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CHƯơNG TRìNH HàNH độNG CủA Bộ KH&CN 2020: 
TIếp TụC đẩy mạNH HOạT độNG 

Hỗ TRợ dOANH NGHIỆp

tin tỨC & SỰ Kiện

Vấn đề nâng cao năng suất  
chất lượng, cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia tiếp tục được 
Bộ kh&cn đưa Vào chương trình 
hành động năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và  Công nghệ  (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh mới đây 
đã ký ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị 
quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2020 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2020 (Nghị 
quyết 01) và Nghị quyết số 02/
NQ-CP ngày 01/01/2020 của 
Chính phủ về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2020 (Nghị 
quyết 02).

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 
02, Bộ KH&CN tập trung vào các 
nhiệm vụ và giải pháp trọng yếu, 
trong đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng và sức cạnh tranh của 
sản phẩm, hàng hóa gắn với đổi 
mới sáng tạo và phát triển, ứng 
dụng khoa học công nghệ hiện 
đại; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020. Cụ thể:

nâng Cao năng Suất, 
Chất Lượng gắn với đổi 
Mới Sáng tạo

Phát triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo quốc gia, thành lập các 

trung tâm nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ (R&D), 

trung tâm đổi mới sáng tạo ở Việt 

Nam, định hướng phát triển, mở 

rộng mạng lưới các trung tâm đổi 

mới sáng tạo của Việt Nam.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp để bảo đảm lấy 

doanh nghiệp làm trung tâm của 

phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. Xây dựng 

và triển khai các giải pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực 

hấp thụ, làm chủ công nghệ, đổi 

mới công nghệ; kiểm soát chặt 

chẽ việc nhập khẩu công nghệ, 

nhất là công nghệ đã qua sử 

dụng, khuyến khích nhập khẩu 

công nghệ cao.

Hoàn thiện hành lang pháp lý 

phát triển toàn diện hệ sinh thái 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh. 
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khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia, kết nối các mạng lưới 
đổi mới sáng tạo trong và ngoài 
nước, ưu tiên kết nối với các nhà 
khoa học, chuyên gia Việt Nam ở 
nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo có điều kiện 
thuận lợi thâm nhập thị trường.

Thực thi có hiệu quả chính 
sách đào tạo, thu hút và trọng 
dụng cán bộ KH&CN từ các nguồn 
sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa 
học trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà 
khoa học uy tín ở nước ngoài.

Phát triển thị trường KH&CN, 
phát triển thị trường các sản 
phẩm, dịch vụ ứng dụng thành 
tựu KH&CN tiên tiến, kinh tế chia 
sẻ, kinh tế số... theo hướng tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp triển khai công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới.

Tái cơ cấu các Chương trình 
KH&CN Quốc gia theo hướng lấy 

doanh nghiệp làm trung tâm, 
phục vụ thiết thực các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội. Chú 
trọng nghiên cứu cơ bản, tăng 
cường hoạt động nghiên cứu 
trong lĩnh vực KHXH&NV phục vụ 
thiết thực quản lý và phát triển 
kinh tế - xã hội.

Nâng cao tiềm lực KH&CN, 
tập trung triển khai các hướng 
nghiên cứu, phát triển công 
nghệ mới, nhất là các công 
nghệ chủ chốt của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; 
xây dựng Chiến lược trí tuệ nhân 
tạo của quốc gia; xây dựng danh 
mục công nghệ chủ chốt của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Tạo điều kiện thuận 
lợi, có cơ chế chính sách đột phá 
để thu hút các dự án công nghệ 
cao. Tiếp tục triển khai mạnh 
mẽ, toàn diện Đề án “Phát triển 
Hệ tri thức Việt số hóa”.

Đẩy mạnh xây dựng CSDL 
Quốc gia về KH&CN phục vụ 
công khai, minh bạch thông 
tin về hoạt động KH&CN; tăng 
cường công tác thống kê KH&CN 
và đổi mới sáng tạo phục vụ 
thiết thực công tác quản lý và 
hoạch định chính sách; phát 
triển nguồn tin KH&CN.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát 
triển và khai thác tài sản trí tuệ 
phục vụ phát triển kinh tế và hội 
nhập kinh tế  quốc tế. Thực hiện 
hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, xác 
lập, quản lý và phát triển tài sản 
trí tuệ cho doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng hệ 
thống  tiêu chuẩn  quốc gia hài 
hòa với khu vực và quốc tế; phối 
hợp với Tổ chức năng suất châu 
Á xây dựng Kế hoạch tổng thể 
quốc gia về năng suất hướng đến 
phát triển dựa trên đổi mới sáng 
tạo; thành lập Trung tâm xuất sắc  
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về đổi mới sáng tạo thúc đẩy 
năng suất

Phát triển, Ứng dỤng 
năng Lượng nguyên tử 
vì MỤC đíCh hòa bình

Tăng cường xã hội hóa đầu 

tư cho KH&CN và đổi mới sáng 

tạo, nhất là từ doanh nghiệp. Tập 

trung thực hiện đồng bộ các giải 

pháp về kinh tế, thương mại, đầu 

tư và cải thiện môi trường kinh 

doanh để kích cầu công nghệ và 

nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu 

vực doanh nghiệp, phát huy Quỹ 

đổi mới công nghệ quốc gia và 

quỹ phát triển KH&CN của doanh 

nghiệp để hỗ trợ đổi mới công 

nghệ trong doanh nghiệp.

Tập trung ứng dụng khoa 

học, công nghệ phát triển những 

ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm 

năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; 

các ngành chế biến, chế tạo; các 

ngành công nghiệp hỗ trợ. Thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo 

hướng hiện đại, hiệu quả cao với 

quy mô phù hợp theo từng ngành 

hàng, sản phẩm và thị trường.

Khơi dậy sức sáng tạo mạnh 

mẽ trong toàn xã hội, khuyến 

khích mọi hình thức sáng tạo, tôn 

vinh khoa học, tôn vinh sáng tạo. 

Quyết liệt đổi mới mô hình tăng 

trưởng theo chiều sâu trên cơ sở 

tăng cường ứng dụng KH&CN.

Cải thiện Môi trường 
Kinh doanh, nâng Cao 
năng LỰC Cạnh tranh 
quốC gia năM 2020

Tuyên truyền, cung cấp thông 

tin về hệ thống đổi mới sáng tạo 

quốc gia; kết quả đánh giá năng 

lực đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi 

mới sáng tạo theo các bộ chỉ số 

của quốc tế.

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối 

theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng 

tạo (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ 

thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

theo đánh giá Mức độ sẵn sàng 

cho sản xuất tương lai của Diễn 

đàn Kinh tế thế giới (WEF). Chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành, 

địa phương tiếp tục tập trung cải 

thiện các chỉ số thành phần để 

cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo 

theo xếp hạng của WIPO và WEF.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 

rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, 

đơn giản hóa các điều kiện kinh 

doanh không rõ ràng, không cụ 

thể, không khả thi. Cập nhật và 

công bố, công khai các thủ tục 

hành chính liên quan đến việc 

cấp các loại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh đã được 

đơn giản hóa trong năm 2018, 

2019; công khai bảng so sánh các 

điều kiện kinh doanh trước và sau 

khi bãi bỏ, đơn giản hóa; hoàn 

thành trong tháng 01/2020. Với 

các thủ tục hành chính liên quan 

đến cấp các loại giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh được 

đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, 

thực hiện nghiêm việc công bố 

công khai theo quy định về kiểm 

soát thủ tục hành chính.

Đến hết năm 2020, thực hiện 

đầy đủ các cải cách về quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành. Hoàn 

thành rà soát, cắt giảm thực chất 

50% số mặt hàng thuộc danh 

mục mặt hàng kiểm tra chuyên 

ngành. Trong quý I năm 2020 

công bố công khai, đầy đủ trên 

Trang thông tin điện tử của Bộ về 

danh mục mã HS tương ứng kèm 

theo bảng so sánh danh mục mặt 

hàng quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành trước và sau khi cắt giảm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 

26/9/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 

hành động thúc đẩy Cơ chế một 

cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 

ASEAN, cải cách công tác kiểm 

tra chuyên ngành đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo 

thuận lợi thương mại giai đoạn 

2018-2020.

Thực thi đầy đủ trách nhiệm 

được phân công về kiểm tra 

chuyên ngành theo quy định tại 

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 của Chính phủ 

quy định thực hiện thủ tục hành 

chính theo Cơ chế một cửa quốc 

gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải 

cách công tác kiểm tra chuyên 

ngành đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu.

Tăng cường thực hiện cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bộ ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương 

thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. Rà 

soát, đề xuất dịch vụ công tích 

hợp lên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, gửi Văn phòng Chính phủ 

tổng hợp trong năm 2020.

Nguồn: Bộ KH&CN



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

6 

Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc vừa ký phê duyệt đề 
án “Kế hoạch cơ cấu lại 
ngành dịch vụ đến năm 

2020, định hướng đến năm 
2025”. Mục tiêu tổng quát của đề 
án nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ 
theo hướng nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tập trung nguồn lực 
phát triển một số ngành dịch vụ 
tiềm năng, có hàm lượng tri thức 

và  công nghệ  cao như tài chính, 
ngân hàng, logistics và vận tải, 
công nghệ thông tin và truyền 
thông, khoa học và công nghệ, 
giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, 
tăng cường xuất khẩu dịch vụ, 
giảm thâm hụt cán cân xuất nhập 
khẩu dịch vụ, hướng tới thặng dư 
trong cán cân xuất nhập khẩu dịch 
vụ, phục vụ quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của khoa 
học công nghệ, đặc biệt là công 
nghệ thông tin, đề án đặt mục 
tiêu đến năm 2025, công nghệ 
thông tin trở thành ngành kinh 
tế có tốc độ phát triển nhanh, 
bền vững, doanh thu cao, có giá 
trị xuất khẩu lớn. Việt Nam có 
khả năng chủ động trong việc 
sản xuất được các sản phẩm, giải 
pháp công nghệ thông tin, điện 

đến năm 2025 
khoa học và công nghệ  

sẽ đóng góp 40% vào  
tăng trưởng kinh tế

Việt nam đặt mục tiêu Vào năm 2025, 
thông qua yếu tố năng suất các nhân tố 
tổng hợp (tFp), hoạt động khoa học Và 
công nghệ sẽ đóng góp khoảng 40% 
Vào tăng trưởng kinh tế.

tin tỨC & SỰ Kiện

http://vietq.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c6/
http://vietq.vn/du-lich-am-thuc-sub22/
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tử, các thiết bị viễn thông quan 
trọng phục vụ cho các hoạt động 
phát triển kinh tế, xã hội tạo nền 
tảng để phát triển kinh tế tri thức, 
góp phần làm chủ các hệ thống 
thông tin, đảm bảo an toàn thông 
tin và chủ quyền quốc gia số.

Trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, thông qua yếu tố 
năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP) của hoạt động khoa học 
và công nghệ đóng góp khoảng 
40% vào tăng trưởng kinh tế vào 
mốc năm 2025.

Về tài chính - ngân hàng, 
đến năm 2020, ít nhất 12 – 15 
ngân hàng thương mại áp dụng 
Basel và đến năm 2025 tất cả 
các ngân hàng đều áp dụng tiêu 
chuẩn  này.  Đồng thời, tỷ trọng 
thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/
tổng thu nhập của các ngân hàng 
đạt 16-17%; tỷ lệ nợ xấu toàn hệ 
thống dưới 3%; ít nhất 2-3 ngân 
hàng Việt nằm trong top 100 

ngân hàng lớn nhất (về tổng tài 
sản) trong khu vực châu Á.

Trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, sau 5 năm tới, bình quân 
hàng năm đào tạo nghề cho 
khoảng 4,6 triệu người, ít nhất 
85% người học có việc làm hoặc 
có năng suất, thu nhập cao hơn 
sau đào tạo; phát triển quy mô 
và mạng lưới trường các cấp bậc 
học; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các hoạt 
động giáo dục; hội nhập quốc tế 
về giáo dục.

Về logistics và vận tải, đến 
năm 2025, tỷ trọng đóng góp của 
ngành dịch vụ logistics vào GDP 
đạt 8-10%, tốc độ tăng trưởng 
dịch vụ đạt 15-20%, tỷ lệ thuê 
ngoài dịch vụ logistics đạt 50-
60%, chi phí logistics giảm xuống 
tương đương 10-15% GDP, xếp 
hạng theo chỉ số năng lực quốc 
gia về logistics trên thế giới đạt 
thứ 50 trở lên.

Về y tế, Việt Nam phấn đấu đạt 
30 giường bệnh, 10 bác sĩ trên 1 
vạn dân vào năm 2025. Tỷ lệ tham 
gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. 
Tỷ trọng chi tiêu công cho y tế đạt 
4% GDP. Tỷ trọng chi tiêu tiền túi 
giảm còn 35% tổng chi cho y tế. 
Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế 
thảm họa không quá 2%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, 
Đề án đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu 
để thực hiện kế hoạch như tạo lập 
môi trường chung cho phát triển 
các ngành dịch vụ, phát triển hệ 
thống tổ chức tín dụng đủ năng lực 
cạnh tranh trên thị trường. Đồng 
thời, rà soát, hoàn thiện xây dựng 
hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo 
môi trường thuận lợi hỗ trợ phát 
triển bưu chính viễn thông, công 
nghệ thông tin; giáo dục đào tạo; 
du lịch...

Nguồn: vietq.vn

tin tỨC & SỰ Kiện

http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/phap-luat-c7/
http://vietq.vn/phap-luat-c7/
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Bộ khoa học Và công nghệ phê duyệt các  
đề tài nghiên cứu Về chủng mới của Virus corona

Ngày 03/02/2020, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ký Quyết định phê duyệt danh 
mục 03 nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia đột xuất 
phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng 
mới của virus Corona, giao 
trực tiếp cho 03 tổ chức chủ trì, 
khẩn trương triển khai thực 
hiện, trong vòng 01 tháng nữa 
có thể có 03 loại Bộ Kít để chủ 
động chẩn đoán, phân loại bệnh 
nCoV-2019, góp phần quan 
trọng trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh.

Theo đó, 03 đề tài nghiên 
cứu bao gồm: Nghiên 
cứu chế tạo bộ sinh phẩm 

RT-PCR và realtime RT-PCR 
phát hiện chủng mới của vi rút 
Corona 2019 (nCoV-2019) giao 
cho Học viện Quân y chủ trì, phối 
hợp với Công ty cổ phần công 
nghệ Việt Á thực hiện; Nghiên 
cứu chế tạo hệ thống phát hiện 
nhanh để sàng lọc chủng mới 

của vi rút Corona 2019 (nCoV-
2019) giao cho Công ty TNHH 
một thành viên sinh hóa Phù Sa 
– Biochem chủ trì phối hợp với 
Viện Pasteur thành phố Hồ Chí 
Minh và Trung tâm ứng dụng 
tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
Cần Thơ thực hiện; Nghiên cứu 
đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, 
vi rút bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút 
Corona 2019 (nCoV-2019) tại 
Việt Nam giao cho Viện Pasteur 
Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị có liên 
quan tổ chức thực hiện.

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ

điểM tin Kh&Cn

nga công Bố thuốc có thể điều trị  
Virus corona mới

Trong khi các nhà khoa học trên thế giới vẫn 
đang nỗ lực nghiên cứu vaccine đối phó với dịch 
viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây 
ra, Bộ Y tế Nga công bố 3 loại thuốc có thể dùng để 
điều trị cho các bệnh nhân.

Theo Reuters, 3 loại thuốc mà Bộ Y tế Nga 
tin tưởng có thể dùng để điều trị cho bệnh 
nhân nhiễm virus nCoV gồm ribavirin, 

lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b. Các thuốc 
này thường được sử dụng cho các bệnh nhân viêm 
gan, HIV và đa xơ cứng.

Bộ Y tế Nga không chỉ đưa ra khuyến nghị mà 
còn miêu tả chi tiết phác đồ điều trị đối với các bệnh 
nhân nhiễm nCoV. Bộ này cũng chỉ dẫn rằng, để 
ngăn chặn và giảm mức độ nghiêm trọng của các 
triệu chứng do virus nCoV gây ra, thuốc cần được sử 

dụng trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp xúc với người 
nhiễm bệnh. Bộ Y tế Nga cũng khuyến cáo việc giữ 
gìn vệ sinh để tránh lây nhiễm như thường xuyên 
rửa tay, đeo khẩu trang.

Nguồn: vista.gov.vn
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lần đầu tiên Việt nam tổ chức hội nghị từ 
trường trong Vũ trụ

Ngày 17/2, tại Trung tâm 
Quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE, đặt tại 
phường Ghềnh Ráng, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định), Hội Khoa học 
Gặp gỡ Việt Nam đã giới thiệu 
sự kiện khoa học đầu tiên được 
tổ chức tại Việt Nam - Hội nghị 
Từ trường trong vũ trụ 7.

Hội nghị Từ trường trong 
vũ trụ 7 được tổ chức 
tại Trung tâm Quốc 

tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành

Mục tiêu của chuỗi hội nghị 
là tạo một không gian cởi mở để 

điểM tin Kh&Cn

các nhà khoa học trình bày và thảo 
luận các kết quả và tiến bộ mới 
nhất trong các lĩnh vực nghiên 
cứu tuy có khác biệt nhưng có 
liên quan chặt chẽ thông qua từ 
trường trong vũ trụ.

Hội nghị cũng là nơi cung cấp 

cho các nhà nghiên 
cứu trẻ, thế hệ trẻ 
một bức tranh tổng 
thể về tình hình 
nghiên cứu và triển 
vọng về các lĩnh vực 
trong ngành vũ trụ 
học.

Các chuyên gia, 
nhà khoa học sẽ tập 

trung làm rõ thêm các nghiên cứu 
mới nhất về khả năng quan sát 
vũ trụ trong kỷ nguyên mới của 
loài người, có thể thay đổi các lý 
thuyết và hiểu biết cũ trước nay…

Nguồn: sggp.org.vn

Nhằm đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ ứng phó nhanh 
với dịch viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus 
corona (COVID-19) gây ra, 
ngày 20/2/2020 tại Hà Nội, Quỹ 
Đổi mới sáng tạo (VINIF), Viện 
Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) 
thuộc Tập đoàn Vingroup đã ký 
kết tài trợ cho 3 đơn vị gồm: 
Công ty TNHH MTV Vắc xin và 
Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
và Viện Đào tạo Y học dự phòng 
và Y tế công cộng.

Trong đó, Vabiotech sẽ nhận 
tài trợ 8 tỷ đồng cho dự án 
nghiên cứu: “Phát triển 

vắcxin chống lại chủng mới của 
virut corona (COVID-19) trên giá 
thể baculovirus ở quy mô phòng 
thí nghiệm”; Viện Vệ sinh Dịch tễ 

doanh nghiệp hỗ trợ các dự án  
nghiên cứu ứng phó nhanh Với coVid-19

Trung ương nhận tài trợ gần 7,5 tỷ 
đồng cho đề tài “Nghiên cứu đặc 
điểm dịch tễ và Virut bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng virut 
corona mới 2019 (2019-nCoV) tại 
Việt Nam”; Viện Đào tạo Y học dự 
phòng và Y tế công cộng nhận tài 
trợ 4 tỷ đồng với đề tài “Phát triển 
hệ thống cảnh báo sớm quốc gia 
về dịch bệnh COVID-19 toàn cầu 
nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
và xây dựng kế hoạch đáp ứng 
khẩn cấp”. Toàn bộ kinh phí tài 
trợ sẽ được các đơn vị sử dụng để 

nghiên cứu, chế tạo 
thử nghiệm vắc xin, 
xác định đặc điểm 
dịch tễ và virut của 
bệnnh viêm đường 
hô hấp cấp COVID-19, 
xây dựng mô hình 
ước tính tình hình 
dịch bệnh, dự đoán 
khả năng lây truyền, 

xác định biện pháp ứng phó cần 
thiết, đưa ra cảnh báo phù hợp.

Đây là nhiệm vụ nghiên cứu 
đột xuất được Bộ KH&CN huy 
động nguồn lực xã hội hóa thực 
hiện nhằm ngăn chặn những 
diễn biến phức tạp và đẩy lùi dịch 
bệnh do COVID-19 gây ra, góp 
phần quan trọng bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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Việt nam nhất toàn đoàn tại  
cuộc thi sáng chế quốc tế 2020

điểM tin Kh&Cn

Học sinh Việt Nam tham dự 

Cuộc thi quốc tế về sở hữu trí tuệ, 

sáng chế, đổi mới và công nghệ 

(IPITEx 2020) đã xuất sắc giành 

được 5 huy chương vàng, 5 giải 

đặc biệt, xếp hạng nhất toàn 

đoàn.

IPITEx là cuộc thi do Chính phủ 
Thái Lan tài trợ, được tổ chức 
trong chuỗi Ngày hội các nhà 

phát minh Thái Lan. Với khoảng 

1.000 phát minh tham gia, đây 

không chỉ là một sự kiện quan 

trọng ở Thái Lan, mà còn là một 
trong những cuộc thi phát minh 
lớn nhất ở châu Á.

IPITEx 2020 có hơn 1500 phát 
minh sáng chế đến từ nhiều quốc 
gia trên thế giới như Rumani, 
Canada, Anh, Singapore, Trung 
Quốc... cùng nhau tranh tài.

Đoàn Việt Nam tham gia 
IPITEx 2020 có tên gọi là Team 
RICE, gồm các học sinh từ cấp 
phổ thông cơ sở tới phổ thông 
trung học do Viện Nghiên cứu 

Khoa học Giáo dục Sáng tạo tập 
hợp và hướng dẫn cùng với các 
thầy cô giáo.

Tham dự với 5 đội thi, Team 
RICE xuất sắc đạt được 5 Huy 
chương Vàng, 3 giải đặc biệt từ 
Hiệp hội Phát minh và Sáng chế 
Indonesia INNOPA, 2 giải đặc biệt 
từ Singapore - Đạt thành tích 
chung cuộc nhất toàn đoàn. Đây là 
thành tích tốt nhất của Đoàn Việt 
Nam đạt được từ trước đến nay.

Nguồn: cesti.gov.vn

5 học sinh đoạt huy chương vàng
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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: tradepro.vn

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: tradepro.vn

SỰ Kiện SắP diễn ra 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

IMC làM Chủ Công nghệ sản xuất  
Chế phẩM sInh họC quy Mô Công nghIệp

Khó KhăN về NguồN 
NguyêN liệu côNg Nghệ 
siNh học

Theo Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) và những nghiên cứu dịch 
tễ học ở Việt Nam đều cho thấy, 
những năm gần đây, dưới tác 
động của ô nhiễm môi trường, 
sự tiến công của các chủng vi-rút, 
việc sử dụng kháng sinh, áp lực 
công việc, chế độ dinh dưỡng… 
đã gây ra một số căn bệnh như: 
tim mạch, huyết áp, đột quỵ, suy 
giảm miễn dịch, ung thư; các 
bệnh về đường tiêu hóa… Do đó, 
nhiều nước trên thế giới có nền y 
học phát triển như Mỹ, Nga, Pháp, 
Nhật Bản… đã nghiên cứu và sản 

xuất nguyên liệu từ công nghệ 
sinh học: Probiotics, enzyme, 
protein (từ vách tế bào vi khuẩn) 
để sử dụng với nhiều dạng bào 
chế khác nhau, tăng cường sức 
khỏe cho người dân.

Bởi vậy, vấn đề tự chủ nguồn 
nguyên liệu công nghệ sinh học 
có chất lượng ổn định trong nước 
là nhiệm vụ quan trọng và cấp 
thiết. Để khắc phục khó khăn về 
nguồn nguyên liệu công nghệ 
sinh học, các doanh nghiệp sản 
xuất thực TPCN thường tìm cách 
sau khi nuôi cấy vi khuẩn bao lại 
bằng các hoạt chất đặc biệt để 
vi khuẩn có thể sống sót ở môi 
trường khắc nghiệt hơn, giúp 

vi khuẩn có thể sống được khi 
xuống tới ruột non. Ngoài ra, 
nhiều doanh nghiệp cũng mua 
các chế phẩm sinh học của một 
số viện nghiên cứu nhưng số 
lượng không nhiều.

Để góp phần khắc phục các 
khó khăn trong thực tế, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã giao Công ty 
IMC thực hiện Dự án “Nghiên cứu 
phát triển và làm chủ công nghệ 
sản xuất quy mô công nghiệp một 
số chế phẩm vi sinh, enzym và 
protein”.  Dự án thuộc sự quản lý 
của Văn phòng các Chương trình 
KH&CN Quốc gia, Vụ Công nghệ 
cao và Ban Chủ nhiệm Chương 
trình Nghiên cứu, Đào tạo và xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
cao.  IMC là doanh nghiệp có thế 
mạnh về nghiên cứu, sản xuất 
thực phẩm chức năng có nguồn 
gốc thiên nhiên và là một trong 
những doanh nghiệp tiên phong 
đầu tư nghiên cứu, sản xuất TPCN 
chất lượng cao phục vụ chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng.

chủ ĐộNg NguồN 
NguyêN liệu côNg Nghệ 
siNh học

Triển khai Dự án này, IMC đã 
làm chủ công nghệ sản xuất 9 

thông qua Việc thực hiện nhiệm Vụ khoa học Và công nghệ 
(kh&cn) cấp quốc gia, công ty tnhh tư Vấn y dược quốc tế (imc) 
đã làm chủ được công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp một số 
chế phẩm Vi sinh, enzyme Và protein Với chất lượng tương đương 
Và giá thành rẻ hơn so Với sản phẩm nhập ngoại. đồng thời, tạo 
ra dịch Vụ công nghệ cao, chủ động cung cấp cho thị trường 
trong nước, tiến tới xuất khẩu các nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học Và các sản phẩm thực phẩm chức năng có chất lượng, 
phòng ngừa Và hỗ trợ điều trị Bệnh thương hiệu “made in Vietnam”.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ nhiệm Dự án báo cáo kết quả thực hiện Dự án. 

thông tin Công nghệ
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thông tin Công nghệ

nguyên liệu và 8 sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe quy mô 
công nghiệp: nghiên cứu và ứng 
dụng CNSH đặc biệt là công nghệ 
lên men, công nghệ enzym, công 
nghệ protein, công nghệ đông 
khô…; nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ chiết xuất dược liệu, 
công nghệ sản xuất cao khô, công 
nghệ bào chế các sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe có kết hợp 
nhiều thành phần nhằm cung cấp 
cho thị trường các sản phẩm có 
nguồn gốc sinh học, nguồn gốc 
tự nhiên có chất lượng ổn định, 
dùng trong điều trị và hỗ trợ điều 
trị các bệnh do suy giảm miễn 
dịch hay bệnh đường tiêu hóa như 
Deltaimnune, Immunegamma, 
probiotic,… 

Đồng thời, chủ động nguồn 
nguyên liệu trong nước, không 

phụ thuộc vào nguyên liệu nhập 
khẩu, ổn định được quá trình sản 
xuất các sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe tạo nguồn cung 
cho thị trường ổn định. IMC đã 
nghiên cứu và làm chủ quy trình 
sản xuất protein có tác dụng 
tăng miễn dịch nguyên liệu 
deltaimnune, immunegamma 
quy mô 100 kg/lô; quy trình công 
nghệ sản xuất enzym: nguyên 
liệu nattotinase quy mô 100kg/lô; 
quy trình lên men và công nghệ 
sản xuất 6 nguyên liệu vi sinh 
vật: Bacillus coagulans, Bacillus 
subtilis, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus fermentum quy mô 
200kg/lô; quy trình công nghệ 
bào chế 8 sản phẩm thực phẩm 

Một số sản phẩm là kết quả của Dự án. 

chức năng từ các nguyên liệu 
trên ở quy mô 300.000 đơn vị/lô. 
Đặc biệt, IMC đã sản xuất được 
13.728.354 đơn vị sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe có chất 
lượng ổn định, hỗ trợ điều trị và 
phòng ngừa bệnh. Tạo ra dịch vụ 
công nghệ cao, chủ động cung 
cấp cho thị trường trong nước 
tiến tới xuất khẩu các nguyên 
liệu có nguồn gốc sinh học 
deltaimnune, immunegamma, 
probiotic, nattotinase và các 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe có chất lượng, phòng 
ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh với 
thương hiệu “Made in Vietnam” 
chất lượng tương đương so với 
nhập ngoại.

Việc triển khai Dự án cũng 
đã giúp IMC xây dựng được 2 
nhà máy mới là nhà máy sản 
xuất nguyên liệu và nhà máy 
sản xuất thành phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe. Điều này giúp 
IMC hướng tới xuất khẩu nguyên 
liệu và sản phẩm thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe ra nước ngoài. Quá 
trình thực hiện dự án đã góp 
phần phát triển thương hiệu và 

doanh thu của Công ty từ năm 
2013 đạt 94 tỷ đồng lên 299 tỷ 
đồng năm 2018.

Ngoài 8 sản phẩm là nhiệm 
vụ của Dự án, IMC đã nghiên cứu 
thêm một số sản phẩm chứa 9 
nguyên liệu từ kết quả của Dự 
án, tạo việc làm và chăm lo đời 
sống cho nhân viên của công ty 
ngày một cải thiện.

  Hoạt động sản xuất thực 
phẩm chức năng tại IMC. 
 Theo các chuyên gia, Dự án thành 
công đã góp phần tạo nền tảng 
trong nghiên cứu CNSH và công 
nghệ chiết xuất, bào chế TPCN 
có chất lượng cao, phục vụ nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của cộng 
đồng; tạo thế cạnh tranh cho các 
đơn vị sản xuất TPCN, chủ động 
trong nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe; tạo 
điều kiện và động lực cho doanh 
nghiệp phát triển nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN, đặc biệt là công 
nghệ cao để sản xuất các thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông 

KH&CN
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thông tin Công nghệ

CÔNG NGHỆ sẢN xuấT IsOmAlTulOse  
Từ đƯỜNG míA

đường chức năng isomaltulose được đánh giá là 
một sự thay thế hợp lý cho đường mía (sucrose) Bởi 
rất nhiều ưu điểm như không gây sâu răng, chỉ số 
đường huyết thấp, không Bị lên men Bởi phần lớn các 
Vi khuẩn Và nấm men…

Nhằm xây dựng công nghệ 
sản xuất isomaltulose từ 
đường mía bằng chủng tái 
tổ hợp an toàn, năm 2016, 

Bộ Công Thương đã giao cho 

Viện Công nghiệp Thực phẩm 

thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

công nghệ sản xuất enzyme 

sucrose isomerase tái tổ hợp và 

ứng dụng trong công nghiệp chế 

biến isomaltulose từ đường mía”, 

thuộc Đề án Phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học trong 

lĩnh vực công nghiệp chế biến 

đến năm 2020.

Với mục tiêu tạo enzyme 

sucrose isomerase tái tổ hợp và 

ứng dụng trong chuyển hóa đường 

mía thành đường isomaltulose 
có giá trị thương mại cao phục vụ 
nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất 
khẩu, nhóm thực hiện đề tài đã 
nghiên cứu tạo các gen mã hóa 
sucrose isomerase và chủng tái tổ 
hợp sucrose isomerase; xây dựng 
quy trình công nghệ và mô hình 
thiết bị sản xuất sucrose isomerase 
tái tổ hợp với quy mô 300 l/mẻ, 
quy trình sản xuất isomaltulose từ 
đường mía và mô hình thiết bị sản 
xuất isomaltulose với quy mô 200 
kg/mẻ. Sau đó tiến hành sản xuất 
enzyme sucrose isomerase hoạt 
tính đạt 1000 U/mk và hàng trăm 
kg đường isomaltulose đạt độ tinh 
khiết trên 95%, đáp ứng các chỉ 
tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện tại, công nghệ này đã 
được chuyển giao cho Công ty 
TNHH Việt Pháp để thử nghiệm 
sản xuất siro chứa isomaltulose. 
Sản phẩm thử nghiệm chứa 
isomaltulose, mang hương vị dứa 
và vị chanh leo được sản xuất sử 
dụng các nguyên liệu gồm nước, 
isomaltulose, nước ép hoa quả, 
hương tổng hợp (chanh leo, cam), 
chất điều chỉnh acid (E330), chất 
làm dầy (E466), chất chống oxy 
hóa (E300), phẩm màu tự nhiên. 
Dịch có độ sánh vừa phải và phù 
hợp để sử dụng khi pha loãng 
2-3 lần. Sản phẩm có màu sắc và 
hương tự nhiên, có vị ngọt mát.

Nguồn: Tạp chí khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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mới đây, một nhóm 
nghiên cứu từ Đại học 
São Paulo và Đại học 
Aalto (Brazil) đã chế tạo 

thành công loại sợi dẻo nhưng 
không kém phần chắc chắn nhờ 
kết hợp chitin nanofiber (sợi nano 
ki-tin) trích xuất từ vỏ cua với 
alginate – hợp chất muối hoặc 
este của alginic acid, thường 
được dùng làm chất đông đặc 
hoặc chuyển thể sữa trong nhựa 
hoặc thức ăn, và có nhiều trong 
rong biển.

Trong chitin nanofiber và 
alginate có chứa nhiều vật liệu sinh 
học mà khi được kết hợp với nhau 
sẽ tạo thành một loại sợi rất chắc 
chắn và dẻo. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học cần phát triển một quy 
trình sản xuất không quá phức tạp 

và có khả năng mở rộng tốt.

Ở đây, nhóm muốn tạo ra loại 
sợi kết hợp được các thuộc tính 
của cả chitin (chắc khỏe, chống 
nấm và vi khuẩn) và alginate 
(rất dẻo, kết dính tốt, vốn hay 
được dùng để điều trị, làm liền 
vết thương hay thao tác với mô). 
Trong quá trình thiết kế cấu trúc 
vật liệu, nhận thấy các điện tích 
âm trong alginate bị hút về phía 
chitin, nhóm đã can thiệp để biến 
chúng thành điện tích dương. 
Bằng cách cho dung dịch alginate 
tiếp xúc với chitin nanofiber ở 
dạng huyền phù, alginate sẽ bao 
bọc xung quanh chitin nanofiber, 
tạo thành những sợi nhỏ song 
song, thẳng hàng khi kéo liên tục.

Nhóm đã khảo cứu sự khác 
biệt về nồng độ của từng thành 

phần, kích cỡ nanofiber, và những 
yếu tố khác ảnh hưởng tới thuộc 
tính hóa học lẫn tiềm năng sản 
xuất loại sợi sau cùng. Chẳng 
hạn, nhóm phát hiện thấy các 
nanofiber dài sẽ cho loại sợi chắc 
khỏe, nhưng cũng thường xuyên 
đứt đoạn hơn. Trong khi những 
sợi nanofiber ngắn lại cho ra loại 
sợi dẻo, dễ quay liên tục hơn.

Trong phòng lab, các nhà 
khoa học đã kiểm chứng được 
loại sợi làm từ chitin vỏ cua này 
chắc khỏe không kém gì vật liệu 
composite, bên cạnh việc được 
bổ sung thêm thuộc tính dẻo 
nhờ alginate. Sau thành công 
bước đầu này, nhóm sẽ tiếp tục 
làm việc với một vài điều chỉnh 
nhằm tăng cường thuộc tính cơ 
học của loại sợi mới.

sẢN xuấT sợI 
BằNG vỏ CuA và Hợp CHấT Từ RONG BIểN

sợi sinh học (BioFiBer) làm từ các nguồn nguyên liệu 
có khả năng tái sinh được chứng minh là rất hữu ích 
Với nhiều ứng dụng, như trong ngành dệt may hoặc 
sản xuất thiết Bị y tế, mô thay thế. tuy nhiên, để làm ra 
những sợi dài, liên tục như Vậy lại không hề dễ dàng.

thông tin Công nghệ
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thông tin Công nghệ

Nguồn: khoahocphattrien.vnlần đầu tiên tế Bào cơ tim nhân tạo 
được cấy vào cơ thể người

các nhà nghiên cứu tại đại học osaka, nhật Bản 
đã công Bố hoàn thành một ca cấy ghép tim 
Bằng cách đặt các tấm chứa tế Bào cơ tim làm 
Bằng Vật liệu phân hủy được Vào các khu Vực Bị 
tổn thương, thay Vì thay thế hoàn toàn trái tim 
cho Bệnh nhân.

C ác nhà khoa học sử dụng 
các tế bào gốc đa tiềm 
năng cảm ứng iSP - chế 
tạo bằng cách tái lập 

trình từ các tế bào trưởng 
thành, thường là tế bào da 
hoặc máu, trở về trạng thái đa 
tiềm năng tương tự như tế bào 
phôi. Ở trạng thái này, các tế 
bào iSP có thể trở thành bất cứ 
dạng tế bào nào con người 
mong muốn, mà trong trường 
hợp này, các nhà khoa học 
Nhật Bản đã chọn chế tạo 
thành các tế bào cơ tim.

Bệnh nhân trải qua ca phẫu 
thuật này mắc chứng thiếu 
máu cục bộ cơ tim, trong đó 
lượng máu cung cấp cho cơ tim 
không đủ, cần phải cấy ghép 
tim toàn phần. Các nhà nghiên 
cứu hy vọng các cơ tim nhân 
tạo sẽ tiết ra một loại protein 
giúp tái tạo các mạch máu mới 
và cải thiện chức năng tim của 
bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ 
được tiếp tục theo dõi trong một 
năm tới. Các nhà khoa học cũng 
lên kế hoạch thực hiện phẫu 

thuật cho 9 bệnh nhân có tình 
trạng tương tự trong vòng 3 năm 
tiếp theo.

Nếu tất cả các ca phẫu thuật 
này đều thuận lợi, cơ tim nuôi cấy 
trong phòng thí nghiệm sẽ trở 
thành một phương án thay thế 
hiệu quả cho cấy ghép tim toàn 
phần. Bởi lẽ, việc nuôi cấy tế bào 
gốc sẽ nhanh chóng hơn là tìm 
một người hiến tạng phù hợp, 
cũng như hệ miễn dịch của cơ 
thể sẽ thích ứng nhanh hơn với tế 
bào, thay vì cả một cơ quan mới.

Nguồn: khoahocphattrien.vn
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để phát triển thị trường khcn ở Việt nam trong Bối cảnh 
mới nhằm thích ứng Với cuộc cmcn 4.0, theo chúng tôi, 
cần có tập trung Vào một số giải pháp cơ Bản.

phát triển thị trường 
khoa học & công nghệ - 

khâu yếu của 4.0 tại Việt nam
(Tiếp kỳ trước)

Thứ nhất, tăng cường đầu tư 
cho hoạt động KH&CN 
tương xứng với vai trò, vị trí 
của KH&CN gắn với định 

hướng phát triển theo chiều sâu. 
Trong đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu phát triển cần tăng 
cường vai trò của khu vực doanh 
nghiệp để giảm gánh nặng ngân 
sách nhà nước, ngân sách nhà 
nước tập trung cho các mảng 
nghiên cứu cơ bản. Trong các 
hoạt động nghiên cứu, chú trọng 
nghiên cứu ứng dụng trong công 
nghệ sinh học trong lĩnh vực 

nông nghiệp để phát huy lợi thế 
so sánh của sản phẩm nông sản 
Việt Nam trên thị trường.

Thứ hai, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu 
khoa học, có chiến lược đầu tư 
đúng đắn về con người và trọng 
dụng nhân tài để phát huy tiềm 
lực con người. Thay đổi phương 
pháp dạy, học, đào tạo để phát 
huy tính sáng tạo của người 
học. Đẩy mạnh chuyển giao 
công nghệ từ nhà trường đến 
doanh nghiệp từ các dự án khởi 
nghiệp sinh viên.

Thứ ba, tăng cường tỷ lệ ứng 
dụng KH&CN vào sản xuất, phát 
triển hệ thống các vườn ươm 
công nghệ, các dự án khởi nghiệp 
sáng tạo để rút ngắn khoảng 
cách từ lý thuyết đến thực tiễn. 
Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo muốn vậy phải phát triển 
bền vững không chỉ là khẩu hiệu 
theo phong trào mà cần có môi 
trường, tổ chức hoạt động bài 
bản, thường xuyên để thúc đẩy 
sự phát triển doanh nghiệp.

Thứ tư, phát triển mạnh các 
tổ chức trung gian, môi giới trên 

Chuyển giao Công nghệ
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Chuyển giao Công nghệChuyển giao Công nghệ

thị trường KH&CN, sàn giao dịch. 
Tham gia kết nối cung cầu thị 
trường KH&CN, còn có vai trò của 
các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ 
trung gian, môi giới nhằm kết nối 
sản phẩm cung của viện nghiên 
cứu với cầu của doanh nghiệp, 
gắn tìm kiếm các giải pháp về 
công nghệ của doanh nghiệp 
với ứng dụng các phát minh của 
viện nghiên cứu, nhà trường; gắn 
đào tạo nhân tài và tuyển dụng 
của doanh nghiệp; gắn mở rộng 
nguồn vốn với đầu tư cho hoạt 
động nghiên cứu.

Do vậy cần phải phát triển 
hoạt động tư vấn KH&CN, có 
chính sách ưu đãi về  thuế suất 
giá trị gia tăng cũng như về thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với 
các hoạt động tư vấn, chuyển 
giao KH&CN.

Nhà nước cũng khuyến khích 
thành lập các trung tâm tư vấn 
KH&CN thuộc các tổ chức KH&CN 
của nhà nước nhằm giúp các tổ 
chức, cá nhân khởi nghiệp, các 
doanh nghiệp cần đầu tư, đổi 

mới công nghệ đặc biệt là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện đại hóa trung tâm thông 
tin, tư vấn hiện có của nhà nước, 
có tiêu chuẩn cụ thể về kỹ thuật, 
cơ sở vật chất, chuyên môn trong 
thiết lập mới các trung tâm thông 
tin tư vấn. Các trung tâm này phải 
có  đội ngũ chuyên gia giỏi, đủ 
khả năng tư vấn công nghệ trả lời 
được câu hỏi đầu tư cái gì, mua 
thiết bị công nghệ ở đâu, đảm 
bảo nguồn tiêu thụ khi doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ theo 
tư vấn của mình và hưởng phần 
trăm hoa hồng từ các dịch vụ đó.

Đồng thời, nhà nước cần xây 
dựng và thực hiện pháp luật về 
thông tin tư vấn đảm bảo nâng 
cao tính trách nhiệm của các tổ 
chức cung cấp thông tin, tư vấn 
về KH&CN.

Thứ năm, tăng cường hợp tác 
quốc tế về KH&CN, nhập khẩu 
công nghệ tiên tiến từ nước ngoài 
nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, 
năng cao năng lực cạnh tranh của 

sản phẩm sản xuất trong nước. 
Để thực hiện có hiệu quả giải 
pháp này, cần có sự chủ động 
từ phía các doanh nghiệp trong 
lựa chọn đầu tư, đổi mới công 
nghệ,..đồng thời các cấp quản lý 
vĩ mô cần tạo môi trường thuận 
lợi, có chính sách thông thoáng 
nhằm khuyến khích phát triển thị 
trưởng chuyển giao KH&CN giữa 
trong nước và nước ngoài.

CMCN 4.0 thực chất là sản 
phẩm của sự phát triển đỉnh cao 
của cuộc cách mạng KH&CN hiện 
đại trên thế giới. Trong tiến trình 
này, tương lai của Việt Nam sẽ 
được quyết định bởi sức mạnh 
nội sinh và năng lực thích ứng 
của dân tộc trong cuộc CMCN 4.0, 
mà động lực cho đổi mới sáng 
tạo đó chính là khả năng phát 
triển mạnh mẽ thị trường KH&CN, 
nâng cao năng lực về KH&CN, đáp 
ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

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

định hướng mới  
trong chuyển giao công nghệ  

giữa hàn Quốc và asEan

trong hội chợ chuyển giao sở hữu trí tuệ hàn quốc-
asean (ip t&t Fair 2019) tổ chức tại seoul (hàn quốc), lễ 
ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ đã diễn ra giữa 
một doanh nghiệp Vừa Và nhỏ của hàn quốc Và công 
ty xây dựng minh đức của Việt nam.

Theo hợp đồng vừa được ký 
kết, Công ty CL-Geotech của 
Hàn Quốc (sở hữu công nghệ 
đóng cọc mềm) sẽ chuyển 

giao công nghệ và thành lập liên 
doanh với Công ty Xây dựng Minh 
Đức, công ty sản xuất cọc xây dựng 
lớn thứ hai của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, đại 
diện Công ty Xây dựng Minh Đức 
cho biết phải mất tám tháng đàm 
phán và xúc tiến đầu tư, hai bên 
mới đi đến thống nhất và ký kết 
bản hợp đồng trên. Hợp đồng này 
cũng sẽ đưa ra hướng đi mới trong 
chuyển giao công nghệ giữa Hàn 
Quốc và các nước ASEAN.

Ngoài các hợp đồng thương 
mại giữa các doanh nghiệp, 

một bản ghi nhớ hợp tác (MOU) 
giữa Hiệp hội xúc tiến phát 
minh Hàn Quốc và các tổ chức 
xúc tiến phát minh tại năm 
quốc gia thành viên ASEAN, 
gồm Indonesia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam, đã được ký kết.

Ông Park Won-ju, Chủ tịch 
Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn 
Quốc, cho biết: “Hàn Quốc và 
ASEAN đã thiết lập quan hệ từ 
năm 1989. Trong 30 năm qua, 
mối quan hệ đó ngày càng chặt 
chẽ về chính trị, kinh tế và xã 
hội. Chúng tôi hy vọng sẽ mở 
rộng mối quan hệ Hàn Quốc-
ASEAN sang lĩnh vực bất động 
sản và công nghệ, và chúng 

tôi sẽ không ngừng nỗ lực tạo 
ra sự đổi mới thông qua hợp 
tác thương mại và trao đổi sở 
hữu trí tuệ giữa Hàn Quốc và 
các nước ASEAN”. Văn phòng 
Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc đã tổ 
chức Hội chợ chuyển giao sở 
hữu trí tuệ Hàn Quốc-ASEAN (IP 
T&T Fair 2019) tại COEX, Seoul, 
ngày 27/11, với sự tham dự của 
đại diện chính phủ và các doanh 
nghiệp liên quan đến phát minh 
của ASEAN. Sự kiện này nhằm mở 
rộng về trao đổi sở hữu trí tuệ và 
công nghệ đã được đề cập trong 
Hội nghị ủy viên KIPO Hàn Quốc-
ASEAN được tổ chức tại Seoul vào 
ngày 25/11./.

 Nguồn: TTXVN
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ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và đào tạo

Tại buổi ký kết, Trường Đại 
học Quốc tế, Đại học Quốc 
gia TP.HCM cũng đã giới 
thiệu một số kết quả nổi 

bật trong hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ.

Hai bên đã thống nhất đi đến 

ký kết chương trình hợp tác gồm 

15 nội dung trên 8 lĩnh vực: Khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ; nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; 

công nghệ thực phẩm; y tế, chăm 

sóc sức khỏe; kinh doanh du lịch; 
giáo dục, đào tạo nguồn nhân 
lực; khởi nghiệp sáng tạo; các lĩnh 
vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Hữu Lập cho biết, mục 
đích ký kết hợp tác nhằm phát 
huy năng lực và thế mạnh mỗi 
bên, khai thác và tận dụng hiệu 
quả các tiềm năng về tài nguyên, 
cơ sở vật chất, con người, chuyên 
môn trong việc nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ và đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Hữu Lập bày tỏ mong 

muốn việc ký kết hợp tác sẽ mang 

lại lợi ích thiết thực, phát huy lợi 

thế của từng bên, tạo điều kiện 

tăng cường sự kết hợp lẫn nhau 

trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, 

xã hội,  hướng đến sự phát triển 

bền vững.

Nguồn:bentre.gov.vn

Chuyển giao Công nghệChuyển giao Công nghệ

 chiều ngày 16/10/2019, phó chủ tịch uBnd tỉnh 
nguyễn hữu lập Và ts. trần tiến khoa - hiệu trưởng 
trường đại học quốc tế đã chủ trì lễ ký kết hợp 
tác Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ Và đào tạo giai đoạn 2019-2021 giữa uBnd 
tỉnh Bến tre Và trường đại học quốc tế, đại học 
quốc gia tp.hcm.
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đây là một trong những bước 
tiếp theo của quá trình dài 
chuẩn bị cho tham vọng trở 
thành doanh nghiệp hàng 

đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải, 

đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt 

động của Sơn Hà.

  Theo nội dung đăng tải trên 

báo gbprimenews.com, hợp đồng 

này nhằm chuyển giao các công 

nghệ xử lý nước sạch và nước thải 

tiên tiến đã áp dụng thành công 

tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia 

trên thế giới.

  Hợp đồng bao gồm công 

nghệ xử lý nhanh nước thải (GJ-R) 

và công nghệ lọc nước bằng phun 

tách (GJ-S), những sáng chế này 

được phát triển bởi Viện Nghiên 

hàn quốc chuyển giao công nghệ 
xử lý nước thải cho Việt nam

Vừa qua, tại gyeongju, cố đô của 
hàn quốc đã diễn ra lễ lý kết hợp 
tác chuyển giao công nghệ xử lý 
nước thải giữa thành phố gyeongju 
- hàn quốc Và tập đoàn sơn hà.

sinh hiện đại nhất của các nước cùng 
với 25 năm nghiên cứu phát triển để 
tạo ra công nghệ này.

Hợp đồng này bao gồm thỏa 
thuận TP Gyeongju sẽ hỗ trợ đội 
ngũ chuyên gia để cùng tập đoàn 
Sơn Hà thành lập Viện nghiên 
cứu ngành Nước và trung tâm 
nghiên cứu phát triển nước thải 
và nước sạch tại Hà Nội, với đầu 
tư chung của tập đoàn Lading – 
Hàn Quốc”.    

cứu nước TP Gyeongju và đã 

được nhận bằng Công Nghệ 

Xanh của Bộ Tài Nguyên Môi 

trường Hàn Quốc.

Công nghệ GJ-S là công nghệ 

vi sinh tiên tiến nhất hiện nay. Là 

sự kết hợp giữa công nghệ vi 

Việc ký kết này tạo điều kiện cho 
các công nghệ hiện đại được áp 
dụng vào giải quyết các vấn đề môi 
trường tại Việt Nam. Được biết, Tập 
đoàn Sơn Hà đang xúc tiến thành 
lập Viện Nghiên cứu ngành nước 
vào đầu năm 2020.

Nguồn: Infonet.vn

Lễ ký kết giữa Thành phố Gyeongju và Tập đoàn Sơn Hà.

Lễ ký kết giữa Thành phố Gyeongju và Tập đoàn Sơn Hà
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chuyển giao công nghệ  
Dây chuyền sản xuất kính nổi  

siêu trắng công suất 600 tấn/ngày 
ngày 26/04/2018 tại thành phố hồ chí minh, 
Viglacera Và tập đoàn khải thịnh đã ký kết hp 
đồng “thiết kế cung cấp, lắp đặt thiết Bị, đào tạo 
Và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất 
kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày”.

lễ ký Hợp đồng Gói thầu EP: 
Thiết kế cung cấp, lắp đặt 
thiết bị, đào tạo và chuyển 
giao công nghệ Dây chuyền 

sản xuất kính nổi siêu trắng công 
suất 600 tấn/ngày giữa Công ty 
TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ 
và Tập đoàn  Khải Thịnh

Theo Hợp đồng hai bên đã ký 
kết, Dây chuyền sản xuất kính nổi 
siêu trắng công suất 600 tấn/ngày 
sẽ bắt đầu được lắp đặt từ quý IV 
năm 2018 và bắt đầu sấy lò - sản 
xuất thử vào quý II năm 2019.

Các sản phẩm được sản xuất 
trên dây chuyền này gồm kính 
nổi siêu trắng và kính xây dựng. 

Trong đó, Kính nổi siêu trắng phải 
đạt tiêu chuẩn EN 572-2:2012 và 
tiêu chuẩn JC/T 2001-2009 của 
Trung Quốc dùng để chế tạo pin 
năng lượng mặt trời và Kính nổi 
xây dựng đạt tiêu chuẩn EN 572-
2:2012.

Tập đoàn Khải Thịnh cam kết 
dây chuyền sản xuất kính nổi siêu 
trắng công suất 600 tấn/ngày sẽ 
được thiết kế đồng bộ từ khâu 
nguyên liệu đến khâu phân loại, 
đóng gói, lưu kho thành phẩm, 
đảm bảo mức độ tiên tiến về 
công nghệ và các giải pháp kỹ 
thuật, đáp ứng được mục tiêu dự 
án. Bên cạnh đó, Tập đoàn Khải 

Thịnh cũng cam kết tuổi thọ của 
lò nấu thuộc dây chuyền lên đến 
12 năm.

Dự án nhà máy sản xuất kính 
nổi siêu trắng được đầu tư với 
tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỷ 
đồng. Thành phẩm kính nổi siêu 
trắng của Công ty TNHH kính nổi 
siêu trắng Phú Mỹ sẽ được đưa ra 
thị trường với các sản phẩm kính 
nổi siêu trắng, kính xây dựng chất 
lượng cao, độ dày từ 2-19mm, 
phù hợp yêu cầu thị trường nội 
địa và xuất khẩu để sản xuất pin 
năng lượng mặt trời.

Nguồn: Công ty TNHH  
kính nổi siêu trắng Phú Mỹ
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01

02

03

Công nghệ chào bán

Máy Cắt Mẫu
Thông tin chung:

-  Dòng Metacut 302 là thiết bị chuẩn bị mẫu kim 
tương, giải pháp hoàn hảo cho việc cắt trong nhiều 
loại mẫu khác nhau.

- Mẫu mã bên ngoài hiện đại

- Thiết kế thuận tiện

- Dễ dàng vận hành nhanh

-  Được thiết kế để cắt phôi mẫu lớn và có hình dạng 
không đồng đều

- Điều khiển tay khi cắt mẫu

- An toàn tối đa với phanh điện tử và khóa trong

- Bàn cắt bằng thép không gỉ

- Phương pháp cắt: Chop cutting

Thông số kỹ thuật:

- Đường kính đĩa cắt: Ø300 mm hoặc Ø250 mm

- Khả năng cắt: Ø115 mm /Ø90 mm

- Bàn đặt mẫu (T-slot table/T-slot dimension): 255 x 250 mm / 12 mm

- Công suất motor (S1): 3 kW

- Công suất motor (S3): 4,6 kW

- Tốc độ đĩa cắt: 2800 vòng/phút

- Vận hành: bằng tay

- Kích thước: W580 x D680 x H490 mm

- Khối lượng: 132 kg

- Thể tích bể làm mát: 60 lít (Mua thêm)

- Nguồn điện: 3 phase, 400V, 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/
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tháp gIảI nhIệt nướC tashIn tsC 5Rt
Tháp giải nhiệt nước Tashin TSC 5RT làm giảm nhiệt độ của nước bằng cách trích nhiệt từ hơi nước và 

thải ra ngoài không khí. Kết quả là phần nước còn lại trong tháp được làm mát đáng kể.

Thông số kỹ thuật:

- Khả năng làm mát của tháp giải nhiệt 5RT (Cooling Capacity): 19500 Kcal/Hr.

- Lưu lượng nước: 65 l/min.

- Kích thước (HxD): 1280x820 mm.

- Đường ống ra vào: 40 mm.

- Công suất động cơ motor tháp giải nhiệt: 1/6 Hp.

- Đường kính cánh quạt: 460 mm.

- Lưu lượng gió: 60 m3/min.

- Trọng lượng (khô x hoạt động): 35x100 kg.

Ưu điểm cN/TB:

- Tháp giải nhiệt nước 5RT là dòng sản phẩm tháp giải nhiệt nước mini dạng tròn có chiều cao, đường 
kính 1280 x 820 mm và trọng lượng 35 kg vì vậy rất thuận tiện cho người sử dụng có thể dễ dàng lắp đặt.

- Kích thước và hình dáng của tháp giải nhiệt nước 5RT không chiếm nhiều diện tích lắp đặt rất phù 
hợp với những đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy quy mô vừa và nhỏ có nhu cầu sử dụng nước mát 
trung bình.

- Các sản phẩm vỏ và linh kiện tháp giải nhiệt nước 5RT được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện 
đại của Đài Loan sử dụng những chất liệu chắc chắn chống ăn mòn, chống gỉ giúp thiết bị giải nhiệt nước 
có được sự bền bỉ và tuổi thọ cao như: Nhựa PVC, sợi thủy tinh, sắt…

- Dòng sản phẩm tháp giải nhiệt nước 5RT có khả năng làm mát nhanh và hiệu quả nhưng lại không tiêu 
tốn nhiều nước hay điện năng giúp các đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy tiết kiệm tối đa chi phí.

Đơn vị chào bán: 

Công Ty TNHH XNK Trường Phát VINA; 

Địa chỉ: Số 167/22, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; 

Điện thoại: 0916958980; Email: nguyennamsonbk@gmail.com
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lò sấy nông sản 
bằng năng lượng Mặt tRờI

Lò sấy dùng kỹ thuật bơm nhiệt năng lượng khí và năng lượng mặt trời (thay thế than, củi đốt) với công 
nghệ gia nhiệt tuần hoàn và khử ẩm trong buồng sấy khép kín, cải tiến quá trình hâm sấy của buồng sấy 
truyền thống.

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

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

Thông số kỹ thuật:
- Một lần cấp liệu: 500-550 kg, số lượng thanh đỡ khoảng 320-380 thanh
- Thời gian sấy khô: 140-180 giờ
- Nhiệt độ tối đa: 65-68 độ C 
- Diện tích sử dụng: 20-25 mẫu (1 mẫu = 660 m²)
- Kích thước buồng sấy: 8 x 2.7 x 3.5 m
- Cấu hình năng lượng mặt trời: mỗi tấm thu nhiệt mặt trời 6 m² được kèm theo máy bơm nhiệt nguồn 

khí 12P.
- Cấu hình bơm nhiệt nguồn khí: công suất 10.2 Kw, công suất tạo nhiệt 35-38 Kw
Ưu điểm cN/TB:
- Môi trường không có nước thải, khí thải, phế vật thải trong quá trình sấy khô
- Tự động hóa toàn phần quá trình sấy khô, nhiệt độ, độ ẩm, tiết kiệm sức lao động
- Quá trình sấy khô ổn định, sản phẩm chất lượng tốt
- Kết cấu buồng sấy khoa học, tổng chi phí vận hàn thấp
- Lắp đặt đơn giản
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Trung Nam; 
Địa chỉ : Số 535 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: (08) 3969 9110; Fax: (08) 6298 8110; Email: hoang.trungnam@yahoo.com.vn
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Máy sản xuất gạCh ngóI  
không nung nakano nau-F9/q9

Thông số kỹ thuật:

 Máy gạch ngói không nung Nakano NAU-F9/Q9 Nhật Bản có thể sản xuất các loại ngói chính, ngói phụ 
kiện, các loại gạch không nung xi măng lát nền cao cấp - chỉ cần thay khuôn. NAU-Q9 sản xuất được 
ngói nhẹ.

Nguyên liệu sản xuất: xi măng, cát và nước. Tỷ lệ xi măng:cát là 3:5;

Sản lượng sản xuất: 7-8 tấm/phút, 3,000~3,500 viên/ca làm việc 8 giờ;

Nguyên lý hoạt động: tự động tạo hình khuôn dưới áp suất thủy lực;

Chủng loại gạch men: Phong cách châu Âu, gạch men Nhật Bản, ngói phẳng, gạch lát nền 300*400*400 
mm hoặc theo yêu cầu thiết kế.

Thông số kỹ thuật:

Áp lực hình thành 110 tấn

Chu kỳ hình thành 7-8 tấm/phút

Công suất sản xuất 2800-3500 tấm/ca

Công suất điện 5,5 kw

Trọng lượng 5500 kg

Kích thước (D×R×C) 3100×1600×2600 mm

Đơn vị chào bán:

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đức Thành; 

Địa chỉ: 4 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 28.62 830 666; Fax: 028.62 835 666; Emai: info@ducthanhgroup.com
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Máy ép MIệng túI lIên tụC dạng nằM 
ModEl: ldp-901

Chất liệu bao bì: các loại bao bì có thể hàn bằng nhiệt như bao bì nhựa, giấy tráng nhôm, AL/PE, OPP/PE, …

- Độ dày bao bì: 0.06 ~ 0.5mm (02 lớp).

- Kích cỡ bao bì (DxR): tối đa 300mm x 300mm.

- Bề rộng mối hàn : 5mm hoặc 10mm (khách hàng tự chọn).

- Khoảng cách từ mối hàn đến miệng bao: tối đa 45mm (có thể điều chỉnh).

- Nhiêt độ hàn có thể điều chỉnh trên Đồng hồ nhiệt: tối đa 260o.

- Khung máy được làm bằng inox.

- Bề rộng băng tải: 200mm, chiều dài băng tải: 1080mm.

- Băng tải có thể điều chỉnh lên xuống 130mm, nghiêng từ 0-20    o

- Tải trọng băng tải: tối đa 05 kg.

- Tốc độ băng tải: 7m/ phút (điều chỉnh được).

- Thanh gia nhiệt và thanh giải nhiệt bằng đồng, dẫn nhiệt tốt.

- Truyền tải nhiệt bằng dây thép, bề rộng dây thép: 12mm.

- Điện sử dụng : 220V , 50Hz.

- Kích cỡ máy (DxRxC) : 1350 x 610 x 980 ~1160 mm.

- Trọng lượng máy : 110kg.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH máy móc thiết bị Dũng Phát; 

Địa chỉ: F8/35/1A Ấp 6, Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM; 

Điện thoại: 0282253 8486; Email: dungphatld@gmail.com
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Máy dò tRường sáng  
và tRường tốI sEM/stEM gEn5

Thông tin chung:
Tối đa mười hai miếng lưới 3 mm có thể được gắn vào giá đỡ lưới STEM, cho phép phân tích nhiều mẫu. 

Một cánh tay cơ khí chuyên dụng tương thích với Deben Gen5 cho phép máy dò STEM được sử dụng với 
bất kỳ SEM (cổng buồng phù hợp và yêu cầu đầu vào video AUX). Giá đỡ lưới 12 vị trí tương thích với chốt 
khí và được cung cấp hoàn chỉnh với khớp nối / thanh trượt theo yêu cầu.

 Máy dò STEM sử dụng một trường sáng và 4 đi-ốt trường tối. Hiệu suất của thiết kế này được chứng 
minh rằng trang bị thành công cho cả FEG và Tugsten SEM. Tổ hợp máy dò STEM chèn bên dưới giá đỡ lưới 
và có điều chỉnh vị trí X, Y, Z.

 Thiết bị điện tử Deben Gen5 được cấu hình với ba kênh đầu vào và một kênh đầu ra video (hai hoặc ba 
đầu ra video đồng thời tùy chọn).

Phạm vi điều chỉnh rộng giúp cho người vận hành chụp ảnh một cách tối ưu nhất.

- Một trường sáng và bốn đi-ốt trường tối

- Khuếch đại 8.000.000 đến 1

- Tính năng tìm hình ảnh độc đáo

- Độ lặp lại cao

- Nhiều tham số để tối ưu hóa hình ảnh

- Một kênh đầu ra (tùy chọn hai hoặc ba)

- Yêu cầu đầu vào video AUX trên SEM để phát lại video được đồng bộ hóa

- Tốc độ thu hình với chất lượng tốt

- Điều khiển PC (tương thích với Windows XP / 7.0 Professional 32 / 64bit) Kết nối RS232 hoặc USB

- Có sẵn phiên bản OEM (bao gồm thư viện DLL để tích hợp phần mềm)

Thông số kỹ thuật:
Cả hai cánh tay đầu dò Gen5 BSD và STEM đều có tùy chọn gắn động cơ. Cánh tay cơ khí có ba vị trí: đưa 

vào, đưa vào 1 nửa (rút lại 1 nửa), cũng như rút lại hoàn toàn. Căn chỉnh các vị trí máy dò thường tốt hơn 
20um. Điều khiển thông qua phần mềm hoặc bàn phím tùy chọn, gắn động cơ đặc biệt hữu ích khi đầu dò 
được gắn ở vị trí bất tiện chẳng hạn như phía sau cột, hoặc khi được sử dụng trong môi trường nguy hiểm, 
chẳng hạn như buồng phóng xạ. Một phiên bản bọc kim loại cũng có sẵn cho các ứng dụng chân không 
cao hoặc nhiệt độ cao.

Đơn vị chào bán: 
Deben UK Ltd; 

Địa chỉ : Brickfields Business Park, 
Old Stowmarket Road. Woolpit, Bury St. 
Edmunds, Suffolk, Anh; 

Điện thoại : 44 1359 244 870; Fax : 44 
1359 244 879; Email: web@deben.co.uk; 
Website : www.deben.co.uk
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Máy đóng góI Màng Co tự động 
dạng l, ModEl: ldp-4550a

- Sử dụng 01 cuộn màng co dạng kép. Chất liệu màng : POF.

-  Máy có thể sử dụng độc lập : đặt khối sản phẩm lên băng tải, băng tải sẽ chuyển khối sản phẩm này 
vào tấm màng co đã được mở sẵn tại khung L, tiếp theo là hàn, cắt hoàn tất công đoạn đóng gói, sau 
đó sẽ chuyển sang buồng màng co (Shrinking Tunnel).

- Bề rộng mối hàn : 0.5mm.

- Tốc độ đóng gói : Từ 10 ~ 25 khối/ phút (tùy theo kích cỡ khối)

- Sản phẩm sau khi đóng gói được bao bọc kín toàn bộ.

-  Máy có thể đóng gói nhiều kích cỡ sản phẩm khác nhau, thao tác và điều chỉnh dễ dàng, bảo quản bề 
mặt bên trong không bị trầy xước, tính thẩm mỹ cao.

Thông số kỹ thuật:

Power Supply: 1φ, 220V/240V

- Watts: 1.5 KW

- Sealing Size: 500(L) x 450(W) mm

- Packing Speed: 0~18 m/min

- Packaging Height: 10~120 mm

- Air Compressor: 6 KG/cm2

- Machine Size: 1600(L) x 950(W) 1450(H) mm

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH máy móc thiết bị Dũng Phát; 

Địa chỉ: F8/35/1A Ấp 6, Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM; 

Điện thoại: 0282253 8486; Email: dungphatld@gmail.com
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hệ thống gIáM sát Chuồng tRạI 
thông MInh kết hợp sản xuất  

đIện năng lượng Mặt tRờI
Đây là công nghệ điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời dựa trên dữ liệu môi trường, đảm bảo an toàn 

vệ sinh và giảm mùi hôi từ gia súc, gia cầm.

Chức năng cốt lõi của hệ thống giám sát chuồng trại thông minh kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt 
trời là sử dụng bảng điều khiển cảm biến môi trường chăn nuôi để tự động điều chỉnh các tấm năng lượng 
mặt trời để phân bổ năng lượng cho từng mùa thời tiết khác nhau và quản lý hệ thống dựa trên thuật toán 
hình ảnh. Với việc sử dụng điện tái tạo từ năng lượng mặt trời phục vụ cho việc giám sát và vận hành, hệ 
thống giúp giảm phát thải khí Carbon, thân thiện với môi trường.

Thông số kỹ thuật:
1. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời hiệu quả cao bốn mùa

-Bộ điều khiển khử nhị phân nghịch đảo

-Tấm tản nhiệt CNT

2. Công nghệ dung hòa giữa IT và năng lượng tái tạo

-Hệ thống quản lý theo thời gian thực tế

-Quan sát hiệu quả phát điện

-Thuật toán nhận dạng hình ảnh

3. Giá thành thấp

-Khả năng cạnh tranh cao do giá thành lắp đặt thấp

-Có khả năng áp dụng mà không cần thây đổi công đoạn sản xuất

4. Sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường

-Đảm bảo lượng khí thải Carbon

Đơn vị chào bán: 
Công ty Cổ phần BSR Việt Nam; 

Địa chỉ: Phòng 6B, tầng 6, Nice Building - 467 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; 

Điện thoại: 0354955106; Fax: 028 35122610; Email: bsrhochiminh@gmail.com
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Máy phân loạI hạt Fat
Tổng quan về máy phân loại hạt FAT

Máy phân loại hạt FAT dựa trên nguyên lý thổi hạt và trọng lực (chia tách các hạt dựa trên trọng lượng 
khác nhau). Phân loại hạt nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hạt, loại bỏ các hạt không đảm bảo về chất 
lượng. Kết quả của quá trình phân tách được chia làm 4 phần, tương đương với các tỷ lệ đạt khác nhau. Quá 
trình phân loại hạt phụ thuộc nhiều vào độ ẩm hạt và mức độ trưởng thành của hạt.

cơ cấu máy phân loại hạt FAT

Máy thổi phân loại hạt được thực hiện sau khi các loại hạt đảm bảo đã được sấy khô trước khi phân loại, 
để đảm bảo cho ra kết quả phân loại chất lượng nhất.

Dựa vào không khí thổi áp lực cao do động cơ tạo ra và trọng lực nên làm sạch và tách các loại hạt một 
cách dễ dàng, chính xác.

Có thể điều chỉnh lượng khí lưu thông bên trong máy phân loại hạt FAT

Thông số kỹ thuật:

- Khối lượng 160 lbs

- Kích thước (LxWxH)cm 20x34x39

+ Model FAT sử dụng nguồn điện 110V/60Hz

+ Model FAT/A sử dụng nguồn điện 220V/50Hz

Đơn vị chào bán: 

Công ty cổ phẩn thiết bị INNOTEC Việt Nam; 

Địa chỉ: Số 27, Ngách 93/20, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; 

Điện thoại: 0932321488; Fax: 02435406379; Email: info@innotec.vn
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Máy ChIết Rót tự động  
loạI bơM bánh Răng Fg5650

FG5650 được trang bị 12 đầu chiết rót tự động để chiết rót chất lỏng có độ nhớt thấp đến trung bình 
trong các nghành công nghiệp như mỹ phẩm, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống.

 Thiết kế khung máy bao bọc chống bụi bẩn, giúp giữ vệ sinh.

Ưu điểm cN/TB:
• Có thể điều chỉnh số lượng vòi chiết rót và cách thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu sản xuất.

• Van đóng mở với thiết kế cải tiến ngăn ngừa rò rỉ.

• Trang bị khay hứng nhỏ giọt, khay hồi chất lỏng về bình, không gây lãng phí.

• Dùng động cơ Servo và bơm bánh răng đảm bảo việc chiết rót chính xác và nhanh chóng.

• Hệ thống thân thiện với người dùng, dễ sử dụng.

• Các chế độ cài đặt bao gồm chế độ chiết rót và vặn nắp được thực hiện trên màn hình cảm ứng.

• Trang bị cảm biến phát hiện chai chính xác (không có chai, không chiết rót).

• Màn hình màu cảm ứng, điều khiển bằng PLC.

• Chương trình cài đặt được lưu trữ và có thể thay đổi đơn giản và nhanh chóng.

• Trang bị nút dừng khẩn cấp và bộ điều khiển tốc độ.

•  Có khả năng điều chỉnh tốc độ chiết rót và tốc độ vận chuyển chai ở các dải tốc độ khác nhau giúp 
kiểm soát chính xác quá trình sản xuất.

• Hệ thống khí nén tự động dẫn chai vào và ra.

• Hệ thống chuyền tải băng tải chắc chắn.

• Ray dẫn hướng băng tải có thể điều chỉnh để phù hợp với kích thước chai.

• Lắp đặt bánh xe cho phép di chuyển máy dễ dàng

• Bảo trì dễ dàng.

• Làm bằng thép không gỉ SUS304 và nhôm cứng, đáp ứng tiêu chuẩn cGMP.

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH NEOSTARPACK; 

Địa chỉ: Số 42, đường Liba, quận 
Bade, thành phố Taoyuan, Đài Loan; 

Điện thoại: 088632181831; 
Fax: 088632181300; Email: alex@
Neostarpack.com
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Tìm mua máy laser hene chiếu ngoài  
model: hl 1100s

Hiện nay chúng tôi đang tìm mua Máy laser hene chiếu ngoài Model: HL 1100s theo thông số kỹ thuật 
dưới đây:

- Công suất phát laser: >15mW, >50mW
- Bước sóng: 632.8nm
- Hệ thống truyền dẫn tia: quang sợi
- Định thời gian: 1-99 phút
- Cao áp cho ống phát: 7KV
- Dòng làm việc< 20mA
- Điện áp nguồn: 220V/50Hz
Người tìm mua: 
Lê Minh Thái
Email: thailua2015@gmail.com

  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

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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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

