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NHỮNG LOẠI DƯỢC LIỆU NÀO 
CÓ THỂ NGĂN NGỪA VIRUS CORONA?

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay phần lớn các 
trường hợp tử vong do nCoV là những người 
già và có các bệnh lý khác đi kèm nên hệ miễn 
dịch suy yếu nhiều. 

TS.DS Nguyễn Thành Triết - Bệnh viện Đại học 
Y Dược TP.HCM cho rằng để chống lại các tác nhân 
virus, trong đó có virus corona cần phải nâng cao 
miễn dịch cơ thể bằng những dược liệu có trong 
dân gian.

Hiện nay có nhiều vị thuốc, bài thuốc trong dân 
gian đã được sử dụng trong điều trị cảm cúm. Đây 
là những vị thuốc tương đối dễ tìm, một số được 
sử dụng hàng ngày như gia vị trong các bữa ăn. Vì 
vậy, chúng ta có thể ứng dụng để hỗ trợ tăng cường 
sức đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch bệnh nCoV 
hiện nay.

Dưới đây là những dược liệu có tác dụng 

trong việc tăng đề kháng để phòng virus corona:

- Tiêu lốt (Piper longum Linn):  Quả khô của 

tiêu lốt có chứa thành phần chính là tinh dầu, được 

NGOÀI NHỮNG KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG NGỪA CHỦNG MỚI CỦA CORONAVIRUS (NCOV) NHƯ: ĐEO 
KHẨU TRANG, RỬA TAY THƯỜNG XUYÊN, HẠN CHẾ ĐẾN NƠI ĐÔNG 
NGƯỜI... THEO MỘT SỐ CHUYÊN GIA Y TẾ, HIỆN NAY CÓ MỘT SỐ 
DƯỢC LIỆU CÓ THỂ GIÚP NGƯỜI DÂN PHÒNG NGỪA CĂN BỆNH 
NCOV HẾT SỨC NGUY HIỂM NÀY.

Hoàng kỳ, một trong những dược liệu có thể phòng, ngừa bệnh nCoV
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

sử dụng làm gia vị, đồng thời cũng là một loại dược 
liệu sử dụng phổ biến ở Ấn Độ và một số nước châu 
Á, đặc biệt trong điều trị một số bệnh thông thường 
như: ho, long đờm, dị ứng, kháng viêm, kích thích ăn 
ngon và đặc biệt được sử dụng cho một số trường 
hợp suy giảm miễn dịch.

Liều dùng ở người lớn là 1-3 gram và ở trẻ em 
là 125 – 250 mg bột quả khô, sử dụng 2-3 lần/ngày, 
trộn chung với mật ong hoặc nước ấm. Cũng có thể 
sử dụng phối hợp tiêu lốt với tiêu đen (hồ tiêu) và 
gừng khô, mỗi thứ 50 g, làm khô, xay thành bột, mỗi 
lần uống 2g bột đối với người lớn hoặc 125 – 500 mg 
bột đối với trẻ em cùng với nước ấm hoặc mật ong, 
ngày 3 lần.

- Gừng (Zingiber officinale Rosc): 

Ngoài tác dụng chữa cảm sốt, kích thích tiêu hóa, 
chống nôn và kháng dị ứng, gừng còn góp phần vào 
việc điều hòa hệ miễn dịch. Có thể sử dụng thân rễ 
gừng khô với liều 1-3 g/ngày, chia làm hai lần uống 
hoặc hãm khoảng 4-6 lát gừng tươi trong nước sôi 30 
phút để uống như trà.

 - Tỏi (Allium sativum L):

Tỏi được sử dụng để làm ấm, điều trị cảm 
lạnh, chữa đau dạ dày và hạ mỡ máu. Allicin 
(chất chuyển hóa từ alliin) là hoạt chất được cho 
là có tác dụng kháng khuẩn chính của tỏi.

Tỏi có thể sử dụng ở nhiều dạng khác nhau: tỏi 
tươi 2-5 g/ngày, bột tỏi khô 0,4 - 1,2 g/ngày, dầu 
tỏi 2-5 mg/ngày.

- Hoàng kỳ (membranaceus (Fisch.) Bge.): 

Do tác dụng điều hòa hệ miễn dịch, hoàng kỳ 
được ứng dụng trong điều trị cảm lạnh, cúm, làm 
giảm tỷ lệ mắc cũng như rút ngắn thời gian điều 
trị. Có thể sử dụng hoàng kỳ dưới dạng thuốc sắc 
với liều 8-12g, chia làm hai lần uống trong ngày. 
Lưu ý: Sử dụng hoàng kỳ như một biện pháp dự 
phòng nhằm nâng đỡ sức đề kháng của cơ thể, 
không nên sử dụng trong trường hợp đang mắc 
phải bệnh nhiễm trùng cấp tính.

Bên cạnh các biện pháp phòng tránh, sử dụng 
một số dược liệu có khả năng tăng cường sức đề 
kháng, cần phải kết hợp với lối sống lành mạnh, 
tập luyện thể dục, uống nhiều nước và vitamin C 
để làm cơ thể khỏe mạnh, góp phần dự phòng và 
chống chịu với bệnh tật trong mùa cúm.

Nguồn: theo Motthegioi.vn
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Bác sĩ Nguyễn Thành Vũ đã 
xuất sắc nhận được sự 
công nhận quốc tế và giải 
thưởng cao từ cộng đồng y 

khoa cho việc phát minh ra 

phương pháp điều trị các căn 

bệnh về khớp độc đáo. 

Trong nhiều năm, bác sỹ 

Nguyễn Thành Vũ cùng với các 

chuyên gia của Đại học Y Việt 

Nam, Hiệp hội các bác sĩ thấp 

khớp, Trung tâm nghiên cứu sức 

khỏe (CPHS) và một số chuyên 

gia khác đã tham gia phát 

triển loại thuốc này.  Phát minh 

mới HONDROCREAM là loại thuốc 

có tác dụng khởi động quá trình 

phục hồi mô sụn ở cấp độ tế bào, 

nhờ đó ngăn các khớp bị hủy 

hoại và loại bỏ nguồn gốc nhiễm 

trùng. Máu tham gia vào việc tái 

tạo sụn khi không bị nhiễm trùng 

và có thể tương tác trực tiếp với 

các mô xương. Phương thuốc này 

giúp loại bỏ sự thiếu hụt dịch bao 

hoạt dịch, do đó khôi phục chức 

năng khớp, tăng tính linh hoạt 

của chúng. Có thể nói rằng, nhờ 

có  HONDROCREAM  cũng như 

nỗ lực của một số lượng lớn các 

bác sĩ và chuyên gia, Việt Nam đã 

có thể tạo ra một phương thuốc 

thế hệ mới hiệu quả, giúp điều 

trị khớp ở mọi tình trạng và mọi 

lứa tuổi. Khám phá này giúp hàng 

triệu người trên toàn thế giới 

tránh bị nhiễm trùng huyết do 

các căn bệnh về khớp.

Nguồn: Vietnamnews

TIN TỨC & SỰ KIỆN

BÁC SỸ VIỆT NAM TÌM RA 
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU KHỚP

TẠI HỘI NGHỊ CÁC BÁC SĨ THẤP KHỚP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

ĐẦU NĂM 2020, BÁC SĨ NGƯỜI VIỆT-NGUYỄN THÀNH VŨ ĐÃ 

BÁO CÁO THÀNH CÔNG VỀ PHÁT MINH ĐỘC ĐÁO CỦA 

MÌNH GIÚP PHỤC HỒI HOÀN TOÀN CÁC KHỚP ĐAU.

Mỗi năm có hàng nghìn người tại Việt Nam mắc bệnh và hàng trăm nghìn người bị tàn tật do các căn bệnh về khớp. 
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QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA: 
NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG ĐỢT PHÊ DUYỆT TÀI TRỢ  
LẦN HAI NĂM 2019

Theo thông báo của Quỹ Phát triển Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) vào đầu tháng 
1/2020, có 192 đề tài thuộc 8 lĩnh vực nghiên cứu 
được Quỹ tài trợ bao gồm: 

-Toán học: 22 đề tài, 
- KH Thông tin & Máy tính: 12 đề tài, 
-Vật lý: 55 đề tài, 
- Hóa học: 30 đề tài, 
- Khoa học Trái đất và Môi trường: 19 đề tài,
-  Khoa học sự sống – Sinh học Nông nghiệp:  

22 đề tài,
- Cơ học: 23 đề tài, 
- Khoa học sự sống – Y sinh Dược học: 9 đề tài. 

Đánh giá về chất lượng của đợt xét duyệt lần này, 
TS. Đỗ Tiến Dũng, giám đốc Quỹ NAFOSTED 
cho biết: số lượng các hồ sơ được bình duyệt 

nhiều hơn tới gần 20% so với những đợt trước (trung 
bình mỗi năm Quỹ tài trợ cho 350 đề xuất, mỗi kỳ phê 
duyệt khoảng 170 đề tài) và theo đánh giá của các hội 
đồng chuyên ngành thì còn nhỉnh hơn về chất lượng, 
tính khả thi. Mặt khác, nhiều nhà khoa học từng đạt 
được kết quả tốt từ việc thực hiện những đề tài do Quỹ 
tài trợ trong những năm trước đã thuyết phục được 
các thành viên hội đồng. Đây là một trong những kết 
quả mà cộng đồng khoa học Việt Nam đạt được sau 
gần 10 năm tham gia những hoạt động tài trợ và hỗ 
trợ của Quỹ.

Bên cạnh đó, một điểm sáng quan trọng trong 
đợt phê duyệt đề tài lần này của Quỹ NAFOSTED 

là sự xuất hiện của ba chủ trì đề tài là nhà khoa 
học nước ngoài làm việc tại Việt Nam: TS Kazuhito 
Mizuyama (Trường Đại học Duy Tân) với “Nghiên 
cứu và phân tích ma trận S cho tán xạ nucleon-
hạt nhân trong vùng khối lượng trung bình sử 
dụng hàm Jost mở rộng”, TS Raja Das (Trường 
Đại học Phenikaa) với “Phát triển một thế hệ hạt 
nanocomposite tiên tiến dựa trên các hạt nano từ 
tính định hướng ứng dụng trong điều khiển phân 
phối thuốc vào cơ thể bằng từ trường và điều trị 
ung thư” – vật lý và TS Bijeesh Kozhikkodan Veettil 
(Trường Đại học Duy Tân) với “Nghiên cứu sự thay 
đổi của hệ sinh thái ven biển (rừng ngập mặn, cỏ 
biển và rạn san hô) ở Việt Nam trong những thập 
niên gần đây bằng cách sử dụng kỹ thuật viễn 
thám và học máy”- khoa học trái đất. Tuy không 
phải là lần đầu tiên Quỹ NAFOSTED tài trợ cho nhà 
khoa học nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng 
việc tới ba nhà nghiên cứu ở hai trường đại học 
tư nhân cho thấy bắt đầu có tín hiệu về một môi 
trường nghiên cứu cởi mở và không phân biệt đối 
tượng tài trợ, bất kể là nhà nghiên cứu làm việc 
tại cơ sở tư nhân hay người nước ngoài. Việc có 
nhà khoa học nước ngoài được tài trợ là điều bình 
thường ở các quỹ trên thế giới. Bản thân nhiều 
nhà khoa học Việt Nam dù hoạt động trong nước 
hay nước ngoài vẫn có điều kiện nhận được tài trợ 
từ các quỹ quốc tế. Với NAFOSTED, các hội đồng 
đều thực hiện đánh giá trên cơ sở khoa học và 
chất lượng đề xuất.

Nguồn: Báo Tia sáng

TS Raja Das, trưởng nhóm nghiên cứu Vật liệu nano cho ứng dụng điện tử và năng lượng tái tạo (ĐH 
Phenikaa) là một trong ba nhà khoa học nước ngoài có đề tài do NAFOSTED tài trợ.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

7 

HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI BẠC LIÊU

Mới đây tại Bạc Liêu, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục, 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc 
Liêu phối hợp tổ chức Hội thảo: 
“Giới thiệu sản phẩm khoa học 
công nghệ phục vụ nuôi trồng 
thủy sản”.

Hội thảo có 8 báo cáo 
khoa học trình bày tập 
trung vào giới thiệu kết 

quả nghiên cứu, ứng dụng và 
triển khai tại một số mô hình thí 
điểm của Viện Hàn lâm ở nhiều 
địa phương trong cả nước: Viện 
Công nghệ sinh học với rất nhiều 
nhóm sản phẩm đa dạng và đặc 
chủng: Algae Feed-Tomcant của 
Viện Công nghệ sinh học (nhóm 
của GS. Đặng Thị Diễm Hồng), 
Chế phẩm xử lý nitơ (nhóm 
của TS. Hoàng Phương Hà), Chế 
phẩm probiotic bổ sung vào 

ĐIỂM TIN KH&CN

thức ăn tôm cá (nhóm của PGS.
TS. Đồng Văn Quyền); Sản phẩm 
Hudavil của Viện Hóa học các 
hợp chất thiên nhiên (nhóm 
KSCC Hoàng Đại Tuấn); Kháng 
sinh nano - cycline cho tôm của 
Viện Khoa học Vật liệu (nhóm TS. 
Hà Phương Thư); hàng loạt chế 
phẩm từ đầu vào đến đầu ra trong 
suốt quá trình nuôi tôm BIO-
TC1 đến TC6 gồm men tiêu hóa, 
men xử lý nước ao nuôi, thức ăn 
chuyên dùng cho tôm giống, chế 

phẩm sinh học xử lý nước cho ao 
nuôi nhiễm phèn sắt, chế phẩm 
EM gốc của Viện Sinh học nhiệt 
đới (nhóm TS. Lê Thị Ánh Hồng); 
Các thiết bị đo đạc phục vụ trong 
nuôi trồng thủy sản của Viện Vật 
lý thành phố Hồ Chí Minh (nhóm 
ThS. Nguyễn Thị Nhật Quỳnh)...

Dự kiến, trong thời gian tới 
Ban Ứng dụng và Triển khai công 
nghệ - Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ 
tiếp tục triển khai giới thiệu và 
quảng bá công nghệ với mong 
muốn kết nối thực sự hiệu quả và 
hữu ích cho cả người sử dụng là 
doanh nghiệp, người nông dân, 
hộ kinh doanh cá thể, cũng như là 
định hướng nghiên cứu ứng dụng 
cho các nhà khoa học đến gần 
hơn với thực tiễn cuộc sống.

Nguồn:  
Viện Hàn lâm KH&CNVN

Mới đây, Tổng lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp với Cơ quan Hàng 
không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA 
và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - 
VNSC (Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam) tổ chức 
Hội thảo về Dự án nghiên cứu 
hiện trạng sử dụng đất, thay đổi 
và tác động ở Việt Nam, Lào và 
Campuchia.

Đây là dự án lớn nhất của 
NASA trong khu vực sử 
dụng công nghệ viễn 

thám nhằm quan sát môi trường 
Việt Nam và cung cấp cho các 
nhà phân tích cũng như hoạch 
định chính sách những thông tin 
về biến đổi môi trường tác động 
đến kinh tế xã hội.

Mục tiêu khoa học của nghiên 
cứu này là lập tài liệu định lượng về 
hiện trạng và tỷ lệ thay đổi lớp phủ 
và sử dụng đất, lập bản đồ về những 
thay đổi liên quan đến dịch chuyển 
dân cư và nhân khẩu học ở các nước 
Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, 
Campuchia và Lào.

Được triển khai từ tháng 
5/2018, đến nay NASA đã lập 
được kho dữ liệu và cho phép 
các nhà khoa học sử dụng kho dữ 
liệu này từ các vệ tinh viễn thám 
của mình để tìm hiểu đánh giá 
tình hình sử dụng đất thay đổi và 
tác động trong khu vực; từ đó đề 
xuất những giải pháp đối phó với 
những thách thức về môi trường 
mà Việt Nam đang phải đối mặt 
như đô thị hóa, ô nhiễm không 
khí, lũ lụt và ô nhiễm nguồn nước.

Dự án tiếp tục được thực hiện 
đến năm 2021 với sự tham gia 
hợp tác của nhiều nhà khoa học 
và nghiên cứu từ hơn 20 trường 
đại học và viện nghiên cứu từ 
nhiều quốc gia ở Hoa Kỳ, châu Âu 
và châu Á.

Nguồn: Trung tâm 
 Vũ Trụ Việt Nam

NASA PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM  
TỔ CHỨC HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI LỚP PHỦ  
VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA”

PGS.TS. Phan Tiến Dũng - Phó Trưởng 
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ 
phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Lâm Đạo Nguyên, Giám đốc Trung tâm 
Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ Tp. Hồ Chí Minh 
(Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) phát biểu tại Hội 
thảo.
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Xây dựng mạng lưới trạm 
quan trắc không khí tự động 
hiện đại, đồng bộ từ Trung ương 
đến địa phương sẽ giám sát hiệu 
quả nguồn ô nhiễm, từ đó cung 
cấp thông tin cho việc quyết định 
phương án kiểm soát và ngăn 
ngừa ô nhiễm không khí, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với sự cố 
môi trường không khí

Tại Hội nghị trực tuyến của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà, 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, lãnh 
đạo Tổng cục Môi trường cùng 
các nhà khoa đã bàn các giải pháp 
liên quan đến sự phù hợp của các 
trạm quan trắc với điều kiện tại 
Việt Nam; sự đồng bộ giữa mạng 
lưới trạm của Trung ương và địa 
phương; đưa ra các cơ sở khoa học 
để quy hoạch, phân bổ lại các điểm 
quan trắc môi trường không khí 
giữa Trung ương và địa phương, 
giữa tự động và định kỳ; hiện trạng 
quản lý, khai thác số liệu của các 
trạm quan trắc…

Đánh giá về hoạt động quan 
trắc tự động ở Việt Nam, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cho biết, số lượng, 
quy mô và mật độ các trạm quan 
trắc còn thưa và phân bố không 

đồng đều nên chưa phản ánh 
được đầy đủ, kịp thời bức tranh 
hiện trạng môi trường không khí. 
Do đó, việc tăng cường, mở rộng, 
đưa vào vận hành mạng lưới các 
trạm tự động một cách hợp lý, duy 
trì hoạt động ổn định, lâu dài nhằm 
đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác 
và có hệ thống các dữ liệu về chất 
lượng môi trường không khí, thông 
tin kịp thời cho các cấp, các ngành 
phục vụ công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước là một nhiệm vụ 
rất quan trọng và cấp bách hiện 
nay. Qua đó, tăng cường năng lực 
cảnh báo, dự báo chất lượng môi 
trường không khí các khu vực. 

Việc xây dựng mạng lưới trạm 
quan trắc tự động hiện đại, đồng bộ 
từ Trung ương đến địa phương sẽ 
xác định chính xác nguồn ô nhiễm, 
khả năng phát tán ô nhiễm… là 
bước tiến quan trọng trong giám 
sát môi trường. Thông qua giám 
sát hiệu quả nguồn ô nhiễm có thể 
cung cấp thông tin cho việc quyết 
định phương án kiểm soát và ngăn 
ngừa ô nhiễm không khí, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với sự cố 
môi trường không khí (nếu có).

Đối với từng địa phương, cần 
phải tính toán chi tiết, cụ thể hơn 

về các yếu tố có thể gây ra ô nhiễm 
không khí, đánh giá được vùng bị 
tác động ô nhiễm, khu vực có mật 
độ dân cư tập trung… để đặt các 
trạm quan trắc môi trường không 
khí. Từ đó, có trách nhiệm cung cấp 
liên tục các số liệu có ảnh hưởng 
đến sức khỏe để người dân có thể 
giám sát được những thay đổi về 
môi trường không khí và đưa ra 
các khuyến cáo cần thiết.

Về lâu dài, Bộ trưởng đề nghị 
UBND các tỉnh/thành phố khi đầu 
tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động 
cần lựa chọn thiết bị công nghệ 
đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tương 
thích với hệ thống trạm quan trắc 
quốc gia tự động. Đồng thời, cần có 
khung chính sách, pháp lý để quy 
định và phân rõ chức năng, nhiệm 
vụ trong việc cung cấp các số liệu 
quan trắc môi trường không khí 
giữa Trung ương và địa phương; 
việc cung cấp những số liệu phục vụ 
đời sống dân sinh cũng như các số 
liệu kỹ thuật chuyên môn cao phục 
vụ cho công tác nghiên cứu khoa 
học, để đưa ra những đánh giá, định 
hướng phục vụ công tác quy hoạch, 
phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Thu Cúc,  
Báo chính phủ

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TRẠM QUAN TRẮC 
KHÔNG KHÍ HIỆN ĐẠI
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NGÀY 3/3/2020, VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 
NAM CHÍNH THỨC CÔNG BỐ CHẾ 
TẠO THÀNH CÔNG BỘ KIT CHẨN 
ĐOÁN VIRUS SARS-COV-2 DO NHÓM 
NGHIÊN CỨU ĐỨNG ĐẦU LÀ PGS.TS 
ĐỒNG VĂN QUYỀN VÀ PGS.TS ĐINH 
DUY KHÁNG TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC THỰC HIỆN.

Với diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh COVID-19, ngay từ 
khi dịch khởi phát, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) 
đã đề nghị các nhà khoa học tập 
trung nghiên cứu về dịch bệnh 
này. Đề xuất của các nhà khoa học 
của Viện Hàn lâm KHCNVN tập 
trung vào 4 hướng chính:

- Giải trình tự hệ gen của virus 
SARS-COV-2, tìm hiểu về cấu 
trúc và đặc điểm hệ gen của 
chủng virus lây nhiễm trên các 
bệnh nhân người Việt Nam; 
- Xây dựng và chế tạo bộ 
KIT để phát hiện người 
nhiễm  virus SARS-COV-2: 
- Nghiên cứu sản xuất vắc xin 
phòng chống  virus SARS-COV-2; 
- Tìm kiếm, sàng lọc các hợp 
chất thiên nhiên có hoạt tính 
chống virus để điều trị người đã  
mắc bệnh.

Trong điều kiện cụ thể, thực 
tế và cấp thiết, trước mắt Viện 
Hàn lâm KHCNVN đã quyết định 
ưu tiên 2 nhiệm vụ khẩn cấp 
gồm: “Giải trình tự hệ gen của virus 
SARS-COV-2 gây bệnh trên các bệnh 
nhân người Việt Nam” và “Xây dựng 
và chế tạo bộ KIT chẩn đoán  virus 
SARS-COV-2”. Hai nhiệm vụ còn lại 
Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ triển khai 
trong thời gian tới.

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
BỘ KIT CHẨN ĐOÁN VIRUS SARS-COV-2 

CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC,  
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Bộ sinh phẩm của Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu

Sau một thời gian tích cực 
thực hiện, nhóm nghiên cứu của 
PGS.TS. Đồng Văn Quyền và PGS.
TS. Đinh Duy Kháng đã chế tạo 
thành công bộ KIT phát hiện virus 
SARS-COV-2. Bộ Kit phát hiện 
COVID-19 được phát triển dựa 
trên công nghệ Realtime RT-PCR 
trên cơ sở các bộ mồi và mẫu dò 
được thiết kế và chỉnh lý dựa trên 
các gen và vùng gen quan trọng 
của COVID-19 được phân lập tại 
Việt Nam mà nhóm nghiên cứu 
đã giải trình tự. Vật liệu được sử 
dụng để phát triển bộ Kit chẩn 
đoán là mẫu RNA đã được tách 
chiết từ  virus SARS-COV-2  gây 
bệnh 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  virus SARS-COV-2    để 
làm mẫu chuẩn cho việc nghiên 
cứu và cung cấp các trình tự cho 
việc thiết kế các bộ mồi và mẫu 
dò; 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.

Bộ Kit chẩn đoán virus SARS-
COV-2  đã được thử nghiệm tại 
Viện Công nghệ sinh học. Chiều 

ngày 2/3/2020 bộ Kit được ngoại 
kiểm, đánh giá về độ nhạy và độ 
đặc hiệu bởi Viện Y học dự phòng 
quân đội, Bộ Quốc phòng. Kết 
quả đánh giá bước đầu cho thấy, 
bộ Kit chẩn đoán  virus SARS-
COV-2  của Viện Công nghệ sinh 
học có độ nhạy và độ đặc hiệu 
tương đương với bộ Kit realtime 
RT-PCR của Tổ chức y tế thế giới, 
cụ thể:

- Độ đặc hiệu: 100%. 
- Độ nhạy: 5 copies/phản ứng. 
- Thời gian của quy trình phát 
hiện là 80 phút từ khi nhận mẫu 
RNA của bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu đã 
khẳng định Viện Công nghệ sinh 
học,Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã làm chủ 
công nghệ hiện đại và hoàn toàn 
chủ động trong việc tạo Bộ Kit 
realtime RT-PCR dùng để phát 
hiện  virus SARS-COV-2  tại Việt 
Nam, không phụ thuộc vào việc 
nhập ngoại các bộ Kit. Trong thời 
gian tới, Viện sẽ phối hợp với Viện 
Y học dự phòng quân đội sản 
xuất số lượng nhiều phục vụ yêu 
cầu xét nghiệm quy mô lớn.

Nguồn: Viện Công nghệ sinh 
học, Viện Hàn lâm KHCNVN
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3 CÔNG NGHỆ QUAN TRỌNG NHẤT  
ĐỐI VỚI NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI

HYĐRÔ 
Hyđrô là nguyên tố phong 

phú nhất trong vũ trụ và là thành 
phần quan trọng của các quá 
trình công nghiệp, từ sản xuất 
amôniắc đến thép. Vấn đề là hầu 
như tất cả hyđrô ngày nay được 
sản xuất bằng nhiên liệu hóa 
thạch - mêtan, khí tự nhiên hoặc 
than đá.

Hậu quả là khoảng 830 triệu 
tấn cácbon điôxit được thải vào 
khí quyển hàng năm. May thay, 
có thể sản xuất hyđrô mà không 
gây ô nhiễm. Điện phân cho phép 
phân tách các phân tử nước thành 
hyđrô và ôxy, và nếu điện cho quá 
trình này đến từ các nguồn tái 
tạo thì kết quả là thu được hyđrô 
“xanh”. Công nghệ này sẽ là một 
cơ hội tuyệt vời để giảm lượng khí 
thải và tăng thêm giá trị cho năng 
lượng sạch bị lãng phí. Đó là chưa 
kể việc sử dụng hyđrô làm nhiên 
liệu thay thế cho ô tô và tàu hỏa.

ĐIỆN LƯỚI THÔNG MINH
Lưới điện thông minh không 

phải là một công nghệ mà là một 
số công cụ - chủ yếu là kỹ thuật 
số - sử dụng dữ liệu để làm cho 
mạng lưới trở nên tự chủ và dễ dự 
đoán hơn. Lấy ví dụ như một hệ 
thống quản lý năng lượng phân 
phối (DERMS).

Trên thực tế, đây là tên của tất 
cả các thiết bị giúp lưu trữ năng 
lượng - pin gia đình hoặc công 
nghiệp, tấm pin mặt trời và thậm 
chí cả tủ lạnh. Mỗi một ngày lại có 
thêm các thiết bị đó, nhưng vấn 
đề chính là sự tích hợp của các 
hệ thống này và tối ưu hóa hoạt 
động của chúng.

Lý tưởng nhất là khi DERMS 
phổ biến trên quy mô lớn, nhiều 
người dùng sẽ có cơ hội bán năng 
lượng dư thừa cho các mạng để 
nó không biến mấgt một cách vô 
ích, như trường hợp ở các vùng 
tràn ngập ánh nắng.

Ngoài ra, lợi thế của các công 
nghệ như vậy là chúng không yêu 
cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đắt 
tiền. Trên thực tế, tất cả các giải 
pháp này là các chương trình và 
thiết bị kỹ thuật số mà các công 
ty khởi nghiệp có thể phát triển.

TÒA NHÀ HIỆU QUẢ 
NĂNG LƯỢNG

Các tòa nhà chiếm 28% lượng 
khí thải cácbon liên quan đến 
năng lượng. Trong lĩnh vực này, 
cần phải tăng áp lực đối với chủ 
tòa nhà và các cơ sở kinh doanh 
để họ suy nghĩ lại về thực hành 
quản lý năng lượng. Mọi sự lãng 
phí năng lượng là một sự lãng 
phí tiền bạc. Rất may là trên thị 
trường luôn sẵn có các thiết bị để 
giúp biến bất kỳ ngôi nhà hoặc 
căn hộ nào trở nên tiết kiệm năng 
lượng. Đây là các bộ điều nhiệt 
thông minh, các bóng đèn tiết 
kiệm năng lượng...

Nguồn: Báo mới

THEO NGHIÊN CỨU MỚI ĐÂY CỦA  CÁC CHUYÊN GIA 
TẬP ĐOÀN CLEANTECH, 3 CÔNG NGHỆ QUAN TRỌNG 
NHẤT ĐỐI VỚI NĂNG LƯỢNG TRONG NHỮNG NĂM 
TỚI LÀ SỬ DỤNG HYĐRÔ, MẠNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG 
MINH VÀ CÁC TÒA NHÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN.

Các tòa nhà chiếm 28% lượng khí thải cácbon liên quan đến năng lượng
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Lúa là một trong những cây 
trồng quan trọng nhất trên 
toàn thế giới và các giống 
trong nhóm basmati là 

giống lúa mang tính biểu tượng 
và được đánh giá cao nhất. Tuy 
nhiên, cho đến gần đây, một bộ 
gien tham chiếu chất lượng cao 
cho lúa basmati đã không tồn tại, 
ông Jae Young Choi, một học giả 
sau tiến sĩ tại  Đại học New York 
(NYU)  và là tác giả chính của 
nghiên cứu cho biết. Trình tự toàn 
bộ bộ gien - xác định trình tự 
DNA hoàn chỉnh của một sinh vật 
- được coi là một công cụ quan 
trọng để nghiên cứu thực vật và 
cải thiện các giống cây trồng. Các 
nhà nghiên cứu của NYU giải 
thích rằng nghiên cứu trước đây 
đã tập hợp bộ gien bằng cách sử 
dụng trình tự đọc ngắn - trong đó 
DNA bị vỡ thành các mảnh nhỏ 
và sau đó được ghép lại - nhưng 
thiếu dữ liệu và sự liên tục.

Các nhà nghiên cứu đã giải 
trình tự bộ gien của hai thành 
viên của nhóm lúa basmati bằng 
công nghệ giải trình tự nanopore 
- công nghệ giải trình tự thế hệ 
thứ ba cho phép sắp xếp các phân 
tử DNA đơn dài một cách nhanh 
chóng, cho biết để cải thiện tính 
hoàn chỉnh và hiệu quả của trình 
tự bộ gien trước đó.

Các nhà nghiên cứu tập trung 
vào hai giống: Basmati 334 từ 
Pakistan, được biết đến là có khả 

CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GIEN 
CỦA LÚA BASMATI

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GIEN, CÁC NHÀ 
NGHIÊN CỨU ĐÃ TẬP HỢP BẢN THIẾT KẾ DI TRUYỀN HOÀN 
CHỈNH CỦA HAI GIỐNG LÚA BASMATI, BAO GỒM MỘT GIỐNG 
CHỊU HẠN VÀ KHÁNG BỆNH VI KHUẨN. NHỮNG PHÁT HIỆN 
CŨNG CHO THẤY LÚA BASMATI LÀ GIỐNG LAI CỦA HAI NHÓM 
LÚA KHÁC.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

năng chịu hạn và chịu được bệnh 
bạc lá do vi khuẩn và Dom Sufid 
từ Iran, một loại gạo hạt dài thơm, 
một trong những loại gạo đắt nhất 
trên thị trường. Sử dụng các lần đọc 
dài từ trình tự nanopore, các nhà 
nghiên cứu báo cáo đã tập hợp bộ 
gien hoàn chỉnh, chất lượng cao của 
hai giống lúa basmati được cho là 
một cải tiến đáng kể so với trình tự 
bộ gien trước đó được lắp ráp bằng 
cách đọc ngắn.

Trình tự cũng xác nhận rằng lúa 
basmati là giống lai của hai nhóm lúa 
khác. Hầu hết các vật liệu di truyền 
trong basmati đến từ japonica (một 
nhóm lúa được tìm thấy ở Đông Á), 
tiếp theo là nhóm lúa aus (được tìm 
thấy ở Bănglađét).

Hiện tại, các trình tự bộ gien đã 
được thiết lập, các nhà nghiên cứu 

sẽ hợp tác với cộng đồng khoa học  
về nhân giống lúa gạo để xác định 
các gien quan trọng, xem điều gì làm 
cho nhóm basmati trở nên độc đáo 
và phát triển các chỉ thị phân tử để 
giúp tạo ra các giống mới.

“Bằng cách giải được trình tự gien 
của các giống lúa như Basmati 334, có 
thể chịu được điều kiện khô hạn và 
chống lại bệnh vi khuẩn, chúng ta có 
thể bắt đầu xác định các gien làm phát 
sinh những đặc điểm quý giá này”, 
Michael Purugganan - giáo sưu sinh 
học tại NYU cho biết. “Khả năng chịu 
hạn hán là điều được đặc biệt quan 
tâm, đưa ra những thách thức thường 
gặp phải do biến đổi khí hậu và những 
tác động đối với an ninh lương thực 
trên toàn thế giới”.

Nguồn: Agroviet.gov.vn

Việc đọc được bộ gien giống lúa basmati được cho là manh mối cho việc trồng lúa chịu hạn 
và kháng vi khuẩn.
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HỆ THỐNG TƯỚI NGẦM GỒM CÁC ỐNG DẪN NƯỚC VÀ CÁC ĐẦU XẢ TƯỚI ĐƯỢC ĐẶT 
NGẦM DƯỚI LÒNG ĐẤT ĐẾN TỪNG GỐC CÂY CÓ THỂ GIÚP KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA CÁC 
ĐƯỜNG ỐNG, LƯỢNG NƯỚC TƯỚI ĐỀU PHÍA DƯỚI SẼ GIÚP CHO RỄ CÂY HẤP THỤ TỐT HƠN 
LƯỢNG NƯỚC VÀ PHÂN BÓN, KHÔNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHÍA TRÊN MẶT ĐẤT 
CŨNG NHƯ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CANH TÁC PHÍA TRÊN.

HỆ THỐNG TƯỚI NGẦM TỰ ĐỘNG 
CHO CÂY TRỒNG

Ngày nay, nhu cầu nước cho 
sản xuất và sinh hoạt tăng 
mạnh cùng với biến đổi khí 
hậu ngày càng rõ rệt và 

khó lường đã gây sức ép thiếu 
nước rất lớn cho sản xuất nông 
nghiệp. Trước bối cảnh đó, các 
nhà nghiên cứu ở trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 
gia (ĐHQG) Hà Nội đã đề xuất hệ 
thống tưới nước tự động nhằm 
tiết kiệm nguồn nước tưới và 
phân bón mà vẫn tăng năng suất 
cây trồng.

Các hệ thống cung cấp nước 
cho cây trồng hiện nay khá đa 
dạng tùy thuộc vào từng mô 
hình và từng loại cây. Chẳng 

hạn, những thửa ruộng trồng lúa 
thường được áp dụng hệ thống 
kênh mương và bờ ruộng để điều 
tiết nước mặt ruộng. Phương 
pháp này đáp ứng được nhu cầu 
tưới cho diện tích canh tác lớn, 
giảm được nhiều chi phí cho hạ 
tầng cơ sở, nhưng nhìn chung 
chỉ thích hợp với quy mô lớn và 
các loại cây bán cạn hoặc ngập 
nước, và thực tế đang gặp rất 
nhiều khó khăn khi tốn kém một 
lượng nước rất lớn do thất thoát 
trên đường dẫn cũng như do bốc 
hơi nước.

Cách thức cung cấp nước cho 
cây trồng hiện nay khá đa dạng 

tùy thuộc vào từng mô hình và 
từng loại cây. 

Đối với những thảm thực 
vật hoặc vườn hoa cây cảnh, 
người chăm sóc thường sử dụng 
phương pháp tưới phun mưa. 
Đây là phương pháp tưới hiện đại 
có tác dụng tạo độ ẩm và làm mát 
cây, lượng nước tưới được phân 
bố khá đồng đều, kích thích sinh 
trưởng và có thể tiết kiệm khoảng 
30-35% so với phương pháp tưới 
nước vào rãnh. Tuy nhiên, kinh 
phí đầu tư cho phương pháp này 
khá cao, nước dễ bị bốc hơi trong 
quá trình phun, mặt đất được 
làm ẩm làm cho cỏ dại dễ phát 
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triển và đất sẽ bị nén chặt. Nước 
đọng lại trên lá có thể gây cản 
trở quá trình quang hợp, trao đổi 
chất, với các loại cây lá, tưới phun 
rất dễ làm bụi bám vào gây khó 
khăn khi sử dụng. Đặc biệt trong 
những ngày nắng, nước đọng 
trên lá sẽ làm lá cây bị héo. Ngoài 
ra, chất lượng tưới phun mưa còn 
phụ thuộc vào yếu tố thời tiết 
như vận tốc hay hướng gió.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế 
trên, nhiều hệ thống tưới nước 
thông minh đã được nghiên cứu 
và ứng dụng. Tuy nhiên, những 
hệ thống đó vẫn tồn tại nhiều 
nhược điểm, chẳng hạn như việc 
lượng nước cây cần, thời gian sinh 
trưởng, thu hoạch cho mỗi loại 
cây là không giống nhau vì thế hệ 
thống sẽ gặp khó khăn trong quá 
trình phân phối nước sao cho hợp 
lý với từng loại cây; hoặc hệ thống 
cung cấp nước tưới nổi trên mặt 
đất gây ảnh hưởng đến việc canh 
tác và độ bền của ống, đồng thời 
việc thấm nước từ bề mặt đến 
rễ cây vẫn gây ra thất thoát một 
lượng nước nhất định mà cây 
trồng không hấp thụ được.

Với mong muốn khắc phục 
những nhược điểm trên, TS Lê 
Quang Thảo, giảng viên khoa Vật 
lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG Hà Nội cùng các cộng sự 
đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra 
một giải pháp kết hợp ứng dụng 
những công nghệ mới phục vụ 
việc tưới nước ngầm trực tiếp đến 
khu vực rễ cây, đồng thời kết hợp 
bón phân vào nước tưới một cách 
tự động nhằm tiết kiệm nguồn 
nước tưới, giảm sức lao động và 
quá trình bón phân cho cây trồng.

Hệ thống tưới ngầm kết hợp 
bón phân tự động theo giải pháp 
này có thể tính toán chính xác 
lượng nước bốc hơi khỏi mặt đất 
và lượng nước trong đất xem có 
đủ để duy trì cho cây trồng có 
thể sinh trưởng và phát triển hay 

không, các thông tin này được 
truyền về khối xử lý trung tâm 
(vị trí số 10) để điều khiển công 
suất các bộ phận cung cấp, điều 
tiết nước tưới đồng thời bổ sung 
phân bón theo các thời kì sinh 
trưởng khác nhau của cây một 
cách tự động hoàn toàn hoặc 
người dùng có thể can thiệp thủ 
công bằng tay.

Bộ phận cung cấp nước gồm 
bộ điều khiển tự động để điều 
khiển máy bơm bơm nước lên 
bể chứa nước có tích hợp cảm 
biến phát hiện mức nước đảm 
bảo cho nước dự trữ ở mức độ 
phù hợp nhất; đi kèm theo là 
bộ cung cấp nguồn điện bao 
gồm nguồn năng lượng từ tấm 
pin năng lượng mặt trời, pin 
dự phòng và điện lưới, bộ kiểm 
soát năng lượng pin dự phòng 
và chuyển đổi nguồn điện.

TS Lê Quang Thảo cũng nhận 
thấy các ống dẫn nước và các đầu 
xả tưới được đặt ngầm dưới lòng 
đất đến từng gốc cây có thể giúp 
kéo dài tuổi thọ của các đường 
ống, lượng nước tưới đều phía 
dưới sẽ giúp cho rễ cây hấp thụ 
tốt hơn lượng nước và phân bón, 
không gây ô nhiễm môi trường 
phía trên mặt đất cũng như 
không làm ảnh hưởng đến quá 
trình canh tác phía trên.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
còn tìm ra một hướng đi mới: kết 
hợp bổ sung phân bón vào nước 
tưới giúp cây hấp thụ nhanh hơn, 
tránh lãng phí và không gây ô 
nhiễm so với bón trên mặt đất, 
đồng thời tiết kiệm sức lao động. 
Bộ điều khiển bón phân gồm 
bình trộn có cảm biến phát hiện 
phân bón (vị trí số 20) để chứa 
phân bón bổ sung vào nước tưới, 
bộ điều khiển van điện xả nước 
vào bình trộn phân bón (vị trí 
số 18) để hòa tan phân bón vào 
nước tưới; trước khi dung dịch 
phân bón đi vào bộ hòa tan dung 
dịch phân bón và nước tưới (vị trí 
số 21) sẽ được màng lọc giữ lại 
rác và lá cây nhằm hạn chế việc 
gây tắc ống dẫn nước chính, nước 
tưới có phân bón sẽ được dẫn đến 
các ống thứ cấp (vị trí số 9) đưa 
đến các ống dẫn quanh gốc cây 
(vị trí số 7); và các đầu xả nhỏ giọt 
ngầm dưới lòng đất (vị trí số 8).

Hiện nay, hệ thống tưới ngầm 
kết hợp bón phân tự động theo 
giải pháp hữu ích có thể được ứng 
dụng để chăm sóc cây ở các địa 
hình khác nhau: cỏ ở sân đá bóng; 
các vùng đất dốc, ruộng bậc thang; 
tưới cây công cộng ở các thành 
phố; phun thuốc diệt cỏ cho các 
nông trường trồng cây ăn quả…

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Sơ đồ hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động. 
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Tự động hóa trong nông 
nghiệp đang dần trở 
thành xu thế tất yếu, do 
sự thiếu hụt nguồn cung 

lao động kỹ năng (nhất là những 
người trẻ tuổi), mức lương cơ 
bản tăng cao, … bên cạnh khả 
năng chi trả cho các công nghệ 
tiên tiến như IoT và GPS không 
n g ừ n g  đ ư ợ c  
cải thiện.

Sự  phổ biến của các thiết bị 
IoT với chi phí hợp lý, cùng với 
những nền tảng đa phương thức 
– kết hợp các loại phần cứng 
khác nhau như máy bay không 
người lái (drone hay UAV), máy 
kéo tự động, công cụ canh tác 
thông minh bằng phần mềm 
quản lý tập trung từ xa – cho 
phép người làm nông tiếp cận 
với những dịch vụ và giải pháp 
ưu việt, giúp họ tăng năng suất 
và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, MarketsandMarkets 
còn dự báo Châu Mỹ (bao gồm 
cả Bắc và Nam Mỹ) sẽ chiếm thị 
phần lớn nhất đối với các loại 
robot nông nghiệp (tính đến 
năm 2025).

Nguồn: Báo KH&PT.

THEO NHẬN ĐỊNH CỦA CÔNG TY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
MARKETSANDMARKETS, DOANH SỐ ROBOT NÔNG NGHIỆP 
TOÀN CẦU SẼ TĂNG TỪ 7,4 TỶ USD (NĂM 2020) LÊN 20,6 TỶ 
USD (NĂM 2025), VỚI TỶ LỆ CAGR (TĂNG TRƯỞNG GỘP) 
CỦA TOÀN THỊ TRƯỜNG Ở MỨC 22,8% TRONG GIAI ĐOẠN 
2020 - 2025.

Một loại máy kéo tự động do hãng Yanmar của Nhật phát triển

Các loại drone đang ngày càng được tin dùng để giám sát sự sinh trưởng của cây trồng, 
vật nuôi, quan trắc môi trường, hay để phun thuốc, ..
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ẤN ĐỘ ĐẦU TƯ LỚN 
VÀO CÔNG NGHỆ LƯỢNG TỬ

THÁNG 12/2018, TỔNG THỐNG MỸ DONALD 
TRUMP KÝ MỘT DỰ LUẬT ĐẦU TƯ 1,2 TỶ USD 
TRONG 5 NĂM VÀO MỘT SÁNG KIẾN LƯỢNG TỬ 
QUỐC GIA. NĂM 2016, CHÂU ÂU CHI 1,13 TỶ USD 
ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LƯỢNG TỬ.

Khoản đầu từ lần này của Ấn 
Độ, do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý, là một 
sự gia tăng đáng kể các 

cam kết trong quá khứ. Năm 

2018, một chương trình nghiên 

cứu công nghệ lượng tử đã nhận 

được 27,9 triệu USD trong 5 năm, 

như một phần của Sứ mệnh Quốc 
gia về Các Hệ thống Không gian 
mạng Thực - Ảo liên ngành. 

Khoản ngân sách mới của Ấn 
Độ sẽ được sử dụng để phát 
triển các công nghệ lượng tử  
cho truyền thông, máy tính và 
mật mã.

“Nghiên cứu lượng tử ở Ấn Độ 
khá vững chắc về mặt lý thuyết, 
nhưng cần phải xây dựng thêm 
cơ sở hạ tầng và cơ sở thử nghiệm 
để nâng cao năng lực”, Ashutosh 
Sharma, thư ký của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Ấn Độ, cho biết.

Nguồn: Tạp chí Nature

Ấn Độ quyết định chi khoản ngân sách 1,12 tỷ USD trong 5 năm để phát triển công nghệ lượng tử.
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Smartphone Vsmart chiếm 
ưu thế vượt trội trong phân 
khúc điện thoại phổ thông, 
có giá từ 1-3 triệu đồng. 

Trong đó, mẫu điện thoại Vsmart 
Joy 3 là nhân tố tăng trưởng đột 
phá, với kỷ lục bán ra đạt 12.000 
máy trong vòng 14h đầu ra mắt. 
Tính đến hết tháng 3/2020, 
Vsmart Joy 3 (phiên bản 2GB và 
3GB RAM) đã lọt vào nhóm 3 sản 
phẩm bán chạy nhất phân khúc 
2-3 triệu, mang về 13,3% thị phần 
cho VinSmart. 

Bên cạnh nỗ lực gia tăng thị 
phần, VinSmart còn đóng vai trò 
tích cực trong việc nâng cao tỷ 
trọng của các dòng điện thoại 

thông minh dưới 2 triệu đồng. 
Theo báo cáo của GfK, từ 1% tổng 
thị trường vào đầu tháng 2/2020 
– đến cuối tháng 3/2020, phân 
khúc dưới 1 triệu đồng đã tăng 
lên 4,4%, trong đó Vsmart chiếm 
77%. Tương tự, phân khúc điện 
thoại thông minh dưới 2 triệu 
đồng đã tăng từ 6,5% lên 11,1%, 
trong đó Vsmart chiếm 70% toàn 
phân khúc.

Ông Trần Minh Trung, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
và Nghiên cứu VinSmart cho biết: 
“Với mức tăng trường thị phần 
260% từ đầu 2020 đến nay, đạt 
16,7% thị phần chỉ sau 15 tháng 

ra mắt – cho thấy VinSmart đang 
đi đúng hướng. Mục tiêu của 
công ty là tiếp tục tối ưu hóa sản 
phẩm sao cho chất lượng ngày 
càng tốt hơn, đón đầu các xu thế 
mới nhanh hơn với giá cả cạnh 
tranh hơn, để điện thoại Việt 
không chỉ đáp ứng tốt thị trường 
trong nước mà còn tiến nhanh, 
tiến mạnh ra thế giới”.

Tính đến hết tháng 3/2020, 
VinSmart đã ra mắt thị trường 
12 mẫu điện thoại và 5 mẫu ti 
vi thông minh và mở rộng thị 
trường sang Myanmar, Nga. 

Nguồn:  
Báo Kinh tế và Đô Thị

VINSMART XÁC LẬP KỶ LỤC VỀ THỊ PHẦN 
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRONG 15 THÁNG

VINSMART (CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT 
VINSMART LÀ MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN VINGROUP) VỪA 
BẤT NGỜ VƯƠN LÊN CHIẾM LĨNH 16,7% THỊ PHẦN ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH VIỆT NAM, CHÍNH THỨC XÁC LẬP KỶ LỤC TĂNG 
TRƯỞNG CHƯA TỪNG CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỈ SAU 15 THÁNG 
RA MẮT. THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG BÁO CÁO THÁNG 
3/2020 CỦA HÃNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GFK - MỘT 
TRONG NHỮNG CÔNG TY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG UY TÍN 
NHẤT THẾ GIỚI.
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BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ  
TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

XÉT NGHIỆM NCOV

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ ĐÃ 
THỰC HIỆN ĐƯỢC XÉT NGHIỆM 
CHẨN ĐOÁN DỊCH BỆNH VIÊM 
ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG 
MỚI VIRUS CORONA (NCOV) GÂY 
RA. ĐÂY LÀ ĐƠN VỊ THỨ 5 TRONG 
CẢ NƯỚC VÀ ĐẦU TIÊN Ở MIỀN 
TRUNG THỰC HIỆN ĐƯỢC XÉT 
NGHIỆM NÀY.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất 
cho việc phòng tránh dịch 
bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do nCoV gây ra, chiều 

9/2 Bệnh viện Trung ương Huế  
đã cử đoàn kỹ thuật viên xét 
nghiệm vào tập huấn chuyển 
giao công nghệ tại Viện Pasteur 
TPHCM. Sau khi kết thúc quá 
trình tập huấn chuyển giao công 
nghệ, Viện Pasteur TPHCM đã 
cung cấp cho đơn vị bộ vật tư hóa 
chất theo quy trình của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, 
nhằm phục vụ việc xét nghiệm 
virus corona.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung 
ương Huế cho biết, theo yêu 
cầu của Bộ Y tế, các bệnh viện 
muốn thực hiện xét nghiệm đối 
với virút corona phải được các 
Viện Pasteur chuyển giao kỹ 
thuật, phải có được bộ vật tư 
hóa chất của trung tâm phòng 
chống dịch bệnh Hoa Kỳ. Đồng 
thời, cơ sở vật chất đảm bảo 

theo yêu cầu của Bộ Y tế, những 
yêu cầu đó bệnh viện đều đáp 
ứng đầy đủ. Hiện nay, Khoa Vi 
sinh, Bệnh viện Trung ương 
Huế, đạt phòng xét nghiệm 
an toàn sinh học cấp 2, có tủ 
an toàn sinh học cấp 3, đồng 
thời có máy xét nghiệm tự động 
Realtime RT-PCR theo yêu cầu.

Các bác sĩ cho biết, xét 
nghiệm PCR (hay còn gọi là xét 
nghiệm sinh học phân tử) là kỹ 
thuật nhằm tạo ra một lượng lớn 
bản sao DNA mục tiêu trong ống 
nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt. 
Xét nghiệm PCR đóng vai trò 
quan trọng trong lĩnh vực công 
nghệ sinh học, do phản ứng rất 
nhạy và cho kết quả đặc hiệu. Xét 
nghiệm PCR thường có kết quả 
độ chính xác rất cao.

Theo đó, Bệnh viện Trung 
ương Huế sẽ tiến hành xét 
nghiệm cho những đối tượng 
theo đúng hướng dẫn của Bộ 

Y tế. Nếu phát hiện trường hợp 
nghi ngờ mắc virút corona, Bệnh 
viện Trung ương Huế có thể xét 
nghiệm và có kết quả trong vòng 
1 ngày để kịp đưa ra hướng điều 
trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện Trung 
ương Huế cũng lưu ý người dân 
không quá lo lắng dẫn đến đề 
nghị làm xét nghiệm nCoV khi 
không cần thiết. Bệnh nhân chỉ 
nên làm xét nghiệm khi có biểu 
hiện nhiễm trùng đường hô hấp 
cấp tính, với các triệu chứng sốt, 
ho, có thể có khó thở. Đồng thời 
có một trong các yếu tố dịch tễ 
sau: Có tiền sử đến/ở/về từ vùng 
có dịch trong vòng 14 ngày trước 
khi khởi phát bệnh, hoặc tiếp 
xúc gần (trong vòng 2 mét) với 
trường hợp mắc hoặc nghi ngờ 
mắc bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do nCoV.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 trên cả nước và đầu tiên của miền Trung có thể 
thực hiện được xét nghiệm nCoV.
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SẮC MỘC LAM KÝ KẾT 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

SẢN XUẤT MỸ PHẨM ORGANIC PLUS

THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM S’LUXY CỦA CÔNG TY SẮC MỘC LAM ĐÃ ĐẠT 
ĐƯỢC BƯỚC TIẾN MỚI TRONG LĨNH VỰC MỸ PHẨM BẰNG VIỆC KÝ KẾT 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỸ PHẨM ORGANIC PLUS VỚI 
ĐỐI TÁC CHÂU ÂU.

CEO Quách Thúy cùng ông O’Brien - Đại diện Tập đoàn Mỹ phẩm xanh DD Milan

Mong muốn mang đến 
dòng mỹ phẩm thiên 
nhiên, chất lượng cao 
kết hợp từ nền công 

nghệ tiên tiến của châu Âu, 
thương hiệu mỹ phẩm S’luxy của 
Công ty TNHH Sắc Mộc Lam đang 
có bước tiến đáng kể bằng buổi 
lễ ký kết hợp đồng chuyển giao 
công nghệ, sản xuất mỹ phẩm 
Organic Plus độc quyền với tập 
đoàn mỹ phẩm xanh DD Milan tại 
Hà Nội. 

Công ty Sắc Mộc Lam đã đánh 
giá rất cao chất lượng, uy tín của 
tập đoàn mỹ phẩm xanh DD 
Milan và những thành công 
vang dội của  công nghệ sản 
xuất mỹ phẩm Organic trên 
khắp thế giới trong thời gian 
qua. Công ty Sắc mộc lam tự 
hào khi trở thành đơn vị mang 
lại giải pháp hiệu quả trong vấn 
đề làm đẹp bằng những phương 
pháp tiên tiến, hiện đại nhất của 
khoa học công nghệ.

Việc Sắc Mộc Lam đem đến 
giải pháp công nghệ sản xuất mỹ 
phẩm Organic toàn diện khi cho 
ra đời những siêu phẩm tái tạo, 
làm trắng và trẻ hóa làn da không 
chỉ là sự khẳng định về tầm cỡ của 
thương hiệu, mang đến một khái 
niệm mới, một thành công trong 
việc áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong ngành mỹ phẩm Việt Nam.

Nguồn: Dân trí
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Với 2 sản phẩm “Chả cá Hùng 
Vương” và “Tép moi sấy 
khô” được bình chọn là sản 
phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 
2019, Công ty TNHH MTV Hải sản 
Hùng Vương, xã Giao Nhân (Giao 
Thủy) đã đầu tư dây chuyền sấy 
tép moi trị giá gần 8 tỷ đồng theo 
công nghệ của Hồng Kông với hệ 

thống hoàn toàn tự động khép 
kín quá trình chế biến từ nguyên 
liệu đến ra thành phẩm, giảm tối 
đa nhân công so với sản xuất thủ 
công trước đây; công suất sấy tối 
đa lên tới 5 tấn sản phẩm/ngày. 

Hiện tất cả những sản phẩm 
chính của Công ty đều được 
UBND huyện Giao Thủy lựa chọn 
đăng ký tham gia chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Sản phẩm “nước mắm nguyên 
chất - gia truyền Lạch Giang” của 
cơ sở sản xuất nước mắm Lạch 
Giang, xã Nghĩa Phúc (Nghĩa 
Hưng) được sản xuất theo 
phương thức truyền thống cũng 
được bình chọn là sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp tỉnh năm 2019. 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

 NHỮNG NĂM QUA, NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH & 
CN) TỈNH ĐÃ TÍCH CỰC HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH 
NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN MẠNH 
DẠN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI, THIẾT BỊ MỚI, TẠO RA 
SẢN PHẨM MỚI; NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH; THÚC ĐẨY SỬ DỤNG 
CÓ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN 
LIỆU, NĂNG LƯỢNG, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. QUA ĐÓ 
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
TIÊU BIỂU CỦA TỈNH.

Sản xuất tấm ốp nhựa tường vân gỗ tại Công ty TNHH Nội thất Japan Bình Minh, xã Hải Tây (Hải Hậu).
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Với quá trình ngâm ủ từ 18-24 
tháng và được áp dụng hệ thống 
lọc nước theo công nghệ RO 
(thẩm thấu ngược) thay cho sử 
dụng ống tre truyền thống trong 
quá trình rút nước mắm để loại 
bỏ cặn và vi khuẩn nên sản phẩm 
nước mắm sạch hơn, trong hơn; 
thời gian rút nước mắm cũng 
nhanh hơn nên nước mắm Lạch 
Giang có hương vị thơm hơn, 
đậm đà hơn. Sản phẩm nước 
mắm nguyên chất - truyền thống 
Lạch Giang hiện đã được cấp bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ của Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH & CN). 

Sở KH & CN tỉnh Nam Định đã 
phối hợp với các sở, ngành liên 
quan và UBND các địa phương 
tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ KH & CN vào 
sản xuất và đời sống, khai thác có 
hiệu quả lợi thế của từng vùng, 
địa phương. Sở còn tranh thủ các 
nguồn vốn từ các dự án đầu tư 
công nghệ để hỗ trợ các doanh 
nghiệp thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và xác lập quyền sở 

hữu công nghiệp, phát triển tài 
sản trí tuệ cho hàng hóa chủ 
lực địa phương ở các chương 
trình hỗ trợ cấp quốc gia; trong 
đó ưu tiên lựa chọn đầu tư đổi 
mới công nghệ cho các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. Thực hiện Dự 
án “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa tại các 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
chủ lực của tỉnh”, Sở KH & CN tỉnh 
đã hỗ trợ 41 đơn vị áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng ISO; 7 
đơn vị áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng VietGAP; 15 đơn vị 
áp dụng công cụ quản lý LEAN, 
Kaizen, 5S. Trong năm 2019, Sở 
KH và CN đã hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ 120 nhãn hiệu, 2 kiểu dáng 
công nghiệp, 1 sáng chế cho 
các tổ chức, doanh nghiệp tại 
địa phương; hỗ trợ tài chính cho 
hơn 50 tổ chức, cá nhân đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá 
thương hiệu, nâng cao năng suất 
chất lượng, sản phẩm hàng hóa 
theo Nghị quyết 42/2017-HĐND 
của HĐND tỉnh. Với sự hỗ trợ của 
Sở KH & CN tỉnh, nhiều doanh 
nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy 

móc thiết bị hiện đại, chủ động 
áp dụng các tiêu chuẩn chất 
lượng mới vào sản xuất giúp sản 
phẩm công nghiệp nông thôn 
tăng tính cạnh tranh, tăng giá trị, 
chú trọng hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Năm 2019, 
đã có 22 sản phẩm của 20 doanh 
nghiệp ở các địa phương trong 
tỉnh được bình chọn là sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp tỉnh. Tiêu biểu như sản phẩm 
“Bồn trộn bê tông thương phẩm 
2m3” của Công ty TNHH Cơ khí 
Quyết Tiến, xã Giao Tiến (Giao 
Thủy) chế tạo trên dây chuyền 
sản xuất máy xây dựng nhập từ 
các quốc gia hàng đầu về cơ khí 
như Mỹ, Nhật Bản; sản phẩm “tấm 
ốp tường vân gỗ” của Công ty 
TNHH Nội thất Japan Bình Minh, 
xã Hải Tây (Hải Hậu) sản xuất từ 
dây chuyền sản xuất tấm nhựa 
ốp tường công nghệ cao; sản 
phẩm “Tỏi đen Khang Linh” của 
Công ty TNHH Thái Thịnh, xã Hải 
Xuân (Hải Hậu) được tạo ra từ tủ 
sấy theo công nghệ bức xạ đèn 
hồng ngoại… 

Nguồn: Sở KHCN Nam Định
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01

02

03

Công nghệ chào bán

MÁY TÁCH RÁC TRỐNG QUAY
Mô tả quy trình CN/TB:
Chức năng: Sàng lọc - Rửa- Vận chuyển - Tách nước trong cùng một thiết bị
Dựa trên nguyên tắc ROTAMAT® «sàng lọc - rửa - vận chuyển - khử nước trong một đơn vị» một họ 

ROTAMAT® hoàn chỉnh đã được phát triển và được phát triển thành công vào thị trường xử lý nước thải trên 
toàn thế giới.

Họ máy tách rác quay ROTAMAT® làm việc theo hệ thống cấp bằng sáng chế độc đáo và đã được bán 
cho hơn một nghìn nhà máy xử lý nước thải trên toàn thế giới. Tùy thuộc vào kích thước khe song và 
khoảng cách giữa các thanh lưu lượng lên đến xấp xỉ 3000 l/s (10,8 m³/h) trên một thiết bị có thể đạt được. 
Song chắn rác có thể được cài đặt vào một trong hai kênh, thùng chứa. Thiết bị tiết kiệm không gian khi 
chúng kết hợp nhiều chức năng - tách rác, rửa, vận chuyển và khử nước - trong một hệ thống.

Các máy này được hoàn toàn làm bằng thép không gỉ. Nguyên tắc duy nhất của họ thiết bị, đảm bảo 
hiệu quả tối đa và tách với lưu lượng tối đa.

Lĩnh vực áp dụng: Kiểm soát ô nhiễm môi trường
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng
Thông tin liên hệ:

Đơn vị chào bán:
Công ty Cổ phần WesternTech Việt Nam
Địa chỉ: Số 1, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung,Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Websitel: http://westerntechvn.com * Email: westerntechvietnam@gmail.com 

Tel: 024 6675 6815
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

DÂY CHUYỀN GIŨ HỒ, NẤU TẨY VÀ GIẶT VẢI
Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam

Techmart đã tham dự: Techmart 2003

Mô tả quy trình CN/TB:

1. Hiệu quả giặt:

- Với cấu tạo là trục đôi, giữ cho vải ổn định trong thời gian dài ở trong bể giặt;

- Mỗi bể giặt được lắp đặt riêng, tiết kiệm nước nhờ thiết bị tràn và chống tràn.

2. Vải tải không sức căng

- Máy được trang bị với chất ngưng tụ dạng hơi điều chỉnh chính xác vì vậy có thể điều chỉnh sức căng 
cho vải một cách chính xác

- Với mô tơ quay được lắp vào trục cao của bể giặt, sức căng xuất hiện trong khi vải ở trên băng tải là 
không đáng kể

Lĩnh vực áp dụng:

Công nghiệp dệt kim

Mức độ phát triển: Sản xuất thử nghiệm

Ưu điểm CN/TB:  Giá cả cạnh tranh; Chất lượng quốc tế; Áp dụng rộng rãi; Dịch vụ thuận tiện

Chào giá tham khảo: Theo thoả thuận

Đơn vị chào bán:

Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc

Địa chỉ: 35-3 Hongcheon-Ri, Ipjang-Myeon, Chean-Si, Chungnam, South Korea. 

Website: nawelco@hn.vnn.vn

Tel.: +82-31-4966-741 * Fax: +82-31-4966-727
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KHẨU TRANG DIỆT KHUẨN  
CÔNG NGHỆ NANO TI02

Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam
Techmart đã tham dự: Techmart Hanoi 2016
Mô tả quy trình CN/TB: Khẩu trang chứa tấm lọc phủ nano TiO2 có tác dụng tiêu diệt virut, vi khuẩn, 

hỗ trợ phòng chống bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp như cúm, sởi, sốt virut... bảo vệ da khỏi tia tử 
ngoại và viêm nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao:
·  Chìa khóa trao tay
·  Thoả thuận với khách hàng

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH khoa học ứng dụng Công nghệ xanh PG
 Địa chỉ: 01/02/01 ngõ 153 đường Quang Trung, 
TP. Thái Bình
Email: nanopvn@gmail.com

Điện thoại: 0227.3833933
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NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HV 110
 

- Hệ thống khóa cơ, điện
- Hệ thống cảm biến kép
- Tự động lập trình
-  Hiển thị trạng thái quá trình sử dụng
- Chế độ xử lý tan rã cho agar

 Thông số kỹ thuật

- Thể tích : 110 lít
- Kích thước buồng : 420Φx795D
- Kích thước thiết bị : 660x1180x650 mm
- Vật liệu lồng hấp : Thép không gỉ
- Nhiệt độ hiển thị : 50 - 1350

- Nhiệt độ tuyệt trùng : 1050 - 1350

- Nhiệt độ ủ ấm : 450 - 650

- Nhiệt độ làm tan agar: 600- 1000- Áp suất tối đa: 0.26 Mpa

- Đồng hồ đo áp: 0 tới 0.4Mpa
- Thời gian cài đặt tiệt trùng: 1 phút - 250 phút
- Thời gian hoạt động theo chu trình tự động từ 1 đến 7 ngày

- Công suất tiêu thụ: 4.0 kW

- Khối lượng nồi hấp: 81 kg
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz

* Cung cấp bao gồm :

1.1 Máy chính: nồi hấp tiệt trùng Hirayama HV110

1.2 Giỏ hấp bằng thép không gỉ: 03 chiếc

1.3 Ống xả nước

1.4 Bình xả nước

1.5 Ống xả hơi

Để được tư vấn miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ:

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/

Người đại diện : Thạch Quốc Vinh
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MÁY SẢN XUẤT 
NƯỚC SÁT KHUẨN CAO VIKILL

Máy sản xuất nước sát khuẩn với công dụng diệt vi khuẩn, virus, nấm mốc cực mạnh; khử 99% thuốc 
trừ sâu và hóa chất. Ứng dụng trong sản quá trình sơ chế thủy sản như tôm, mực, cá và các loại thịt  
gia cầm.

Thông tin chung:

Dựa trên nguyên lý vật lý và hóa học tạo ra một lò phản ứng hóa học trong đó có:

- Từ trường vuông và đa phân cực

- Ozon yếu tạo tác nhân oxy

- Lò phản ứng điện phân trao đổi electron và ion

Thông số kỹ thuật:

- Sản xuất tại Việt Nam công nghệ USA

- Linh kiện điện tử và vật liệu các buồng phản ứng USA

- Thân máy, sườn trong ngoài bằng Inox SUS 304

- Nguồn nước đầu vào là nước sinh hoạt

- Công suất 12 m3/h

- Có thể thiết kế công suất lớn hoặc nhỏ hơn theo nhu cầu của khách hàng

- Chế độ bảo hành 5 năm 

Ưu điểm:

- Tăng hiệu quả sát khuẩn, chi phí diệt khuẩn trên 
sản phẩm thấp.

- Không ảnh hưởng đến chất lượng hương vị của 
thực phẩm

- Không tồn dư hóa chất trên thực phẩm sau khi 
rửa

- An toàn thực phẩm 100% không ăn da tay, không 
mùi 

Giá tham khảo: 450.000.000 VND

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt Nam

Trụ sở chính: Số 6, nghách 85/67, Đường Tân Xuân, 
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội,  
Việt Nam

VPGD Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Á Long, KCN Từ Liêm, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (04) 3765.40008 - 3227.2848     Fax: (04) 37653.4009

Website: www.vikill.com.vn
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1. TÌM MUA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ 
THÀNH NƯỚC NGỌT

Cần tìm mua và lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn, 
nước lợ thành nước ngọt để sử dụng. Yêu cầu: hệ thống 
đảm bảo tính kinh tế khi vận hành, công suất từ 10-50 
m3/ngày, có thể dùng được động cơ máy nổ. Vận hành 
đơn giản, chất lượng nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng Việt Nam.

Liên hệ: Huỳnh Thị Thúy Nhạn/ 0966909303

Email: nhan.huynh.httn@gmail.com

Địa chỉ: Ấp 7A, xã An trường, Huyện Càng Long, tỉnh 
Trà Vinh

2.  THIẾT BỊ THU PHÁT RADIO
Cần tìm mua thiết bị thu phát radio dùng trong truyền dữ liệu không dây giữa hai hoặc nhiều trạm với 

khoảng cách ngắn. Thiết bị có thông số kỹ thuật như sau:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất đầu ra 0-9 (0-20mW)
Tần số 418-455MHz
Tốc độ truyền không dây 2400, 4800, 9600, 19200 Baud
Tốc độ truyền tại chỗ 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 Baud

Liên hệ: anh Trần Đình Hướng
Công ty VCE
Địa chỉ: Số 44 Liền kề 1, KĐT An Hưng, Dương Nội, Đông Anh, Hà nội
Điện thoại: 0866068442
Email: trandinhhuongvn@gmail.com

01

02

03 Công nghệ tìm mua



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

27 
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\
Công nghệ tìm mua

3. LIỀU KẾ CÁ NHÂN
Cần mua liều xạ kế cá nhân (TLD) là thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các 

nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ , các 
thiết bị bức xạ… Thiết bị gồm có 2 chip với các chức năng khác nhau: Một chip dùng 
để đo liều sâu photon dưới da 10 mm, và một chip để đo liều photon dưới da 0,07 mm. 
Cả 2 loại liều này được dùng để đánh giá sự nguy hiểm và những ảnh hưởng của bức 
xạ tới sức khỏe của con người theo hướng dẫn của quốc tế và theo các tiêu chuẩn của 
Việt Nam.

Liên hệ: chị Hiền

Công ty CP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Vũng Tàu

Tel.: 037.350070 * Email: hien.pham@blackcat.jsc.com.vn

4. HỘP ĐIỀU ÁP  DÙNG TRONG BỆNH VIỆN
Cần mua hộp điều áp lắp đặt tại đầu giường của bệnh nhân. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

- Hộp có 2 cổng ra ôxy, 1 cổng khí nén và 1 cổng hút.

- Toàn bộ cổng ra khí của hộp điều áp là loại van đóng đẩy hai chiều, đảm bảo sử dụng 
tiện lợi, an toàn, thao tác nhanh.

-  Khi bảo dưỡng van phía trong tự đóng lại, toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình 
thường, không ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho bệnh nhân, an toàn hiệu quả cao.

- Giá thành hợp lý

Liên hệ: 

Công ty TNHH TM DV XNK Đông Hải

Email: info@donghaivn.com 
Tel.: 028 39813358/ Fax: 028 39813359 
ĐC: Số 16, đường 902 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
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5. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VI DỮ LIỆU  
KIỂM SOÁT QUY TRÌNH THỰC PHẨM

Mô tả công nghệ tìm kiếm:

Các công nghệ bán dẫn có thể tối thiểu hóa các yêu cầu về kích thước và khi được thiết kế để sản xuất 
hàng loạt, các chi phí về cấu trúc cũng được tối thiểu hóa. Các vi cảm biến như vậy thường được cho là có 
độ nhạy, độ chính xác, phạm vi động học và độ tin cậy tốt hơn so với các loại có kích thước lớn hơn thường 
dùng. Một ưu điểm nổi bật khác là nó có thể giám sát các quy trình mà các thiết bị tiêu chuẩn không thể 
làm được. Để tìm kiếm mức độ kiểm soát cao hơn đối với nhiều loại sản phẩm và tạo ra hiệu suất sử dụng 
năng lượng cao hơn, hiệu suất sử dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu hiệu quả hơn, một công ty 
ăn vặt hàng đầu thế giới đang tìm kiếm bộ lưu ghi dữ liệu micro hoặc thiết bị truyền thông thời gian thực 
để thu thập dữ liệu đa biến trong quá trình sản xuất.

Thông số kỹ thuật
Công ty đang tìm kiếm bộ lưu ghi dữ liệu micro hoặc thiết bị truyền thông thời gian thực để thu thập 

dữ liệu đa biến trong quá trình sản xuất. Thiết bị cần phải có kích thước bằng viên thuốc hoặc nhỏ hơn để 
có thể đưa vào trong dây chuyền sản xuất giống như đưa thêm một loại nguyên liệu vào và có thể lấy ra 
tại cuối dây chuyền sản xuất. Thiết bị phải được dùng cho tất cả các sản phẩm của công ty bao gồm cả các 
loại kẹo dẻo.

Công nghệ tìm kiếm phải có khả năng đáp ứng các tiêu chí chính sau đây:

• Tương thích với các sản phẩm nhỏ như các loại kẹo dẻo

• Thích hợp để đo nhiều thông số cùng một lúc (ví dụ: nhiệt độ/ RH/ độ ẩm/ tốc độ dòng khí/  
Tổng chất rắn)

• Các phép đo thời gian thực/ liên thông với cơ sở dữ liệu/ giao diện tiêu chuẩn với phần mềm có sẵn có 
thể kết hợp đa biến để dự báo động thái của sản phẩm và quy trình sản xuất

• Chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ khắc nghiệt và điều kiện áp suất)

• Không dây, môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 100 độ C

• An toàn với thực phẩm và có thể truy nguyên, tức là có thể xác định vị trí các cảm biến tại bất kỳ điểm 
nào của quy trình sản xuất

Phương thức tiếp cận có thể là:

• Công nghệ vi mô hoặc nano đối với các cảm biến hoặc phần mềm tích hợp dữ liệu (kiểu mô phỏng 
trang chủ Google)

Chúng tôi không quan tâm đến máy ghi dữ liệu đơn với kích thước lớn hơn một viên kẹo dẻo.

Mô hình thương mại khuyến cáo:

• Hợp tác R & D

• Cấp phép

• Mua lại IP

• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)

• Khác

Thông tin liên hệ:
 Trung tâm Giao dịch Thông tin,  
Công nghệ và Thiết bị

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ðiện thoại: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874 

Email: techmart@vista.gov.vn http://www.techmartvietnam.vn
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6. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ PHỎNG ĐOÁN KHẢ NĂNG PHỤC HỒI 
CỦA TRẺ SƠ SINH THÔNG QUA HỆ MIỄN DỊCH

Mô tả:
Khi trẻ sơ sinh phát triển từ lúc mới chào đời đến lúc chập chững biết đi, hệ thống miễn dịch của trẻ 

trưởng thành từng ngày, theo một quá trình chậm nhưng liên tục. Các bậc phụ huynh đều đã hình dung 
được thế nào là một hệ thống miễn dịch khỏe và lành mạnh, nhưng dấu hiệu biểu hiện của trẻ thường 
khó diễn tả giải.

Cần có một công nghệ theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng về sự phát triển hệ thống miễn dịch của 
bé từ ngày mới chào đời cho đến lúc chập chững những bước đầu tiên, có thể giúp ích rất nhiều cho các 
bậc phụ huynh và các bác sỹ chăm sóc sức khỏe. Nó sẽ mang lại sự an tâm cho các bậc cha mẹ về tình 
trạng tốt đẹp của em bé khi biết trước các dấu hiệu, cảnh báo các vấn đề mà có thể được giải quyết một 
cách chủ động.

Tập đoàn Danone Nutricia Research đang tìm kiếm các giải pháp nắm bắt sự phát triển hệ miễn dịch 
của trẻ, chủ động theo dõi các tín hiệu và cung cấp thông tin và nhu cầu liên quan trong thời gian thực.

Thông số kỹ thuật:
Các giải pháp không giới hạn hình thức, có thể ở dạng kỹ thuật số, vật lý hoặc một nền tảng chứa 

đựng công nghệ.

Tập đoàn không quan tâm đến các giải pháp theo dõi dữ liệu: phân, chiều cao và cân nặng của trẻ.

 Mô hình kinh doanh ưa thích

• Hợp tác R & D

• Cấp phép

• Mua lại IP

• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối)

Thông tin 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
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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  
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