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TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC HƯỚNG 
NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 GIAI ĐOẠN MỚI

TIN TỨC & SỰ KIỆN

SÁNG 17/3/2020, TẠI HÀ NỘI, THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ PHẠM CÔNG TẠC ĐÃ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
THAM VẤN Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VỀ 
CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 GIAI ĐOẠN MỚI.

Cuộc họp nhằm cụ thể hóa một 
trong những chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ được nêu tại 
Chỉ thị số 13/CT-TTg, ban hành 

ngày 11/3/2020, trong đó giao Bộ 
Khoa học và Công nghệ  chủ trì, phối 
hợp với Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ 
đạo nghiên cứu phương thức phòng, 
chống, phác đồ điều trị, vắc-xin 
phòng dịch Covid-19, sớm đưa kit 
thử vào sử dụng.

Trao đổi tại cuộc họp, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc chia sẻ, 

ngay khi dịch bùng phát tại 
Trung Quốc, Bộ Khoa học và 
Công nghệ  đã phê duyệt 4 đề 
tài nghiên cứu nhằm phục vụ 
phòng chống dịch Covid-19. 
Trong đó có nhiệm vụ “Nghiên 
cứu chế tạo bộ sinh phẩm (còn 
gọi là bộ kít) real-time RT-PCR và 
RT-PCR phát hiện virus corona 
chủng mới (SARS-CoV-2)” do 
Học viện Quân y chủ trì, phối 
hợp với Công ty cổ phần Công 
nghệ Việt Á thực hiện.

Sau một tháng, hai đơn vị 
đã hoàn thiện quy trình công 
nghệ chế tạo được bộ kít real-
time RT-PCR one step phát 
hiện SARS-CoV-2. Bộ Y tế sau 
đó có quyết định về việc ban 
hành danh mục 2 sinh phẩm 
chẩn đoán in vitro xét nghiệm 
virus được cấp số đăng ký do 
Học viện Quân y và Công ty Cổ 
phần Việt Á sản xuất để phục 
vụ kịp thời công tác phòng 
chống dịch Covid-19.
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Cũng theo Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc, ngay sau khi Việt Nam 
sản xuất thành công bộ kít, Vụ 
Hợp tác quốc tế của Bộ Khoa học 
và Công nghệ  đã thông báo đến 
Bộ Khoa học và Công nghệ  các 
nước ASEAN. Tính đến nay, theo 
báo cáo của đơn vị sản xuất, 
nhiều quốc gia, doanh nghiệp 
đã đặt vấn đề mua bộ kít do Việt 
Nam sản xuất.

Tại cuộc họp, các nhà khoa 
học, trong đó có các chuyên gia 
Bệnh viện nhiệt đới trung ương, 
Ban chủ nhiệm Chương trình 
Khoa học và Công nghệ  trọng 
điểm cấp quốc gia giai đoạn 
2016-2020, Viện Vệ sinh dịch tễ 
trung ương, Học viện Quân y, Bộ 
Y tế và một số đơn vị nghiên cứu, 
sản xuất vắc xin đã đề xuất nhiều 
ý kiến tâm huyết.

Các nhà khoa học cho rằng, 
Việt Nam đã chủ động trong 
việc sản xuất kit phát hiện SARS-

CoV-2 và khoanh vùng dịch. Tuy 
nhiên, để phòng các kịch bản xấu 
hơn, cần sớm có các giải pháp hỗ 
trợ điều trị và hướng nghiên cứu 
phục vụ lâu dài.

GS.TS. Nguyễn Văn Kính, 
nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt 
đới trung ương đề xuất, trong giai 
đoạn hiện nay và chuẩn bị cho 
tình huống lâu dài nếu dịch bùng 
phát, Việt Nam nên nghiên cứu 
robot hỗ trợ trong môi trường 
lây nhiễm nguy hiểm, như hỗ 
trợ chăm sóc bệnh nhân cách ly, 
lau chùi, khử khuẩn phòng cách 
ly… Ngoài ra, chủ động sản xuất 
kháng thể đơn dòng và về lâu dài 
phải nghiên cứu sản xuất vắc-xin.

Đồng quan điểm với GS. TS. 
Nguyễn Văn Kính, GS.TS. Lê Bách 
Quang, Ban Chủ nhiệm Chương 
trình KC.10/16-20 cho rằng, cần 
gấp rút nghiên cứu và chế tạo 
robot và nghiên cứu sản xuất 
kháng thể phục vụ cho điều trị 

Covid-19. Ngoài ra cần chủ động 
máy thở, mở rộng số phòng 
thí nghiệm được xét nghiệm 
Covid-19.

Theo TS. Phạm Văn Tác, Cục 
trưởng Cục Khoa học công nghệ 
và đào tạo, Bộ Y tế, cần ưu tiên 
phát triển robot dọn dẹp, robot 
đưa cơm, chăm sóc bệnh nhân và 
tập trung sản xuất kháng thể đơn 
dòng phục vụ cho điều trị.

Cũng tại cuộc họp, các 
chuyên gia cho rằng, trong bối 
cảnh dịch bùng phát như hiện 
nay, bên cạnh bộ kít phát hiện tại 
các phòng thí nghiệm, giúp chẩn 
đoán chính xác bệnh nhân nhiễm 
SARS-CoV-2, cần sản xuất các loại 
kít phát hiện nhanh để tiến hành 
sàng lọc nhanh tại các khu vực 
như sân bay, nhà ga, khu vực cách 
ly.

Ngoài ra cần có các biện pháp 
đánh giá về môi trường như chỉ 
số bề mặt, chỉ số tiếp xúc, nghiên 
cứu chế tạo hệ thống khử khuẩn 
toàn thân dùng cho các cơ quan, 
trường học, bệnh viện, sân bay..., 
nghiên cứu sự biến đổi gen và lưu 
hành của SARS-CoV-2 ở động vật, 
nhất là động vật gần gũi với con 
người… Đây là những giải pháp 
rất cần thiết trong bối cảnh nguy 
cơ dịch có thể bùng phát và phải 
kiểm soát diện rộng.

Trước các đề xuất, Thứ trưởng 
Phạm Công Tạc cho biết, với 
những trường hợp cấp bách Bộ 
Khoa học và Công nghệ  sẽ phối 
hợp với Bộ Y tế và các bộ/ngành 
liên quan sớm xem xét giải quyết.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển truyền 

thông KH&CN - Vụ KH&CN  
các ngành KTKT
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ĐIỂM TIN KH&CN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHẾ TẠO 
THIẾT BỊ ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA

Đại học Đà Nẵng vừa đưa vào 
ứng dụng thiết bị đo thân nhiệt 
từ xa, bảo đảm khoảng cách an 
toàn cho nhân viên y tế khi làm 
việc, giúp hạn chế tối đa nguy cơ 
lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Hệ thống gồm 1 nhiệt kế 
hồng ngoại, 1 webcam, 
hệ thống nâng hạ chiều 

cao để thích ứng với chiều cao 
từng người, hệ thống đường 

truyền qua internet đến thiết bị 
tiếp nhận của nhân viên y tế ở 
bất kỳ địa điểm nào. Nhân viên 
y tế có thể thực hiện công việc 
quan sát và đo thân nhiệt từ xa 
cho khách trong phòng cách ly, 
có cửa kính.

Hiện trên thị trường đang 
lưu hành máy đo thân nhiệt từ 
xa hay camera hồng ngoại có giá 
thấp nhất khoảng 300 đến 400 
triệu đồng/máy. Trong khi đó, 
sản phẩm của Đại học Đà Nẵng 
có chi phí thấp hơn rất nhiều 
nhưng vẫn đảm bảo được các 
tính năng cần thiết của việc kiểm 
tra thân nhiệt.

Hiện hệ thống đã được lắp 
đặt và đưa vào sử dụng ngay tại 
cổng chính của ĐH Đà Nẵng.

Nguồn: Báo Khoa học và 
phát triển

Robot được điều khiển bằng 
tay với một nút điều chỉnh đa 
hướng, tốc độ di chuyển theo yêu 
cầu nên tương đối dễ dàng khi sử 
dụng, được thiết kế, chế tạo bằng 
thép không gỉ, cấu trúc tinh giản, 
hạn chế góc cạnh, dễ dàng phun 

thuốc khử trùng nhưng không 
thấm nước, có thể mang tải trọng 
tối đa 100 kg. Robot còn được gắn 
thêm camera và loa để bác sĩ có thể 
quan sát tình trạng bệnh nhân.

Nguồn: baochinhphu.vn

ĐƯA ROBOT VÀO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN CÁCH LY

Robot sẽ vận chuyển thức 
ăn, nhu yếu phẩm; hạn chế sự 
tiếp xúc trực tiếp giữa nhân 
viên y tế và người bệnh, nhờ 
đó bảo đảm an toàn, tránh lây 
nhiễm chéo virus SARS-CoV-2.

Nhận được đơn đặt 
hàng của Bệnh viện 
Phụ sản-Nhi Đà 

Nẵng, nhóm nghiên cứu khoa 
cơ khí trưởng Đại học Bách 
Khoa - Đại học Đà Nẵng đã 
nghiên cứu, chế tạo ra Robot 
“BK-AntiCovid” nhằm phục 
vụ bệnh nhân tại khu cách ly 
trong giai đoạn nghi nhiễm 
COVID-19, giảm khả năng 
lây lan cũng như đảm bảo 
sức khỏe cho đội ngũ nhân 
viên y tế.
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NHẬT SẮP BÁN KIT XÉT NGHIỆM NCOV TRONG 15 PHÚT
Kurabo Industries Ltd hôm 

12/3 cho biết công ty hóa chất này 
sẽ bắt đầu bán kit xét nghiệm phát 
hiện nCoV nhanh hơn phương 
pháp truyền thống từ tuần sau.

Kit sử dụng mẫu máu và 
một chất thử sẽ giúp 
giảm thời gian và chi phí 

so với xét nghiệm phản ứng 
chuỗi polymerase (PCR) đang 
được dùng để xác định bệnh 
nhân Covid-19. Xét nghiệm PCR 
thường kéo dài 4 - 6 giờ sau khi 
lấy mẫu bệnh phẩm từ cổ họng 
bệnh nhân hoặc các bộ phận cơ 
thể khác.

Kit của Kurabo chỉ cần 15 
phút để hiện vạch đỏ trên que 
thử sau khi nhỏ mẫu máu của 
người nghi nhiễm lên chất thử. 
Vạch đỏ phản ánh sự tồn tại của 

kháng thể chống virus và tương 
ứng với kết quả dương tính. Kit 
được phát triển bởi đối tác của 
công ty ở Trung Quốc và các viện 
nghiên cứu y khoa của nước này.

Kurabo đang lên kế hoạch 
bán kit cho các viện nghiên cứu 
và xét nghiệm. Mỗi kit có thể 
xét nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm. 
Sản phẩm sẽ được bán ra trên thị 
trường từ ngày 16/2. Khác với xét 
nghiệm PCR hiện nay, kit này hiệu 

quả trong phát hiện virus ở bệnh 
nhân trong giai đoạn đầu nhiễm 
bệnh. Công ty hướng tới cung 
cấp đủ kit để tiến hành tổng cộng 
10.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Số người nghi nhiễm nCoV 
cần kiểm tra ngày càng tăng, kéo 
theo nhu cầu xét nghiệm nhanh 
hơn, thôi thúc các cơ sở nghiên 
cứu và công ty dược nỗ lực phát 
triển những phương pháp chẩn 
đoán mới. Nhà sản xuất thiết bị 
Shimadzu Corp cũng đang phát 
triển phương pháp xét nghiệm 
có thể phát hiện nCoV trong 
một giờ, ra mắt vào cuối tháng 3. 
Quận Kanagawa và Viện nghiên 
cứu Riken chia sẻ họ đang hợp 
tác phát triển phương pháp xét 
nghiệm cá nhân nghi nhiễm 
nCoV, cho kết quả sau 30 phút.

Nguồn: Vnexpress.net

ĐIỂM TIN KH&CN

RA MẮT ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC KHOẺ TOÀN DÂN
Chiều 9/3/2020, ứng dụng 

khai báo sức khoẻ toàn dân 
mang tên NCOVI đã chính thức 
ra mắt.

Sau khi cài đặt ứng dụng 
NCOVI trên điện thoại 
thông minh, người dân 

nhập đầy đủ thông tin cá nhân 
theo yêu cầu để bắt đầu sử dụng. 
Người dân cung cấp các thông tin 
cá nhân và tình hình sức khỏe của 
bản thân trong mục “Khai báo y 
tế toàn dân” ở màn hình chính; 
cập nhật tình hình sức khoẻ hàng 
ngày ở màn hình “Theo dõi sức 
khỏe”. Ngoài ra, ứng dụng này 
còn có mục để người dân phản 
ánh về những trường hợp nghi 
nhiễm COVID-19 tại nơi mình 
sinh sống. Các dữ liệu này được 
cập nhật trên thời gian thực và 

được định vị trên nền tảng bản 
đồ số Việt Nam (Vmap).

Sử dụng ứng dụng NCOVI,  
người dân góp phần cung cấp 
thông tin hỗ trợ ngành y tế 
nhằm tìm ra các trường hợp cần 
chú ý để đảm bảo phòng, chống 

dịch COVID-19 một cách chủ 
động. Dựa trên dữ liệu gửi về, 
hệ thống y tế sẽ biết được các 
trường hợp cần chú ý để bảo 
đảm hỗ trợ y tế nhanh nhất và 
hiệu quả nhất có thể.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bộ kit do công ty Kurabo sản xuất



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

7 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
BỘ KIT PHÁT HIỆN SARS-COV-2

Bộ Kit phát hiện SARS-
CoV-2 của Viện Công nghệ sinh 
học đã thử nghiệm thành công 
và đạt tiêu chuẩn của WHO, 
giúp Việt Nam chủ động trong 
việc phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, thông tin được chính 
thức công bố ngày 3-3-2020.

Vật liệu được sử dụng để 
phát hiện bộ Kit chẩn 
đoán là mẫu RNA đã được 

tác chiết từ SARS-CoV-2 gây cho 
bệnh nhân Việt Nam do Viện Vệ 
sinh dịch tễ trung ương cung 
cấp, các gen cũng như các vùng 
gen được nhân dòng từ RNA của 
SARS-CoV-2 để làm mẫu cho 
việc nghiên cứu và cung cấp các 

ĐIỂM TIN KH&CN

trình tự cho việc thiết kế các bộ 
mồi và mẫu dò.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
cũng sử dụng các mẫu RNA của 
một virus gây bệnh đường hô hấp 
ở người do Bệnh viện Trung ương 

quân đội 108 và 
Viện Y học dự 
phòng quân đội 
cung cấp.

Việc Việt 
Nam chế tạo 
thành công bộ 
Kit phát hiện 
SARS-CoV-2 có 
độ nhạy và độ 
đặc hiệu tương 
đương với bộ 
Kit realtime RT-

PCR của WHO được các chuyên 
gia đánh giá là có một ý nghĩa vô 
cùng quan trọng, giúp Việt Nam 
có thể chủ động trong sàng lọc, 
chẩn đoán bệnh.

Nguồn: tuoitre.vn

HOA KỲ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG LOẠI VẮC-XIN 
CHỐNG COVID-19 ĐẦU TIÊN

Ngày 17/3/2020 theo giờ địa phương, Hoa Kỳ 
đã tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên 
đối với vắc-xin ngừa COVID-19.

4 người trưởng thành, trong nhóm 45 người 
tham gia ngẫu nhiên, đã nhận những liều 
vắc-xin thử nghiệm đầu tiên, là kết quả 

của sự hợp tác nghiên cứu giữa Viện Dị ứng và 
Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) và 
Công ty Công nghệ sinh học Moderna, có trụ 
sở tại thành phố Cambridge. Mặc dù đây là một 
cột mốc quan trọng nhưng thử nghiệm giai đoạn 
này mới chỉ là bước khởi đầu trong một quá trình 
lâu dài nhằm kiểm tra tính an toàn và hiệu quả 
của loại vắc-xin này.

Thử nghiệm đang được tiến hành tại 
Viện Nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente 
Washington. Trong vòng 6 tuần tới, những người 
tham gia còn lại sẽ nhận được những liều vắc-xin 
đầu tiên, lần tiếp theo sẽ sau 28 ngày. Các cuộc 
kiểm tra trực tiếp và qua điện thoại nhằm đánh giá 
sức khỏe của người tham gia theo chu kỳ 14 tháng 

và các mẫu máu thu được sẽ giúp các nhà nghiên 
cứu đánh giá phản ứng miễn dịch của cơ thể với 
loại vắc-xin tiềm năng này.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ có những kết 
quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu trong vòng 3 
tháng tới. Tuy nhiên, theo NIAID, ngay cả trong 
trường hợp tốt nhất, vắc-xin này cũng sẽ chưa được 
sử dụng cho cộng đồng trong ít nhất một năm nữa.

Nguồn: theo Nature
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SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
DỆT & MAY, THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN PHỤ LIỆU 

Thời gian: 08/-11/04/2020

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

Nội dung trưng bày:

+ Máy, thiết bị ngành dệt - may, dây chuyền may & thêu tự động, máy đo &  cắt  vải tự động,

+ Phần mềm thiết kế, nguyên phụ liệu, vải, sợi,…

+ Các giải pháp công nghệ sản xuất ngành dệt may 

Nguồn: http://www.vietcham-expo.com/

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VIỄN THÔNG,  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (VIETNAM ICTCOMM)

Thời gian: từ ngày 17 – 19 tháng 9 năm 2020

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

Đến với VIETNAM ICTCOMM, các doanh nghiệp sẽ cơ hội gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm đối tác, mở rộng 
thị trường, tạo ra các cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển dịch vụ, tăng cường khả năng hợp tác đầu 
tư, góp phần nâng cao nâng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Cập nhật những xu hướng 
công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, phát 
thanh, truyền hình & điện tử.... Đồng thời, tại triển lãm chương trình “KẾT NỐI GIAO THƯƠNG / BUSINESS 
MATCHING” cũng sẽ được tổ chức với hơn 275 doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế, kết nối được 250 cuộc 
gặp gỡ được sắp xếp từ trước và 175 cuộc gặp gỡ và làm việc trong 3 ngày triển lãm.

Nguồn: ictcomm.vn
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CHẾ PHẨM BERBERIN KHÔNG ĐẮNG 
DÀNH CHO TRẺ EM

BERBERIN, KHÁNG SINH TỰ NHIÊN ĐƯỢC COI LÀ “THẦN DƯỢC” 
CHỮA BỆNH ĐƯỜNG RUỘT HẦU NHƯ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ 
NHƯNG RẤT ĐẮNG KHIẾN NHIỀU NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM 
KHÔNG THỂ UỐNG ĐƯỢC. MỘT SÁNG CHẾ CỦA NHÓM NGHIÊN 
CỨU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA DK PHARMA ĐÃ KHẮC 
PHỤC ĐƯỢC NHƯỢC ĐIỂM CỐ HỮU NÀY.

Berberin được coi là thần 
dược của ngành nam dược 
vì rất nhiều ưu điểm như có 
công hiệu nhanh chóng 

trong điều trị các bệnh đường 
ruột, không làm ảnh hưởng tới sự 
phát triển bình thường của hệ vi 
khuẩn đường ruột và giá rẻ. 
Nhưng lâu nay trẻ em, đối tượng 
có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, 
thường mắc các bệnh về đường 
ruột và cần dùng các sản phẩm 
lành tính rất khó sử dụng sản 
phẩm này. Bởi vì berberin có vị 
đắng rất mạnh, dẫn đến khó 
uống hoặc trẻ dễ nôn trớ không 
thể uống được, nhất là khi phải 
uống một lượng berberin khá lớn 
so với các loại thuốc tân dược. 
Nhược điểm này cũng làm giảm 
khả năng mở rộng thị trường 
thuốc berberin của các công ty 
dược phẩm.

Với nhiều năm kinh nghiệm 
nghiên cứu dược chất của các loài 
cây cỏ Việt Nam, dược sĩ Nguyễn 
Trường Giang và cộng sự (Công ty 
cổ phần Dược khoa DK Pharma) 
đã tìm cách làm cho vị đắng biến 
mất dựa ngay vào tính chất hóa 
học của berberin. Sau thời gian 
dài mày mò, anh và cộng sự phát 
hiện ra khi kết hợp berberin với 
các dẫn xuất của tanin - (một 
hợp chất có trong nhiều loại thực 
vật như trà, quế, có vị chát) theo 

một tỉ lệ nhất định sẽ giảm bớt vị 
đắng của berberin mà không ảnh 
hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Phương pháp này có thể áp 
dụng với cả berberin dạng rắn 
và lỏng. Chỉ cần hòa tan tanin với 
chiết xuất berberin (dạng muối) 
vào nước theo tỉ lệ khoảng từ 1:2 
đến 5:1, sau đó bổ sung thêm tá 
dược (tùy theo dạng lỏng hoặc 
viên nén) theo quy trình sản xuất 
thông thường. 

Kết quả thử nghiệm đối chứng 
ngẫu nhiên cho thấy berberin 
dạng lỏng giảm tới 94.5% vị đắng 
và berberin dạng viên nén giảm 

đến 99.2% vị đắng so với thông 
thường. Đồng thời ở dạng lỏng 
cho tác dụng nhanh hơn, hiệu 
quả hơn dạng viên nén.

Nhờ tính sáng tạo cao, quy 
trình sản xuất chế phẩm berberin 
không đắng đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp bằng độc 
quyền sáng chế số 1-0022834 
công bố ngày 27/01/2020.

Thuốc Berberin không đắng 
đã được DK Pharma bán rộng rãi 
trong cả nước và nhận được phản 
hồi rất tích cực của người dùng.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ và 
Báo Khoa học và Phát triển

Nghiên cứu thuốc trong phòng thí nghiệm
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Với ưu điểm chỉ qua một lần 
xét nghiệm và thời gian cho 
kết quả là 2 giờ đồng hồ 
(chưa bao gồm thời gian xử 

lý mẫu bệnh phẩm và tách mẫu), 
hai bộ test KIT do Viện Nghiên 
cứu Y dược học Quân sự 
(NCYDHQS- thuộc Học viện Quân 
Y) nghiên cứu, phối hợp với Công 
ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản 
xuất được 40 bệnh viện, trung 
tâm kiểm soát dịch bệnh ở Việt 
Nam đăng ký mua và hơn 10 
quốc gia đề nghị mua, bao gồm 
Campuchia, Nigeria, Ba Lan, Úc, 
Đức, Phần Lan, Ukraine, Ý, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Ireland...

Hiện nhà sản xuất đã gửi đi 
Ukraine 50 bộ đầu tiên và Phần 

Lan 100 bộ để phía nhập khẩu 
đăng lý lưu hành tại nước sở tại, 
trước khi nhập khẩu chính thức. 
Đặc biệt, riêng thành phố Hà Nội 
đã thông báo đặt mua 200.000 
test, tức 4.000 bộ, để sử dụng tại 
Hà Nội và tặng cho các bệnh viện 
ở Ý, nơi có dịch COVID-19 nặng nề 
nhất ở châu Âu.

Hai bộ test KIT là Real-time 
RT-PCR có tác dụng chẩn đoán 
chính xác virus SARS-CoV-2 và RT-
PCR có tác dụng chẩn đoán sàng 
lọc được Viện NCYDHQS hoàn 
thành nghiên cứu trong thời gian 
2 tháng, góp phần khẳng định 
trình độ của các nhà khoa học 
Việt Nam trên mặt trận “bắt virus”.  
Để có thành quả này, Chủ nhiệm 

đề tài nghiên cứu KIT chống 
SARS-CoV-2, Phó Giám đốc Viện 
YDHQS, Thượng tá - PGS.TS Hồ 
Anh Sơn và Phụ trách triển khai 
chiến lược đề tài, Trưởng phòng 
vi sinh vật và các mầm bệnh sinh 
học, Tiến sĩ Hoàng Xuân Sử cùng 
nhóm cán bộ của Viện NCYDHQS 
đã làm việc đêm ngày bằng tất 
cả tâm sức của mình. Các anh 
không chỉ coi đó là nhiệm vụ 
của người lính trên mặt trận 
chống dịch mà còn là tâm huyết, 
trách nhiệm, khát vọng của người 
làm khoa học được ghi danh tên 
tuổi Việt Nam trên bản đồ nghiên 
cứu bộ KIT chẩn đoán virus ở tầm 
quốc tế.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

BỘ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 
“MADE IN VIETNAM” RA THẾ GIỚI

SAU KHI ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP LƯU HÀNH VÀ TỔ CHỨC Y TẾ 
THẾ GIỚI (WHO) LIÊN HỆ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, HAI BỘ XÉT NGHIỆM 
(TEST KIT) PHÁT HIỆN SARS-COV-2 ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO SẢN XUẤT, 
NHẰM KỊP THỜI GIÚP VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ HỖ TRỢ CÁC QUỐC 
GIA ĐANG CÓ DỊCH LÂY LAN MẠNH.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

11 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Đồng vị Cu-67 là đồng vị 
phóng xạ thế hệ kế tiếp 
được sử dụng rộng rãi 
trong chẩn đoán và điều trị 

ung thư bởi khả năng phát tia 
gamma để chẩn đoán và tia beta 
để điều trị ung thư. Cu-67 có chu 
kỳ bán rã tương đối ngắn, có 
nghĩa là hoạt độ phóng xạ phân 
rã nhanh hơn các đồng vị khác. 
Khi Cu-67 được tiêm kháng thể 
đơn dòng vào bệnh nhân ung 
thư sẽ giúp các kháng thể tiêu 
diệt khối u ung thư.

Đại diện KAERI cho biết, Cu-
67 tiêu diệt thành công khoảng 
80% tế bào ung thư phổi trong 
các thí nghiệm tế bào. KAERI 
sản xuất Cu-67 trên máy gia tốc 
cyclotron RFT-30, thiết bị được sử 
dụng để sản xuất đồng vị phóng 
xạ y tế và nghiên cứu khoa học 

cơ bản sử dụng chùm tia proton. 
KAERI cho hay hơn 10 trung tâm 
nghiên cứu y tế ở Hàn Quốc đã 
yêu cầu sử dụng Cu-67 và KAERI 
sẽ bắt đầu cung cấp Cu-67 từ nửa 
cuối năm 2020.

Một lãnh đạo của KAERI cho 
hay, máy chụp PET được sử dụng 
rộng rãi để chẩn đoán ung thư, 
nhưng kháng thể có chứa Cu-67 
có thể thực hiện cả chẩn đoán và 
điều trị. Cu-67 cũng có chu kỳ bán 
rã khá ngắn là 2,6 ngày, điều đó 
có nghĩa là ít nguy hiểm hơn các 
biện pháp chẩn đoán và điều trị 
trước đây. Vì vậy Cu-67 được coi là 
một đồng vị phóng xạ thế hệ tiếp 
theo trong điều trị ung thư.

Mặc dù Cu-67 được báo cáo 
là ưu việt trong điều trị ung thư 
nhưng mất rất nhiều thời gian 
để sản xuất vì quy trình phức tạp 

và chi phí cao. KAERI cho biết họ 
đã phát triển công nghệ để sản 
xuất một tá mCi (millicurie) Cu-67 
đủ để cung cấp cho ba tổ chức 
nghiên cứu cùng một lúc. Bệnh 
viện Đại học Quốc gia Chonnam 
và Bệnh viện Đại học Quốc gia 
Seoul rất quan tâm đối với đồng 
vị phóng xạ y tế này.

Ông Lee Kyung-han, Chủ tịch 
Hội Y học hạt nhân Hàn Quốc 
đánh giá, Cu-67 sẽ góp phần phát 
triển công nghệ y học hạt nhân 
Hàn Quốc. Việc sản xuất và cung 
cấp thành công Cu-67 sẽ đưa 
Hàn Quốc đến một giai đoạn mới 
trong phương pháp chẩn đoán 
và điều trị bệnh ung thư.

Nguồn: https://www.
koreatimes.co.kr/www/

tech/2020/03/133_285533.html

HÀN QUỐC SẢN XUẤT THÀNH CÔNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 
DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

VIỆN NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ HÀN QUỐC (KAERI) ĐÃ 
 THÀNH CÔNG TRONG VIỆC SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ DÙNG TRONG 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ. ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC 
KAERI LÀ VIỆN CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TIÊN TIẾN (ARTI) CHO BIẾT ĐÃ SẢN XUẤT 
THÀNH CÔNG ĐỒNG VỊ ĐỒNG-67 (CU-67) SỬ DỤNG MÁY GIA TỐC HẠT 
CYCLOTRON RFT-30.

Máy gia tốc sản xuất đồng vị phóng xạ Cu-67 ở KAERI



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG 
MÀNG LỌC KHẨU TRANG CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG

MỚI ĐÂY, CÁC NHÀ NGHIÊN 
CỨU ĐÃ TẠO RA ĐƯỢC MỘT 
LOẠI KHẨU TRANG (MẶT 
NẠ) CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG 
SAU 20 LẦN GIẶT MÀ VẪN 
ĐẢM BẢO CÁC ĐẶC TÍNH 
VÀ CHỨC NĂNG “LỌC 
SẠCH” CỦA NÓ.

Để giải quyết vấn đề thiếu 
mặt nạ trong bối cảnh 
dịch coronavirus đang 
phát triển hiện nay, nhóm 

các nhà nghiên cứu Viện Khoa 
học và Công nghệ tiên tiến Hàn 
Quốc (KAIST) cho biết họ đã 
phát triển được khẩu trang có 
lớp màng lọc sợi nano có thể 
duy trì hiệu quả chức năng lọc 
ngay cả sau khi giặt bằng 
phương pháp Electrospinning 
Block. 

Các loại khẩu trang lớp lọc 
melt blown hiện tại là các sợi 
không dệt, đan xen ngẫu nhiên, 
với các kích cỡ lỗ khác nhau, 
không đồng đều và cần phủ 
nhiều lớp màng lọc để loại bỏ 
các hạt bụi nhỏ. Ngoài ra, khả 
năng tĩnh điện hình thành trên 
bề mặt sợi bị biến mất khi bị 
dính ẩm và sau một thời gian 
nhất định, hiệu quả của các 

lớp màng lọc bị giảm mạnh khi 
mang giặt hoặc bị mài mòn. 
Khẩu trang có màng lọc mới 
được tạo ra bằng cách vắt chéo 
các sợi nano mịn ở các góc phải 
hoặc bằng cách sắp xếp các sợi 
khít chặt lại với theo từng hàng, 
từng dãy, với các ô lỗ khí nhỏ 
hơn và cách đều nhau. Điều này 
cho phép lọc hiệu quả hơn so 
với các khẩu trang có lớp lọc 
thông thường. Khẩu trang cũng 
có độ mỏng hơn, không khí lưu 
thông tốt hơn và không bị bí 
thở. Ngay cả sau khi giặt bằng 
ethanol hoặc xà phòng nhiều 
lần, chức năng ngăn chặn hạt 
bụi hoặc tác nhân gây hại vẫn 
được duy trì.

Nhóm nghiên cứu đã thực 
hiện kiểm tra chất lượng khẩu 
trang mới này bằng cách mang 
giặt bằng tay hơn 20 lần bằng 
xà phòng và ngâm nó trong 

dung dịch ethanol trong hơn 
ba giờ. Kết quả sau đó cho thấy, 
cấu trúc của bộ lọc vẫn không 
thay đổi và hiệu suất vẫn ở mức 
94% so với hiệu suất ban đầu. 
Hơn nữa, mặt nạ vẫn có thể 
chặn các hạt gây hại tốt hơn 
mặt nạ KF80 ngay cả khi nó bị 
gập lại và uốn cong hơn 4.000 
lần. Nhóm nghiên cứu cũng đã 
phát triển khẩu trang vải cotton 
mà có thể sử dụng các màng lọc 
có thể tái sử dụng này. Chỉ cần 
hai đến ba chiếc khẩu trang mới 
có thể dùng chất ethanol hoặc 
xà phòng tẩy rửa và có thể tái sử 
dụng 10 đến 20 lần này có thể 
giúp mọi người có thể phòng 
chống bệnh trong một tháng, 
hoặc thậm chí lâu hơn nữa.

Nguồn: 

theo http://koreabizwire.com



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

13 

Ở 
kỳ TechMart chuyên ngành 
trồng trọt, bảo quản và chế 
biến nông sản, thực phẩm 
diễn ra tại Sàn Giao dịch 

công nghệ TP.HCM (09-
10/05/2019), ThS. Phan Văn Hiệp 
chính thức giới thiệu 3 dòng máy 
đã sẵn sàng thương mại hóa 
gồm: (1) Thiết bị sấy bánh tráng, 
bún gạo, hủ tiếu ứng dụng năng 
lượng mặt trời với giàn sấy động 
trục đứng; (2) Thiết bị sấy cá ứng 
dụng năng lượng mặt trời với 
giàn sấy động trục ngang; (3) 
Thiết bị sấy trái cây, nông sản, 
thủy sản ứng dụng năng lượng 
mặt trời với giàn sấy động trục 
đứng. Các dòng máy này có thể 
phơi sấy đa dạng chủng loại sản 
phẩm nhờ vào sự linh hoạt cài 
đặt các thông số sấy cho thiết bị 
trên màn hình giao diện LCD 
(nhiệt độ sấy, thời gian sấy, thời 
gian khử vi sinh, tốc độ luồng tác 
nhân sấy, …); đặc biệt thiết bị 
giúp đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm tuyệt đối nhờ vào 
thiết kế buồng sấy kín, lọc bụi 
không khí sấy và công nghệ khử 
vi sinh bằng tia cực tím; nâng cao 
chất lượng và cảm quan của sản 
phẩm. Nhiều đơn vị đã ký thỏa 
thuận hợp tác để ứng dụng máy 
trong hoạt động chế biến nông 
sản và thực phẩm, đưa được sản 
phẩm vào các chuỗi tiêu thụ uy 

tín như Co.opmart, Bách Hóa 
Xanh…và phục vụ xuất khẩu.

Hiện nay, các dòng thiết bị 
sấy động ứng dụng năng lượng 
mặt trời trục ngang và trục đứng 
đang tiếp tục được ThS. Phan Văn 
Hiệp triển khai ứng dụng cho 
nhiều hộ sản xuất cá thể, các hợp 
tác xã, các công ty chế biến thủy 
sản, nông sản ở khắp mọi miền cả 
nước (Cà Mau, Khe Sanh - Lao Bảo, 
Bến Tre…) với công suất phơi sấy 
lên đến cả tấn sản phẩm mỗi mẻ 
phơi sấy. Sản phẩm phơi sấy chủ 
lực là các loại cá (khô hoàn toàn 
hoặc khô một nắng), tôm khô, 
khô gà, khô bò một nắng, trái cây, 
dược liệu…

Cuối năm 2017, ThS. Phan Văn 
Hiệp hoàn thành đề tài nghiên 
cứu khoa học “Thiết kế, chế tạo 

thiết bị sấy ứng dụng năng lượng 
mặt trời với giàn sấy động cho cá 
sặc rằn tại huyện Củ Chi, Thành 
phố Hồ Chí Minh” do Sở Khoa học 
và Công nghệ TP.HCM giao trường 
Đại học Văn Hiến chủ trì. Tiếp đó, 
ngày 22/03/2018, ThS. Phan Văn 
Hiệp chính thức công bố và giới 
thiệu chi tiết về chiếc máy sấy 
mới tại Hội thảo “Công nghệ sấy 
động ứng dụng năng lượng mặt 
trời trong chế biến thực phẩm” tổ 
chức tại Trung tâm Thông tin và 
Thống kê Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM (CESTI).

Kết quả nghiên cứu là chiếc 
máy sấy ứng dụng năng lượng 
mặt trời với công nghệ sấy động. 
Hệ thống gồm buồng sấy với các 
dàn sấy chuyển động quay quanh 
trục cố định và sử dụng dòng 

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ TP.HCM: 
ĐƯA THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ NHÀ KHOA HỌC 

ĐẾN TAY ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ KẾT NỐI 
ĐỐI TÁC, CÁC DÒNG SẢN PHẨM SẤY ỨNG DỤNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI GIÀN SẤY ĐỘNG ĐÃ 
ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA VÀ CUNG ỨNG CHO NHIỀU 
CƠ SỞ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM.

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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không khí sấy hồi lưu; các bộ 
phận điều chỉnh tự động tốc độ 
quay của dàn sấy và tốc độ dòng 
không khí theo nhiệt độ đo được 
bên trong buồng sấy; mức điều 
chỉnh tự động độ ẩm theo thông 
số cảm biến độ ẩm đo được bên 
trong buồng sấy.

Với kiểu ứng dụng hiệu ứng 
nhà kính bằng năng lượng mặt 
trời, thiết bị có khả năng sấy thực 
phẩm có độ khô và cảm quan 
tương đương như phơi nắng 
truyền thống. Cụ thể, thiết bị kết 
hợp phơi bằng năng lượng mặt 
trời vào ban ngày (gia nhiệt thêm 
từ 5-20oC) và sấy bằng điện vào 
ban đêm. Vì thế, thiết bị vận hành 
không phụ thuộc vào thời tiết thất 
thường cũng như các loại nguyên 
liệu chất đốt, rút ngắn thời gian 
phơi sấy (lên đến 30% so với phơi 
nắng truyền thống) và có thể sấy 
nhiều mẻ liên tục. Ngoài khả năng 
tự động kiểm soát được các thông 
số phơi sấy và điều chỉnh nhiệt độ, 
độ ẩm, tốc độ gió…thiết bị còn 
tận dụng kinh nghiệm sản xuất 
của cơ sở bằng cách nhập thông 
số chi tiết vào bảng điều khiển. 
Nhờ được bố trí nhiều mặt phơi 
trong buồng kín, thiết bị không 
chỉ giúp tiết kiệm mặt bằng phơi 

- chỉ khoảng 12m2 mà còn giúp 
tăng năng suất phơi sấy tăng lên 
nhiều lần, đồng thời còn chống 
nhiễm bụi, trứng ruồi, khử vi sinh 
ngay trong quá trình phơi sấy 
bằng đèn chiếu tia cực tím. 

Lợi ích kinh tế lập tức gây sự 
chú ý với nhiều đơn vị chế biến 
nông sản và thực phẩm bởi ở thời 
điểm đó, dự tính chỉ mất 980 đồng 
để sấy xong 1kg cá sặc khô có giá 
trị 250.000 đồng, hay thậm chí 
tuyệt vời hơn 1kg cá dứa thành 
phẩm giá bán 450.000 đồng chỉ 
tốn 37 đồng tiền sấy. Chi phí tiêu 
hao thấp đến không ngờ như vậy, 
có thể xem gần như không có. 
Ngay tại buổi hội thảo, các đơn 
vị chế biến nông sản đã đặt câu 
hỏi cho ThS. Phan Văn Hiệp về khả 
năng nghiên cứu và ứng dụng 
cho nhiều loại sản phẩm khác như 
bánh tráng, hồ tiêu, cà phê…

Thông tin về chiếc máy sấy 
ứng dụng năng lượng mặt trời với 
công nghệ sấy động ở hội thảo 
sau đó đã được truyền thông trên 
các đơn vị báo chí, bắt đầu thu hút 
một số đơn vị chế biến thủy sản 
cũng như các hộ nông dân liên hệ 
và đặt hàng sản xuất máy thử như 
làng nghề bánh tráng Phú Hòa 
Đông, hộ ông Lê Văn Nên (Cần 

Đước, Long An). Do đặc thù của 
ngành nông nghiệp, mỗi một đơn 
hàng là một tâm tư nguyện vọng 
riêng, nên ThS. Phan Văn Hiệp phải 
đi khảo sát thực tế ở địa phương, 
tiến hành cải tiến, bổ sung tính 
năng để đáp ứng yêu cầu phơi 
sấy cho từng sản phẩm riêng. 
Điều này góp phần giúp cho thiết 
bị mà ông sáng chế khẳng định 
được chất lượng, uy tín và chỗ 
đứng trên thị trường mặc dù đây 
là thiết bị mới được thương mại 
hóa ra thị trường trong khoảng 
thời gian chưa đầy 1 năm.

Thông qua sự kết nối của Sàn 
Giao dịch công nghệ TP.HCM và 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
Khoa học và Công nghệ TP.HCM, 
các nhà khoa học cũng như các 
nhà cung ứng thiết bị có cơ hội 
trưng bày giới thiệu các sản 
phẩm cụ thể, kết hợp với các hội 
thảo trình diễn công nghệ, đáp 
ứng đúng nhu cầu tìm hiểu, trải 
nghiệm thực tế của các đơn vị và 
cá nhân mong muốn được chuyển 
giao, ứng dụng công nghệ. Qua 
đó, các bên có sự tin tưởng và an 
tâm, tăng cơ hội hợp tác thành 
công và hiệu quả.

Nguồn: cesti.gov.vn 
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CHIỀU 17-2, TẠI HÀ NỘI, BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI TỔ 
CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO, CHUYỂN 
GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH 
CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH, NĂM 2020, VỚI SỰ 
THAM GIA CỦA GẦN 60 HỌC VIÊN ĐẾN TỪ 16 TỈNH, 
THÀNH PHỐ TRÊN CẢ NƯỚC.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NGÀNH TIM MẠCH 
CHO CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH

Phát biểu tại lễ khai giảng, 
Giám đốc Bệnh viện Tim Hà 
Nội, Nguyễn Quang Tuấn 
cho biết, thực hiện kế 

hoạch đào tạo năm 2020, Bệnh 
viện Tim Hà Nội sẽ tổ chức mở 32 
khóa đào tạo tập trung (chuyển 
giao kỹ thuật pha 1) về các kỹ 
thuật thuộc lĩnh vực Nội tim 
mạch; phẫu thuật mạch và can 
thiệp mạch vành, cho 16 tỉnh, 
thành phố trên cả nước.Trong 
đó, có 27 khóa đào tạo tập trung 
tại Bệnh viện Tim Hà Nội; 5 khóa 
đào tạo tập trung tại các bệnh 
viện vệ tinh. 

Dự kiến chuyển giao kỹ thuật 
(pha 2) tại địa phương, với 52 
cuộc, gồm bảy gói kỹ thuật theo 
đề xuất của các bệnh viện vệ 
tinh. Ngoài ra, bệnh viện còn mở 
các khóa đào tạo liên tục theo 
nhu cầu thuộc các lĩnh vực: nội 
tim mạch, siêu âm tim, can thiệp 
tim… cho các địa phươngCác 
học viên tham dự các khóa đào 
tạo sẽ được cung cấp kiến thức, 
chuyển giao các kỹ thuật về tim 
mạch, như: siêu âm tim trong 
bệnh tim bẩm sinh; cấy máy tạo 
nhịp tim vĩnh viễn điều trị rối 
loạn nhịp chẩm; siêu âm tim qua 
thực quản; siêu âm tim gắng sức; 
siêu âm mạch máu cơ bản; điều 
trị suy tĩnh mạch bằng sóng cao 

tần radio và laser nội mạch; phẫu 
thuật tim mạch lồng ngực cơ 
bản; hồi sức ngoại khoa tim mạch 
cơ bản; chuẩn bị và phụ giúp can 
thiệp tim mạch cơ bản; chuẩn bị 
dụng cụ trong phẫu thuật tim 
mạch… Đáng mừng, qua ý kiến 
phản hồi từ các học viên, lãnh 
đạo các bệnh viện vệ tinh đều có 
chung nhận xét, học viên tham 
gia các khoa đào tạo trước đây 
do Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức, 
đều được học tập và thực hành 
tại môi trường chuyên nghiệp; 
kết nối được với các thầy, cô 
chuyên môn cao đã hỗ trợ đắc 
lực trong quá trình công tác tại 
địa phương. Các khóa học đều 
đạt và vượt mục tiêu đề ra; sau 
khi học, học viên được nâng cao 
năng lực chuyên môn, bước đầu 
áp dụng các kỹ thuật được 

chuyển giao tại đơn vị mình và 
đã thu được những kết quả đáng 
khích lệ… Giám đốc Bệnh viện 
Nguyễn Quang Tuấn cho biết 
thêm. Được học tập tại Bệnh viện 
Tim Hà Nội, đây là dịp để các học 
viên đến từ 16 tỉnh, thành phố 
trong cả nước được các thầy, cô 
truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm 
lâm sàng, định hướng phát triển 
chuyên môn, các kỹ thuật hiện 
đại trong điều trị các bệnh tim 
mạch… Với những kiến thực 
được lĩnh hội, các học viên không 
chỉ nâng cao trình độ chuyên 
môn của bản thân mình, mà sẽ 
được áp dụng một cách hiệu quả 
tại đơn vị mình công tác. Qua đó, 
góp phần nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe người dân 
trên địa bàn.

Nguồn: nhandan.com.vn
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TỪ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ĐẾN XUẤT KHẨU XE BUS CAO CẤP 

MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT

NHIỀU CÔNG NGHỆ MỚI 
LẦN ĐẦU ĐƯỢC ỨNG DỤNG 
VÀO SẢN XUẤT Ô TÔ

Dự án KH&CN cấp quốc 
gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe 
khách giường nằm cao cấp mang 
thương hiệu Việt Nam” được thực 
hiện với tổng kinh phí 109,174 tỷ 
đồng, trong đó nguồn kinh phí 
sự nghiệp khoa học là 38,59 tỷ 
đồng và vốn đối ứng của Thaco là 
70,584 tỷ đồng. Dự án đã hỗ trợ 
kinh phí để nghiên cứu và trang 
bị các phần mềm thiết kế, tính 
toán mô phỏng cơ khí ô tô hiện 
đại nhất trên thế giới như CATIA 
V6, Hyperworks 13.0. Thông qua 
thực hiện dự án, các kỹ sư của 
Thaco đã được đào tạo qua các 
khóa huấn luyện do các chuyên 
gia của Hãng Dassault Systemes 
(Pháp) và Altair (Mỹ) hướng dẫn. 
Ngoài ra, dự án còn cung cấp 
các thiết bị hiện đại như máy 
tạo mẫu nhanh ProJet 5000 của 
Hãng 3D Systems (Mỹ), thiết bị 
đo dao động, biến dạng khung ô 
tô SCM02 - LMS (Đức) và một số 
thiết bị thử nghiệm vật liệu cơ khí 
và polymer…

Các kỹ sư nghiên cứu và phát 
triển (R&D) của Nhà máy Thaco 
Bus và các nhà máy công nghiệp 
hỗ trợ của Khu công nghiệp cơ 
khí ô tô Thaco Chu Lai đã thực 

hiện thành công dự án với những 
kết quả ấn tượng. Cụ thể, dự án 
đã giúp Thaco làm chủ thiết kế 
toàn bộ xe khách giường nằm nói 
riêng và xe bus nói chung, trong 
đó có thiết kế kiểu dáng, thiết kế 
nội ngoại thất của xe, mô phỏng 
hình dáng, mô phỏng khí động 
lực học, nhân trắc học khoang lái 
và khoang hành khách…; lần đầu 
tiên ứng dụng thành công nhiều 
công nghệ mới vào sản xuất ô tô 
ở Việt Nam như: công nghệ ép 
phun, công nghệ chuyển nhựa 
vào khuôn có hỗ trợ chân không 
(VARTM), công nghệ composites 
định hình khung kim loại (CSM), 
công nghệ tạo hình nhiệt, công 
nghệ nhựa định hình màng phức 
hợp (CSF); đào tạo các kỹ sư R&D 
một cách bài bản theo nhiều hình 
thức: đào tạo theo phương pháp 

chuyển giao công nghệ thiết kế, 
tính toán cơ khí ô tô từ đối tác 
nước ngoài và đào tạo trên công 
việc với các đội/nhóm theo các 
chuyên đề KH&CN kết hợp giữa lý 
thuyết và thực tiễn sản xuất... Qua 
đó, giúp các kỹ sư R&D có khả 
năng làm chủ các phần mềm và 
thiết bị tiên tiến để thiết kế, tính 
toán mô phỏng ô tô có trình độ 
ngang tầm khu vực.

Với sự nỗ lực không ngừng 
của Thaco cùng sự hỗ trợ hiệu 
quả của Bộ KH&CN và Sở KH&CN 
Quảng Nam, dự án được thực 
hiện thành công không chỉ 
mang lại hiệu quả to lớn về mặt 
KH&CN, kinh tế, xã hội mà còn 
tạo hiệu ứng lan tỏa mọi mặt cho 
hệ thống các nhà máy của Thaco 
trong Khu công nghiệp cơ khí ô 
tô Thaco Chu Lai. Đến nay, Khu 

NGÀY 28/12/2019, TẠI CẢNG CHU LAI, CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO) ĐÃ 
TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO 15 XE BUS THACO THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM ĐẦU TIÊN XUẤT KHẨU SANG 
PHILIPPINES VÀ CÁC LÔ LINH KIỆN, PHỤ TÙNG Ô TÔ SANG HÀN QUỐC, NHẬT BẢN. ĐÓNG GÓP 
VÀO THÀNH CÔNG NÀY CÓ DẤU ẤN RÕ NÉT CỦA DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) 
CẤP QUỐC GIA “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM CAO CẤP MANG 
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM”. NGOÀI HIỆU QUẢ VỀ KH&CN, KINH TẾ, XÃ HỘI, DỰ ÁN ĐÃ TẠO HIỆU 
ỨNG LAN TỎA CHO NHIỀU NHÀ MÁY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ THACO CHU LAI, 
GÓP PHẦN GHI TÊN KHU CÔNG NGHIỆP NÀY VÀO BẢN ĐỒ SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ CỦA CÁC 
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI, TRỞ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 
TẬP TRUNG QUY MÔ LỚN NHẤT CẢ NƯỚC, THUỘC TOP ĐẦU TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.

Chuyên gia của Hãng Altair đào tạo chuyên đề 
mô phỏng cho kỹ sư R&D Thaco Bus.
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

công nghiệp này đã có tên trên 
bản đồ sản xuất lắp ráp ô tô của 
các thương hiệu nổi tiếng trên 
thế giới và được xem là trung 
tâm liên kết công nghiệp ô tô tập 
trung có quy mô lớn nhất cả nước 
và thuộc Top đầu khu vực Đông 
Nam Á. Trong đó, Nhà máy Thaco 
Bus được xây dựng mới hoàn toàn 
có tổng diện tích 17 ha, công suất 
20.000 xe bus/năm. Đây là nhà 
máy có quy mô lớn nhất, hiện 
đại nhất Đông Nam Á với các dây 
chuyền thiết bị tự động, đặc biệt 
là dây chuyền sơn tĩnh điện có thể 
nhúng sơn ED toàn bộ thân vỏ xe 
bus có chiều dài gần 14 mét. Mặt 
khác, dự án đã lan tỏa với nhiều 
hiệu quả khác, cụ thể như:

Một là, phát triển quy mô sản 
xuất: từ một dây chuyền nhỏ sản 
xuất các linh kiện composites 
bằng công nghệ lăn tay, Thaco 
đã phát triển xây dựng mới một 
nhà máy chế tạo các linh kiện 
composites, một nhà máy linh 
kiện nhựa nội thất có quy mô 
lớn (gấp 5 lần so với dây chuyền 
cũ), số lượng công nhân kỹ thuật 
chuyên nghiệp tăng gấp 3 lần. 
Chủng loại sản phẩm được mở 
rộng không chỉ cho xe khách 
giường nằm mà cho tất cả các loại 
xe bus, xe tải của Thaco với sản 
lượng cao gấp 3 lần, ứng dụng 
đại trà các công nghệ mới như 
VARTM, CSF, CSM cho tất cả các 
chủng loại sản phẩm.

Hai là, thúc đẩy phát triển 
hoạt động R&D: từ chỗ Thaco chỉ 
có một bộ phận R&D của Nhà 
máy Thaco Bus với 25 kỹ sư, nay 
toàn bộ Khu công nghiệp cơ khí 
ô tô Thaco Chu Lai đã phát triển 
lan tỏa với một trung tâm R&D 
xe bus hiện đại, 12 trung tâm/
bộ phận R&D của các nhà máy 
khác với số lượng 250 kỹ sư R&D 
trong tổng số trên 1.000 kỹ sư. 
Các phòng thí nghiệm cũng được 
nâng cao năng lực nghiên cứu 
như phòng thí nghiệm vật liệu, 
cơ học, polymer… Đáng chú ý có 
những phòng R&D có năng lực 
chuyên nghiệp như R&D Bus, xe 
tải, cơ khí, các linh kiện, phụ tùng 

của khối công nghiệp hỗ trợ. Dự 
kiến trong năm 2020, Thaco sẽ 
xây dựng một trung tâm R&D hợp 
nhất có quy mô, năng lực nghiên 
cứu KH&CN ngang tầm các nước 
công nghiệp trong khu vực Đông 
Nam Á.

Bên cạnh đó, thông qua kết 
quả của dự án KH&CN cấp quốc 
gia, Thaco đã tổ chức đào tạo sâu 
rộng cho tất cả các kỹ sư của Khu 
công nghiệp cơ khí ô tô Thaco 
Chu Lai về phương pháp nghiên 
cứu khoa học, kỹ năng ứng dụng 
công nghệ, phát triển sản phẩm 
R&D, từ đó nâng cao năng lực 
KH&CN của đội ngũ kỹ sư Thaco 
đáp ứng tốt và có hiệu quả nhu 
cầu nghiên cứu phát triển sản 
phẩm và nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN vào thực tiễn sản xuất.

XUẤT KHẨU XE BUS 
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 
CHẤT LƯỢNG CAO

Ngày 28/12/2019, tại cảng 
Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở 
Chu Lai (Quảng Nam), Thaco đã 
tổ chức lễ bàn giao 15 xe bus 
Thaco thương hiệu Việt Nam đầu 
tiên xuất khẩu sang Philippines 
và các lô linh kiện, phụ tùng ôtô 
sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây 
là mẫu xe được Trung tâm R&D 
Thaco Bus thiết kế hoàn toàn mới, 
mang thương hiệu Thaco, trên cơ 
sở tiếp tục phát huy kết quả từ 
dự án KH&CN về xe khách giường 
nằm, từ đó nâng cấp chất lượng 
và tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%, 
sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn 
khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên 
liệu và thân thiện với môi trường. 
Đặc biệt, phần ngoại thất xe (thân 
vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí, linh 
kiện composites) và phần nội 
thất (hệ thống chiếu sáng, ghế, 
dây điện, kính, linh kiện nhựa) 
được thiết kế và sản xuất tại Khu 
kinh tế mở Chu Lai, gia tăng hàm 
lượng nội địa hóa, hàm lượng 
công nghệ cho sản phẩm xe bus 
Thaco đảm bảo đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế.

Việc Thaco xuất khẩu xe bus 
sang Philippines và linh kiện phụ 

tùng cho các quốc gia khác là vô 
cùng ý nghĩa. Mặc dù giá trị xuất 
khẩu của Thaco mới đạt khoảng 
50 triệu USD (tổng kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước là hơn 
250 tỷ USD) nhưng đây là sự kiện 
đưa Việt Nam có vị trí trên bản đồ 
công nghiệp ô tô khu vực và thế 
giới. Đồng thời góp phần thay đổi 
cơ cấu bản đồ xuất nhập khẩu của 
Việt Nam theo hướng bền vững, 
góp phần giảm nhập siêu và cân 
bằng cán cân thương mại.

Từ kết quả ban đầu này, Thaco 
sẽ tiếp tục xuất khẩu 200 xe bus 
sang Philippines trong năm 2020, 
đồng thời mở rộng xuất khẩu xe 
bus sang những thị trường cao 
cấp hơn như Singapore và các 
nước khác trên thế giới. Mặt khác, 
Thaco đang đầu tư cho một dự án 
KH&CN theo hướng chuyển đổi 
số trên cơ sở tự động hóa Nhà 
máy Thaco Bus để nâng cao chất 
lượng và năng suất, quản trị theo 
hướng số hóa, sản xuất theo nhu 
cầu riêng biệt của khách hàng 
một cách nhanh nhất. Hai yếu tố 
này chính là tinh thần của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 mà 
Thaco đã và đang thực hiện trong 
hành trình hội nhập thế giới.

Với việc xuất khẩu thành công 
lô xe bus đầu tiên mang thương 
hiệu Việt Nam cùng các lô linh 
kiện phụ tùng đã ghi tên Thaco 
vào bản đồ sản xuất, lắp ráp ô 
tô của các thương hiệu nổi tiếng 
trên thế giới, khẳng định vị thế là 
trung tâm liên kết công nghiệp ô 
tô tập trung có quy mô lớn nhất 
cả nước, thuộc Top đầu trong 
khu vực Đông Nam Á. Đồng thời 
cho thấy, việc ứng dụng KH&CN 
vào sản xuất nếu được thực hiện 
một cách bài bản, có quy mô sẽ 
tạo tiền đề cho doanh nghiệp có 
những bước phát triển vượt bậc, 
bền vững trong quá trình hội 
nhập quốc tế.

Nguồn: Phạm Văn Tài,  
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

ô tô Trường Hải
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Công nghệ chào bán

MÁY TIỆN NGANG CNC MT-2000M
- Máy tiện ngang CNC MT-2000M được thiết kế riêng biệt làm giảm hiệu ứng cộng hưởng của gia 

công đồng thời trong khu vực làm việc kép;

- Trục chính kép và vùng gia công kép độc lập;

- Cấu trúc gầm máy riêng biệt làm giảm hiệu ứng cộng hưởng của gia công đồng thời trong khu vực 
làm việc kép;

- Cấu hình tiêu chuẩn của động cơ servo điều khiển robot loại ba cửa, tốc độ nạp nhanh

- Một máy MT có thể hoàn thành quá trình quy chế thao tác của hai máy tiện, chiếm ít diện tích.

Thông số kỹ thuật:

- Đường kính Collet: 8” inch

- Hành trình trục X/Z: 155/155 mm

- Tốc độ di chuyển trục X/Z: 30/30 m/min

- Côn trục chính: A2-6

- Tốc độ quay trục chính: 4500 (3000) rpm

- Động cơ trục chính: 15/11/7.5 kW

- Dung lượng dao: 12 (8) [VDI-40:12] pc

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Công nghệ Hàn WELCOM - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa chỉ : Số 9B1 Khu Phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Điện thoại : 1900571535; Fax : (024) 3652 2752; Email : sales@weldcom.vn; Website : weldcom.vn

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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MÁY CĂNG KIM ĐỊNH HÌNH POWER-FRAME
Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất sấy cao nhất và kiểm soát quá trình sấy phù hợp với bất kỳ loại vải nào do hệ thống lưu thông 
không khí tách dòng hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đã được cấp bằng sáng chế;

- Lưu lượng khí và phân bố nhiệt đồng nhất nhờ các vùng nhiệt được bố trí xen kẽ (cứ mỗi 1.5m);

- Tiêu thụ năng lượng sản phẩm cụ thể rất thấp;

- Dây xích, ray xích, giá đỡ thanh gắn kim, ghim mạnh mẽ không cần bảo trì nhiều;

- Chất lượng vải chính xác có thể đưa vào sản xuất nhờ hệ thống quản lý phương pháp hoàn toàn  
tự động;

- Các loại gia nhiệt có sẵn: khí trực tiếp, khí gián tiếp, dầu nhiệt, hơi nước, điện và sự kết hợp của những 
loại gia nhiệt này;

- Khổ rộng làm việc có thể lên đến 7m, tùy thuộc vào loại ứng dụng;

- Kết quả làm thẳng tối ưu do máy ép thẳng tích hợp được thiết kế với đường dẫn vải ngắn nhất có thể 
đến điểm ghim, có sẵn dưới dạng tùy chọn.

Đơn vị chào bán: 

EUROASIATIC JAYA P.T; Địa chỉ: V-Tower - Unit # 208, 649 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội; 

Điện thoại: 024-37663564; Fax: 024-37663565; 

Email: ea.hanoi@euroasiatic.com.vn; Website: www.brueckner-textile.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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MÁY THỔI TRỤC VÍT KHÔNG DẦU 
ZS (VSD+)

Thông số kỹ thuật:

Dung lượng FAD l/s: 69 l/s - 2 528 l/s

Dung lượng FAD: 248 m³/h - 9 100 m³/h

Áp suất làm việc: 0,3 bar(e) - 1,2 bar(e)

Công suất động cơ đã lắp: 18 kW - 355 kW

Ưu điểm CN/TB:

Chứng nhận chất lượng: Tiêu chuẩn chứng chỉ chất lượng ISO 9001 cho tất cả công nghệ trục vít không 
dầu của chúng tôi. Sản phẩm chất lượng của chúng tôi tăng độ tin cậy cho hoạt động sản xuất của bạn.

Giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa: So sánh với công nghệ lobe, trục vít không dầu ZS tiết kiệm trung 
bình 30% chi phí năng lượng của bạn. Bạn có thể tiết kiệm hơn nữa với công nghệ VSD.

Tránh nhiễm bẩn dầu: Tránh rủi ro nhiễm bẩn hoặc thời gian ngừng sản xuất với các máy thổi trục vít thể 
tích được chứng nhận ISO 8573-1 Class 0 của chúng tôi.

Dễ lắp đặt: Giảm thời gian và chi phí lắp đặt với thiết kế sản phẩm ZS hoàn chỉnh của chúng tôi.

Vận hành êm: Sản phẩm ZS (VSD+) của chúng tôi chạy ở mức tiếng ồn cực thấp so với máy thổi lobe 
khung hở.

Điều khiển và giám sát thông minh: Hệ thống điều khiển nâng cao giảm độ tin cậy của lắp đặt máy thổi. 
Giám sát hiệu suất hệ thống chung với chỉ báo dịch vụ, cảnh báo lỗi và ngừng máy an toàn.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Atlas Copco; 

Địa chỉ: Lầu 01, Tòa nhà Simco, Đường Phạm Hùng Phường Mỹ Đình 01, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; 

Điện thoại: 090 390 4349; Fax: 024 3785 1635; 

Email: info.vietnam@vn.atlascopco.com; Website: www.atlascopco.com

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI 
TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Thông số kỹ thuật:

1.Hệ quan trắc nước thải tự động WTW IQ SensorNet

• Quan trắc đa thông số COD, TSS, pH, lưu lượng, Nito, photpho, oxy hòa tan,…

• Giúp tuân thủ thông tư 24/2017/TT-BTNMT, nghị định 38/2015/NĐ-CP và 155/2016/NĐ-CP

• Truyền dữ liệu về trung tâm quan trắc môi trường

 2.Cảm biến đo COD CarboVis 705 IQ

• Độ chính xác cao nhờ thu thập được 256 bộ dữ liệu hấp thụ quang phổ và thuật toán của WTW

• Tự động vệ sinh liên tục bằng sóng siêu âm

• Tùy chọn đo thêm TSS, NO2, NO3 và vệ sinh bằng khí nén

 3.Cảm biến đo pH Sensorlyt 700 IQ

• Điểm tiếp xúc hở giúp chống bám bẩn, giảm tần suất vệ sinh

• Phần vật tư tiêu hao (điện cực thủy tinh) có thể thay thế độc lập với thân cảm biến

• Tùy chọn tích hợp vệ sinh bằng khí nén

 4.Cảm biến đo lưu lượng kênh hở MJK 713

• Tính lưu lượng theo công thức tiêu chuẩn ISO 1438 cho các kênh xả phổ biến Parshall, Venturi, Palmer- 
Bowles, V-notch và các kênh hình chữ nhật

• Có thể gia hạn bảo hành lên đến 5 năm

 5.Cảm biến đo Oxy hòa tan FDO 700 IQ

• Công nghệ huỳnh quang, dùng ánh sáng xanh lá cây giúp giảm suy hao nắp quang

• Tuổi thọ tăng lên 4 lần, không cần hiệu chuẩn

• Thiết kế nắp quang góc 450 để tránh bọt khí bám trên nắp quang gây sai số

 6.Máy phân tích PO4- P700 IQ

• Tự động hiệu chuẩn

• Tiết kiệm hóa chất từ 3-6 lần

• Dễ dàng vệ sinh

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

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ
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;

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
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DI TRUYỀN ĐA NĂNG
Tham gia vào các ứng dụng lâm sàng, nông nghiệp, thú y, thủy sản và các ứng dụng chuyên biệt khác 

với 8 mao quản có thể nâng cấp lên 24 mao quản. Một số ứng dụng chính:

• Tầm soát các bệnh ung thư do di truyền;

• Phân tích sự methyl hóa;

• Xác định type kháng nguyên bạch cầu liên quan đến điều trị nhiều bệnh khác nhau;

• Xác định các type virus, vi khuẩn;

• Phân tích STR ứng dụng trong nhận dạng cá thể phân loại, nghiên cứu đa dạng sinh học;

• Phân tích các marker SNP trong chọn giống;

• Và những ứng dụng khác.

Các đặc điểm cơ bản:

• Hệ thống hoạt động trên phương pháp giải trình tự Sanger;

• Hệ 8 mao quản, có thể nâng cấp lên 24 mao quản;

• Công suất lớn có thể chạy lên tới gần 400 mẫu/ ngày;

• Hỗ trợ các phần mềm phân tích Microsatellite, LOH,  SNP,  MLPA, AFLP, SNP, phát hiện đột biến, so sánh 
trình tự  và t-RFLP…

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
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

 MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG 
LOẠI BƠM BÁNH RĂNG FG5650

Thông số kỹ thuật:
• Tốc độ chiết rót: đạt tới 250ml/giây.
• Phạm vi chiết rót: đạt tới 4000ml.
• Độ chính xác: ±0.5%.
• Kích thước máy: Chiều dài 2800mm, chiều rộng 1500mm, chiều cao 2400mm.
• Khối lượng máy: 410kg
• Nguồn điện: 110/220VAC, 50/60Hz, một pha.
• Áp suất khí đầu vào: 90PSI/3CFM.
Ưu điểm CN/TB:
• Thiết kế khung máy bao bọc chống bụi bẩn, giúp giữ vệ sinh;
• 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;
• 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; Website: www.Neostarpack.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG 
LOẠI BƠM BÁNH RĂNG FG4250

Thông số kỹ thuật:
• Phạm vi chiết rót: 50-4000ml.
• Tốc độ chiết rót: 50~250ml/giây, 20~40chai/phút.
• Độ chính xác: ±1%.
• Nguồn điện: 220VAC, một pha.
• Kích thước máy: Chiều dài 1800mm, chiều rộng 1050mm, chiều cao 1800mm.
Ưu điểm CN/TB:
• Số lượng vòi chiết rót có thể điều chỉnh.
• Tính năng phát hiện không có chai không chiết rót.
• Vòi phun với tính năng chống tràn và chống tạo bong bóng khi chiết rót vào chai.
• Hệ thống bơm bánh răng chiết rót cùng lúc đảm bảo độ chính xác ở tốc độ cao.
• Hệ thống định vị thứ tự chai giúp xác định chính xác vị trí chai được chiết rót.
• Điều khiển bởi hệ thống PLC với màn hình màu cảm ứng.
• Vòi chiết rót điều khiển đóng mở bằng khí nén giúp ngăn tình trạng nhỏ giọt.
• Trang bị nút dừng khẩn cấp khi có sự cố.
• Làm bằng thép không gỉ chống ăn mòn, đáp ứng tiêu chuẩn cGMP.
• Trang bị khay hứng phía dưới vòi chiết rót.
• Có thế kết nối với các công đoạn của chuyền sản xuất hoặc hoạt động độc lập.
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; 
Website: www.Neostarpack.com
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MÁY ÉP MIỆNG TÚI LIÊN TỤC DẠNG NẰM 
MODEL: LDP-901

Thông số kỹ thuật:

- 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 hố 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 0-20o.

- 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; Website: maymocdungphat.com
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY DÁN THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG 
MODEL: LDP-501A

Thích hợp sử dụng trong các dây chuyền sản xuất có kích thước thùng khác nhau.

- Băng chuyền dạng ống suốt chiều dài máy giúp thùng được chuyển vào rất nhẹ nhàng, không trở lực, 
nhất là đối với các thùng hàng có bề rộng lớn, nặng.

- Độ bền vật liệu cao, thao tác dễ dàng, nhanh chóng, giảm tối đa thời gian trong quá trình sử dụng.

- Điện sử dụng : 220V, 01 phase, 50/60Hz.

- Số motor băng tải: 2 motor or 3 Motor.

- Chiều cao bàn làm việc: 550 ~ 750mm (điều chỉnh được).

- Tốc độ băng tải: 20 mét/phút.

- Tốc độ đóng gói: 10 ~ 30 thùng / phút (tùy sản phẩm).

- Kích thước đóng gói (DxRxC): Dài >150 ~ ∞ mm x Rộng 120~480mm, Cao 120~450mm.

- Kích thước băng keo: 48 ~ 72mm.

- Áp suất khí nén: 5kgf/cm2
.

- Công suất: 600W.

- Tiếng ồn làm việc theo tiêu chuẩn: ≤75DB.

- Môi trường xung quanh: độ ẩm ≤98%.

- Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 400 C.

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; Website: maymocdungphat.com
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1. TÌM KIẾM ĐAI VỚT VÁNG CỦA MÁY  
VỚT VÁNG DẦU OIL GRABBER MODEL 8

Công ty thép Hòa Phát đang có nhu cầu tìm mua Đai vớt váng của máy vớt váng dầu Oil grabber 
Model 8, đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá của sản phẩm nói trên.

Người tìm mua: 

 Hương Thảo; Công ty thép Hòa Phát, 

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

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

Email: : nguyenhuongthaoanh2904@gmail.com

2.TÌM MUA GIÁ THỂ VI SINH 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty Zen Diamond Đà Nẵng cần báo giá cho giá thể vi sinh xử lý nước thải:

- Giá thể vi sinh lơ lững MBBR

- Khích thước: 16 x 10mm

- Diện tích > 800m2/m3

- Vật liệu: Nhựa HDPE

- Xuất xứ: Việt Nam

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

Người tìm mua: 

Ngô Tấn Quang - Công ty Zen Diamond Đà Nẵng

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

Điện thoại: 0236 3929 555

Email: ngotanquang@gmail.com

01

02

03 Công nghệ tìm mua
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Công nghệ tìm mua 3. CẦN TƯ VẤN LẮP ĐẶT CHO GIÀN ĐÈN 
NUÔI CẤY MÔ 2,5MX1MX4M (5 TẦNG)

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

Người tìm mua: 

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

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

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

Email: anhtuantabc@gmail.com, thermobio@gmail.com

4.TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
Một công ty của Singapore cần tìm phần mềm trả lời tự động tùy chỉnh bằng trí tuệ nhận tạo (AI) và 

sự tích hợp hệ thống phức tạp. Nền tảng tích hợp chúng trong những nền tảng tin nhắn chẳng hạn như 
Messenger, Viber hoặc WeChat. Phần mềm trả lời tự động bao gồm tự động hóa dịch vụ khách hàng, kết 
nối liên tục với người sử dụng, người hâm mộ và các khách hàng.

Thông qua phần mềm này, người dùng có thể đặt giao hàng thực phẩm, mua bán qua mạng, hoặc 
thậm chí là nộp đơn xin việc. 

Các ứng dụng tiềm năng

- Trả lời tự động dịch vụ khách hàng, Tự động trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQ).

- Tự động thương mại điện tử, xử lý việc mua sắm và chi trả bằng các nền tảng tin nhắn.

- Trả lời tự động thành kênh bán hàng, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp cận khách hàng và các 
khách hàng tiềm năng. Những thứ đó thực sự được thực hiện thông qua tin nhắn.

- Trợ lý cho cá nhân trong các vấn đề chăm sóc sức khỏe, thể dục và dinh dưỡng.

- Phần mềm trả lời tự động sự kiện và hội nghị. Chúng hướng dẫn người dùng thông qua toàn bộ sự 
kiện, mà không cần người dùng phải tải một ứng dụng riêng biệt dành cho nó.

Liên hệ: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore; 

Địa chỉ:Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore; 

Telephone: +65-6653-4910; Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org
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5.TÌM KIẾM LÒ PHẢN ỨNG PLASMA 
ĐỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Một công ty đang tìm kiếm một lò phản ứng plasma duy nhất để xử lý chất thải theo phương thức thân 
thiện với môi trường và đầy sáng tạo. Công ty đang tìm kiếm các đối tác quan tâm đến việc tối ưu hóa lợi 
ích môi trường và lợi ích kinh tế để thực hiện các hiệp định thương mại với sự hỗ trợ kỹ thuật cũng như các 
thỏa thuận dịch vụ.

Ưu điểm và tính mới:

Lò phản ứng plasma đưa ra giải pháp tổng hợp để xử lý các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường. Giải 
pháp sử dụng khí hóa plasma và sự tan chảy để hình thành:

- Xỉ trơ có thể được sử dụng trong xây dựng hoặc làm nguyên liệu phân tán.

- Hợp kim và khói thích hợp để tái chế tại nhà máy thép.

- Khí tổng hợp thích hợp cho việc sử dụng năng lượng.

Do nảy sinh vấn đề về chôn lấp và các loại vật liệu phế thải khác nhau, công nghệ này giới thiệu một 
thiết bị môi trường mà sử dụng phương pháp tái chế để cho phép tận dụng mọi thành phần chất thải và 
năng lượng mà chúng sinh ra.

Tìm kiếm công nghệ phát triển lò phản ứng plasma 

Liên hệ: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

Địa chỉ: Số10, đường Biopolis, 02-01 Chromos,Singapore 

Telephone:+65-6653-4910 * Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org
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3. TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP 
MBA LỰC 63MVA-115/38,5/23KV,  
BAO GỒM: 

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

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

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

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

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

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

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

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

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ 

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

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

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

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

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


