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KIếN TạO sứC BậT mớI 
CHO mÔI TRƯỜNG đầu TƯ KINH dOANH

tin tỨC & SỰ Kiện

Năm 2019, các hoạt độNg cải thiệN môi trườNg kiNh 
doaNh NâNg cao NăNg lực cạNh traNh quốc gia; cắt 
giảm chi phí kiểm tra chuyêN NgàNh; thực hiệN cơ chế 
một cửa quốc gia và một cửa aSEaN tạo thuậN lợi 
thươNg mại… tiếp tục là NhữNg hoạt độNg Nổi bật 
được tổNg cục tiêu chuẩN đo lườNg chất lượNg triểN 
khai thực hiệN hiệu quả.

số liệu thống kê về tình hình 
hoạt động của doanh 
nghiệp (DN) hiện nay cho 
thấy, tình hình phát triển 

DN thời gian qua có nhiều điểm 
sáng ấn tượng thể hiện ở tinh 
thần khởi nghiệp kinh doanh 
ngày càng mạnh mẽ, số DN đăng 
ký thành lập mới tăng cao liên 
tục trong 5 năm gần đây.

Năm 2019, có khoảng 
136.000 DN thành lập mới, tổng 
số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu 
tỷ đồng, nâng tổng số DN đang 
hoạt động lên khoảng 760.000 
DN. Vốn đầu tư cho sản xuất 
– kinh doanh của các DN bình 

quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 
khoảng 34,3 triệu tỷ đồng/năm. 
Riêng năm 2018, đạt 41,7 triệu tỷ 
đồng, tăng 26% so với năm 2017 
và tăng xấp xỉ gấp 3 lần so với 
năm 2011. Kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa năm 2019 đạt 264 tỷ 
USD, tăng 17,8% so với năm 2018. 
Đáng chú ý, đã có 32 mặt hàng 
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, tỷ trọng xuất khẩu của khu 
vực DN trong nước dần được cải 
thiện.

Có được kết quả đáng khích 
lệ như vậy là nhờ sự nỗ lực của cả 
Chính phủ và cộng đồng DN cùng 
sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ 

ngành. Với định hướng xây dựng 
Chính phủ kiến tạo, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đã luôn 
đồng hành cùng DN, triển khai 
mạnh mẽ cải cách thể chế, cải 
cách hành chính, môi trường đầu 
tư, kinh doanh ngày càng thông 
thoáng, thuận lợi cho các DN phát 
triển, năng lực cạnh tranh quốc 
gia và môi trường kinh doanh liên 
tục được cải thiện.

Triển khai các Chương trình 
hành động của Bộ KH&CN về việc 
thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị 
của Đảng và Nhà nước, ngay từ đầu 
năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã tích cực 
triển khai thực hiện, trong đó tập 
trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo 
điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế – xã hội; Cải thiện môi 
trường kinh doanh nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm 
chi phí kiểm tra chuyên ngành; 
Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia 
và một cửa ASEAN tạo thuận lợi 
thươngmại; kịp thời tháo gỡ khó 
khăn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN, Tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4; Thúc đẩy mô hình 
sản xuất thông minh, đô thị thông 
minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu 
suất năng lượng; …



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

4 

tin tỨC & SỰ Kiện

Theo ông Nguyễn Hoàng 
Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, việc thực hiện các Nghị 
quyết, Chỉ thị đã được Tổng cục 
khẩn trương triển khai và cụ thể 
hóa thành chương trình hành 
động. Thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2019 và định hướng 
đến năm 2021, Tổng cục đã chủ 
động, tích cực làm việc với các Bộ 
ngành đặc biệt là Tổng cục Hải 
quan – Bộ Tài chính về việc rà soát 
danh mục mặt hàng phải kiểm tra 
chuyên ngành, làm việc với các 
địa phương về việc một mặt hàng 
giao cho một Bộ quản lý ngành sẽ 
tạo thuận lợi cho DN, giúp giảm 
thời gian, chi phí, tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, 
tham mưu trình Bộ KH&CN báo 
cáo Thủ tướng đối với chỉ đạo 
về thống nhất giao Bộ KH&CN 
là đầu mối, chủ trì thực hiện thủ 
tục kiểm tra chuyên ngành đối 
với “Dây và cáp điện” và “Thiết bị 
gia dụng nhập khẩu” nhằm đơn 
giản thủ tục kiểm tra hàng hóa 
xuất nhập khẩu. Với sự vào cuộc 

của Chính phủ và cộng đồng DN 
cùng sự vào cuộc quyết liệt của 
các Bộ ngành, môi trường đầu tư, 
kinh doanh của Việt Nam đã được 
cải thiện đáng kể.

Thời gian qua, Bộ KH&CN 
được đánh giá là đơn vị đi đầu 
trong quá trình triển khai áp dụng 
cơ chế “chuyển mạnh sang hậu 
kiểm” thông qua việc ban hành 
Thông tư 07 (sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 27) quy định việc kiểm 
tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ KH&CN để chuyển 
91% nhóm sản phẩm hàng hóa, 
với 93.3% loại sản phẩm cụ thể 
phân theo mã HS do Bộ KH&CN 
quản lý sang cơ chế hậu kiểm. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thừa 
nhận kết quả thử nghiệm, chấp 
nhận kết quả thử nghiệm của tổ 
chức thử nghiệm tại nước ngoài, 
đồng thời thực hiện cơ chế đánh 
giá tại nước xuất khẩu đã giảm 
thời gian, chi phí đáng kể cho 
DN nhập khẩu hàng hóa theo lô 
hàng.

Bên cạnh đó, Cơ chế một cửa 
quốc gia và một cửa ASEAN được 
Tổng cục tiếp tục duy trì kết nối 

liên thông và đã chủ động, phối 
hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải 
quan – Bộ Tài chính để giải quyết 
những vướng mắc liên quan đến 
cơ chế Một cửa quốc gia và Một 
cửa ASEAN. Qua đó, việc thực 
hiện các thủ tục kiểm tra nhà 
nước chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu được thực hiện trực tuyến 
cấp độ 4, giảm thời gian kiểm 
tra chuyên ngành cho DN nhập 
khẩu, đáp ứng về cải cách hành 
chính theo yêu cầu Nghị quyết 
của Chính phủ. 

Không chỉ giúp DN tiết kiệm 
chi phí, năm 2019, Tổng cục tiếp 
tục chủ trì triển khai tốt Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của DN Việt Nam đến năm 2020 
với kết quả hàng nghìn DN tại các 
Bộ ngành, địa phương được hỗ trợ 
tiếp cận ứng dụng hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất, nhiều 
DN đã nâng cao năng suất từ 10-
50%, thậm chí có những DN nâng 
cao năng suất đến 75% so với trước 
khi được hỗ trợ.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng
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Hội thảo do Bộ Khoa học và 
Công nghệ phối hợp với 
Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản 
- ASEAN về Khoa học, Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo (JASTIP) 

và Ủy ban Khoa học, Công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo ASEAN 

(ASEAN COSTI) tổ chức.

Hội thảo được tổ chức nhằm 

triển khai nội dung đã được 

thông qua tại cuộc họp đối thoại 

ASEAN - Nhật Bản về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 
năm 2019; thực hiện trách nhiệm 
của Việt Nam với vai trò Chủ tịch 
ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai 
trò nước điều phối quan hệ hợp 
tác đối thoại ASEAN - Nhật Bản 
nhiệm kỳ 2018-2020; góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN 
- Nhật Bản.

Các phiên họp của Hội thảo tập 
trung vào 4 chủ đề chính: Thúc đẩy 
vai trò tiềm năng của Nhật Bản trong 

đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào 
tạo nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
trong khu vực ASEAN; Tăng cường an 
ninh năng lượng thông qua các công 
nghệ bền vững; Hợp tác bảo tồn và 
khai thác đa dạng sinh học đem lại lợi 
ích cho tất cả các bên tham gia; Thúc 
đẩy gắn kết giữa khoa học và chính 
sách về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội thảo lần 
này, Cuộc họp Ban Điều hành Diễn 

gắN kết khoa học và chíNh Sách: 

Đối thoại hướng tới phát triển 
bền vững trong khu vực ASEAn

hơN 200 Nhà quảN lý, Nhà khoa học đếN từ Nhật bảN 
cùNg Nhiều Nước troNg khu vực aSEaN đã cùNg thảo 
luậN tại hội thảo aSEaN - Nhật bảN “gắN kết khoa học 
và chíNh Sách: đối thoại giữa các Nhà khoa học và 
các Nhà hoạch địNh chíNh Sách hướNg tới phát triểN 
bềN vữNg troNg khu vực aSEaN” diễN ra từ Ngày 
17-19/01 tại hà Nội.
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đàn Hợp tác Nhật Bản - ASEAN 
về Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo (JASTIP) cũng được 
tổ chức nhằm đánh giá về hoạt 
động của JASTIP trong giai đoạn 
2015-2019, đồng thời thảo luận 
về phương hướng và trọng tâm 
hoạt động giai đoạn 2020-2025.  

Diễn đàn JASTIP đã phối hợp 
với các nước ASEAN tổ chức nhiều 
hội thảo nhằm hướng tới việc đạt 
được các mục tiêu của Kế hoạch 
hành động về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo của 
ASEAN (APASTI) 2016-2025 cũng 
như các mục tiêu trong Chương 
trình nghị sự 2030 của Liên hợp 
quốc về phát triển bền vững. Các 
hội thảo này tạo cơ hội cho các 
nhà hoạch định chính sách trong 
khu vực cũng như các thành viên 
chủ chốt của JASTIP trao đổi quan 
điểm một cách cụ thể và cởi mở 
về hợp tác khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, với các nội 
dung khá đa dạng nhằm thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu khoa học 
và đổi mới sáng tạo hướng tới 
việc đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững.

Đặc biệt, các hội thảo của 
JASTIP không chỉ nhằm thúc đẩy 
hoạt động hợp tác nghiên cứu 
ứng dụng mà còn đẩy mạnh các 
hoạt động hợp tác trong nghiên 

cứu cơ bản, với cách tiếp cận đa 
dạng từ lý thuyết đến thực tiễn, 
trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu 
chung, mở rộng hợp tác khu vực 
và đào tạo các thế hệ lãnh đạo kế 
cận, góp phần thúc đẩy hợp tác 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo Nhật Bản - ASEAN phát 
triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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ĐiểM tin Kh&Cn

việt Nam chíNh thức làm chủ côNg Nghệ 
mạNg 5g

Ngày 17/1/2020, tại trụ sở 
Tổng Công ty Công nghiệp Công 
nghệ cao Viettel, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Chu Ngọc Anh đã có buổi 
làm việc và kiểm tra công tác 
nghiên cứu, sản xuất thiết bị 
mạng 5G của Viettel. Tại đây, Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã thực 
hiện cuộc gọi video đầu tiên sử 
dụng đường truyền dẫn dữ liệu 
kết nối 5G trên thiết bị thu phát 
sóng gNodeB do Viettel nghiên 
cứu và sản xuất, bao gồm cả 
thiết bị phần cứng và phần mềm.

Hệ thống thiết bị gNodeB 
5G đã được đội ngũ kỹ 
sư của Viettel phát triển 

trong vòng 6 tháng (từ tháng 6 
đến tháng 12/2019) dựa trên nền 
tảng kinh nghiệm từ quá trình 
tự nghiên cứu phát triển trạm 

thu phát sóng BTS cho 
4G - eNodeB và quá 
trình nghiên cứu tiền 
khả thi 5G. Như vậy, 
sau 8 tháng kể từ ngày 
Viettel - nhà mạng đầu 
tiên của Việt Nam, top 
50 nhà mạng trên thế 
giới thực hiện cuộc 
gọi 5G đầu tiên bằng 
thiết bị nhập khẩu của 

đối tác vào tháng 5/2019, Việt 
Nam đã chính thức làm chủ công 
nghệ mạng 5G.

Nguồn: Tạp chí khoa học và 
công nghệ Việt Nam

24 giờ so với 6 giờ trước đây. Nghĩa 

là sẽ có thêm 18 giờ nữa cho các 

bệnh nhân. Việc triển khai Rapid 

ở Bệnh viện Gia An 115 (và bệnh 

viện Nhân Dân 115) đã đánh dấu 

Việt Nam trở thành quốc gia thứ 
3 tại Đông Nam Á, sau Thái Lan và 
Indonesia áp dụng trí tuệ nhân 
tạo trong điều trị đột quỵ.

Nguồn: sggp.org.vn

bệNh việN gia aN 115 được xác lập kỷ lục  
việt Nam troNg chẩN đoáN và điều trị đột quỵ

Ngày 7/1, Bệnh viện Gia An 
115 thông tin, vừa vinh dự được 
xác lập Kỷ lục Việt Nam là đơn 
vị đầu tiên lắp đặt và triển khai 
toàn bộ phần mềm trí tuệ nhân 
tạo Rapid trong chẩn đoán và 
điều trị đột quỵ.

Phần mềm trí tuệ nhân 
tạo Rapid do Trung 
tâm đột quỵ - Đại học 

Stanford Hoa Kỳ nghiên cứu 
phát triển và được chính thức 
ra mắt và lắp đặt vào tháng 
6/2019, nhằm ứng dụng trong 
chẩn đoán và điều trị đột quỵ.

 Phần mềm Rapid cho phép 
mở rộng cửa sổ điều trị lên đến 
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việt Nam lầN đầu SảN xuất thàNh côNg 
piN Sạc từ vỏ trấu

Nhóm nghiên cứu của Phòng 
thí nghiệm Hóa lý ứng dụng, Đại 
học Khoa học tự nhiên TP.HCM, 
đã nghiên cứu và sản xuất thành 
công pin sạc Li-ion từ vỏ trấu, 
mở ra hướng đi mới trong việc 
sử dụng vỏ trấu thay thế vật liệu 
cacbon graphite trong sản xuất 
pin sạc.

Vũ Tấn Phát, nghiên cứu 
viên Phòng thí nghiệm 
Hóa lý ứng dụng, cho biết, 

vỏ trấu sau khi được lấy từ huyện 
Tân Trụ, tỉnh Long An, được xử lý 
tổng hợp bằng quá trình nung 
khí trơ đặc biệt. Sản phẩm thu 

được của quá trình này là vật liệu 
silica phủ cacbon có cấu trúc xốp, 
phù hợp để sử dụng cho cực âm 
pin sạc Li-Ion. Với vật liệu tổng 
hợp được, nhóm tiến hành sản 
xuất pin sạc cúc áo hoàn chỉnh. 
Qua thử nghiệm, cho thấy dung 

lượng của pin đạt khoảng 2.500 
mAh/g so với vật liệu cacbon 
graphite thông dụng hiện tại là 
300 mAh/g; pin hoạt động ổn 
định, có thể thay thế hoàn toàn 
vật liệu cacbon graphite khai thác 
từ nguồn nguyên liệu hóa thạch 
là than đá.

Hiện nay sản phẩm của dự án 
mà nhóm nghiên cứu thực hiện 
đang còn ở quy mô phòng thí 
nghiệm. Để thương mại hóa, dự 
án cần được đầu tư xây dựng một 
dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

Nguồn: khoahocphattrien.
vn

ĐiểM tin Kh&Cn

đưa vào Sử dụNg máy chụp cắt lớp hiệN đại Nhất 
đồNg bằNg SôNg cửu loNg

Ngày 5/2, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic 
Cần Thơ cho biết bệnh viện này vừa đưa vào vận 
hành, sử dụng máy MSCT 640 lát cắt. 

Theo các chuyên gia về hình ảnh, MSCT 
Toshiba Aquilion One 640 lát cắt là máy chụp 
cắt lớp hiện đại nhất hiện nay với khả năng 

hỗ trợ chẩn đoán cao, tốc độ chụp cực nhanh, giảm 
liều tia xạ đến mức tối thiểu. Máy có thể chỉ định 
chụp cho thai phụ khi cần khảo sát. 

Các chức năng của máy Aquilion One 640 lát 
cắt gồm: chụp CT thường quy (sọ não, xoang); chụp 
CT toàn bộ hệ thống mạch máu não 4D giúp chẩn 
đoán các bệnh lý mạch máu não sớm; chụp CT lồng 
ngực, ổ bụng, hệ tiết niệu; chụp CT toàn thân đánh 
giá ung thư, tầm soát di căn; chụp động mạch chủ, 
mạch máu chi; chụp tái tạo 3D hệ xương khớp; chụp 
CT phổ đánh giá tổn thương di căn trong ung thư, 
đánh giá thành phần sỏi, đánh giá tinh thể muối tại 
khớp trong bệnh gout… 

Các hình ảnh sau khi chụp tại Bệnh viện Đa khoa 
Hòa Hảo - Medic Cần Thơ sẽ được chuyển vào hệ 
thống Pacs của Trung tâm Y khoa Medic TP.HCM. 
Các bác sĩ chuyên khoa sẽ đọc và trả kết quả qua 
hệ thống.

Nguồn: sggp.org.vn

Pin cúc áo được sản xuất từ vỏ trấu
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vpi SảN xuất Nước rửa tay khô 
diệt khuẩN tới 99,99%

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) 
đã sản xuất thành công nước 
rửa tay khô sát khuẩn (cồn gel 
diệt khuẩn, VPI-gel) có khả 
năng diệt khuẩn vượt trội tới 
99,99%.

VPI-gel được đóng chai 
30ml, 50ml, 70ml, 500ml 
dạng bình xịt, bay hơi 

ngay sau khi sử dụng, nên có thể 
mang theo người, không cần 
nơi cấp và thoát nước như khi 
rửa tay bằng xà phòng.

Sản phẩm VPI-gel đã được 
Viện Pasteur TP.HCM kiểm 

ĐiểM tin Kh&Cn

nghiệm và công nhận có khả 
năng tiêu diệt nhanh và hiệu quả 
tới 99,99% các loại vi sinh vật phổ 
biến như: Salmonella typhi ATCC 
14028, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 và Escherichia coli 
ATCC 2592.

Không chỉ có khả 
năng diệt khuẩn, 
VPI-gel còn bổ sung 
các chất dưỡng ẩm, 
chống lão hóa cho 
da tay có mùi thơm 
tự nhiên. So với các 
sản phẩm nhập 
ngoại có mặt trên 
thị trường, VPI-gel 
có các chỉ tiêu chất 
lượng và tính chất 

tương đương (như tiêu chí độ 
nhớt phù hợp, tỷ trọng, nhiệt độ 
sôi, pH, tay khô, sạch nhanh) và 
đặc biệt có khả năng diệt khuẩn 
vượt trội tới 99,99%.

Nguồn: chinhphu.vn

Các nhà khoa học thuộc 
Viện Công nghệ sinh học và 
Công nghệ thực phẩm, Trường 
đại học Bách khoa Hà Nội phối 
hợp với Công ty TNHH Khoa 
học và Công nghệ quốc tế 
Innogenex vừa chế tạo thành 
công bộ công cụ phát hiện 
nhanh chủng virus corona mới 
cho kết quả trong vòng 70 phút 
thay vì ba tiếng như phương 
pháp thử thông thường.

Mới đây, nhóm nghiên 
cứu của TS Lê Quang 
Hòa và công ty TNHH 

Khoa học và Công nghệ quốc 
tế Innogenex đã thông báo kết 
quả nghiên cứu chế tạo thành 
công Kit thử nhanh chủng virus 

việt Nam tìm ra cách thử NhaNh viruS 
coroNa troNg vòNg 70 phút

corona mới (2019-nCoV) dựa trên 
kỹ thuật RT-LAMP. Đây là một kỹ 
thuật khuếch đại đẳng nhiệt axit 
nucleic chuyên dùng để phát 
hiện RNA của các loại virus gây 
bệnh.

Theo ghi nhận đến lúc này, 
Việt Nam là quốc gia đầu tiên chế 
tạo thành công Kit RT-LAMP phát 

hiện nhanh 2019-nCoV, giúp rút 
ngắn thời gian xét nghiệm và đơn 
giản hóa được quy trình phân tích 
để có thể ứng dụng ngay tại các 
bệnh viện tuyến huyện.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN - Vụ KH&CN  
các ngành KTKT
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TRIểN lãm vIễN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và TRuyềN THÔNG
 

Thời gian: Từ 11/06 đến 13/06/2020

 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: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT); Giải pháp công nghệ thông tin; 
Viễn thông; Phát thanh truyền hình; Điện tử..

Nguồn: www.tradepro.vn

TRIểN lãm CÔNG NGHỆ, THIếT BỊ đIỆN và NăNG lƯợNG 2020
 Thời gian: Từ 22/07 đến 25/07/2020

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

Quy mô dự kiến: ~600 gian hàng.

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

Nguồn: www.tradepro.vn
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Việt Nam thiết kế, chế tạo thàNh côNg 
máy bay khôNg Người lái

 vừa qua, việN hàN lâm khoa học và côNg Nghệ 
việt Nam (vaSt) đã côNg bố việN vật lý ứNg dụNg 
và thiết bị khoa học thuộc vaSt đã chế tạo 
thàNh côNg máy bay khôNg Người lái trực thăNg 
lêN thẳNg độNg cơ xăNg dragoNfly df26.

Từ năm 2010, Viện Vật lý 
ứng dụng và thiết bị khoa 
học, Viện Hàn lâm khoa 
học và công nghệ Việt 

Nam đã triển khai nghiên cứu, 
tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ phát triển máy bay không 
người lái. Đến nay Viện đã 
nghiên cứu chế tạo thành công 

nhiều mẫu máy bay không 
người lái như: Pelican VB-01 
(2013); ORTUS (2016).

Đặc biệt, năm 2019, Viện 
Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa 
học chế tạo thành công máy 
bay không người lái lên thẳng, 
động cơ xăng. Máy bay trực 
thăng không người lái với tên 

gọi Dragonfly DF26 là hệ thống 
máy bay quan sát không người 
lái gọn nhẹ, hoạt động linh hoạt 
và kéo dài trên không phục vụ 
cho nhu cầu quan sát, giám sát 
từ trên cao, lập bản đồ không 
ảnh, bản đồ và video hiện trạng 
đất, rừng nguồn nước; đánh giá 
sản lượng nông sản, tài nguyên 
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rừng và những tính năng nghiên 

cứu khoa học khác.

Được thiết kế với các tính 

năng phù hợp với điều kiện 

Việt Nam, công nghệ tiên tiến 

của thế giới, DF26 có thời gian 

bay đủ lâu (đến 180 phút); hệ 

thống đáp ứng các điều kiện khí 

hậu vùng nhiệt đới; hệ thống tự 

động chuyên nghiệp; thiết bị tải 

có ích và kênh thông tin cũng 

như điều khiển hiện đại của thế 

giới; được chế tạo hoàn toàn tại 

Việt Nam nên dễ dàng cho công 

tác vận hành, bảo quản, sửa 

chữa…

Máy bay không người lái 

Dragonfly DF26 mang được các 

tải có ích dùng trong lĩnh vực 

quan sát, đo đạc và nhiều tính 

năng mở rộng khác với trọng 

lượng tối đa 4kg. Trên các loại 
tải có ích này đã được trang bị 
hệ thống chống rung lắc, tọa độ 
sẽ được truyền về trạm mặt đất 
(GCS) và lưu lại cũng như kết nối 
mạng thông tin mặt đất phục vụ 
cho thông tin thám không theo 
thời gian thực và các ứng dụng 
của người dùng.

Điểm nổi bật của máy bay 
Dragonfly DF26 là khả năng 
hoạt động linh hoạt, lên xuống 
thẳng đứng nên không cần diện 
tích bãi đáp; có thể cất, hạ cánh 
trên tàu thủy; khả năng bay treo 
(đứng tại chỗ) khi hoạt động 
trên không là tính năng nổi bật 
của hệ UAV này; gọn nhẹ nhưng 
có khả năng mang tải có ích 
đủ cho một số máy đo chuyên 
dụng trong các ứng dụng cần 
thiết; thời gian bay đủ lâu để 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

nghiệp về thám không; bán 

kính hoạt động đủ rộng (đến 

50km) để thực hiện các nhiệm 

vụ chuyên nghiệp (kể cả an ninh 

quốc phòng); tính năng tự động 

điều khiển cũng như bảo mật 

thông tin hiện đại và mang tính 

chuyên nghiệp cao; khả năng 

tích hợp các thiết bị chuyên 

dụng cho nhiệm vụ nghiên cứu 

đã được làm chủ và tiếp tục mở 

rộng.

Việc làm chủ công nghệ 

thiết kế, chế tạo Dragonfly DF26 

- công nghệ lõi là nền tảng để 

VAST tiếp tục phát triển các thể 

loại cũng như tính năng mới của 

máy bay không người lái.

Nguồn: Báo Công Thương

Máy bay Dragonfly DF26 được trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 60 năm KHCN Việt Nam
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Từ giữa tháng 10/2019, 
nhóm sinh viên này đã bắt 
tay chế tạo, lên mô hình 
máy và phân công, người 

lo lập trình, thiết kế mạch điện 
tử, người lo thiết kế phần vỏ và 
lắp ráp. Máy lấy tơ sen được chế 
tạo với với ba cụm chính.

Cụm thứ nhất có chức năng 
kẹp và định vị thân sen, đồng 
thời đi qua lưỡi dao để tạo vết 
cắt trên thân sen. Cụm thứ hai 
có chức năng kéo xoắn tơ. Cụm 
thứ ba sẽ miết tơ để nối các sợi 
nhỏ với nhau thành một sợi hoàn 
chỉnh. Mọi công đoạn đều được 
lắp ráp và vận hành tự động. 

Chạy thử nghiệm, máy xử 
lý từ 600 - 650 cuống sen mỗi 
ngày, gấp ba lần số lượng cuống 
sen so với thủ công, tơ sen được 

kéo dài và dày hơn. Máy có thể 
thay thế 3-4 nhân công. Nhóm 
nghiên cứu tự tin có thể đưa sản 
phẩm ra thị trường vì “đây là sản 
phẩm đầu tiên tại Việt Nam”, Đức 
nói. Toàn bộ chi phí chế tạo máy 
trong khoảng 40 triệu đồng, thời 
gian chế tạo là hai tháng.

Để đáp ứng nhu cầu 
thương mại, nhóm nghiên cứu 
cho biết thời gian tới sẽ tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống cấp 
phôi tự động để phù hợp với 
mọi kích cỡ thân sen. Ngoài 
ra sẽ cải thiện bộ phận miết 
tơ để tạo ra nhiều sợi hơn. 
Khi sản phẩm sẵn sàng đưa ra 
thị trường, nhóm sẽ tiếp cận 
các đơn vị sản xuất và doanh 
nghiệp có nhu cầu để thương 
mại hóa sản phẩm. 

Thông thường để sản xuất 
một chiếc khăn dài hai mét cần 
tới gần 5.000 cuống sen, trong 
khi một người thợ lành nghề 
chỉ làm được khoảng 250 cuống 
sen mỗi ngày. Như vậy phải mất 
ít nhất hai tháng để dệt tơ sen 
thành sản phẩm, dẫn đến giá 
thành cao, khó tiếp cận người 
dùng. Với việc tự động hóa khâu 
sản xuất tơ sẽ giúp giảm thời 
gian làm ra một chiếc khăn lụa, 
cơ hội giảm giá thành sản phẩm.

Tại cuộc thi “Sáng tạo trẻ 
Bách Khoa 2019” vừa tổ chức 
cuối tháng 12/2019, đề tài chế 
tạo máy lấy tơ sen của nhóm 
nghiên cứu giành giải Nhất.

Nguồn: vnexpress.net

lầN đầu TIêN vIỆT NAm Có máy se Tơ Từ Cây seN
vừa qua, Nhóm SiNh viêN Năm 4, khoa cơ khí - chế tạo 
máy, trườNg đại học bách khoa hà Nội gồm:  
Ngô trầN miNh đức, NguyễN văN thắNg, trầN quốc 
đạt, cao aNh tú và lươNg đức truNg đã chế tạo 
thàNh côNg máy lấy tơ SEN tự độNg, NăNg Suất tăNg 
gấp ba lầN So với thủ côNg.

Máy kéo tơ sen
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CHế TạO THAN sINH HỌC
 Từ RáC THựC vậT

các Nhà khoa học đã dùNg vỏ trấu, 
mùN cưa để chế tạo thaN SiNh học giúp 
phát thải ít khí co2, giảm tìNh trạNg 
thiếu NhiêN liệu hóa thạch. 

Các nhà nghiên cứu Đại học 
Khoa học và Công nghệ (An 
Huy, Trung Quốc) tìm cách 
chế tạo than sinh học từ rác 

thực vật, góp phần giảm thiểu 
biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 
trường. Nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Science Advances.

Để chế tạo than sinh học, nhóm 
nghiên cứu tiến hành nhiệt phân 
các loại rác thực vật như vỏ trấu, 
mùn cưa, thân ngô ở nhiệt độ 500oC 

trong môi trường yếm khí. Quá trình 
này tạo ra dầu sinh học. Sau đó, 
dầu sinh học được chưng cất trong 
môi trường từ nhiệt độ phòng đến 
khoảng 240oC. Sản phẩm thu được 
là các than sinh học và hóa chất 
dạng lỏng. 

Một số các loại rác thực vật 
thường bị bỏ đi trong khi chúng có 
đặc điểm ổn định về mặt hóa học, 
đem lại giá trị cao về năng lượng. 
Việc sử dụng than sinh học giúp 

sản sinh ít khí CO2 ra môi trường vì 
than sinh học không chứa các thành 
phần độc hại như kẽm, chì, mangan, 
gây ô nhiễm môi trường. Phát triển 
than sinh học nói riêng và năng 
lượng tái tạo nói chung là điều cần 
thiết để giảm tình trạng thiếu nhiên 
liệu hóa thạch và các vấn đề biến 
đổi khí hậu. Ngoài thay thế than tự 
nhiên, than sinh học có thể thay thế 
cho khí gas phục vụ sinh hoạt.

Nguồn: vnexpress.net

Than sinh học được sản xuất từ hỗn hợp vỏ mía và mùn cưa
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Công nghệ thu giữ cacbon 
được chú ý nhiều và vẫn 
đang gây tranh cãi. Các 
khoản đầu tư lớn, các sáng 

kiến được ngành công nghiệp 
đưa ra để thu khí thải CO2 và giải 
quyết tình trạng biến đổi khí hậu. 
Cho đến nay, các vật liệu và quá 
trình còn hạn chế do có tác dụng 

phụ tiêu cực và chi phí cao. Nhưng 
giờ đây, nghiên cứu mới tại 
trường Đại học Công nghệ 
Chalmers và Đại học Stockholm 
Thụy Điển đã chứng minh khả 
năng sử dụng vật liệu thay thế 
bền vững, chi phí thấp với các đặc 
tính thu giữ CO2 tuyệt vời và có 
chọn lọc. Vật liệu mới này là bọt lai 

sinh học được truyền khối lượng 
lớn zeolit hấp phụ CO2, được gọi là 
các aluminosilicate vi lỗ. Vật liệu 
này đã được chứng minh là có 
nhiều tính chất rất triển vọng. Cấu 
trúc lỗ mở của vật liệu mang lại cho 
vật liệu khả năng hấp phụ CO2.

Nguồn: vista.gov.vn

vậT lIỆu mớI BềN vữNG THu CO2
 các Nhà NghiêN cứu tại 
trườNg đại học côNg Nghệ 
chalmErS và đại học 
Stockholm, thụy điểN đã 
tạo ra loại vật liệu mới làm 
Nhiệm vụ thu giữ co2. vật 
liệu mới Này maNg lại Nhiều 
lợi ích Như tíNh bềN vữNg, 
tốc độ thu khí cao và chi 
phí vậN hàNh thấp. NghiêN 
cứu đã được côNg bố trêN 
tạp chí acS appliEd matErialS 
& iNtErfacES.

thông tin Công nghệ

Máy giA tốc hạt trên Một vi chip
 các cỗ máy gia tốc hạt 
thườNg rất cồNg kềNh, 
chẳNg hạN largE hadroN 
collidEr (lhc) ở châu âu có 
đườNg kíNh lêN đếN 17 dặm 
(hơN 27 km).

Cấu tạo thiết bị gia tốc trên một vi chip của Đại học Stanford 
(kích thước phóng to 25.000 lần)Nhưng nay, một nhóm 

nghiên cứu tại Đại học 
Stanford vừa chế tạo thành 
công một chip silicon với 

chiều dài chỉ khoảng 30 micro 
mét (tương đương độ dày của 
một sợi tóc) và có thể hoạt động 
giống như một máy gia tốc mini.

Theo lý thuyết, máy gia 
tốc thường được sử dụng để 
làm tăng tốc chùm hạt mang 
điện tích trong trường điện từ 
(electromagnetic field). Cỗ máy 

tí hon của Stanford, về cơ bản có 
cấu tạo bao gồm một ống dẫn 
kích thước siêu nhỏ (thang nano) 
làm bằng silicon, bên trong là 
chân không, và nhờ đó có khả 
năng gia tốc các electron bằng 
xung laser hồng ngoại.

Trong khi thiết bị này mới chỉ 
đang ở dạng nguyên mẫu, nhóm 

nghiên cứu kỳ vọng những thiết 
kế tương tự trong tương lai sẽ mở 
đường cho sự ra đời của các cỗ máy 
gia tốc, thậm chí còn nhỏ hơn nữa 
cho mục đích thí nghiệm, và giảm 
bớt sự phụ thuộc vào những cơ sở 
lớn, tốn kém như LHC.

Nguồn:  
khoahocphattrien.vn
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thông tin Công nghệ

sẢN xuấT THỊT TÔm Từ Tế BàO GốC
các Nhà NghiêN cứu của Shiok mEatS đaNg 
phát triểN côNg Nghệ để giảm chi phí Nuôi 
cấy thịt tôm từ tế bào xuốNg bằNg 1/100 So 
với giá thàNh hiệN Nay.

Công ty khởi nghiệp Shiok 
Meats do hai nhà khoa học 
Sandhya Sriram và Ka Yi 
Ling đang phát triển công 

nghệ nuôi cấy thịt tôm và các 
loại hải sản khác trong cuộc cách 
mạng sản xuất protein trên toàn 
cầu. Đây là thịt nhân tạo sản sinh 
bằng cách nuôi cấy các tế bào cơ 
bắp trong một dung dịch huyết 
thanh dinh dưỡng và phát triển 
thành miếng thịt động vật.

"Nhiều công ty sử dụng thực 
vật để tạo ra hải sản nhân tạo, 
nhưng chúng tôi sử dụng tế bào 

gốc để tạo ra hải sản thực sự. 
Chúng tôi không ủng hộ những 
cách gọi như thịt nhân tạo, thịt 
giả hoặc thịt trong phòng thí 
nghiệm", Sriram chia sẻ. 

Theo Sriram, một lợi thế 
lớn của thịt nuôi cấy là tính 
bền vững. Loại thịt này cũng 
sạch hơn, không chứa thuốc 
kháng sinh, kim loại nặng, vi 
nhựa hoặc xâm phạm quyền 
động vật. Shiok Meats dự kiến 
bán sản phẩm đầu tiên là bánh 
bao chứa thịt tôm nuôi từ tế 
bào ở Singapore vào cuối năm 

nay và đang lên kế hoạch mở 
rộng sang Hong Kong, Ấn Độ và 
Australia. Tế bào gốc được lấy 
từ tôm nuôi không dùng kháng 
sinh ở địa phương.

Sriram cho biết bước tiếp 
theo là giảm chi phí. Hiện nay, giá 
thành để sản xuất một kilogram 
tôm là 5.000 USD. Với sự đầu tư 
lớn hơn vào nghiên cứu và phát 
triển, công ty hướng đến giảm 
chi phí xuống còn 50 USD một 
kilogram.

Nguồn: Vnexpress.net
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tuy NhiêN, ở việt Nam hiệN Nay, có thể Nói thị 
trườNg kh&cN là thị trườNg phát triểN chậm 
Nhất So với các thị trườNg hàNg hóa và dịch 
vụ khác. có thể thấy Sự phát triểN còN hạN 
chế của thị trườNg kh&cN việt Nam thể hiệN ở 
một Số đặc điểm Sau.

PHáT TRIểN THỊ TRƯỜNG KH&CN - 
KHâu yếu CủA 4.0 TạI vIỆT NAm

Thứ nhất, nguồn cung thị 
trường KH&CN phụ thuộc vào kỹ 
năng, trình độ  nhân lực vẫn còn 
hạn chế.

Số nhà chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao, bậc trung của Việt Nam 
còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
tổng số lao động, mức độ cải 
thiện không nhiều qua các năm. 
Tỷ trọng chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao chiếm khoảng 7,2% lao 
động năm 2017.

Hiện cả nước có 1.629 tổ chức 
nghiên cứu khoa học công lập 
với 141.000 người; 1.961 tổ chức 
nghiên cứu khoa học ngoài công 
lập sử dụng hơn 23.000 người lao 
động.

Mặc dù Việt Nam có quy 
mô nhân lực đông, có sức khoẻ 
nhưng thiếu kỹ năng và năng lực 
đổi mới sáng tạo. Đây là điểm bất 
lợi của lao động Việt Nam để  hội 
nhập với lao động thế giới. Theo 

đánh giá của WEF năm 2019, kỹ 
năng kỹ thuật số của người Việt 
Nam được đánh giá ở mức điểm 
3,8 trên thang điểm 7 (xếp hạng 
97), kỹ năng phản biện trong 
giảng dạy chỉ ở mức 3 điểm trên 
thang điểm 7 xếp hạng 106 trên 
141 nền kinh tế).

Số doanh nghiệp tham 
gia nghiên cứu trong lĩnh vực 
KH&CN hiện nay chiếm tỷ trọng 
gần 9%, tỷ trọng này có khuynh 

Chuyển giao Công nghệ
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Chuyển giao Công nghệChuyển giao Công nghệ

hướng gia tăng, tuy nhiên tỷ 
trọng doanh nghiệp làm việc 
trực tiếp liên quan đến nghiên 
cứu khoa học và phát triển chỉ 
khoảng 351 doanh nghiệp, con 
số quá ít so với quy mô trên 560 
nghìn doanh nghiệp đang hoạt 
động có kết quả kinh doanh tại 
Việt Nam hiện nay.

Thứ hai, sự phát triển thị trường 
KH&CN phụ thuộc vào chi cho hoạt 
động đổi mới sáng tạo thông qua 
R&D.

Trong giai đoạn 2011-2015, 
tổng chi ngân sách nhà nước cho 
KH&CN  là 69.592 tỷ đồng, tương 
đương 2% tổng chi ngân sách. 
Trong đó, chi đầu tư phát triển 
là 30.799 tỷ đồng chỉ chiếm 44%, 
chi sự nghiệp là 38.793 tỷ đồng, 
chiếm 56%. Giai đoạn 2016-
2018, chi ngân sách nhà nước 
cho KH&CN được đảm bảo ở mức 
2% tổng chi ngân sách nhà nước. 
Trong đó, cơ cấu chi đầu tư phát 
triển/kinh phí sự nghiệp KH&CN 
vẫn theo tỷ lệ 40/60.

Bức tranh đổi mới sáng tạo 
của Việt Nam khá mờ nhạt so với 
các nước trong khu vực khi số 
bằng phát minh sáng chế, số sáng 
chế áp dụng để thương mại hoá ở 
Việt Nam đều ở khoảng cách khá 
xa so với các nước. Nguyên nhân 
có thể lý giải, mức chi cho các 
hoạt động R&D ở Việt Nam phụ 

thuộc vào vai trò của nhà nước, 
hầu như thiếu bàn tay của khu 
vực tư nhân ở thị trường KH&CN.

Trong khi đó chi cho hoạt 
động R&D trong tương quan của 
Việt Nam năm 2018 chỉ 0,4% GDP 
so với con số 3,3% GDP của Nhật 
Bản, 2,2% GDP của Singapore, 
2,1% GDP của Trung Quốc. Tại 
Hàn Quốc, chi cho hoạt động R&D 
hiện nay chiếm đến 4,2% GDP, số 
bằng được áp dụng thương hiệu 
vượt cả Nhật Bản với 4378 sáng 
chế/ triệu dân, thu nhập bình 
quân đầu người đạt 29.891 USD 
(năm 2018).

Do vậy đối với Việt Nam việc 
huy động sự tham gia của khu 
vực tư nhân trong chi cho hoạt 
động R&D là hết sức cần thiết 
trong bối cảnh 4.0.

Thứ ba, cầu sản phẩm thị 
trường KH&CN còn khá sơ khai.

Thị trường KH&CN 4.0 còn 
phụ thuộc vào cầu thị trường, tuy 
nhiên tại Việt Nam, cầu thị trường 
còn phát triển khá sơ khai do cơ 
chế thị trường chưa hoàn thiện, 
mức độ hội nhập quốc tế của 
phần lớn doanh nghiệp chưa cao, 
chưa thực sự đối đầu với cạnh 
tranh gay gắt nên mức cầu sản 
phẩm KH&CN còn thấp.

Thứ tư, cấu trúc ngành nghề 
của các doanh nghiệp Việt Nam 
chậm chuyển đổi sang 4.0.

Sự phát triển manh mún, nhỏ 
lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam 
và cấu trúc ngành nghề hiện nay 
các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 
khó có cơ hội chen chân tham 
gia vào những ngành nghề do 4.0 
đem lại.

Thách thức đối với Việt Nam 
sẽ rơi vào chính bẫy lợi thế nhân 
công giá rẻ và phát triển các lợi 
thế trước mắt để phát triển các 
ngành nghề thuộc các lĩnh vực 
truyền thống so với các ngành 
thuộc 4.0 rủi ro cao. Hơn nữa, rào 
cản về bí quyết công nghệ đối với 
các nước đi sau khiến họ không 
thể chen chân để phát triển các 
ngành nghề có công nghệ mới 
trong điều kiện các nước này 
không thể tự nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cho chính mình.

Thứ năm, các định chế trung 
gian trên thị trường KH&CN hoạt 
động thiếu bài bản, quy mô nhỏ lẻ 
không kết nối được cung- cầu thị 
trường. Một ví dụ, hiện nay các hội 
chợ triễn lãm gian hàng KH&CN 
diễn ra nghèo nàn về hình thức 
tổ chức, thu hút ít doanh nghiệp, 
trường, viện nghiên cứu tham gia. 
(Còn tiếp)

Nguồn: PGS.TS Nguyễn 
Chí Hải - ThS. Phạm Mỹ Duyên 
(Trường Đại học Kinh tế - Luật 

(ĐHQG TP.HCM))
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Chuyển giao Công nghệ

truNg tâm chuyểN giao  
côNg Nghệ troNg việN, trườNg: 

Để Đi vào thực chất?

NhữNg chíNh Sách về chuyểN giao 
côNg Nghệ troNg trườNg/việN  
cầN tập truNg vào việc hìNh thàNh 
mô hìNh truNg tâm chuyểN giao côNg 
Nghệ (tto) tốt để Nó có thể thực hiệN 
được đầy đủ chức NăNg của mìNh...

Những thất bại trong quá 
khứ của một số trung tâm 
chuyển giao công nghệ 
(TTO) tại một số trường đại 

học cho thấy, để tránh đi vào vết 

xe đổ đó, những chính sách về 

chuyển giao công nghệ trong 

trường/viện cần tập trung vào 

việc hình thành mô hình TTO tốt 

để nó có thể thực hiện được đầy 

đủ chức năng của mình. 

Do quá trình đó sẽ diễn ra 

trong khoảng thời gian dài nên 

cần có sự kiên nhẫn của các nhà 

quản lý.

NhữNg TTO bị “bỏ QuêN”

Không phải ở thời điểm này, 

khi các hoạt động chuyển giao 

công nghệ được nhắc đến một 

cách rầm rộ ở nhiều viện, trường 

như Đại học Bách khoa Hà Nội, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam... thì 

các trung tâm chuyển giao công 

nghệ mới được hình thành. Trên 

thực tế, ngay từ đầu những năm 

2000, một số viện, trường ở Việt 

Nam như Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam, Đại học Dược Hà Nội,... 

đã thành lập trung tâm chuyển 

giao công nghệ (TTO). Trao đổi 

bên lề 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)” (diễn ra từ ngày 28 đến 

31/10/2019), PGS.TS. Phan Tiến 

Một dây chuyền sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ ở  
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – một trong những trung tâm chuyển giao công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

20 

Dũng, Phó trưởng Ban Ứng dụng 
và Triển khai công nghệ (Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam) đã nhìn 
nhận lại quá trình này và nhận 
xét, “so với tiến trình của các quốc 
gia khác trên thế giới như Mỹ bắt 
đầu thành lập TTO từ những năm 
1980, Singapore từ những năm 
1990 và đầu 2000 như Brazil,... 
thì chúng ta cũng không bị chậm 
quá so với thế giới”.

    Tuy sớm có TTO nhưng đáng 
buồn là khi đó, các TTO đều ở 
cảnh hoạt động không hiệu quả 
hoặc không đúng chức năng. Đó 
là câu chuyện ở trường đại học 
Dược Hà Nội, một ngôi trường có 
nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về 
các hoạt chất, các loại dược liệu 
có khả năng chuyển thành các 
loại thuốc, thực phẩm chức năng. 
PGS.TS. Đỗ Quyên, trưởng phòng 
Quản lý khoa học của trường cho 
biết, trước đây ban giám hiệu đã 
thành lập một trung tâm có chức 
năng tương tự TTO nhưng “mục 
đích là tiếp nhận kinh phí cho 
các đề tài nghiên cứu theo quy 
định lúc đó chứ không phải để 
thực hiện nhiệm vụ chuyển giao”. 
Công việc mà trung tâm thực hiện 
không rõ ràng nên “khi không còn 
áp dụng quy định về tiếp nhận 
kinh phí nữa nên trường đã quyết 
định đóng cửa trung tâm dù việc 
có được một trung tâm như vậy 
không hề dễ dàng”, chị cho biết.

Tình cảnh đó cũng lặp lại 
tại một cơ sở lớn hàng đầu về 
KH&CN ở Việt Nam như Viện Hàn 
lâm KH&CN. “Trung tâm nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ 
của Viện vẫn chủ yếu tập trung 
vào phần… nghiên cứu là chính 
còn phần chuyển giao vẫn còn 

hạn chế”, PGS.TS. Phan Tiến Dũng 
cho biết.

Vậy đâu là nguyên nhân chính 
khiến khiến các TTO vẫn còn loay 
hoay và không thực hiện đúng 
mục tiêu như được kỳ vọng? “Là 
do lúc đó mọi người còn chưa 
có kinh nghiệm trong hoạt động 
chuyển giao công nghệ, hơn 
nữa chưa có được những chính 
sách hướng dẫn cụ thể như bây 
giờ nên các viện, trường chưa 
biết cách làm như thế nào”, PGS.
TS. Đỗ Quyên nói. Chị muốn so 
sánh cái thời còn mò mẫm chưa 
biết làm gì, chưa biết hỏi ai về 
các vấn đề liên quan đến chuyển 
giao công nghệ với thời điểm 
hiện tại, khi những người quan 
tâm đến chuyển giao như chị và 
đồng nghiệp được Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ KH&CN) hướng dẫn, được 
tham gia các khóa học hướng 
dẫn và được các chuyên gia nước 
ngoài hướng dẫn, trao đổi kinh 
nghiệm tại các hội thảo như hội 
thảo về quản trị tài sản trí tuệ cho 
các viện trường trong khuôn khổ 
dự án EIE do Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (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 
phối hợp tổ chức.

Mặt khác, các quy định về tổ 
chức của các TTO vẫn còn chưa 
rõ ràng: ai là người quản lý, nhân 
lực của TTO là công chức hay viên 
chức, nguồn kinh phí đầu tư ở 
đâu, quy trình hoạt động của nó 
ra sao.... Đây không phải là vấn 
đề của riêng Việt Nam bởi với các 
quốc gia mới bắt đầu phát triển 
các TTO đều rơi vào trường hợp 
này. “Ở Đại học Cornell, chúng tôi 

đã từng tranh cãi TTO sẽ thuộc 
sự quản lý phó hiệu trưởng về 
tài chính hay chịu sự quản lý 
của phó hiệu trưởng về nghiên 
cứu. Có người cho rằng phó hiệu 
trưởng tài chính chịu trách nhiệm 
về các hoạt động đầu tư nên sẽ 
phù hợp hơn. Sau một khoảng 
thời gian dài tranh cãi, cuối cùng 
TTO cũng được đặt dưới sự quản 
lý của phó hiệu trưởng phụ trách 
nghiên cứu vì việc tạo doanh thu 
tuy quan trọng nhưng chỉ là một 
phần, nghiên cứu mới là vấn đề 
chính cần quan tâm”, ông Richard 
S. Cahoon, cựu Giám đốc TTO của 
Đại học Cornell kể lại quá trình 
loay hoay lúc mới thành lập TTO 
ở trường, đồng thời đưa nhận xét, 
“nếu không phân định rạch ròi về 
thẩm quyền giữa TTO với viện, 
trường thì có thể dẫn đến rất 
nhiều vấn đề khúc mắc sau này”.

CầN mộT Quá TrìNh 
“ươm TạO”

Trong bối cảnh mới, khi hoạt 
động nghiên cứu của các viện,  
trường đã gia tăng rất nhiều so 
với trước đây và các nhà nghiên 
cứu cũng có ý thức nhiều hơn 
trong vấn đề chuyển kết quả 
nghiên cứu thành sản phẩm công 
nghệ, vai trò của các TTO đã được 
nhìn nhận lại. Vậy để tránh rơi vào 
vết xe cũ, các TTO cần được hoạt 
động như thế nào. Với tư cách là 
một chuyên gia tư vấn chuyển 
giao công nghệ và từng tham gia 
thành lập TTO đầu tiên ở Brazil, 
bà Elizabeth Ritter – một diễn giả 
tại hội thảo, cho rằng các chính 
sách của nhà nước là điều cần 
thiết để thúc đẩy các viện, trường 
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thành lập TTO nhưng “nếu chỉ có 
mỗi chính sách vĩ mô thì chẳng 
làm được gì. Điều quan trọng là 
cần đào tạo nhân lực đủ khả năng 
điều hành TTO và có hướng dẫn 
cụ thể về việc xây dựng TTO”.

Việc đầu tư xây dựng các TTO 
cần một quá trình dài. Ở những 
quốc gia có nền công nghiệp 
phát triển và dẫn đầu trong xây 
dựng hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo như Mỹ, Pháp,..., TTO cũng 
phải mất khoảng 10 năm để có 
thể tự hoạt động ổn định. Chính 
phủ cần ý thức điều này, nếu 
không sẽ ảnh hưởng đến việc xây 
dựng các chính sách về TTO, theo 
bà Elizabeth Ritter.

Tương tự như Việt Nam, khó 
khăn lớn nhất mà phần lớn TTO 
trên thế giới thường gặp phải giai 
đoạn đầu mới thành lập là thiếu 
nhân lực có kinh nghiệm để vận 
hành TTO. “Chúng tôi phải thực 
hiện mà không có bất cứ hiểu 
biết nào, điều này rất khó”, ông 
Cahoon nói. “Chúng tôi phải tìm 
người vừa có hiểu biết về công 
nghệ lại vừa hiểu về kinh doanh 
và làm việc toàn thời gian để vận 
hành TTO. Cũng như các bạn bây 
giờ, chúng tôi cũng phải học hỏi 
những kiến thức đầu tiên về TTO”, 
ông chia sẻ trong bài giảng về 
cách xây dựng cơ cấu tổ chức của 
TTO trong khuôn khổ hội thảo. 
Trong vòng bốn ngày, ông và các 
chuyên gia WIPO đã trình bày 
cặn kẽ về các nội dung: cách lựa 
chọn người đứng đầu TTO, cơ cấu 
tổ chức và quản trị của TTO; cách 
tiếp cận tác giả sáng chế, đánh 
giá và lựa chọn công nghệ để 
thương mại hóa; marketing công 
nghệ; tìm kiếm đối tác nhượng 

quyền tiềm năng; xây dựng thỏa 
thuận nhượng quyền, thậm chí 
những chi tiết nhỏ nhất như cách 
gọi điện thoại, gửi email cho đối 
tác, chọn bao nhiêu người đi đàm 
phán, có nên đưa nhà sáng chế 
cùng đi đàm phán hay không,… 
cũng được giải thích kỹ càng.

Các chuyên gia lưu ý, việc 
đầu tư xây dựng các TTO cần một 
quá trình dài. Ở những quốc gia 
có nền công nghiệp phát triển 
và dẫn đầu trong xây dựng hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo như 
Mỹ, Pháp,... TTO cũng phải mất 
khoảng 10 năm để có thể tự hoạt 
động ổn định, bà Ritter cho biết. 
“Chính phủ cần ý thức điều này 
bởi đôi khi họ lầm tưởng rằng chỉ 
cần có TTO là đảm bảo được hoạt 
động chuyển giao công nghệ của 
các viện, trường – điều này sẽ 
ảnh hưởng đến việc xây dựng các 
chính sách về TTO”.

Ngoài ra, quá trình đầu tư 
TTO thành công nhanh hay chậm 
còn phụ thuộc vào nhân lực khoa 
học và môi trường công nghiệp 
của mỗi nước. “Khi có nhiều nhà 
nghiên cứu mạnh, bạn đã có 
nguồn lực chính để thành lập 
TTO”, bà Ritter nhận xét. Bên cạnh 
đó, nhu cầu đổi mới và sáng tạo 
của các doanh nghiệp cũng sẽ 
ảnh hưởng đến hoạt động của 
các TTO. Điều này có thể dễ dàng 
nhận thấy ở các quốc gia như Mỹ, 
Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Singapore,... - có số lượng các nhà 
nghiên cứu cao và nhiều doanh 
nghiệp có nhu cầu đổi mới công 
nghệ nên đã tạo ra thị trường 
công nghệ với nguồn cung – cầu 
lớn.

Ở các quốc gia có nền KH&CN 
phát triển như Mỹ, Nhật Bản, 
Đức,... văn phòng chuyển giao 
công nghệ (TTO) được coi là giải 
pháp hiệu quả để thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu của các 
viện, trường. Mỗi viện, trường sẽ 
có một TTO “đồng hành” với nhà 
nghiên cứu từ “A đến Z” quá trình 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu: từ tiếp nhận sáng chế - 
đánh giá tiềm năng - nộp đơn 
bảo hộ - tìm kiếm đối tác - soạn 
thảo hợp đồng. “Phần lớn hoạt 
động chuyển giao công nghệ ở 
các viện trường trên thế giới đều 
được thực hiện thông qua TTO”, 
bà Yumiko Hamano, chuyên gia 
tư vấn về sở hữu trí tuệ ở WIPO 
cho biết.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển 
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Đẩy Mạnh hợp tác 
việt Nam - Nga phát triểN và 
chuyểN giao côNg Nghệ

vừa qua, tại thủ đô moSkva, 
việN hàN lâm quốc tế về 
khoa học hệ thốNg (maSi) 
lb Nga, trườNg đại học 
tổNg hợp côNg Nghệ hóa 
học maNg têN mENdElEEv và 
côNg ty cổ phầN tiếN bộ 
quốc tế (aic) đã tổ chức 
buổi lễ ký kết hợp tác, 
NghiêN cứu, phát triểN và 
chuyểN giao cho việt Nam 
Nhiều côNg Nghệ mới troNg 
các lĩNh vực gồm côNg 
Nghệ thôNg tiN, môi trườNg 
và y tế.

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

chuyển giao cho AIC lần này liên 
quan đến nhiều lĩnh vực thiết 
thực trong đời sống cũng như an 
ninh mạng; công nghệ viễn thám 
ứng dụng cho phân tích, dự báo 
về biến đổi khí hậu, dự báo thời 
tiết và địa chất, khoáng sản; công 
nghệ xử lý nước bẩn, nước ô 
nhiễm thành nước uống không 
cần dùng pin hay nhiên liệu; xử lý 
ô nhiễm đất...

Trong đó đáng chú ý có công 
nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong phân tích dữ liệu lớn, phục 
vụ xây dựng các chương trình 
quốc gia thông minh, thành phố 
thông minh tại Việt Nam. Đặc 
biệt là công nghệ cầm máu vết 
thương, vết mổ trong khoảng 10 
- 30 giây, không cần băng bó. Đây 
là công nghệ tiên tiến hàng đầu 

thế giới hiện nay, hỗ trợ hiệu quả 
cho công tác điều trị, khám chữa 
bệnh, xử lý vết thương tại chỗ.

Việc ký kết thỏa thuận hợp 
tác giữa MASI và AIC sẽ đẩy 
nhanh tốc độ và đưa được nhiều 
công nghệ mới của Nga đến với 
Việt Nam, trong đó có công nghệ 
thực phẩm, công nghệ xử lý môi 
trường, y tế và nhiều công nghệ 
hiện đại khác. Thỏa thuận cũng 
chi tiết hóa các nhiệm vụ cụ thể 
mà hai bên sẽ thực hiện trong 
thời gian tới, những công nghệ 
này sẽ giúp người dân Việt Nam 
có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đề cập đến quan hệ hợp tác 
với đối tác Việt Nam, Giáo sư Viện 
sĩ Aleksandr Egorov, trường Đại 
học Tổng hợp công nghệ hóa 
học mang tên Mendeleev, cho 
biết thêm hiện giữa trường và 
AIC đang có chương trình hợp 
tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau như các hệ thống 
điều khiển thông minh, xây dựng 
thành phố thông minh, Internet 
vạn vật, sử dụng dữ liệu lớn…

Để giải quyết những vấn đề 
thuộc lĩnh vực nghiên cứu đã đề 
ra đòi hỏi phải có đội ngũ các nhà 
khoa học tham gia. Giáo sư đánh 
giá sự hợp tác này đang đi đúng 
hướng và sẽ gặt hái được nhiều 
thành công, góp phần giúp 
người dân Nga cũng như người 
dân Việt Nam có cuộc sống khỏe 
mạnh hơn, tiện nghi hơn và tuổi 
thọ được nâng cao hơn.

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

Nguồn: Dương Trí  
(PV TTXVN tại LB Nga)
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Công nghệ chào bán

Nhà màNg NôNg Nghiệp 
côNg Nghệ cao NN-12.8

Nhà màng ứng dụng trong trồng trọt công nghệ cao đã được chứng thực phù hợp với khí hậu tại Việt Nam. 
Với giải pháp đồng bộ, tiến tiến từ tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công trọn gói chìa khóa trao tay. Nhà màng 
NN-12.8 với hệ thống lưới cắt nắng trong nhà và ngoài trời, hệ thống màng la phông bên trong nhà, hệ thống 
cửa sổ vách, hệ thống quạt hướng trục đối lưu không khí, hệ thống cooling pad và hệ thống bàn trồng cây di 
động. Tất cả đều được điều khiển tự động và tích hợp vào phần mềm điều khiển từ xa qua smart phone hoặc 
phần mềm trên máy tính. Giải pháp thực sự đã đem lại môi trường vi khí hậu tối ưu giúp cây sinh trưởng, phát 
triển tốt.

Thông số kỹ thuật:

- Khẩu độ (chiều rộng nhịp) : 12,80m;

- Bước cột (chiều dài bước) : 5,00m;

- Chiều cao đến máng nước : 5,00m;

- Chiều cao đỉnh mái : 8,00m;

- Nhà chịu được vận tốc gió : 120 km/h.

Ưu điểm CN/TB: Đáp ứng môi trường sống tối ưu cho cây trồng và tiết kiệm nguồn nhân lực.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Nhà Nguyễn

Địa chỉ: 56/40, đường Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

Điện thoại: 02835926779; Fax: 02835926779

Email: sales@nhanguyen.vn; Website: www.nhanguyen.vn

mailto:sales@nhanguyen.vn
http://www.nhanguyen.vn
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Chuyển giao Công nghệChuyển giao Công nghệ

hệ thốNg kiểm soát Vi khí hậu  
Và tưới diNh dưỡNg - hortimax

Thông tin chung:

Hệ thống cho phép:
- Lấy và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị 

không phải là HortiMax
- Các tính năng và khả năng tối ưu bậc 

nhất
- Khả năng lưu dữ liệu lên đến 10 năm
- Dữ liệu ở định dạng bảng
- Đồ thị với các số liệu thống kê tự 

động
- Quản lý người dùng
- Trao đổi dữ liệu với bên ngoài
- Phần mềm vận hành được sử dụng 

sớm nhất cho các bộ điều khiển nhà 
màng- Sử dụng desktop

- Thiết lập tùy chỉnh
- Nhiều màn hình
- Bảng điều khiển của người dùng có 

các khung nhìn biều tượng
 Hệ thống bao gồm:
- Bộ điều khiển vi khí hậu;
- Trạm khí tượng;
- Bộ cảm biến vi khí hậu trong nhà;
- Hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ điều khiển tưới châm phân tự động, …
- Phần mềm thích ứng.
Thông số kỹ thuật:
HortiMax Synopta có thể hỗ trợ trong mọi khía cạnh trong quá trình hoạt động và được tùy chỉnh theo 

các yêu cầu tỉ mỉ. Và nếu cần thay đổi, Synopta dễ dàng được nâng cấp hoặc sửa đổi. Nhiều bộ điều khiển 
có thể được kết nối với các phần mềm, bao gồm:

Máy tính xử lý, như HortiMax MultiMa và HortiMax CX600, cho phép kiểm soát thời tiết, nước và thiết bị 
năng lượng từ một chỗ.

Bộ điều khiển vi khí hậu, như HortiMax Clima 300.
Bộ điều khiển tưới phân, như các HortiMax Aqua CX300;
Các đơn vị tưới phân, như dòng sản phẩm HortiMax FertiMix;
Thiết bị giám sát, như HortiMax ProDrain hoặc HortiMax CropView;
Hệ thống khử trùng nước, như HortiMax VitaLite CXL.
 Ưu điểm CN/TB: Đáp ứng môi trường sống tối ưu cho cây trồng và tiết kiệm nguồn nhân lực.
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Nhà Nguyễn
Địa chỉ: 56/40, đường Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
Điện thoại: 02835926779; Fax: 02835926779; 
Email: sales@nhanguyen.vn; Website: www.nhanguyen.vn

mailto:sales@nhanguyen.vn
http://www.nhanguyen.vn
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Chuyển giao Công nghệ

hệ thốNg bắN Và xác địNh điểm chạm 
trêN bia ViNashoot

VINASHOOT được biết đến là hệ thống các thiết bị phần cứng và phần mềm phục vụ thao trường bắn 
đạn thật. Hệ thống giúp huấn luyện và kiểm tra các kỹ năng cần thiết của người lính như khả năng phát 
hiện và tiêu diệt mục tiêu bộ binh, tăng thiết giáp. Lĩnh vực ứng dụng bao gồm:

- Huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật cấp trung đoàn bộ binh VNS-F75

- Kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tăng thiết giáp VNS-T125

- Huấn luyện lực lượng bắn tỉa với độ chính xác cao.

- Hiệu chuẩn tất cả các loại súng.

Hệ thống cơ bản có:

- Máy bia: Nâng hạ bia theo yêu cầu (có thể thay bằng khu kẹp bia cố định)

- Hệ cảm biên: Hệ các cảm bia gắn với máy bia, đặt dưới bia để ghi nhận tín hiệu đạn bay qua.

- Máy tính và phần mềm trung tâm: Hiển thị và điều khiển toàn bộ thao trường.

- Hệ thống sử dụng điện 12 VDC hoặc 220 VAC

- Trọng lượng thiết bị là 12 kg tách thành 02 khối

- Làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và mọi địa hình.

- Kích thước:

+ Hệ cảm biến: DxRxC: 800 x 250 x 70 mm

+ Máy bia: Dx R XC : 400 x200 x 150 mm

- Máy tính cấu hình: RAM 4GB ; 64GB HDD ; Window 7 OS được đóng gói trong vali quân sự.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH YSMART

Địa chỉ : #1104, Tòa nhà C5, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại : 0827606999; Fax : 02462871707

Email : vinashoots@gmail.com; Website : www.vinashoot.com

mailto:vinashoots@gmail.com
http://www.vinashoot.com
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thiết bị hiệu chỉNh súNg  
ViNashoot-calib

Hệ thống gồm các thiết bị phần cứng và phần mềm dựa trên khả năng tính toán tọa độ điểm chạm tức 
thời tự động trên bia. Từ đó tính toán các tham số để hiệu chỉnh các loại súng bộ binh như: AK, CKD, Đại 
liên, Trung liên và một số súng khác trang bị trên xe bộ binh BMP và xe tăng.

Các thiết bị đươc bố trí đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với điều kiện thao trường bãi bắn giúp nhanh chóng 
triển khai. Việc chỉnh súng và kiểm tra chất lượng súng trở nên dễ dàng , nhanh chóng, tiết kiệm và độ 
chính xác cao. 

ưu điểm CN/Tb:

- Hiệu chỉnh súng nhanh, đơn giản, an toàn và tiết kiệm đạn.

- Cho độ chính xác cao, không phụ thuộc vào người ngắm bắn.

- Cơ động trong mọi điều kiện triển khai thời tiết, địa hình.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH YSMART

Địa chỉ : #1104, Tòa nhà C5, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại : 0827606999;  Fax : 02462871707

Email : vinashoots@gmail.com; Website : www.vinashoot.com

mailto:vinashoots@gmail.com
http://www.vinashoot.com
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máy chiết rót chất lỏNg báN tự độNg
Máy chiết rót bán tự động hoạt động dựa trên phương pháp rót theo thời gian, hệ thống điều khiển với 

màn hình kết nối HDMI, cài đặt chế độ rót tự động, công suất trung bình, rót và định lượng tốc độ rót cho 
tất cả các loại. Kích cỡ sản phẩm có thể đa dạng theo dung tích.

Thông số kỹ thuật: 
- Thể tích rót: 5 - 60ml, 30 - 150ml, 100 - 500ml, 500 - 1000ml
- Công suất: 10 - 20 chai/ phút (Tùy thuộc vào vật liệu và người vận hành)
- Kích thước máy: D460 x R500 x C1232mm
- Khối lượng máy: 185kg
- Nguồn điện: 220v - 50hz - 1ph
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH New Diamond machinery
Địa chỉ : 24-26 Đường số 5, Khu dân cư Bình Thời, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 39620009; Email: newdiamond@vnn.vn
Website : newdiamond.com.vn

mailto:newdiamond@vnn.vn
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máy đóNg gói châN khôNg  
dạNg đai tự độNg

Máy đóng gói chân không dạng đai tự động được sử dụng để đóng gói: 

-  Thịt tươi, hải sản, rau ngâm, nông sản, thảo mộc, bột, gia vị, bột đậu và thực phẩm chế biến sẵn ... 
- Linh kiện điện tử, sản phẩm phần cứng, dụng cụ y tế, thuốc...
- Máy chỉ cần một người để có thể điều khiển.
- Băng chuyền tự động từ khu vực tải vào khoang đóng gói để tiết kiệm thời gian hơn.
- Băng chuyền được thiế kế dễ dàng tháo dỡ và thay đổi.
- Thiết kế vệ sinh, dễ lau chùi.
-  Dựa trên các nhu cầu khác nhau từ các loại sản phẩm, máy cũng có thể được sử dụng với bể co, bể 

nhúng hoặc thiết bị sấy khô...
- Đóng gói, làm co và sấy khô cùng một lúc. 
- Giảm thiểu các thao tác thủ công.
Thông số kỹ thuật:

Model J-V032SCA

Kích thước máy 2541 x 1111 x 1889 mm

Kíc thước khoang 1050 x 860 x 260 mm

Chiều dài đóng gói 800 mm x 2

ưu điểm CN/Tb:
- Thiết kế hợp vệ sinh, dễ chùi rửa.
- Hệ thống cắt áp dụng cho túi co
- Hệ thống điều khiển máy vi tính & hộp điện không thấm nước
- Hệ thống điều khiển máy vi tính vận hàn đơn giản với nhiều tùy chọn cài đặt chương trình
- Áp dụng cho các nhà máy sản xuất hàng loạt khác nhau.
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH New Diamond machinery
Địa chỉ: 24-26 Đường số 5, Khu dân cư Bình Thời, Phường 8, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39620009
Email: newdiamond@vnn.vn; Website: newdiamond.com.vn

mailto:newdiamond@vnn.vn
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Nồi hấp tiệt trùNg hV 85

- Dung tích : 85 lít

- Kích thước buồng : 420Φx615D

- Kích thước thiết bị : 660x1000x650 mm

- Vật liệu lồng hấp : Thép không gỉ

- Nhiệt độ hiển thị : 50C - 1350C

- Nhiệt độ tuyệt trùng : 1050C - 1350C

- Nhiệt độ ủ ấm : 450C - 650C

- Nhiệt độ làm tan agar: 600C- 1000C

- Áp suất tối đa: 0.26 Mpa

- Đồng hồ đo áp: 0 tới 0.4Mpa

- Thời gian cài đặt tiệt trùng: 1 phút - 250 phút

- Thời gian hoạt động theo chu trình tự động từ 1 đến 7 ngày

- Công suất tiêu thụ: 4.0 kW

- Khối lượng nồi hấp: 71 kg

- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thiết Bị KHKT Mỹ Thành

Địa chỉ: 445 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM

Điện thoại: 0704479904; Fax: (028) 38644461

Email: phuong@hcm.mythanh.com; Website: https://mythanh.com/

mailto:phuong@hcm.mythanh.com
https://mythanh.com/
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hệ thốNg Nuôi cấy tế bào huyềN phù
Thông tin chung:

Là hệ thống nuôi cấy tế bào huyền phù tối ưu cho phòng thí nghiệm tế bào 

• Hệ thống CELLSPIN có thể được đặt trong tủ ấm CO2.

•  Bảng điều khiển được nối với hệ thống thông qua dây cáp nên có thể để bên ngoài tủ ấm, do đó 
không bị hơi ẩm trong tủ làm hỏng.

• Có thể sử bộ chuyển đổi cho các flask

• Bộ nuôi cấy CELLSPIN cho phép điều chỉnh tinh tốc độ tốc độ khuấy và thời gian tạm ngừng.

• Tốc độ khuấy: 5-75 rpm, bước điều chỉnh 2.5 rpm (từ 5-40 rpm) và 5rpm ( từ 40-75rpm).

• Được thiết kế để tăng tối đa thể tích bề mặt để đảm bảo lượng oxy yêu cầu.

•  Cơ chế khuấy độc đáo dựa trên 2 cánh khuấy đảm bảo lực cắt thấp mà vẫn duy trì tốc độ khuấy trộn 
tối ưu.

• Có khả năng hạn chế giải phóng và truyền nhiệt tới các tế bào nuôi cấy.

• Thích hợp với các tế bào nhạy cảm và cho năng suất cao.

•  Có thể chứa đến bốn bình nuôi cấy phụ thuộc vào kích thước của bình.Cellspin có thể dùng cho các 
flask có thể tích như sau: 100 ml, 250 ml, 500 ml và 1000 ml.

ưu điểm CN/TB:
Chất lượng và giá thành cạnh tranh;
Phù hợp với mọi quy mô tại các đơn vị;
Xuất xứ: TB-CN ở ngoài nước;
Đặc tính của sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và được chấp thuận cao.
Đơn vị chào bán: 
Văn phòng Đại diện Công ty TNHH B.C.E Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: P10.4, Căn 2, Lầu 12, Tòa nhà Sông Đà Tower, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9,Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6290 5623; Fax: (08) 6290 5622
Email: sales17@bcevietnam.com.vn; Website: www.bcevietnam.com.vn

mailto:sales17@bcevietnam.com.vn
http://www.bcevietnam.com.vn
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máy li tâm túi máu
Thông tin chung: 

Là một dòng ly tâm mới nhất của Beckman Coulter, J6-MI được tích hợp rất nhiều tính năng của dòng 
ly tâm công suất lớn để trở thành một công cụ không thể thiết trong việc ly tâm tách các thành phần máu 
cũng như cho một số ứng dụng khác.

Rotor ARIES chỉ có ở Beckman Coulter với khả năng tự động cân bằng (self-balancing), cho phép người 
sử dụng có thể tải các mẫu mất cân bằng tới 100g mà không phải dừng máy. Với dòng rotor ARIES, người 
sử dụng được đảm bảo tuyệt đối về sự an toàn cho bản thân, cho mẫu ly tâm, ngoài ra tăng sự thuận lợi 
cho người sử dụng với các mẫu chỉ ước lượng bằng cảm quan (ví dụ như ly tâm các túi máu) mà không cần 
phải cân bằng trước khi ly tâm. Rotor ARIES Self-Balancing cho phép tải tới 6 ống x 1L, 6 túi máu (loại 550 
mL) hay nhiều loại ống/bình khác với lực ly tâm tới 5.020 xg.

Đơn vị chào bán: 

Văn phòng Đại diện Công ty TNHH B.C.E Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P10.4, Căn 2, Lầu 12, Tòa nhà Sông Đà Tower, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9,Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6290 5623; Fax: (08) 6290 5622

Email: sales17@bcevietnam.com.vn; Website: www.bcevietnam.com.vn

mailto:sales17@bcevietnam.com.vn
http://www.bcevietnam.com.vn
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Tìm mua máy nước cấT  
2 lần HamilTon

Tôi đang muốn tìm mua Máy nước cất 2 lần Hamilton, đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi 
theo thông số kỹ thuật như sau:

- Công suất: 4 lít/h

- Thanh đốt silicat, 04 chiếc

- Công suất tiêu thụ: 4 x 1.5kW

- Chỉ tiêu đầu ra:

+ Độ pH: 5.5 – 6.5

+ Độ dẫn điện: < 1.5 mS/cm

+ Nhiệt độ: < 350C

+ Điện trở suất: 0.66 megOhm-cm

+ Không chứa khí nhiệt dẻo

- Van kiểm soát nước, cảm biến bảo vệ quá nhiệt.

- Hệ thống bình đun, sinh hàn bằng thuỷ tinh Borosilicate.

- Kích thước: 400 x 590 x 340 mm

- Áp suất: 2 x 13 amp

- Áp suất cung cấp tối thiểu: 5 psi

- Nguồn điện: 220V, 50Hz

- Trọng lượng: 20 kg

- Có hộp bảo vệ máy

- Tự động ngừng khi: quá nhiệt, mất nước, mất điện

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

mailto:minhdong116@gmail.com
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Công nghệ tìm mua Tìm mua PHần mềm quản lý nHân sự, 
điều động, crewcard THuyền viên

Tôi đang có nhu cầu tìm mua Phần mềm quản lý nhân sự, điều động, crewcard thuyền viên, đề nghị quý 
công ty cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về phần mềm theo địa chỉ dưới đây:

Người tìm mua: 
Đoàn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Việt nam
Điện thoại: 081 959 3134
Email: tapdoanctm9@gmail.com

Tìm mua dây cHuyền sản xuấT mì gói
Công ty thực phẩm Gia Phát chúng tôi đang tìm mua dây chuyền sản xuất mì gói, đề nghị quý công ty 

cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các thông số kỹ thuật, giá cả và phương thức chuyển giao dây chuyền trên 
theo địa chỉ sau:

Người tìm mua: 

Nguyễn Hoàng Nam; Công ty thực phẩm Gia Phát

Địa chỉ: CN08 - 1 KCN Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: +84.3 8726796, Fax: +84.32003698, +84.32005286

Email: info@highfood.com.vn, highfoodhanoi@gmail.com

Website: highfood.com.vn
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Tìm kiếm Tuabin gió Trục đứng với  
Hệ THống Tăng áP và điều cHỉnH  

dùng cHo gió cực lớn
Công ty chúng tôi đang 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 thiết bị với tính năng như trên, liên hệ với 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

mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto: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

mailto:thuylm@thinhlonggroup.com

