PHÍ THẤP DÀNH CHO NGƯ DÂN

“CHÚNG TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN THÊM MỘT THIẾT BỊ MỚI LÀ THIẾT BỊ HẢI 
TRÌNH SPD CÓ THỂ TÍCH HỢP VỚI BỘ ĐÀM TRÊN TÀU ĐỂ THỰC HIỆN 
ĐƯỢC CÁC CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ GIÁM SÁT NHƯNG KHÔNG GÂY ẢNH 
HƯỞNG TỚI CHỨC NĂNG BỘ ĐÀM CỦA THIẾT BỊ”.

Hệ thống định vị và giám sát 
tàu cá do các nhà khoa học 
ở Trung tâm phát triển công 
nghệ cao (VAST) nghiên 

cứu thành công vừa giúp giảm 
thiểu rủi ro cho ngư dân khi ra 
khơi, vừa giúp cơ quan quản lý dễ 
dàng kiểm soát các tàu cá trong 
quá trình đánh bắt.

Đã 2 năm kể từ ngày Việt 
Nam bị Liên minh châu Âu (EU) 
- thị trường nhập khẩu thủy hải 
sản lớn thứ hai phạt thẻ vàng 
do các tàu cá khai thác hải sản vi 
phạm hải phận các quốc gia khác 
nhưng chúng ta vẫn chưa gỡ bỏ 
được thẻ này do tình trạng trên 
vẫn chưa được kiểm soát triệt để. 
Việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, 
theo dõi hành trình các tàu cá 
trong hải phận vẫn còn hạn chế. 
Những lô hàng xuất khẩu của 
Việt Nam sang EU bị kiểm tra chặt 
chẽ, tốn nhiều thời gian và chi phí 
hơn. Ngoài những thiệt hại nặng 
về kinh tế, điều này còn khiến hải 
sản Việt Nam bị mất uy tín và có 
nguy cơ bị “siết chặt” ở những thị 
trường khác.

Điểm mấu chốt để giải quyết 
tình trạng này là phải trang bị hệ 
thống giám sát trên các tàu cá. Đã 
có một số loại thiết bị thông tin, 
định vị vệ tinh cho tàu cá với chức 
năng định vị và gửi các thông tin 
về dự báo thời tiết, ngư trường,... 
Tuy nhiên, các thiết bị này không 
được ngư dân “mặn mà” do tiêu 
tốn nhiều chi phí lắp đặt mới và 
vận hành.

Trước thực tế này, các nhà 
khoa học ở Trung tâm phát triển 
công nghệ cao, Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam đã phát triển 
một hệ thống định vị và giám sát 
tàu cá tích hợp nhiều chức năng 
với “mục tiêu là phát triển hệ 
thống định vị và giám sát tàu cá 
có chi phí duy trì vận hành thấp 
nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả”, 
theo ThS. Lê Văn Luân, Trung tâm 
phát triển công nghệ cao.

Ưu điểm của hệ thống định vị, 
giám sát tàu cá do ThS. Lê Văn Luân 
cùng các cộng sự phát triển là đã 
tận dụng những thiết bị thông tin 
liên lạc bộ đàm HF/VHF sẵn có trên 
tàu, giúp tiết kiệm chi phí. 

Trong quá trình tàu đi đến 
ngư trường, thiết bị SPD sẽ tự 
động hiển thị hành trình và dẫn 
đường cho tàu tới ngư trường 
mong muốn. Khi tàu di chuyển, 
thiết bị SPD sẽ tự động ghi lại tọa 
độ vị trí tàu vào bộ nhớ sau mỗi 
khoảng thời gian đặt trước (10-
20-30 phút). Vị trí tọa độ này cũng 
được truyền về trung tâm quản lý, 
điều hành thông qua thiết bị bộ 
đàm HF/VHF theo định kỳ hoặc 
khi có yêu cầu từ đất liền. Nếu 
tàu đi ra khỏi vùng ngư trường 
đã đăng ký hoặc đường ranh giới 
trên biển, thiết bị SPD sẽ tự động 
cảnh báo cho ngư dân.

Ngoài ra, thiết bị này còn được 
tích hợp nhiều tính năng khác: 
chức năng “nhật ký” giúp ngư dân 
có thể ghi lại toàn bộ hoạt động 
đánh bắt của chuyến đi biển, 
đánh dấu ngư trường tiềm năng; 
chức năng quay số, giúp ngư dân 
gọi điện trực tiếp vào mạng điện 
thoại cố định và di động trên đất 
liền; chức năng tự động cảnh 
báo với cơ quan quản lý trong 
trường hợp khẩn cấp: thiết bị bị 
can thiệp, đập vỡ, khi tàu gặp nạn 
(thiên tai, cướp biển,...)

Với những điểm mới và khả 
năng ứng dụng cao, hệ thống 
định vị, giám sát tàu cá của ThS. 
Lê Văn Luân và các cộng sự đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
bằng độc quyền giải pháp hữu 
ích số 2-0002141, công bố  ngày 
25/10/2019. Hiện nhóm nghiên 
cứu đã lắp đặt thử nghiệm thiết 
bị giám sát hải trình trên tàu cá 
tại đảo Bạch Long Vĩ và được một 
số địa phương đặt hàng. Trung 
tâm phát triển công nghệ cao 
cũng ký thỏa thuận hợp tác với 
công ty cổ phần Techno Việt Nam 
Corporation để triển khai sản xuất 
và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ
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PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HẠT NGÔ GIỐNG 
BẰNG DUNG DỊCH NANO KIM LOẠI

Để tăng năng suất ngô, loại 
cây “thoát nghèo” và đồng 
thời góp phần giảm gánh 
nặng nhập khẩu tới 50% 

lượng ngô hằng năm, các nhà 
khoa học tại Viện Khoa học vật 
liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam đã tạo ra chế phẩm nano 
kim loại giúp tăng năng suất ngô 
lên tới 20%.

Hạt nano kim loại chế tạo bằng 
phương pháp hoàn nguyên từ các 
oxit, hydroxit của kim loại có kích 
thước trung bình 40 - 50 nm, độ 
tinh khiết trên 99%. Trong số các 
loại nano kim loại được nghiên 
cứu thử nghiệm thì nano đồng 
cho thấy khả năng tác động 
nhất đến quá trình sinh trưởng 
và phát triển của cây ngô, đặc 
biệt tác động tích cực đến một 
số enzyme giúp tăng khả năng 
chống chịu của cây và tăng năng 
suất thu hoạch cao nhất đến trên 
20%, các nano sắt và coban cho khả 
năng tăng năng suất thấp hơn tuy 
nhiên sản phẩm ngô hạt thu hoạch 
được lại có hàm lượng tinh bột cao 
hơn đáng kể. Các kết quả này đã 
được công bố trên tạp chí Scientific 
Reports thuộc hệ thống xuất bản 
của Nature và một bằng độc quyền 
sáng chế số 1-0021712 do Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp ngày 12 tháng 8 
năm 2019 đối với “Phương pháp xử 
lý hạt ngô giống bằng dung dịch 
nano kim loại đồng".

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐÃ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG 
THIẾT BỊ VÀ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHO CẢ BA 
LOẠI HẠT NANO KIM LOẠI LÀ SẮT, ĐỒNG VÀ CÔBAN GIÚP 
TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU, KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG 
VÀ TĂNG NĂNG SUẤT CHO CÂY NGÔ.

Không chỉ dừng lại ở đó, để 
đánh giá hiệu quả thực sự của 
các chế phẩm này, nhóm nghiên 
cứu đã triển khai thử nghiệm ứng 
dụng và theo dõi sát sao những 
đợt gieo trồng thực tế tại các 
vùng khác nhau như tại xã Chiềng 
Sung, Mai Sơn, Sơn La; xã Tổng 
Cọt, Thuận Châu, Sơn La và đặc 
biệt là một số xã thuộc vùng cao 
Lục Khu huyện Hà Quảng, Cao 
Bằng... trong 3 năm liên tiếp ở các 
thời vụ khác nhau. 

Nhờ đó, hiệu quả đạt được 
rất đáng kể: ngô tăng năng suất, 
tăng khả năng chịu hạn vượt xa 
so với nhóm đối chứng. Cụ thể: 
Đối với nhóm giống ngô lai Việt 
Nam, giống ngô LVN 10 được xử 
lý bằng nano đồng liều lượng 80 
mg/ha cho năng suất tăng ổn 
định từ 18-21% so, giống ngô VN 
8960 tăng năng suất từ 13,86 - 
20%; Một giống ngô nhập khẩu 
khác cũng được thử nghiệm đánh 
giá là giống DK9901 xử lý bằng 
nano Cu0 liều lượng 80 mg/ha 

cho năng suất tăng khoảng 15% 
so với đối chứng. Nhìn chung, với 
kết quả thử nghiệm trong 3 vụ 
vừa qua, năng suất ngô tăng ổn 
định ở mức 15-20%, chi phí xử 
lý giống khoảng 300-400 nghìn 
đồng/ha.

“Công nghệ xử lý nano kích 
thích hạt giống nảy mầm sớm 
hơn 2-3 ngày, cây sinh trưởng, 
chống sâu bệnh tốt, chống gẫy 
đổ, thu hoạch sớm hơn 3-5 
ngày, khi thu hoạch thân và lá 
vẫn còn xanh có thể tận dụng 
làm thức ăn gia súc. Đặc biệt, 
ở các thời vụ khí hậu không 
thuận lợi, hạn hán, cho thấy cây 
ngô gieo trồng bằng hạt giống 
xử lý nano cho khả năng chống 
chịu tốt hơn, ít sâu bệnh, năng 
suất vẫn ổn định”, ông Dương 
Văn Cần, Công ty cổ phần nông 
nghiệp Chiềng Sung, đầu mối 
tiếp nhận qui trình kỹ thuật xử 
lý hạt ngô giống bằng nano 
đồng cho biết.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ
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CÔNG NGHỆ KIM NANO TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM  
VÀ PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU SINH HỌC CỦA BỆNH

CÔNG TY NANOMOSAIC LLC CÓ TRỤ SỞ TẠI BOSTON (HOA KỲ), DỰ ĐỊNH SẼ 
TIẾN HÀNH THƯƠNG MẠI HÓA NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MỚI VỚI THÔNG 
LƯỢNG VÀ ĐỘ NHẠY CAO BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH CÁC MẪU NGHIÊN CỨU 
ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI ĐẠI HỌC HARVARD. THÔNG QUA THỎA THUẬN CẤP 
PHÉP ĐỘC QUYỀN VỚI VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HARVARD, 
NANOMOSAIC ĐÃ VÀ ĐANG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ SÀNG LỌC DỰA 
TRÊN CÁC KIM NANO ĐƯỢC CHUYÊN MÔN HÓA TRONG VIỆC HỖ TRỢ MỘT 
SỐ LĨNH VỰC Y SINH BAO GỒM: PHÁT HIỆN SỚM CÁC BỆNH, THEO DÕI TIÊN 
LƯỢNG, VÀ PHÁT HIỆN SỚM CÁC DẤU HIỆU SINH HỌC CỦA BỆNH.

 

Tiềm năng ứng dụng của công nghệ này 
cũng bao gồm việc theo dõi các bệnh 
truyền nhiễm, trong đó có COVID-19, vì 
nền tảng này được sử dụng để đo nồng độ 

kháng thể trong các mẫu bệnh theo thời gian, từ 
đó cung cấp các thông tin quan trọng về sự phát 
triển hoặc suy giảm khả năng miễn dịch của 
bệnh nhân đối với virus corona chủng mới.

Theo John Boyce, Giám đốc kinh doanh của 
NanoMosaic, việc tận dụng tối đa công nghệ chế 
tạo mạch tích hợp-CMOS trong chế tạo các kim 
nano giúp phát hiện proteins, axit nucleic và các 
mẫu phân tích bổ sung ở các mức độ khác nhau 

cho kết quả với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, 
công nghệ này còn có khả năng ghép kênh cao với 
các phản ứng đơn giản, cho phép phát hiện và xác 
định các dấu ấn sinh học trên một chip đơn lẻ. 

Công nghệ kim nano cũng được sử dụng trong 
nghiên cứu ung thư hay thần kinh học, giúp phát 
hiện các dấu ấn sinh học cho thấy tình trạng bệnh 
ở giai đoạn đầu và sự tiến triển của bệnh theo thời 
gian, cũng như phát hiện các dấu ấn sinh học mới 
của bệnh. 

Nguồn: Harvard Office of Technology 
Development

Các kim nano được sắp xếp bởi hàng triệu phân tử trên một chip đơn
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MÀNG CACBON MỚI SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG  
HIỆU QUẢ HƠN

CÁC NHÀ HÓA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LEIDEN ĐÃ TẠO RA 
LỚP MÀNG SIÊU MỎNG MỚI CHỈ DÀY MỘT PHÂN TỬ. MÀNG NÀY 
CÓ THỂ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TỪ NƯỚC BIỂN NHIỀU GẤP MỘT 
TRĂM LẦN SO VỚI MÀNG TỐT NHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY. 
NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ NATURE 
NANOTECHNOLOGY.

 MỎNG VÀ XỐP
Khi nước ngọt và nước mặn 

gặp nhau, hiện tượng trao đổi 
giữa muối và các hạt khác diễn ra. 
Màng được đặt trong nước có thể 
khai thác năng lượng từ các hạt 
di chuyển từ mặt này sang mặt 
bên kia. Quá trình tương tự cũng 
có thể được sử dụng để khử muối 
trong nước biển. Các nhà hóa 
học tại trường Đại học Leiden đã 
phát triển được loại màng mới 
sản xuất nhiều điện năng gấp 
một trăm lần so với màng truyền 
thống và mẫu màng đã được đề 
cập trong tài liệu khoa học.

Mức năng lượng được tạo ra 
phụ thuộc vào độ dày và độ xốp 
của màng. Các nhà nghiên cứu 

đã tạo ra lớp màng từ cacbon vừa 
xốp lại vừa mỏng. Đó là lý do nó 
có thể sản xuất nhiều năng lượng 
hơn các màng hiện có xốp hoặc 
mỏng, mà không phải có cả hai 
đặc tính này.

Để tạo ra màng mới, nhóm 
nghiên cứu đã trải khối lượng 
lớn phân tử dầu trên mặt nước. 
Sau đó, những khối phân tử 
cấu thành này tự tạo thành một 
màng mỏng. Thông qua làm 
nóng màng, các phân tử được cố 
định tại chỗ, tạo ra lớp màng xốp 
và ổn định. 

GRAPHENE
Màng cacbon mới tương 

tự như graphene, màng phẳng 
lớn được tạo thành chỉ từ các 

nguyên tử cacbon. Nhưng theo 
Grégory Schneider, đồng tác giả 
nghiên cứu, màng mới thuộc loại 
hoàn toàn khác. Khi tạo màng, 
nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu 
với graphene, rất mỏng, nhưng 
không xốp. Sau đó, họ cố gắng 
đục lỗ trên đó để màng dễ thấm 
hơn. Nhưng nhóm nghiên cứu đã 
làm ngược lại bằng cách lắp ráp 
các phân tử nhỏ và tạo nên một 
màng xốp lớn hơn từ các phân tử 
đó. So với graphene, màng xốp 
chứa những điểm không hoàn 
hảo, nhưng mang lại cho nó tính 
chất đặc biệt.

Nguồn: https://phys.
org/news/2020-03-carbon-

membrane-power.html
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Robot này đã được thử 
nghiệm lâm sàng đầu tiên 
trên người, nó giúp giải 
phóng thời gian cho các y 

tá và bác sĩ để họ tập trung điều 

trị cho bệnh nhân. Robot mới có 

thể tìm tĩnh mạch của bệnh nhân 

qua hình ảnh siêu âm, chọc vào 

tĩnh mạch bằng kim và sau đó lấy 

máu. Robot cũng bao gồm cả 

chức năng phân tích máu dựa 

trên máy ly tâm.

Kết quả của thử nghiệm được 

công bố trên tạp chí Technology 

cho thấy robot có “tỷ lệ thành 

công chung là 87% đối với 31 

bệnh nhân tham gia thử nghiệm. 

Với 25 người có mạch máu dễ tiếp 

cận, tỷ lệ thành công là 97%”.

Các nghiên cứu trước đây đã 

chỉ ra rằng, các nhân viên y tế 

khi thực hiện thao tác lấy máu 

có tỷ lệ thành công 73% ở những 

bệnh nhân không có tĩnh mạch 

rõ ràng, 60% ở những bệnh nhân 

không sờ thấy tĩnh mạch và 40% 

ở những bệnh nhân gầy gò, tiều 

tụy. &quot;Robot có thể giúp 

các bác sĩ lấy mẫu máu một cách 

nhanh chóng, an toàn

và đáng tin cậy, ngăn ngừa các 
biến chứng và đau đớn không 
cần thiết ở bệnh nhân vì phải chịu 
đựng nhiều lần chọc kim”.

Trong tương lai, trường đại 
học Rutgers cho biết, thiết bị này 
cũng có thể được sử dụng cho các 
thao tác y tế thông thường khác 
như đặt ống thông tĩnh mạch và 
chạy thận nhân tạo.

Nguồn: Cnet This robot 
excellent at drawing human 

blood”,https://www.cnet.
com/This-robot-excellent-at-

drawing-human-blood/

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG ROBOT 
LẤY MÁU BỆNH NHÂN

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC RUTGERS (MỸ) VỪA 
CÔNG BỐ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG ROBOT LẤY MẪU MÁU 
TỰ ĐỘNG CÓ THỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NÀY TỐT HƠN 
CẢ CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
LÀ YẾU TỐ ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC 

ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, 
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN 
LỰC, NHẤT LÀ NGUỒN NHÂN 
LỰC CHẤT LƯỢNG CAO LÀ 
NHỮNG YẾU TỐ ĐỘT PHÁ CHIẾN 
LƯỢC, QUYẾT ĐỊNH ĐỂ ĐẨY 
MẠNH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU LẠI 
NỀN KINH TẾ.

Ngày 11/12, Hội thảo khoa 
học “Chuyển giao công 
nghệ, Phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
và cách mạng công nghiệp 4.0” 
đã được Trung tâm Chuyển giao 
tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp – 
ĐHQG Hà Nội tổ chức. 

Trong thời kỳ đất nước đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ 
động hội nhập quốc tế, chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao là những 
yếu tố tiên quyết trong công cuộc 
đổi mới và xây dựng đất nước.

Chuyển giao công nghệ, 
phát triển và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
là những yếu tố đột phá chiến 
lược, quyết định để đẩy mạnh 
phát triển, cơ cấu lại nền kinh 
tế, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng và là lợi thế cạnh tranh 
quan trọng nhất, bảo đảm cho 
sự phát triển nhanh, hiệu quả và 
bền vững của đất nước.

Ông Vương Quốc Thắng, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển 
giao tri thức và Hỗ trợ khởi 
nghiệpcho rằng, có 3 yếu tố tạo 
nên kiềng 3 chân làm đòn bẩy 
cho phát triển kinh tế đất nước, 
đó là chính sách, nguồn nhân 
lực chất lượng cao và khoa học 
công nghệ. Trong đó trường ĐH 
có đóng góp quan trọng cho 
việc tạo ra nguồn nhân lực chất 
lượng cao và góp phần nghiên 
cứu khoa học thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo quốc gia.

Theo ông Phạm Hồng Bách, 
Giám đốc Trung tâm Đánh giá 
khoa học và Định giá công nghệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ), 
năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 
của Việt Nam đã được cải thiện. 
Cụ thể, năm 2019, Việt Nam đã 
tăng 10 bậc từ vị trí 77 lên vị trí 
67 trên tổng số 141 nền kinh tế 
trong xếp hạng của Diễn đàn kinh 
tế thế giới. Điều đó cho thấy tiến 
bộ vượt bậc trong năng lực cạnh 
tranh, đặc biệt là ở trụ cột sáng 
tạo công nghệ.  

Ngoài ra, tại hội thảo, các ý 
kiến tập trung thảo luận những 
nội dung như: Vai trò của đầu 
tư và phát triển khoa học công 
nghệ đối với tăng trưởng kinh 
tế; Nâng cao vai trò liên kết 
giữa viện- trường ĐH- doanh 
nghiệp- nhà khoa học – doanh 
nhân- nhà quản lý- lãnh đạo 
trong việc chuyển giao khoa học 
công nghệ; Thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao các kết quả nghiên 
cứu khoa học vào nền kinh tế, 
nhằm tạo động lực tăng trưởng 
bền vững trên nền tảng khoa học 
và công nghệ;....

Qua đó, mang lại những định 
hướng giải pháp nhằm thúc đẩy 
hoạt động chuyển giao công 
nghệ và phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế và và cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0; tạo 
nền tảng vững chắc cho sự ổn 
định kinh tế, góp phần tạo nên 
những giá trị tinh hoa và tri thức 
cho đất nước.

Nguồn: vietnamnet.vn
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THỜI GIAN QUA, CÙNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC, 
NHIỀU DOANH NGHIỆP ĐÃ MẠNH DẠN TÌM KIẾM, ĐẦU TƯ ĐỔI 
MỚI CÔNG NGHỆ. THỰC TẾ CHO THẤY, NHIỀU DOANH 
NGHIỆP ĐÃ PHÁT TRIỂN, LỚN MẠNH NHỜ ĐỔI MỚI CÔNG 
NGHỆ, NHƯNG CŨNG CÓ KHÔNG ÍT DOANH NGHIỆP CHƯA 
THẬT SỰ CỞI MỞ, CHIA SẺ NHU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ. DO 
ĐÓ, CẦN CÓ CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ 
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ, GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN CÁC 
THÔNG TIN NHANH HƠN.

TẠO NỀN TẢNG CHO HOẠT ĐỘNG 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Để hỗ trợ doanh nghiệp, 
nhiều địa phương đã 
thành lập sàn giao dịch 
công nghệ, tạonền tảng 

cho các hoạt động tư vấn, môi 

giới, xúc tiến chuyển giao, 

thương mại hóa công nghệ. Theo 

đánh giá của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN), thời gian 

qua, sàn giao dịch công nghệ đã 

góp phần tăng tỷ trọng giao dịch 

công nghệ của quốc gia. Hiện, cả 

nước có 13 sàn giao dịch công 

nghệ đang hoạt động và một số 

sàn giao dịch đang trong giai 

đoạn xây dựng, vận hành thử 

nghiệm. Trong giai đoạn 2015 - 

2018, số lượng hợp đồng tư vấn, 

chuyển giao công nghệ đạt trung 

bình 3.000 hợp đồng/năm, tăng 

12%/năm, trong đó có sự đóng 

góp không nhỏ của các sàn giao 

dịch công nghệ ở địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ 

đạo của Đảng, Chính phủ về tiếp 

tục đổi mới mô hình tăng trưởng, 

nâng cao năng suất lao động, sức 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Dây chuyền sản xuất thuốc khép kín của Công ty cổ phần Tra-phaco
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cạnh tranh của nền kinh tế, hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp, Bộ 
KH&CN đã chủ động nghiên cứu 
mô hình tổ chức hoạt động kết nối 
cung, cầu công nghệ của Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Mỹ… để áp dụng vào 
điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 
Ðến nay, Bộ đã tổ chức 10 kỳ hoạt 
động trình diễn và kết nối cung, 
cầu công nghệ tại các vùng trên cả 
nước. Qua đó, đã tiếp nhận 760 loại 
nhu cầu công nghệ của các doanh 
nghiệp; tìm kiếm và cung cấp 3.100 
thông tin về nguồn cung công 
nghệ trong và ngoài nước phù hợp 
nhu cầu của doanh nghiệp; trình 
diễn và giới thiệu 2.898 quy trình, 
công nghệ, thiết bị, sản phẩm; hỗ 
trợ kết nối 129 hợp đồng hợp tác 
và chuyển giao công nghệ giữa 
các tổ chức, doanh nghiệp. Tại sự 
kiện “Trình diễn, kết nối cung, cầu 
công nghệ” (Techdemo) năm 2019 
vừa qua, đã tạo cơ hội các doanh 
nghiệp trong nước tiếp cận các 
công nghệ tiên tiến, với 12 thỏa 
thuận hợp tác chuyển giao công 
nghệ được kết nối thành công, 
phục vụ nhu cầu đổi mới công 
nghệ của doanh nghiệp. Nhiều 
doanh nghiệp đã tạo ra các sản 
phẩm có sức cạnh tranh, nâng cao 
năng suất lao động nhờ đổi mới 
công nghệ, như: Tập đoàn Sao Mai 
(An Giang) làm chủ công nghệ tinh 
luyện phụ phẩm mỡ cá tra thành 
các loại dầu thực phẩm và dầu 
công nghiệp, giúp tăng thêm 800 
tỷ đồng giá trị sản phẩm mỗi năm; 
Công ty TNHH chế biến dừa Lương 
Quới (Bến Tre) ứng dụng quy trình 
tách tinh dầu dừa tinh khiết, tăng 
giá trị sản phẩm gấp bốn lần; Tập 
đoàn Việt Nam Food (TP Hồ Chí 
Minh) đổi mới công nghệ để sản 
xuất chitosan từ phụ phẩm tôm, 

giúp giảm một phần ba giá thành 
sản phẩm… 

Tuy đã tạo được nền tảng 
cho doanh nghiệp tiếp cận 
công nghệ mới, nhưng theo 
Bộ KH&CN, hoạt động nắm bắt 
nhu cầu doanh nghiệp còn 
nhiều hạn chế. Một số doanh 
nghiệp chưa cởi mở trong việc 
chia sẻ nhu cầu cần cải tiến, đổi 
mới công nghệ do chưa được 
cung cấp đầy đủ thông tin về 
hoạt động hỗ trợ của Nhà nước 
hoặc chưa thật sự tin tưởng vào 
việc hỗ trợ có thể giúp doanh 
nghiệp giải quyết ngay các vấn 
đề về công nghệ đang gặp phải. 
Cũng có doanh nghiệp không 
muốn công bố thông tin về 
công nghệ, thiết bị do lo ngại 
việc đối thủ cạnh tranh tiếp cận 
công nghệ như mình. Ngoài ra, 
các nhà khoa học, đơn vị nghiên 
cứu có kết quả nghiên cứu chưa 
dành sự quan tâm và nguồn lực 
đầy đủ cho các hoạt động ứng 
dụng, thử nghiệm công nghệ tại 
doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Thông 
tin KH&CN quốc gia Vũ Anh 
Tuấn cho rằng, để tạo cú huých 
cho thị trường công nghệ, giúp 
doanh nghiệp tiếp cận công 

nghệ, cần xây dựng các sàn giao 
dịch công nghệ cấp quốc gia tại 
các thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, Ðà Nẵng với vai trò là 
tổ chức dịch vụ KH&CN. Khi đó, 
sẽ đẩy mạnh liên kết sàn giao 
dịch công nghệ quốc gia với 
các sàn giao dịch trong nước và 
quốc tế, giữa các sàn giao dịch 
cũng cần trao đổi thông tin với 
nhau. Công tác truyền thông 
KH&CN cần được tăng cường 
nhằm cung cấp thông tin về 
các hoạt động kết nối, hỗ trợ 
phát triển công nghệ tới doanh 
nghiệp và các tổ chức nghiên 
cứu. Thứ trưởng KH&CN Trần Văn 
Tùng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục 
cùng các bộ, ban, ngành hỗ trợ 
để doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, các doanh nghiệp cũng 
cần tham gia vào các chương 
trình đổi mới công nghệ của Bộ 
đang triển khai. Bộ cũng hỗ trợ 
các điểm kết nối cung, cầu tại 
các địa phương thông qua các 
giải pháp như: cung cấp cơ sở dữ 
liệu chuyên gia và nguồn cung 
công nghệ, hỗ trợ triển khai các 
sự kiện tư vấn trực tuyến, phối 
hợp triển khai các đoàn tư vấn 
tại địa phương.

Nguồn: Báo điện tử Nhân dân
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HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT VẮC-XIN

NGÀY 26/11/2019, TẠI HÀ NỘI, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN VẮC-XIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 (VABIOTECH) ĐÃ TỔ CHỨC 
HỌP BÁO NHẰM GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ MỚI ĐƯỢC 
CHUYỂN GIAO TỪ ĐẠI HỌC BRISTOL, ANH QUỐC SẼ ĐƯỢC 
VABIOTECH ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI 
VẮC XIN PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ BỆNH 
DẠI TẠI VIỆT NAM.

VABIOTECH và Đại học 
Bristol là đối tác trong Tổ 
hợp Nghiên cứu sản xuất 
vắc-xin mới (FVMR Hub), 

một sáng kiến hợp tác do trường 

Imperial College London khởi 

xướng và được hỗ trợ bởi EPSRC 

(Hội đồng Nghiên cứu Khoa học 

Tự nhiên và Kỹ thuật). FVMR Hub 

là ý tưởng nhận được tài trợ 10 

triệu bảng Anh (gần 300 tỉ đồng) 

từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội 

Anh, được quản lý kỹ thuật bởi 

Hội đồng Nghiên cứu Khoa học 

Tự nhiên và Kỹ thuật, chính thức 

đi vào hoạt động từ tháng 

12/2017. Mục tiêu chính của 

FVMR Hub là nghiên cứu và phát 

triển các loại vắc-xin mới có chi 

phí thấp, phù hợp với người dân 

ở các nước thu nhập thấp hoặc 

trung bình, và đồng hành cùng 

cam kết của Vương quốc Anh 

trong việc cung cấp Hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA).  

Giáo sư Imre Berger, Giám đốc 

Trung tâm Vi Sinh vật học (Max 

Planck Bristol Centre for Minimal 

Biology) tại đại Đại học Bristol 

cho rằng, các nước đang phát 

triển nhanh chóng như Việt Nam, 

có một khả năng to lớn sản xuất 

được vắc-xin để đáp ứng nhu cầu 
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trong nước. “Mục đích của chúng 
tôi khi làm việc với VABIOTECH là 
chia sẻ kiến thức nhằm hỗ trợ và 
thúc đẩy việc phát triển vắc-xin 
thế hệ mới đặc thù cho Việt Nam. 
Các công nghệ mới sẽ giúp rút 
ngắn thời gian, chi phí và nâng 
cao chất lượng vắc-xin”, Giáo sư 
Imre Berger cho biết. 

Các nhà khoa học từ 
VABIOTECH đang tham gia 
chương trình đào tạo của Giáo sư 
Berger và nhóm làm việc của ông 
đối với MultiBac, một công nghệ 
sản xuất tái tổ hợp hiệu năng cao 
do nhóm của Giáo sư Berger tiên 
phong thiết lập. MultiBac đặc biệt 
thích hợp cho sản xuất vắc-xin 
mới với sản lượng lớn trên các 
tế bào côn trùng có thể dễ dàng 
nuôi cấy với chi phí thấp. Mục tiêu 
là nắm vững kỹ thuật MultiBac và 
triển khai công nghệ này trên hệ 
thống lên men sinh học quy mô 
lớn tại Việt Nam. 

Hợp tác với VABIOTECH và 
được FVMR Hub hỗ trợ, Giáo sư 
Berger đang hướng tới mục tiêu 
sử dụng MultiBac để sản xuất vắc-
xin phòng cúm đại dịch (cúm gia 

cầm), phòng ngừa bệnh dại và 
các căn nguyên gây bệnh khác.

“VABIOTECH đặc biệt quan 
tâm đến việc sử dụng MultiBac để 
sản xuất vắc-xin phòng cúm gia 
cầm. Như chúng ta đều biết, từ 
vài năm trước đây, bắt đầu tại Việt 
Nam, dịch cúm gia cầm đã nhanh 
chóng bùng phát ra toàn thế giới 
đe doạ sức khoẻ con người“, Giáo 
sư Berger lý giải. “Trong khi vẫn 
còn tiềm tàng các mối đe dọa của 
cúm gia cầm tại Việt Nam, thì việc 
triển khai một loại vắc-xin phù 
hợp có thể giúp ngăn ngừa đại 
dịch trong tương lai”.

 Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch, 
Giám đốc VABIOTECH cho biết, 
“Là nhà sản xuất vắc-xin hàng 
đầu tại Việt Nam, mục tiêu của 
chúng tôi là ngăn chặn, loại trừ 
và dần thanh toán các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm. Chúng 
tôi rất vui mừng chào đón Giáo 
sư Berger đến thăm và làm việc 
tại VABIOTECH. Chúng tôi mong 
muốn sớm sử dụng công nghệ 
mang tính đột phá này để sản 
xuất vắc-xin mới tại Việt Nam”.  

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển truyền thông khoa 
học và công nghệ ( CESTC)

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

VABIOTECH là một trong những công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc-xin, sinh 
phẩm dùng cho người ở Việt Nam như các loại sinh phẩm 
chẩn đoán, các loại sinh phẩm điều trị, dược mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dịch vụ tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe... 

Hiện tại, VABIOTECH sản xuất và kinh doanh 4 sản 
phẩm chính là vắc-xin viêm gan A, vắc-xin viêm gan B, 
vắc-xin viêm não Nhật Bản và vắc-xin Tả uống. Vắc-xin do 
VABIOTECH sản xuất được sử dụng trong Chương trình 
Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tại Việt Nam, cung cấp cho 
thị trường nội địa và xuất khẩu
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VIỆT NAM - CUBA: 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ SHTT  

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

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.

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 

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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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 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”.

Trong khuôn khổ Hội thảo 
diễn ra 2 ngày, các chuyên gia của 
Cục SHTT Việt nam và Cuba  đã 
chia sẻ nhiều thông tin liên quan 
đến chính sách bảo hộ quyền 
SHCN của Cuba, Hệ thống bảo hộ 

quyền SHCN ở Cuba, Cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của Cơ quan 
SHTT Cuba; Chính sách sách bảo 
hộ quyền SHCN của Việt Nam, 
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của 
Cơ quan SHTT Việt Nam, Kinh 
nghiệm về đàm phán các nội 
dung liên quan đến SHTT trong 
các Hiệp định thương mai tự do. 
Đi thực tế tại Khu CNC Hòa lạc, 
nghe giới thiệu về công tác quản 
lý SHTT trong các cơ sở nghiên 
cứu, đào tạo và các doanh nghiệp 
KH&CN của Việt Nam.

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.

 Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển  

truyền thông KH&CN,  
Bộ khoa học và công nghệ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

23 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

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 
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. 

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.
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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: Bộ Khoa học  
và công nghệ
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Công nghệ chào bán

MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN
Máy quang phổ khả kiến có các chế độ đo như trắc quang, quét phổ tần, phân tích đa bước sóng, động 

học và định lượng, cho kết quả nồng độ trực tiếp với một hoặc nhiều điểm hiệu chuẩn. Với nhiều công cụ 
đo dạng mở bảo đảm kết quả bảo đảmkết quả được trình bày chính xác cho mỗi người sử dụng theo nhu 
cầu. Máy cũng cho phép ký tên trong dữ liệu rất tiện dụng. ngoài ra thiết bị có màn hình cảm ứng và màu 
giúp cho vấn đề giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng, tại đây ta dễ dàng điều khiển con trỏ theo yêu cầu, sử 
dụng các QWheel giúp thực hiện nhiệm vụ dễ dàng chính xác.

- Máy phát triển bảo mật an toàn khi thiết bị sử dụng với nhiều người do đó truy nhập vào các chức năng 
của thiết bị thông qua một số thủ thuật đăng nhập an toàn. Đối với mã số Pin cấp cao nhất có thể chỉ giao 
cho một cá nhân, nhóm hoặc bộ phận khác, để dễ dàng theo mỗi phương thức ta có thể thực hiện theo ba 
mức bảo mật sau

+ Public: truy nhập tự do cho tất cả người sử dụng.

+ Read only: phương pháp có thể truy nhập bởi tất cả người sử dụng, chỉnh sửa phương pháp chỉ do 
người khởi tạo thực hiện.

+ Personal: chỉ có thể được truy nhập bằng cách đăng nhập.

- Bộ nhớ trong của máy quang phổ có thể được sao chép vào thẻ nhớ SD rời dễ dàng nhận biết đối với 
nhiều thiết bị, tiện lợi cho nhiều phòng thí nghiệm hỗ trợ tối đa cho việc giảng dạy . Ngoài ra dữ liệu còn 
chuyển tới máy quang phổ thông qua thẻ SD hoặc chuyển trực tiếp, sử dụng cổng USB với máy tính.

- Sử dụng phần mềm cung cấp trên máy tính các dữ liệu có thể được xem , xuất ra , save hoặc in.

- Được ứng dụng rộng rãi các phòng QC, kiểm tra sản phẩm của các ngành công nghiệp và dịch vụ cũng 
như trong các trường đại học…

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Hưng; 

Địa chỉ : 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM; 
Điện thoại : 028 66604343; Email : info@vinh-hung.vn

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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MÁY LY TÂM ĐA NĂNG

Thông số kỹ thuật:

– Máy ly tâm đa dụng sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, xét nghiệm,…

– Dùng được cho nhiều loại rotor khác 
nhau.

– Dung tích tối đa: lên tới 300 ml (Rotor: 
6 x 50ml)

– Tốc độ ly tâm: tối đa 6000 vòng/phút

– Thang điều chỉnh tốc độ: 200 – 6000 
vòng/phút, bước cài đặt 50 vòng/phút.

– Cài đặt được 10 mức gia tốc và giảm 
tốc.

– Thời gian ly tâm 10 giây đến 99 giờ 
59 phút

– Lực ly tâm tối đa RCF: 4185 xg

– Vận hành đơn giản.

–  Điều khiển bằng vi xử lý điện tử, hiển 
thị bằng màn hình LCD tốc độ cài đặt và tốc độ thực / thời gian chạy.

– Độ ồn thấp: 60 dBA khi đặt tốc độ tối đa.

– Phát hiện rotor không cân bằng và tự tắt an toàn

– Nguồn điện: 220V, 50Hz

* Kèm theo Rotor góc 6 ống x 50ml hoặc 12 ống x 15ml

– Tốc độ: max. 4000 vòng/phút

– Lực ly tâm RCF: 1860 xg

– Góc ly tâm: 900

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Hải Anh; 

Địa chỉ : 127/33 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM; 

Điện thoại : 083812 0208; Fax : 083810 8030; Email : haianhcovn@gmail.com
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KHÚC XẠ KẾ KỸ THUẬT SỐ ABBE NAR-3T
Khúc xạ Abbe của ATAGO là những thiết bị có độ tin cậy cao để đo chỉ số khúc xạ. So với các loại khác 

của khúc xạ, khúc xạ Abbe có khả năng đo các mẫu chất lỏng và rắn như tấm kính, tấm nhựa, và chất rắn.

Thông số kỹ thuật:

- Hiển thị: chỉ số khúc xạ, độ Brix

- Khoảng đo:

Chỉ số khúc xạ (nD): 1.3000 đến 1.7100

Độ Brix: 0.0 đến 95.0%

- Hiển thị nhỏ nhất:

Chỉ số khúc xạ (nD): 0.0002

Độ Brix: 0.1% Brix

- Độ chính xác:

Chỉ số khúc xạ (nD): ±0.0002

Độ Brix: ±0.1% Brix

- Giá trị phân tán trung bình: nF-nC ( được tính theo bảng tra)

- Nhiệt kế điện tử: 05 to 50.0°C

(Độ chia : ±0.2°C, hiển thị nhỏ nhất: 0.1°C)

- Khoảng đo nhiệt độ: 5 đến 500C

- Nguồn sáng: LED

- Nguồn điện: 100 – 240V, 50/60Hz

- Công suất tiêu thụ: 5VA

- Kích thước và trọng lượng:

Máy chính: 12×31×25cm, 9.0kg

Nhiệt kế: 10×11×7cm, 0.5kg

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Hóa Việt; 

Địa chỉ : 229 - 231 Lê Cao Lãng, P. 
Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM; 

Điện thoại : 028 39 789 666; 

Fax : 028 39 789 555; 

Email : hoaviet@hoaviet.vn
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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 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
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TỦ SẤY THỰC PHẨM MINI HTD-01
Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 74x64x70 (cm)

 Năng suất: 10 – 25 kg tươi  
(tùy sản phẩm)

Công suất tiêu thụ điện tối đa: 3KW/h

Nhiệt độ sấy cao nhất: 65 độ C

Nguyên lý làm việc:

Khí nóng máy sấy đa năng HTD-01 
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 35-150 độ 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 THĂNG HOA CÔNG NGHIỆP 
CUDDON FD1500

Máy sấy thăng hoa công nghiệp cỡ lớn FD1500 là dòng máy công nghiệp lớn nhất mà Cuddon cung cấp, 
cũng là dòng máy bán chạy nhất. Máy có công suất sấy 1500kg nước trong 24h, diện tích sấy 137m2, có 2 
cửa ở 2 đầu, có thể quan sát bên trong.

Nguyên lý vận hành:

Nguyên lý hoạt động của máy sấy thăng hoa khác biệt hẳn so với các loại sấy khác. Đó là cách thức làm 
đóng băng nước tự do ngay trong sản phẩm. Sau đó, nước đóng băng bị bay hơi từ thể rắn sang thể khí 
trong môi trường áp xuất chân không trong buồng sấy. Hơi nước sẽ được ngưng kết tại một vị trí khác các 
xa sản phẩm sấy khô.

Quá trình sấy kéo dài trong vòng 24 h tính cả thời gian cấp đông sản phẩm. 

Ưu điểm của dòng máy thăng hoa FD:

Máy sấy đa năng có thể sấy nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Chất lượng sản phẩm sấy đồng đều, giữ được màu sắc, hình dạng ban đầu không bị biến dạng nhiều, các 
dưỡng chất quý của sản phẩm sấy được bảo toàn.

Máy được thiết kế kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm điện, dễ vận hành, an toàn và thân thiện môi trường.

Quy mô áp dụng: từ sản xuất cá thể vừa và nhỏ cho đến sản xuất công nghiệp.

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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BỘ THỬ PHÁT HIỆN NHANH 
MẦM BỆNH TRONG NƯỚC 

 

Tổng quan công nghệ:
Công nghệ này là bộ thử để kiểm tra nhanh lấy mẫu vi khuẩn 

di động để theo dõi chất lượng nước, nhắm phát hiện các 
vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa và Legionella và 
Enterococcus, với độ nhạy của 1 đơn vị hình thành vi 
khuẩn ở trên 100 mililit (1CFU / 100mL). Bộ dụng cụ này 
có thể phân biệt vi khuẩn sống từ vi khuẩn chết và mất 
chưa đến 2 giờ để cung cấp kết quả định tính với lượng dữ liệu 
đầu vào tối thiểu. 

Các đặc điểm và tính năng công nghệ
Bộ thử nghiệm mới này được phát triển ở Singapore cho phép:
- Thử nghiệm tại chỗ: Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng di động và bộ thử có thể dễ dàng thực hiện thử 

nghiệm nước tại chỗ.
- Nhanh: Bộ mất chưa tới 2 giờ để cung cấp kết quả định tính (CÓ / KHÔNG) và cũng có thể phân biệt giữa 

vi khuẩn có khả năng tồn tại từ ADN thả nổi tự do. 
- Nhạy: Bộ này có giới hạn phát hiện tương tự như tiêu chuẩn nước uống của W.H.O - 1 CFU / 100mL.
- Chọn lọc: Bộ lọc có chọn lọc phát hiện các vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa và Legionella hoặc 

Enterococcus, từ một nhóm vi khuẩn đã biết khác.
- Dễ bảo quản: Thuốc thử cần thiết được pha chế và chuẩn bị đặc biệt sao cho chúng có thể bảo quản ổn 

định trong thời gian dài ở nhiệt độ môi trường xung quanh, mà không cần phải làm lạnh hoặc bất kỳ điều 
kiện bảo quản đặc biệt nào.

- Dễ sử dụng: Bộ thử này được thiết kế cho người không có kiến thức chuyên môn và không cần chuẩn 
bị mẫu.

Lĩnh vực áp dụng:
Một số khu vực có thể triển khai bộ thử nghiệm này bao gồm:
- Chính phủ, thành phố và đô thị: Bộ dụng cụ này có thể được sử dụng để phát hiện nhiễm trùng do vi 

khuẩn và đảm bảo nước và thực phẩm của chúng ta được an toàn.
- Spa: các nhà hành pháp có thể sử dụng bộ dụng cụ này để tiến hành kiểm tra định kỳ các spa để đảm 

bảo chất lượng nước có thể chấp nhận được.
- Trung tâm bán lẻ và công viên nước công cộng: Chủ sở hữu trung tâm bán lẻ có thể sử dụng bộ dụng cụ 

để đảm bảo rằng nước của họ không có vi khuẩn có hại thông qua thử nghiệm thường xuyên và liên tục.
- Bể bơi khu dân cư và khách sạn: bộ dụng cụ này cũng có thể được sử dụng để đảm bảo chất lượng nước 

trong hồ bơi.
- Các trang trại nuôi cá: Nuôi trồng thủy sản và trang trại nuôi cá là một thị trường tiềm năng khác, nơi 

các nhà khai thác có thể sử dụng bộ dụng cụ này để theo dõi chất lượng vi khuẩn trong nước và cho phép 
người vận hành giữ nước trong điều kiện tối ưu.

Danh sách chưa phải là đầy đủ nhất và các khu vực tiềm năng khác có thể bao gồm những nơi mà vấn đề 
chất lượng nước là một mối quan tâm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm trên, vui lòng 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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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ MỚI CẢI THIỆN TÍNH 
BỀN VỮNG CỦA BAO BÌ VÀ POLYMER

Mô tả công nghệ:

Rác thải nhựa và tác động của nó đối với hành tinh là một vấn đề mang tính hệ thống, rộng lớn mà người 
tiêu dùng quan tâm sâu sắc và đòi hỏi phải có phản ứng toàn diện. Một công ty kinh doanh đồ ăn vặt hàng 
đầu thế giới cam kết biến tất cả bao bì có thể tái chế vào năm 2025 như một phần đóng góp tích cực của 
mình để giảm chất thải nhựa, thiết lập nền kinh tế tuần hoàn cho bao bì và đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra một tương lai không rác thải nhựa.

Để đạt được mục tiêu này, công ty đang tìm kiếm các vật liệu, phương pháp và công nghệ mới để cải thiện 
tính bền vững của bao bì và polymer có thể đảm bảo tiêu chí: người tiêu dùng có thể dễ dàng tái chế hoặc 
tái sử dụng bao bì sau khi đã sử dụng vào việc đóng gói sản phẩm.

Đơn vị nào có thể cung cấp công nghệ nói trên, vui lòng 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

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TÌM MUA TỦ CẤY VI SINH (LOẠI CẤY ĐÔI)
Tôi đang có nhu cầu tìm mua Tủ cấy vi sinh (loại cấy đôi) với thông số kỹ thuật như sau: 

- Kích thước bao ngoài (mm): L x W x H = 1340 x 860 x 1980

- Kích thước khoang làm việc (mm): ): L x W x H = 1250 x 610 x 6200

- Trong lượng: 150 kg

- Cấp độ sạch: class 10.000

- Hạt bụi >0.2mm<750/ft3

- Tốc độ gió: Làn laminair qua bộ lọc HEPA: 0,5m/s

- Đèn huỳnh quang- 220v-18w, dài 1,2m

- Đèn UV- 220v-18w, dài 1,2m

- Quạt hút-220v,60w

- Điều chỉnh tốc độ gió

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
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

TÌM MUA DÂY CHUYỀN GIA CÔNG  
SÀN GỖ CỨNG GỖ TỰ NHIÊN

Công ty Công ty TNHH xuất nhập khẩu ICQ Việt Nam chúng tôi đang muốn mua Dây chuyền gia công 
sàn gỗ cứng gỗ tự nhiên, từ khâu xẻ gỗ hộp to đến bào rồi sơn. Đề nghị quý công ty báo giá cho chúng tôi 
theo địa chỉ sau:

Người tìm mua: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu ICQ Việt Nam

Địa chỉ: Số 12 ngõ 233 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mobile: +84973193837  (Mr. Phi)

Email: icq1205@gmail.com

CẦN TƯ VẤN LẮP ĐẶT CHO GIÀN ĐÈN  
NUÔI CẤY MÔ 2,5MX1MX4M (5 TẦNG)

Hiện nay Công ty CP kỹ thuật và sinh học ứng dụng Việt Nam đang cần tư vấn lắp đặt cho giàn đèn nuôi 
cấy mô 2,5mx1mx4m (5 tầng). Đề nghị quý công ty báo giá cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Người tìm mua: 

Đào Anh Tuấn, Công ty CP kỹ thuật và sinh học ứng dụng Việt Nam 

Địa chỉ: 801B, VinaconexI - 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy

Điện thoại: (84) 028. 6682 1019; Mobile: 0932880861 - Fax: (84) 028. 3822 9117

Email: anhtuantabc@gmail.com, thermobio@gmail.com
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TÌM KIẾM TUABIN GIÓ TRỤC ĐỨNG  
VỚI HỆ THỐNG TĂNG ÁP VÀ ĐIỀU CHỈNH 

DÙNG CHO GIÓ CỰC LỚN

Một công ty của Singapo tìm kiếm tuabin gió trục đứng với hệ thống tăng áp và điều chỉnh dùng cho gió 
cực lớn với các đặc điểm và tính năng như sau:

Đặc điểm và tính năng công nghệ:

Sản lượng năng lượng ước tính là hàm số của tốc độ gió trung bình (và số giờ hứng gió). Những con số 
dưới đây cho thấy kết quả của một mô phỏng ngắn ở các tốc độ gió khác nhau dựa trên phân phối Weibull 
và với giả định là 6740 giờ gió mỗi năm.

Tốc độ gió trung bình/s 3,3 3,4 3,64 4,1 4,5 5,2 trở lên

Năng lượng sản sinh MWh/năm 8,1 8,8 10,7 11,9 11,6 20,7

Giá trị 5.2 m / s trong bảng thể hiện cơ chế điều chỉnh của công nghệ này để giới hạn vòng quay của rotor, 
từ đó sẽ làm tăng tuổi thọ của tuabin gió và đạt được năng suất đáng tin cậy.

Các ứng dụng tiềm năng:

Công nghệ này cho phép khai thác năng lượng gió ở các khu vực có tốc độ gió thấp và không thường 
xuyên. Ứng dụng tiềm năng bao gồm:

- Cung cấp lưới điện nhỏ tại chỗ cho những cộng đồng nhỏ có nhu cầu đầu tư thấp.

- Cung cấp nguồn năng lượng thay thế từ máy phát điện diesel trên đảo hoặc tại các con sông nơi có nhu 
cầu bảo vệ lũ lụt.

- Cung cấp một hình thức cung cấp năng lượng nội địa tự chủ tại chỗ trong các tòa nhà cao tầng.

Lợi ích khách hàng:

- Vận hành trên một phạm vi tốc độ gió bao gồm tốc độ gió trên 15 m /s

- Đơn giản, thiết kế theo mô đun

- Tuổi thọ dài (20 năm), nhu cầu bảo trì và các chi phí liên quan thấp

- Một cách hiệu quả để tạo ra năng lượng từ gió

Đơn vị nào có thể cung cấp công nghệ nói trên, vui lòng 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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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


