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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã 
chúc mừng các nhà khoa 
học Việt Nam, chúc mừng 

ngành Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Việt Nam đã nỗ lực kế 
thừa, đạt được những kết quả 
đáng mừng trong phát triển 
KH&CN nước nhà. 

Năm nay, Bộ KH&CN cũng 
tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu 
biểu trong triển khai các nhiệm 
vụ nghiên cứu phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, bao 
gồm: Nghiên cứu, sản xuất thành 
công bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 
(do Học viện Quân y chủ trì, phối 
hợp với Công ty cổ phần Công 
nghệ Việt Á thực hiện); nghiên 
cứu, sản xuất và thử nghiệm 

thành công sản phẩm robot hỗ 
trợ y tế (do Học viện Kỹ thuật quân 
sự thực hiện); nghiên cứu, chế tạo 
và thử nghiệm thành công robot 
NaRoVid1 (do Viện Ứng dụng 
công nghệ thuộc Bộ KH&CN thực 
hiện); phát huy nền tảng của hệ 
tri thức Việt số hóa trong phòng, 
chống dịch Covid-19: xây dựng 
bản đồ vùng dịch sử dụng Vmap, 
phát hiện những người có nguy 
cơ lây nhiễm tại các điểm du lịch... 

Đến nay hơn 250.000 test xét 
nghiệm Covid-19 do Việt Nam 
sản xuất đã được cung cấp cho 
cả nước. Sản phẩm đã được trao 
tặng cho một số quốc gia qua 
đường ngoại giao và được bán 
đến 8 quốc gia trên thế giới với 
hơn 20 nghìn test, 20 nước khác 

đang trong quá trình đàm phán 
để mua sản phẩm.

Sản phẩm đã được Bộ Y tế Việt 
Nam cấp phép sử dụng, Vương 
Quốc Anh cấp giấy chứng nhận 
được bán tại thị trường châu Âu; 
Tổ chức Y tế thế giới cấp Giấy 
chứng nhận chất lượng sản phẩm 
vào ngày 24/4/2020. Đến nay, Bộ 
kit thử Covid-19 của Việt Nam 
được Tổ chức Y tế thế giới WHO 
khuyến cáo sử dụng do có nhiều 
ưu điểm hơn so với sản phẩm của 
WHO và Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ 
như thời gian cho kết quả nhanh 
hơn, dễ sử dụng hơn.

Nguồn: Báo Khoa học và đời 
sống, ngày 20/5

CHIỀU 18/5 TẠI HÀ NỘI, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC 
LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, TRAO GIẢI 
THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2020 VÀ TÔN VINH CÁC TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19. PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM DỰ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐOẠT GIẢI.

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2020: 
TÔN VINH NGHIÊN CỨU VỀ COVID-19
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BA NHÀ KHOA HỌC 
NHẬN GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2020

Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2020  được Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức chiều 
18/5 tại Hà Nội,  nhân kỷ niệm 
Ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, ông Phan Xuân Dũng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học công 
nghệ và môi trường của Quốc 
hội, lãnh đạo các bộ, ngành, viện 
nghiên cứu đã tham dự sự kiện.

Ở lĩnh vực y dược, nghiên 
cứu của PGS Vương Thị 
Ngọc Lan đã giúp Việt 

Nam ghi tên trên bản đồ y học 
thế giới về kỹ thuật thụ tinh trong 
ống nghiệm. Trong các trường 
hợp thực hiện kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm (IVF), chuyển 
phôi đông lạnh được xem là cho kết 
quả có thai sinh sống cao hơn so 
với chuyển phôi tươi ở các trường 
hợp vô sinh bị hội chứng buồng 
trứng đa nang. Trước đây chưa có 
câu trả lời cho việc, liệu chuyển 

phôi đông lạnh có thể cho kết quả 
tương tự ở phụ nữ vô sinh không 
bị hội chứng đa nang. Nghiên cứu 
đã đi đến kết luận, đối với phụ nữ 
vô sinh không có hội chứng buồng 
trứng đa nang, khi thực hiện IVF, 
chuyển phôi đông lạnh không làm 
tăng có ý nghĩa tỉ lệ thai diễn tiến 
hay tỉ lệ sinh sống so với chuyển 
phôi tươi.

Công trình nghiên cứu 
của  PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Đại 
học Đà Lạt) giải quyết vấn đề 
cơ bản trong toán học, đó là bài 
toán tối ưu nửa đại số: tìm giá trị 
nhỏ nhất của một hàm đa thức 
trên một tập nửa đại số (là tập 
được xác định bởi các phương 
trình và bất phương trình đa 
thức).  Dựa vào các kết quả 
nghiên cứu, chứng tỏ nghiệm 
tối ưu của hầu hết các bài toán 
tối ưu đa thức hoàn toàn được 
xác định bằng cách giải một số 
hữu hạn các bài toán quy hoạch 
nửa xác định.

Giải trẻ năm nay được trao 
cho  TS Nguyễn Trương Thanh 
Hiếu. Công trình nghiên cứu của 
TS Hiếu đưa ra một phương pháp 
khác để xác định chính xác quãng 
đường tự do trung bình không 
đàn hồi của điện tử năng lượng 
thấp trong vật liệu từ  hướng 
tiếp cận điện môi.  Hướng tiếp 
cận hiện tại là một lựa chọn khác 
cho việc tính toán thời gian sống 
của điện tử nóng, vốn là một đại 
lượng quan trọng trong động học 
điện tử siêu nhanh.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 
được Bộ Khoa học và Công nghệ 
tổ chức hàng năm, ghi nhận và 
tôn vinh các nhà khoa học có 
thành tựu nổi bật trong nghiên 
cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Tác 
giả giành  giải  nhận Bằng chứng 
nhận Giải thưởng của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 
200 triệu đồng tiền thưởng.

Nguồn: Vnexpress.net

Hai tác giả nhận Giải chính là PGS Phạm Tiến Sơn (toán học), PGS Vương Thị Ngọc Lan (y dược) 
và Giải trẻ thuộc về TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu (vật lý)
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BKAV RA MẮT 4 PHIÊN BẢN BPHONE MỚITập đoàn Công nghệ Bkav 
ra mắt điện thoại thông minh 
Bphone thế hệ mới, được tổ 
chức online và livestream. 

Lần này Bkav ra mắt 4 sản 
phẩm, gồm Bphone B40, 
Bphone B60, Bphone B86 

và Bphone B86s có mức giá 
tương ứng 5.490.000 đồng, 
6.990.000 đồng, 8.990.000 đồng 
và 9.990.000 đồng. Bphone 
B86 và Bphone B86s sẽ mở bán 
vào ngày 17-5.Bphone B40 và 
Bphone B60 dự kiến sẽ mở bán 
vào ngày 17-6 tại hệ thống 
Bphone Store và các cửa hàng 
của MobiFone trên toàn quốc.

Trong đó, Bphone B86 nổi 
trội với nhiếp ảnh điện toán, 
đem đến những trải nghiệm 
nhiếp ảnh không giới hạn cùng 
khả năng chống nước, chống 
bụi chỉ có ở các máy cao cấp 
nhất trên thị trường.Sản phẩm 
này với thiết kế tối giản với viền 

ĐIỂM TIN KH&CN

đều và không có cằm, cũng là 
smartphone không phím bấm 
vật lý và hỗ trợ eSIM.

Bkav cho hay, camera trên 
Bphone B86 đã vượt qua giới 
hạn của kỹ thuật truyền thống, 
giúp người dùng thỏa sức sáng 
tạo hình ảnh. Chụp ảnh đóng 
băng khoảnh khắc trở nên đơn 

giản và vui hơn. Tính năng này 
còn có thể sử dụng để chụp hình 
ảnh quảng cáo sản phẩm, sống 
động và dễ dàng hơn, ai cũng 
tự chụp cho mình những khung 
hình đẹp, Bkav gọi đó là Nhiếp 
ảnh điện toán.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng

Chiều 15-5, tại Hà Nội, Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TT-
TT) đã tổ chức Lễ khai trương 
nền tảng hội nghị trực tuyến 
Zavi. Đây là nền tảng hội nghị 
trực tuyến đầu tiên do chính đội 
ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển và 
làm chủ công nghệ.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn 
Thành Hưng nhận định: 
“Zavi là nền tảng hội nghị 

trực tuyến đầu tiên do chính đội 
ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển và 
làm chủ công nghệ, sẵn sàng cung 
cấp rộng rãi cho các cơ quan, tổ 
chức và người dân sử dụng”.

Zavi có tính bảo mật cao, 
dùng băng thông trong nước. 
Hiện Zavi có thể hỗ trợ cuộc họp 

lên đến 100 người trong thời gian 
liên tục 24 tiếng với thao tác đơn 
giản, dễ sử dụng với người Việt. 
Phiên bản gần nhất đã có các tính 
năng cơ bản của một hệ thống 
Video conferencing và vẫn đang 
liên tục được nâng cấp, hoàn 
thiện và phát triển trên các nền 
tảng khác như: Android, MAC OS 
và các trình duyệt, Zavi dự kiến 
cung cấp dịch vụ giải pháp hội 
nghị trực tuyến dùng riêng trên 
hạ tầng cloud cho các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp có nhu cầu. 
Ngoài ra, Zavi cũng đang được 
nghiên cứu phát triển để có thể 
sử dụng chuyên biệt cho các cơ 
quan nhà nước.

Sự ra đời của Zavi giúp người 
dân có thêm công cụ hỗ trợ 
cuộc sống trong giai đoạn bình 
thường mới khi giao tiếp xã hội, 
hạn chế tập trung đông người 
sẽ được duy trì để phòng ngừa 
các đại dịch lớn của nhân loại. 
Sự ra đời của Zavi cũng là minh 
chứng cho thấy nỗ lực và sự tiến 
bộ nhanh chóng của đội ngũ 
nhân lực công nghệ thông tin 
Việt Nam, không thua kém nhân 
lực chất lượng cao ở các nước 
công nghệ phát triển. 

Nguồn: nhandan.com.vn

KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ZAVI CỦA NGƯỜI VIỆT
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Với kết cấu đơn giản, dễ thi công, có giá thành 
rẻ và tuổi thọ cao, đập mở ngăn thủy triều của TS. 
Hoàng Ngọc Kỷ có thể là một giải pháp hiệu quả để 
đối phó với tình trạng hạn mặn có xu hướng ngày 
càng gia tăng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay có nhiều công trình đập ngăn mặn lớn 
như đập ngưỡng thấp Việt Yên (Triệu Phong, 
Quảng Trị), Ba Lai (Bình Đại, Bến Tre), Tắc Thủ 

(Cà Mau) đã được triển khai từ lâu, có tuổi thọ rất 
ngắn.Các đập này có chi phí xây dựng lớn nhưng mới 
sử dụng được khoảng hơn 10 năm đã hư hỏng nặng 
và hầu như không hoạt động được. Ngoài ra, ô cửa 
thoát nước có các đập này có kích thước hẹp, độ 
rộng chưa đầy 10m nên không thuận tiện cho tàu bè 
lưu thông trên sông.

Trước thực tế trên, TS. Hoàng Ngọc Kỷ (phường 
Tân Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu 
và đề xuất giải pháp đập mở có kết cấu đơn giản, dễ 
thi công, chi phí thấp và có tuổi thọ công trình cao. 
Đập mở là đập ngăn thủy triều có một cửa chính 
luôn mở, các cửa phụ còn lại có thể đóng mở tùy 
theo tình hình dòng chảy và thủy triều.

Về bản chất, đập là một bức tường xây chắn 
ngang sông được làm bằng đất, đá hoặc xi măng. 
Đập mở theo thiết kế của TS. Hoàng Ngọc Kỳ cũng 
tương tự như vậy, bao gồm các hàng cọc nằm sát 
nhau, chắn ngang qua cửa sông để hạn chế dòng 
chảy, thu hẹp cửa sông để mực nước sông luôn cân 
bằng hoặc cao hơn mực nước thủy triều, giúp tránh 
xâm nhập mặn. Một số đoạn cọc sẽ làm ngắt quãng 
để tạo ra cửa chính và cửa phụ, số lượng cửa sẽ tùy 
theo độ rộng của mỗi con sông.

Cửa chính nằm ở giữa sông, có độ rộng đủ lớn 
để tàu, bè đi lại dễ dàng. Độ rộng của cửa chính phụ 
thuộc nguồn nước của từng con sông và các điều 
kiện tự nhiên khác ở khu vực xây dựng đập. Cửa phụ 
thứ nhất và cửa phụ thứ hai có chức năng điều tiết 
dòng chảy. Trong đó, cửa phụ thứ nhất được đóng 
mở nhờ sà lan; sà lan có thể di chuyển ngang qua 
sông nhờ hệ thống dây kéo hoặc động cơ, có thể 
nổi lên hoặc chìm xuống nhờ hệ thống máy bơm 
hoặc van nước. Cửa phụ thứ hai có cánh cửa là tấm 
chắn có kết cấu bản lề, có thể tự động xoay theo 
chiều nước sông và có vật chặn để cửa không xoay 
ngược lại khi có thủy triều.

Theo thiết kế, cọc chắn là cọc bê tông cốt thép 

với kích thước khoảng 50x50. Tuy nhiên, chủng loại 
và kích cỡ cọc có thể thay đổi sao cho thích hợp với 
điều kiện thực tế của từng con sông. Khi xây dựng, 
có thể áp dụng nhiều kỹ thuật thi công khác nhau 
như cọc khoan nhồi, cọc ép (đóng), cọc khoan thả,... 
trong đó, ưu tiên sử dụng cọc ép để tiết kiệm chi phí 
và thời gian thi công.

Mô tả đập mở ngăn mặn.  
Nguồn: Bản mô tả giải pháp hữu ích.

Với tính mới và khả năng ứng dụng cao, giải 
pháp đập mở để ngăn thủy triều và giữ nước sông 
của TS.Hoàng Ngọc Kỷ và cộng sự đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
số 2-0001901 được công bố vào ngày 25/12/2018. 
Bên cạnh đó, giải pháp hữu ích này cũng đạt giải 
khuyến khích trong Cuộc thi sáng chế 2018 Bộ Khoa 
học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) tổ chức với chủ đề “Sáng tạo cho 
cuộc sống hàng ngày”.

Sửa chữa kênh dẫn vào trạm thủy nông kênh Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để phòng, chống hạn

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ, ngày 17/5

GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN MẶN  
NHỜ ĐẬP MỞ NGĂN MẶN
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ỨNG DỤNG ĐO NỒNG ĐỘ CỒN GIÚP GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG
Ứng dụng Đo nồng độ cồn trong máu VN-MB có 

nhiều tính năng cảnh báo người dùng khi sử dụng 
rượu bia, dựa trên thể trạng cá nhân.

Dựa trên các thông tin đầu vào như giới tính, 
thể trạng, lượng bia rượu đã uống... ứng 
dụng sẽ tính toán và đưa ra cảnh báo cho 

người dùng. Các chỉ số mà ứng dụng này cho ra 
gồm nồng độ cồn trong máu và khí thở, từ đó sẽ 
tính toán thời gian để hết cồn trong máu, khí thở 
còn bao lâu.

Thông tin hiển thị trên ứng dụng đo nồng độ cồn.

Ứng dụng cũng đưa cảnh báo đỏ về tác hại trực 
tiếp của lượng bia rượu có thể khiến cơ thể giảm 
thị lực, mất tự chủ, mất khả năng vận động, ý thức... 
thậm chí bất tỉnh và dẫn đến tử vong trong một số 
trường hợp. Cùng với cảnh báo về sức khỏe, ứng 
dụng này sẽ hiển thị mức phạt, tương ứng với nồng 
độ độ cồn trong máu nếu người sử dụng tham gia 
giao thông.

Các thông tin hiển thị ngắn gọn và trực quan 
giúp người dùng dễ dàng nắm bắt quy định về luật 
an toàn giao thông, mức xử phạt nếu vi phạm. Từ 
đó, ứng dụng này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng 
kể tai nạn giao thông và nâng cao ý thức của cộng 
đồng.

Đo nồng độ cồn trong máu VN-MB là ứng dụng 
được phát triển bởi một nhóm thiện nguyên, do 
bác sỹ Cao Văn Chính đứng đầu. Qua ứng dụng này, 
nhóm của ông kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức về tác 
tại của bia rượu, giúp góp phần giảm tai nạn giao 
thông và thiệt hại kinh tế, sức khỏe cộng đồng.Ông 
Chính nhấn mạnh, ứng dụng được ra đời bởi mục 
tiêu thiện nguyện nên sẽ không có quảng cáo và 
hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Nguồn: Vnexpress.net, ngày 20/5

ĐIỂM TIN KH&CN

NHÀ SẢN XUẤT MÁY TÍNH MỸ TẠO RA MÁY THỞ XÂM LẤN 
TỪ THÙNG MÁY TÍNH CHƠI GAME

Hãng Maingear (Mỹ), mới 
đây đã phát triển thành 
công một máy thở xâm 

lấn mang tên LIV, trong đó sử 
dụng vỏ thùng máy tính chơi 
game F131 phiên bản cũ của 
chính mình để làm bộ khung 
cho máy thở.  Dựa trên nền tảng 
đã được sử dụng tại Italia và 
Thụy Sỹ, máy thở LIV được thiết 
kế dễ sử dụng, có chế độ tự 
động, giao diện màn hình cảm 
ứng, có hỗ trợ cài đặt trước. Các 
nhân viên y tế có thể đưa ôxy 
vào phổi bệnh nhân chỉ trong 
vòng chưa đầy 1,5 giây.

Các linh kiện được lấy từ vỏ 
máy tính chơi game cũ nên chi 
phí sản xuất giảm đáng kể. LIV 

Máy thở có tên LIV giúp cứu 
 nhiều mạng sống trong  
đại dịch COVID-19

được sản xuất với giá chỉ bằng 1/4 
giá thànhcủa những máy thở xâm 
nhập thông thường.

Hiện tại, LIV đang chờ sự chấp 
thuận của FDA (Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ) để 
được sử dụng tại thị trường Mỹ.

Nguồn: http://www.
engadget.com/maingear-liv-

ventilator-012805219.html
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“5 CÔNG NGHỆ SẤY PHỔ BIẾN  
TRONG NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM”

Có thể lựa chọn phương pháp sấy tự nhiên hoặc 
sấy nhân tạo. 

Phương pháp sấy tự nhiên dùng năng lượng 
tự nhiên như mặt trời, năng lượng gió để làm bay 
hơi.. . Phương pháp này đỡ tốn nhiệt năng, nhưng 
không chủ động được vận tốc quá trình theo yêu 
cầu kỹ thuật, năng suất thấp, nên chỉ tập trung vào 
phương pháp sấy nhân tạo. Sấy nhân tạo có nhiều 
dạng, tùy theo phương pháp truyền nhiệt có thể 
phân loại như sau: sấy thăng hoa, sấy tuần hoàn 
khí nóng, sấy bơm nhiệt, sấy lạnh, sấy năng lượng 
mặt trời. Mỗi loại sấy sẽ có những ưu điểm và nhược 
điểm riêng, cho phép người dùng áp dụng cho từng 
loại sản phẩm cụ thể.

Chi tiết về từng phương pháp sấy như sau:

-Sấy thăng hoa (freeze drying): là một kỹ thuật 
còn được gọi là “làm khô lạnh” hay còn gọi là kỹ 

thuật khử nước, thường được sử dụng để bảo quản 
các loại nguyên liệu và thực phẩm, giúp thuận tiện 
hơn cho vận tải, cũng như giữ được các phẩm chất 
của sản phẩm ban đầu.

Công nghệ sấy thăng hoa không chỉ giữ cho 
sản phẩm luôn chất lượng tốt (các thành phần dinh 
dưỡng và hoạt chất sinh học, màu sắc, mùi, vị… gần 
như được bảo toàn không bị phá hủy) mà còn giữ 
được độ xốp mềm, khi ngâm vào nước sẽ nở trở lại 
và gần giống như nguyên liệu ban đầu. Tuy nhiên chi 
phí thiết bị và chuyển giao công nghệ của phương 
pháp này còn cao.

- Sấy tuần hoàn khí nóng: Đây là phương pháp 
thổi trực tiếp khí nóng ở điều kiện áp suất khí quyển 
vào vật liệu cần sấy. Nhiệt từ gió tách ẩm ra khỏi vật 
sấy, gió mang ẩm thoát ra bên ngoài. Phương pháp 
này có hiệu suất sấy cao hơn do lưu lượng gió và 
nhiệt đều hơn, sản phẩm sấy khô nhanh hơn.

SẤY LÀ CÔNG ĐOẠN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ 
QUAN TRỌNG BẬC NHẤT TRONG NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM, 
BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN.
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Sấy tuần hoàn khí nóng được sử dụng rộng rãi 
trong việc sản xuất thuốc, sấy khô các loại dược liệu 
cứng, vẫn còn nguyên dạng chưa được cắt lát hay 
dạng bột thường được gọi là đông dược. Ngoài ra, 
phương pháp sấy này còn được dùng để sấy khô 
những loại dược phẩm khác như thuốc bột, hạt, 
viên sủi, chai đóng gói,…hay thực phẩm, một số 
linh kiện điện tử.

-Sấy bơm nhiệt: là phương pháp sử dụng hệ 
thống bơm nhiệt kết hợp với bộ cấp nhiệt phụ để 
có thể điều chỉnh chính xác nhiệt độ sấy cần cung 
cấp cho buồng sấy, sử dụng hệ thống bơm nhiệt 
nhằm 2 mục đích chính là làm khô không khí sấy 
trước khi đưa trở lại buồng sấy và tận dụng nguồn 
nhiệt từ bơm nhiệt tạo ra để làm nóng khí sấy.

Phương pháp này tách ẩm để làm khô hoàn 
toàn không khí trước khi đưa trở lại lò sấy, yếu tố 
này giúp cho sản phẩm khô nhanh hơn dù sấy ở 
nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao.Tuy nhiên vì yếu tố 
kỹ thuật nên các hệ thống sấy bơm nhiệt thường 
chỉ làm việc ở phạm vi nhiệt độ từ 10-60 độ C.

Sấy bơm nhiệt có ưu điểm giữ màu sản phẩm 
đẹp hơn, giữ chất dinh dưỡng, sấy nhanh khô ở 
nhiệt độ thấp so với các dòng máy sấy khác.Tuy 
nhiên giá thành máy cao hơn khá nhiều.

-Sấy lạnh: là phương pháp sấy bằng tác nhân 
không khí rất khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sấy 
thông thường. Dải nhiệt độ sấy từ 35-65 độ C, độ 
ẩm không khí sấy vào khoảng 10-30%.

Máy sấy lạnh được cấu thành bởi một máy bơm 
nhiệt được đặt trong một tủ sấy hoặc một hầm sấy 
tùy theo quy mô. Máy bơm nhiệt có một đầu nóng 
và đầu lạnh, đầu nóng sẽ cung cấp nhiệt lượng cho 
tác nhân sấy, còn đầu lạnh dùng để tách ẩm cho 
không khí sấy. Do đó, máy sấy lạnh còn gọi là máy 
sấy bơm nhiệt.

Phương pháp sấy lạnh có ưu điểm là tốc độ sấy 
nhanh hơn do không khí sấy đưa vào buồng sấy 
là rất khô; chất lượng vật sấy tốt hơn do được sấy 
ở nhiệt độ thấp hơn thông thường, không khí sấy 
khô nên vật sấy không bị hầm, hấp, giữ được màu 
sắc đẹp hơn so với sấy nhiệt; tiết kiệm năng lượng 
(phương pháp sấy nhiệt mất 1kW điện mới tách 
được 1,2kg nước, còn phương pháp sấy lạnh 1kW 
điện có thể tách được 3kg nước).

- Sấy năng lượng mặt trời: hoạt động bằng 
năng lượng mặt trời trên cơ sở tận dụng nhiệt bức 
xạ mặt trời theo nguyên lý hiệu ứng nhà kính, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu suất của máy 
sấy năng lượng mặt trời có thể đạt 55-65%.Thiết bị 
sấy này giúp tận dụng nguồn năng lượng rất lớn, 
siêu sạch là năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, công nghệ sấy bằng năng lượng mặt 
trời lại chưa được phát triển vì nhiều lí do như giá 
thành cao, đầu tư lớn, các lo lắng về công nghệ và 
tính ổn định của thời tiết…

 Các công nghệ sấy sẽ được trưng bày, giới thiệu 
tại Techmart chuyên ngành “Trồng trọt, chế biến và 
bảo quản rau, củ, quả”.

Liên hệ: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa 
học và Công nghệ TP.HCM

Phòng Thông tin Công nghệ

Địa chỉ: 79 Trương Định, phường Bến Thành, 
Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 3825 0602 - Fax: (028) 3829 1957

Mob.: 0918 692 173 (Mr. Cang)

Email: techmart@cesti.gov.vn

Nguồn: cesti.gov.vn
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ỐNG TIÊM ĐA CHỨC NĂNG LÀ MỘT THIẾT BỊ Y TẾ 
MỚI, CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỐNG LÂY 
NHIỄM CHO CÁC BỆNH NHÂN VÀ CẢ CÁC NHÂN 
VIÊN Y TẾKHI DÙNG KIM ĐÃ QUA SỬ DỤNG.

ỐNG TIÊM ĐA NĂNG MỚI 
BẢO VỆ NHÂN VIÊN Y TẾ

Với mô hình ống tiêm mới 
này, cả người bệnh và nhân 
viên y tế đều được bảo vệ 
trong khi vẫn được dùng 

thuốc trong thời gian nhanh nhất.
Ống tiêm chỉsử dụng 1 lần. Liều 
lượng dễ lấy hơn nhiều so với loại 
khác vì có hai thang đo. Thể tích 
là 15ml nhưng có thể thay đổi 
được khisản xuất với các kích cỡ 
khác nhau. Cơ chế khử trùng nằm 
sẵn trong ống tiêm, và một trong 
những điều đặc biệt nhất là kim 
không tiếp xúc với nhân viên y tế 
khi dùng liệu pháp này.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ & 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điểm mới của mô hình này 
là không yêu cầu lau bông cồn 
cho bệnh nhân trước khi tiêm và 
không cần lắp kim vào ống tiêm 
gây lãng phí thêm thời gian. Mô 
hình ống tiêm mới này đã có chất 
khử trùng sẵn và việc điều chỉnh 
liều lượng dễ dàng hơn do có hai 
thang đo cho phép đo liều chính 
xác nhất. Thời gian tiêm thuốc 

không quá một phút, ngắn hơn 
nhiều so với các mô hình hiện tại.
Nhân viên y tế không tiếp xúc với 
bệnh nhân trong khi tiêm thuốc. 
Nó phù hợp với tất cả liệu pháp 
tiêm (tiêm cơ, tiêm tĩnh mạch, 
...) và chỉ được sử dụng một lần, 
không thể tái sử dụng do thiết kế 
kiểu khối chèn. Nó thích hợp với 
tất cả các loại kích thước kim y 
tế, đặc biệt dành cho trường hợp 
can thiệp nhanh, chính xác và an 
toàn. So với việc sử dụng các mô 
hình cũ, nơi 29,2% nhân viên y tế 
hàng năm mắc nhiều loại bệnh 
như viêm gan B, HIV, ... mô hình 
mới này giữ một tỷ lệ tối thiểu 
nhân viên y tế mắc bệnh truyền  
nhiễm do người bệnh lây sang.

ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG

Khu vực sử dụng hàng đầu là 
các tổ chức chăm sóc sức khỏe 
và các địa điểm cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe như: bệnh 
viện, nhà dưỡng lão, trung tâm 
phục hồi chức năng, phòng khám 
nha khoa.

Thị trường thứ hai là dành 
cho thú y. Vì động vật thường rất 
hung dữ, chúng phản ứng theo 
phản xạ tự nhiên và với mô hình 
này cả động vật và bác sĩ thú y 
đều được bảo vệ. 

Thị trường ống tiêm trên toàn 
thế giới được dự đoán sẽ tăng 9,7 
tỷ USD bởi mức tăng trưởng gộp 
7,4%. Ống tiêm nạp sẵn đạt tới 
hơn 10,6 tỷ USD vào năm 2025.

Ứng dụng của sản phẩm này 
là đặc biệt dành cho y học lâm 
sàng, thú y và cả một số tình 
huống đặc biệt trong nha khoa. 
Nó có thể được dùng trong mọi 
chuyên ngành của lĩnh vực y học 
nhưng cần nhất là trong cấp cứu, 
chấn thương, quân y, vì nó cực kỳ 
đáng tin cậy trong các trường hợp 
khẩn cấp yêu cầu thời gian ngắn.

Nguồn: 
 https://www.ipi-singapore.

org/multifunctional-syringe-
protection-healthcare-workers



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

11 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Xuất phát từ nhu cầu thực 
tiễn, Viện Hàn lâm KHCNVN 
đã giao đề tài “Xây dựng hệ 
thống nhận dạng ảnh y tế 

hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư 
phổi dựa trên học máy và nền 
tảng tính toán hiệu năng cao” 
cho Trường Đại học Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội (USTH), phối 
hợp với Bệnh viện K, thực hiện 
từ 01/2018 – 12/2019. Đề tài 
thuộc hướng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong y tế, do TS. 
Trần Giang Sơn làm chủ nhiệm. 
Trong đề tài này, nhóm nghiên 
cứu đã tập trung vào ung thư 
phổi không tế bào nhỏ.

  Nhóm tác giả đã xây dựng 
thành công mô hình phát hiện 
và nhận dạng vị trí, kích thước 
các nốt, khối u phổi trên ảnh 
chụp cắt lớp vi tính (CLVT), đồng 
thời xây dựng thành công mô 
hình phân loại các nốt, khối u 
phổi trên ảnh chụp CLVT là lành 
tính hay ác tính. Ngoài ra, nhóm 
tác giả cũng xây dựng được bộ 
dữ liệu ảnh CLVT mẫu về ung 
thư phổi ở Việt Nam.

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO 
ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI
THEO CÁC THỐNG KÊ GẦN ĐÂY CỦA HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ 
NGHIÊN CỨU UNG THƯ (IARC) VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU GLOBOCAN, 
UNG THƯ PHỔI LÀ NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG Ở CẢ 
NAM VÀ NỮ TRÊN THẾ GIỚI. Ở VIỆT NAM, TRONG NĂM 2018, UNG 
THƯ PHỔI CHIẾM VỊ TRÍ SỐ 2 CẢ VỀ SỐ CA MẮC MỚI (23.667 CA, 
CHIẾM 14,4% TỔNG SỐ CA MỚI MẮC) VÀ SỐ CA TỬ VONG (20.710 
CA, CHIẾM 18,0% TỔNG SỐ CA TỬ VONG). 

Nhóm thực hiện đề tài cho 
biết, việc xây dựng được bộ công 
cụ hỗ trợ bác sỹ trong việc phân 
tích và gán nhãn dữ liệu ảnh CLVT 
về ung thư phổi và xây dựng 
được hệ thống phần mềm nhận 
dạng ảnh có ý nghĩa bước đầu 
trong việc hỗ trợ bác sỹ phát hiện 
và nhận dạng các nốt, khối u phổi 

trên ảnh CLVT, giúp giảm tải công 
việc cho các bác sỹ tại các bệnh 
viện tuyến trung ương.

Đề tài đã được hội đồng 
nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm 
KHCNVN đánh giá kết quả đạt loại 
xuất sắc vào ngày 14/2/2020.

Nguồn: Viện Hàn lâm KHCN 
Việt Nam

Hình ảnh kết quả của mô hình nhận dạng nốt, khối u phổi trên ảnh cắt lớp vi tính.
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Trong nghiên cứu mới đây, 
các nhà khoa học đã chế 
tạo được một con mắt 
nhân tạo có các đặc điểm 

gần hơn với mắt thật, bao gồm 
cả hình dạng của từng bộ phận.

Con mắt nhân tạo được làm 
bằng một vỏ vonfram lót nhôm, 
có mống mắt và ống kính ở phía 
trước và võng mạc ở phía sau. Vỏ 
vonfram còn chứa một chất lỏng 
ion bên trong. Song yếu tố đột 
phá nhất nằm ở phần võng mạc.
Phần võng mạc có nền là nhôm 
ôxit với các lỗ chân lông nằm rải 
rác, bên trong mỗi lỗ chứa một 
bộ cảm quang. Ở mặt sau của 
võng mạc là những sợi dây mềm 
được làm bằng hợp kim eutectic 
gallium indium  (EuGaIn) bọc 
bằng ống cao su mềm. Võng 
mạc được giữ cố định bởi 
một ổ cắm  polymer  cho phép 
tiếp xúc điện giữa các dây 
nano  perovskite  và dây kim loại 
lỏng ở phía sau. Các dây nano 
được liên kết và kết nối với bộ 
phận xử lý thông tin ánh sáng 
đến từ võng mạc.

Mắt nhân tạo có thể phát 
hiện phạm vi các cường độ ánh 
sáng khác nhau và có độ nhạy 
sáng gần giống như mắt người. 
Thậm chí, tốc độ phản ứng của 
nó trước những thay đổi về 
cường độ ánh sáng còn nhanh 
hơn mắt người. Bên cạnh đó, 

MỘT NHÓM CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TỪ ĐẠI HỌC KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG KÔNG, ĐẠI HỌC CALIFORNIA 
BERKELEY VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM QUỐC GIA LAWRENCE 
BERKELEY ĐÃ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MẮT NHÂN TẠO VỚI 
CHỨC NĂNG GẦN GIỐNG MẮT NGƯỜI.

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MẮT NHÂN TẠO NHƯ MẮT THẬT

trên lý thuyết, nó có khả năng 
tạo ra hình ảnh có độ phân giải 
rất cao. Song với mô hình hiện tại 
chỉ gồm các dây nano được nối 
với nhau thành các nhóm gồm 
ba hoặc bốn dây, nhãn cầu có độ 
phân giải chỉ 10 x 10 pixel, kém xa 
mắt người. Để mắt nhân tạo tiến 
đến độ phân giải cao như mắt 
thật sẽ cần hệ thống hàng triệu 
dây thần kinh với kích thước rất 
nhỏ nối với võng mạc.

Phiên bản hiện tại của mắt 
cần nguồn năng lượng từ bên 
ngoài, nhưng nhóm nghiên cứu 
dự định sẽ thêm các sợi dây nano 
hoạt động như một pin mặt trời, 
cung cấp nguồn cho mắt. Nghiên 
cứu là bước đột phá trong chế tạo 
mắt sinh học nhân tạo và mang 
đến hi vọng mới cho những người 
bị khiếm thị.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển, ngày 26/5

Hình minh họa mắt sinh học nhân tạo trong tương lai
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CẦU NỐI NGHIÊN CỨU 
ĐẾN THỊ TRƯỜNG

QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN, TỪ CHỖ BAN ĐẦU CHỈ TẬP 
TRUNG VÀO THẾ MẠNH NGHIÊN CỨU TỚI CHỖ THÚC ĐẨY 
QUẢN LÝ VÀ THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở VIỆN 
HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHO 
THẤY VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ - MỘT CẦU NỐI NGHIÊN CỨU VỚI THỊ TRƯỜNG.

Song song với nghiên cứu, 
việc khai thác sáng chế và 
thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu đóng một vai 

trò quan trọng đối với sự phát 
triển của các viện nghiên cứu 
nhằm đưa các kết quả nghiên cứu 
đến gần với cuộc sống, khẳng 
định vai trò của các cơ quan 
nghiên cứu.

CÚ HÍCH VÀ CÔNG CỤ ĐẢM 
BẢO CHO CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ

Nhờ có các tài sản trí tuệ được 
bảo hộ, các nhà nghiên cứu, viện 
trực thuộc Viện Hàn lâm  Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam đã 
có thêm một công cụ quan trọng 
cho xúc tiến chuyển giao công 

nghệ, đưa sản phẩm nghiên cứu 
tới đời sống. 

Viện Hàn lâm    Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã  phối 
hợp chặt chẽ với Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
tổ chức các khóa tập huấn để 
nâng cao năng lực quản trị tài 
sản trí tuệ cho cán bộ quản lý 
và các nhà khoa học  của Viện. 
Với những công nghệ đã có bảo 
hộ quyền SHTT, giá chuyển giao 
công nghệ sẽ tăng gấp nhiều lần 
so với những công nghệ không 
có bảo hộ quyền SHTT. Bên cạnh 
đó, việc “bao vây” các nghiên cứu 
của mình theo nhiều hướng ứng 
dụng cũng là một cách để nhà 
khoa học/đơn vị nghiên cứu dễ 

dàng đạt được thỏa thuận và ký 
hợp đồng với đối tác chuyển giao 
công nghệ. 

Hầu hết các kết quả nghiên 
cứu sau khi được cấp bằng độc 
quyền sáng chế/giải pháp hữu 
ích đều tiếp tục được phát triển, 
chuyển giao, trở thành sản phẩm 
thương mại, được người tiêu 
dùng cả nước đón nhận và tin 
tưởng. Trong lĩnh vực dược phẩm, 
có thể kể đến sản phẩm hỗ trợ 
gan Naturenz (Viện Công nghệ 
Sinh học chuyển giao Công ty 
Dược Hậu Giang), hỗ trợ dạ dày 
CumarGold (Viện Khoa học vật 
liệu chuyển giao Công ty Dược 
CVI), hỗ trợ xương khớp Khương 
Thảo Đan (Viện Hóa học các hợp 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nhân dịp Triển lãm 
Ngày Khoa học và Công nghệ tại trụ sở Viện
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

chất thiên nhiên chuyển giao 
Công ty Dược Thái Minh). Về môi 
trường, các nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ nano bạc của TS. Trần 
Thị Ngọc Dung (Viện Công nghệ 
Môi trường) đã được triển khai 
và chuyển giao cho nhiều doanh 
nghiệp, tạo ra những sản phẩm 
thiết thực, đặc biệt là trong mùa 
dịch Covid-19; hay hệ thống xử lý 
rác thải nguy hại cho bệnh viện 
đến hiện nay vẫn được nhiều địa 
phương liên hệ xây dựng, lắp đặt, 
vận hành. Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nổi bật nhất có thể kể 
đến 3 sáng chế về chế phẩm sinh 
học phân hủy màng polymer, 
plastic của PGS.TS. Đặng Thị Cẩm 
Hà (Viện Công nghệ sinh học), có 
ý nghĩa rất quan trọng trong bối 
cảnh Việt Nam bị đánh giá trong 
top 5 các nước thải rác nhựa ra 
môi trường biển nhiều nhất thế 
giới. Các nghiên cứu, sáng chế 
này đều đồng thời gắn liền với 

quá trình đào tạo học viên cao 
học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nên 
đã truyền cảm hứng cho thế hệ 
trẻ trong việc đào sâu nghiên cứu 
và cho ra đời nhiều kết quả ứng 
dụng thiết thực cho cộng đồng, 
phục vụ đời sống.

CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC, LỘ 
TRÌNH BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC 
TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Trên thực tế, để phát huy 
được tiềm lực khoa học và công 
nghệ của quốc gia thông qua 
khai thác sáng chế và thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu, thì một 
trong những nội dung then chốt 
là phải có được các chiến lược, lộ 
trình khai thác sáng chế và tiệm 
cận với sản xuất thử nghiệm, 
chuyển giao công nghệ, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu một 
cách hợp lý, đặc biệt là các sáng 
chế tạo ra những sản phẩm có giá 
trị cao, có tiềm năng xuất khẩu. 

Giá trị từ thương mại hóa tài sản 
trí tuệ mang lại tiếp tục được tái 
đầu tư một phần cho cơ sở vật 
chất, phòng thí nghiệm, nhân lực, 
từ đó tạo động lực thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo phát triển. 
Điều này có nghĩa là, việc đổi mới 
tư duy trong quản lý khoa học, 
công nghệ và khai thác sáng chế, 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu là cần thiết để có thể phát huy 
được năng lực của doanh nghiệp, 
nhà khoa học, nhà nước và nhà 
đầu tư trong hoạt động hợp tác, 
liên kết nhằm đưa sáng chế, giải 
pháp hữu ích, các sản phẩm khoa 
học, công nghệ thành hàng hóa 
có giá trị kinh tế cao, đem lại lợi 
ích thiết thực cho cộng đồng, cho 
xã hội. 

Nguồn: Viện Hàn lâm khoa 
học và công nghệ Việt Nam, 

ngày 18/5
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STARTUP NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC TÌM KIẾM  
THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM

NGÀY 28/5, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM, BỘ KH&CN VÀ 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP, CỤC DOANH NGHIỆP 
TP SEOUL (SSH-SBA) LẦN ĐẦU TỔ CHỨC KẾT NỐI CÔNG 
NGHỆ TRỰC TUYẾN ĐA ĐIỂM TỪ TP SEOUL ĐẾN 8 ĐIỂM CẦU 
TẠI VIỆT NAM VỀ CHỦ ĐỀ NÔNG NGHIỆP.

8 điểm cầu tham gia sự kiện 
tại Việt Nam gồm TP.HCM, 
Bình Dương, Đồng Nai, Sóc 
Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Bình Phước, Đắc Nông và TP Nha 
Trang.

Sự kiện được tổ chức nhằm 
thúc đẩy tiềm lực công nghệ nội 
sinh của doanh nghiệp Việt Nam 
và rút ngắn khoảng cách tiếp cận 
thị trường của cả hai nước. Trong 
lần đầu tiên này, hai bên chọn 
lĩnh vực nông nghiệp, với điểm 
nhấn là công nghệ chế biến sau 
thu hoạch. Tham gia sự kiện có 10 

doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu 
các sản phẩm công nghệ tiềm 
năng lớn với thị trường Việt Nam.

Các startup Hàn Quốc ngoài 
việc tìm kiếm đối tác phân phối 
sản phẩm tại thị trường Việt Nam 
còn mong muốn hợp tác sản 
xuất sản phẩm, tìm kiếm nguồn 
nguyên liệu để mở rộng các dòng 
sản phẩm của mình.Trong khi đó, 
các doanh nghiệp Việt Nam quan 
tâm đến hợp tác chuyển giao 
công nghệ, khả năng xâm nhập 
thị trường Việt của các startup 
Hàn Quốc.

Sau sự kiện, hai bên sẽ tiếp tục 
thúc đẩy hoạt động kết nối công 
nghệ đa ngành đa lĩnh vực bằng 
phương thức trực tuyến một 
cách thường xuyên. Ông Cường 
cho biết, không chỉ tổ chức các 
sự kiện trực tuyến hằng tháng, 
Cục Công tác phía Nam sẽ sớm ra 
mắt nền tảng kết nối trực tuyến 
cho doanh nghiệp công nghệ ở 
hai nước với nhiều dịch vụ hỗ trợ 
như e-showroom, e-matching, 
e-learning, e-mentoring…

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển, 29/5

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng  
Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN

Doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của mình 
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BK TTO: LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ HIỆU QUẢ LÀ BÀI TOÁN MÀ TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VẪN KHÔNG 
NGỪNG TÌM KIẾM LỜI GIẢI

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) 
đang lên kế hoạch thành lập một trung tâm 
chuyển giao công nghệ (BK TTO) để hỗ trợ các 
nhà nghiên cứu trong hoạt động chuyển giao 

công nghệ.

Đi tìm mô hình phù hợp

Thực chất, BK TTO không phải là đơn vị hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ đầu tiên của ĐHBKHN mà 
đã có thao tác “ném đá dò đường” từ trước đây cả 
thập niên.

BK TTO giải quyết được vấn đề gì so với mô hình 
cũ? Khác với BK Holdings chỉ tập trung hỗ trợ thành 
lập, ươm tạo doanh nghiệp để thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, BK TTO sẽ hỗ trợ nhà nghiên cứu 

“từ a đến z” - giống như mô hình TTO phổ biến trong 
các trường đại học trên thế giới: đầu tiên, họ sẽ giúp 
các nhà khoa học xác định công nghệ nào có tiềm 
năng thương mại hóa; sau đó đánh giá công nghệ; 
tư vấn, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tìm kiếm 
đối tác và kí kết hợp đồng chuyển giao,...

Sự xuất hiện của BK TTO đã đem lại nhiều hy 
vọng cho các nhà khoa học ở trường ĐHBKHN. 
Trong số các hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp 
ở viện, chỉ có khoảng 40% là hợp đồng chuyển giao 
công nghệ, còn lại là hợp đồng tư vấn. Nếu BK TTO 
hỗ trợ ngay từ khi phôi thai kết quả nghiên cứu đề 
tài, dự án thì việc chuyển giao công nghệ sẽ hết sức 
thành công.

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển, ngày 28/5

Thiết bị lặn không người lái Dolphin của Đại học Bách khoa thu hút nhiều khách tham quan triển lãm  
trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 thành lập (1959-2019) Bộ KH&CN. 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN 
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Lĩnh vực: Hệ thống điều khiển định lượng

Đơn vị chế tạo: Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

Mô tả sản phẩm: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu (cám, bột ngô, bột 
cá...) cùng với dầu béo và các chất vi lượng theo công thức (tỉ lệ phối trộn) và công nghệ đã định, mô 
phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số 
liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Tích hợp cân đóng bao thành phẩm

Đặc tính kỹ thuật:

- Cho phép tạo, lưu và chọn công thức sản xuất. 

- Đặt trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn công thức, khối lượng mẻ, số mẻ, các thời gian trộn, 
xả và bơm chất béo...). 

- Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần (tuỳ theo cấu hình dây chuyền sản xuất), cân 
theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Năng suất dây chuyền 2-20 tấn/h 

- Có cơ chế tự bù sai số hệ thống. Độ chính xác cân tĩnh: 0,1%; cân động: 0,5%. 

- Hoạt động phân cấp: Bộ LFPC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý. Bộ LFPC có chế độ 

01

02

03

Công nghệ chào bán
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làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 500 mẻ.

- Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. 

- Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải.

 - Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm việc và báo cáo 
thống kê ngày, tháng.

 - Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các 
thông báo sự cố trong quá trình làm việc.

 - Cân đóng bao cho phép đặt 5-50kg/bao; năng suất 2-10 tấn/h

Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các nhà chế tạo dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước 
(đối với các công trình mới), hoặc trực tiếp đưa vào cải tạo nâng cấp cho các nhà máy đang hoạt động.

Danh sách các cơ sở sản xuất sử dụng hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi:

TT Khách hàng

1 CTy CP Phúc Thịnh Đông Anh (3T/h)

2 Cty Thực phẩm & Công nghệ Hải Phòng (3T/h)

3 Xí nghiệp TAGS Tây ninh (3T/h)

4 Cty TNHH  TAGS Đắc lắc (3T/h)

5 Cty Công nghệ thực phẩm Phú thọ (3T/h)

6 Bỉm sơn, Thanh Hoá (3T/h)

7 Cty TNHH Đại Dương, khu CN Đồng Văn (5T/h)

8 Viện NC TKCT máy NN (3T/h)

9 Công ty TACN Bắc Giang (10T/h)

10 Cty TAGS Bình dương (5T/h)

Địa chỉ liên hệ: 

VIELINA - Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

ĐC: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84-24) 3716 4841* Fax: (+84-24) 3716 4842

Email: mvantue@gmail.com

Người liên hệ: Ô. Mai Văn Tuệ, Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm
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2. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT  
TẬP TRUNG TRONG HẦM LÒ

Lĩnh vực: Hệ thống điều khiển giám sát tập trung trong hầm lò

Mô tả sản phẩm: Mô hình của hệ thống điều khiển giám sát tập trung xây dựng phục vụ quản lý, giám 
sát điều hành tập trung tại phòng điều khiển trung tâm của mỏ. Tại đây có thể giám sát và điều khiển từ xa 
các hệ thống thiết bị trong lò hoặc ngoài mặt bằng, đồng thời có thể phân phối dữ liệu trao đổi dữ liệu từ 
xa được cấp hoặc phân quyền theo nhu cầu của người dùng hay từng bộ phận, phân xưởng

Đặc tính kỹ thuật:

Mô hình hệ thống được chia làm hai nhóm: 
- Nhóm các hệ thống điều khiển giám sát dưới lò: 
+ Hệ thống mạng vòng Ethernet cáp quang công nghiệp trong lò 
+ Hệ thống giám sát bằng hình ảnh 
+ Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, thông tin cứu hộ cứu nạn, ứng cứu khắc phục sự cố 
+ Hệ thống phát thanh mỏ 
+ Hệ thống giám sát khí mỏ 
+ Hệ thống giám sát, định vị người trong hầm lò 
+ Hệ thống tự động điều khiển bơm thoát nước mỏ 
+ Hệ thống tự động hóa băng tải 
+ Hệ thống điều khiển cửa gió tự động 
- Nhóm các hệ thống điều khiển, giám sát trên mặt bằng bao gồm: 
+ Hệ thống màn hình ghép công nghiệp kích thước lớn 
+ Hệ thống điều khiển giám sát trạm điện 
+ Hệ thống điều khiển giám sát trạm khí nén 
+ Hệ thống điều khiển giám sát trạm quạt

Hiện hệ thống đã được sử dụng tại Công ty Than Khe Chàm – TKV

Liên hệ: 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

Địa chỉ: Tầng 7 Nhà B - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

Tel.: (+84-24) 32191691Fax: (+84-24) 62581704 * Email: elatec@vielina.com

 Giám đốc: Nguyễn Công Hiệu
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3. THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI/
BƯỚC SÓNG ĐẶC BIỆT

Mô tả quy trình CN/TB:

Dòng sản phẩm đo nhiệt độ/bước sóng đặc biệt (SP Series) nhằm đáp ứng hoàn thiện trong hệ thống 
đầu đo nhiệt độ hồng ngoại bước sóng đơn theo công nghệ đặc biệt với độ chính xác cao và độ ổn định 
của phép đo, được ứng dụng trong dãy rộng trong công nghiệp.

Tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này là đáp ứng đa dạng tính năng tuỳ chọn ngõ vào, ngõ ra, mức 
cảnh báo tín hiệu nhằm mang lại tiện lợi cho khả năng điều khiển và giám sát quy trình sản xuất. Mỗi bộ 
cảm biến/đầu đo có thể được tích hợp để hoạt động riêng rẽ hoặc điều khiển qua màn hình hiển thị khi 
dùng cáp nối đồng trục với bộ đầu đo.

Cấu hình đặc trưng:

- Dãy nhiệt độ đo: 0 – 2475oC.

- Quan sát thông qua kính ngắm thị giác, ngắm laze hoặc tuỳ chọn cho đầu đo cáp quang học.

- Cung cấp dải rộng các loại đầu đo bước sóng ngắn, dài hoặc tùy theo yêu cầu ứng dụng đặc biệt của 
người dùng.

- Có thể lựa chọn thị kính loại độ phân giải thấp hoặc cao.

- Ngõ ra tín hiệu 4-20mA có thể được xác lập với tùy chọn 03 thông số của phép đo khác nhau.

- Cung cấp 02 cổng kết nối/điều khiển RS232 và RS485.

- Tích hợp giao diện kết nối với xác lập thông số hoạt động của đầu đo thông qua người dùng quan sát 
trên bộ hiển thị.

- Đầu đo/bộ cảm biến có khả năng chọn lựa chế độ cảnh báo hoặc chọn loại tín hiệu đầu vào thông qua 
Menu chính, nhằm điều chỉnh độ bức xạ và điều chỉnh điểm xác lập cảnh báo.

-Tùy chọn chế độ điều khiển bằng màn hình hiển thị thông qua giao diện kết nối đến đầu đo, nguồn 
cấp AC và cung cấp khả năng lựa chọn kết nối ngõ ra đa năng và chế độ cảnh báo.

- Thiết kế tuân thủ theo chuẩn NEMA 4X (IP65, chức năng chống cháy nổ và dùng trong môi trường 
khắc nghiệt).

Lĩnh vực áp dụng: Đo lường

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao:  Thỏa thuận với khách hàng

Liên hệ: 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật VIETTECH

Website: www.viettechco.vn * Email: 
vanngontestingmachine@gmail.com 

Mob.0918.99.22.71 

ĐC: 65/4/7 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh
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4. MÁY DÁN NHÃN
Máy dán tem nhãn tự động là thiết bị được sử dụng để dán nhãn decal, nhãn phụ lên sản phẩm, máy 

có ưu điểm tốc độ dán nhanh, đồng đều không bị nhăn, không hư hỏng nhãn, không rách, tiết kiệm thời 
gian giảm chi phí cũng như giá thành sản phẩm.

Tham số kỹ thuật

n Nguồn: AC220V/380V, 50/60HZ 
n Công suất: 2.4KW 
n Tốc độ: 600 chai/ phút 
n Độ sai số: ±0.5 mm 
nNguồn khí nén dùng cho máy indate: 5kg/mm2 
n Phạm vi ứng dụng cho chai: Đường kính ngoài 12-30mm, chiều cao 20-90 mm 
n Phạm vi ứng dụng nhãn: Chiều cao nhãn 15-80mm, chiều dài nhãn 25-80mm

Thời hạn giao hàng: 15-20 ngày

Liên hệ: 

Công ty TNHH Thiết bị máy móc Đại Chính Quang

Chi nhánh Hà Nội: Số D8-TT18, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La,Quận Hà Đông

Tel:(024).6269-1855 Hotline:0979836168 * Email: hanoi@daichinhquang.com.vn
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MÁY ĐÓNG GÓI HOA QUẢ, CỦ 
MODEL: FA2-1

Mô tả quy trình CN/TB:
Tính năng:
• Khả năng thay đổi ống tự động, chỉ bởi một động cơ điều khiển.

• Việc lấy thông qua một hệ thống trượt với hai bánh răng: một chậm để làm cho các gói và một nhanh để 
lấy lưới còn lại quay trở về vị trí bắt đầu.

• Kích thước gói rất thông thường

• Chỉ sử dụng một băng tần dải băng, nó có thể thay đổi dễ dàng và nhanh chóng

• Bảng điều khiển sử dụng dễ dàng và thân thiện

Thông số kỹ thuật:
Công suất: lên đến 35 bpm

Nguồn: 220V/380V

Tần số nguồn: 50Hz/60Hz

Lĩnh vực áp dụng:
- Công nghiệp thực phẩm

-  Công nghiệp đồ hộp, rau quả và thực phẩm cô đặc

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Liên hệ:
Công ty TNHH TM&KT FA Việt Nam

ĐT: 028.37225770 * Email: sale@fa-vietnam.com

Địa chỉ: số 15, đường số 9, KP1, p. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
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MÁY ĐO DƯ LƯỢNG 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NYD

Mô tả quy trình CN/TB:
-    Loại cầm tay dùng kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu,

-    Kích thước nhỏ gọn và thuận tiện đi hiện trường

-    Phương pháp đo thông qua enzym cho kết quả của tổng dư lượng thuốc trừ sâu

-    Phương pháp đo nhanh dựa trên cholinesterase thủy phân acetylcholine

-    Phát hiện hầu hết các organophosphate và carbamate dư lượng thuốc trừ sâu

-    Dùng đo các sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng ngày, hải sản

Đặc điểm
-    Không có bất kỳ tính toán, hiển thị kết quả kiểm tra tự động.

-    Lưu trữ của 500 hồ sơ và kết nối máy tính qua cổng USB.

-    Cung cấp các thuốc thử

Thông số kỹ thuật
-    Nguồn điện: Pin 3.7 lithium và adaptor 5VDC

-    Lưu 500 giá trị đo

-    Màn hình LCD

-    Thông số đo :

 +  Bước sóng: 410nm-505nm

  +  Nguồn sáng truyền qua

Chính xác: 3%

Lặp lại: 2%

Tuyến tính: 5%

Lĩnh vực áp dụng:
-  Nông nghiệp và lâm nghiệp

-  Đo lường
Mức độ phát triển: 

Thương mại hoá

Phương thức chuyển giao:  
Thỏa thuận với khách hàng

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật 
Thiên Trường
Email: longvanto@gmail.com

Liên hệ: Tô Văn Long

ĐT: 08.6286 7254 * Fax: 08.3726 1283

Địa chỉ: 62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, 
Quận 3, Tp .Hồ Chí Minh
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MÁY HÀN THÂN KHẨU TRANG Y TẾ
 

Máy hàn thân khẩu trang do Việt Nam sản xuất, là loại máy tự động chuyên dụng phục vụ cho ngành y tế 
và tiêu dùng đã được sử dụng từ rất lâu. Thời gian gần đây, đại dịch Sars Covid-2 bùng phát và gây thiệt hại 
nặng nề về con người và nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng cao kéo theo nhu cầu 
mua máy hàn thân khẩu trang và dây chuyền làm khẩu trang tại Việt Nam và các nước trên thế giới cũng 
tăng mạnh.

Đây là dây chuyền làm khẩu trang bán tự động đáp ứng nhu cầu sản xuất nhanh, vận hành ổn định và 
tiết kiệm chi phí nhất hiện nay.

Với mục tiêu giảm thiểu chi phí đầu tư, gia tăng hiệu suất hoạt động và dễ dàng quản lý thời gian cũng 
như  tận dụng lao động, công ty chúng tôi đã và đang sản xuất ra các dây chuyền, máy móc phù hợp với 
nhu cầu và khả năng tài chính của các đối tượng khách hàng khác nhau.

Đặc biệt quy trình bán tự động chỉ cần 1-2 nhân công sẽ vận hành toàn bộ dây chuyền sản 
xuất với tỉ lệ thành phẩm đạt 95-99% giúp tiết giảm tối đa chi phí trong quá trình sản xuất. 
Tính năng:

- Sản xuất thân khẩu trang 3 – 4 lớp.

- Có cơ cấu dẫn hướng, tạo sóng, tạo nếp vải

- Dễ dàng vận hành và thao tác. Thiết kế thông minh, gọn nhẹ.

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước máy:   L3150 x W750 x H1850mm

- Kích thước khẩu trang:  170~175 x 92~95mm
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- Năng suất:  100-120 chiếc/phút

- Tỷ lệ thành phẩm:  95-99%

- Điện áp:  1 phase, 220VAC, 50Hz

- Công suất:  3,5 Kw

- Khí nén:  Không sử dụng

- Số đầu hàn siêu âm:  1 đầu

Ưu điểm CN/TB

- Toàn bộ khung máy được chế tạo bằng khung nhôm định hình, nhôm anot, thép mạ crôm-niken, inox, 
các chi tiết gia công bằng CNC với độ chính xác cao đảm bảo các tiêu chuẩn y tế.

- Hệ thống điều khiển được trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến bằng PLC, màn hình hiển thị thân 
thiện với người dùng.

- Màn hình hiển thị do các kỹ sư CNC-VINA lập trình với 2 ngôn ngữ chính: Tiếng 
Việt và Tiếng Anh. Giao diện than thiện, dễ dàng lựa chọn và hiệu chỉnh, điều khiển. 
- Trang bị hệ thống thiết bị khí nén(trên máy hàn quai), thiết bị cơ khí, thiết bị điện điều 
khiển được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan: Mitsubishi, Delta, Panasonic, SMC… 
- Đầu hàn siêu âm: nhập khẩu từ Hàn Quốc có độ bền cao và tính ổn định trong quá trình hàn. 
Đầu hàn siêu âm là trái tim của máy hàn khẩu trang. Chúng tôi chú trọng lựa chọn loại máy hàn 
siêu âm vải không dệt tốt nhất từ đối tác Hàn Quốc nhằm đảm bảo chất lượng mối hàn, tính 
ổn định và năng suất. Nguồn hàn thường sử dụng có công suất 2000w-3000w, tần số 15kHz 
- Dễ dàng vận hành bảo hành, bảo trì, sửa chữa, hạn chế tối thiểu tỉ lệ phế phẩm trong quá trình sản xuất. 
Máy hàn thân khẩu trang được chế tạo dạng module với bánh xe và chân tăng chỉnh cơ động. Có thể di 
chuyển và lắp đặt ở mọi vị trí trên sàn nhà xưởng cũng như dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp. 
- Dễ dàng điều chỉnh thiết kế, cải tiến trong quá trình sử dụng để phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế và 
yêu cầu của khách hàng.

 Liên hệ: 

Công ty Cổ phần Ứng Dụng Công Nghệ và CNC Việt Nam

 Địa chỉ : Lô số CN6, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 
Nội, Việt Nam

Điện thoại : 0915 744 664 * Fax : 024 37805007

Email : Sales01@cncvina.com.vn

Website : www.cncvina.com.vn
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

01

02

03 Công nghệ tìm mua

1. MÁY IN SIÊU ÂM MÀU MODEL UP-25MD 
DÙNG TRONG Y TẾ

Tìm mua máy in siêu âm màu đảm bảo chất lượng hình ảnh, có giá thành hợp lý.

Thông số kỹ thuật:

 - Độ phân giải khoảng 403 dpi 

- Có thể  in hình ảnh màu khổ A6 trong vòng 16 giây (NTSC) và 17 giây (PAL) 

- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian  
        - Lựa chọn chế độ in chia 2 hoặc chia 4 

- Lưu được 4 hình ảnh cần in trong bộ nhớ 

- Cổng RS-232C cho vận hành, điều khiển từ xa 

- Điều khiển từ xa thuận tiện với điều khiển tự chọn RM-91/RM-5500 

- Lựa chọn nguồn AC 100V đến 120V, hoặc AC 220V đến 240V

Liên hệ: 

Công ty Tâm Long

ĐC: CT4, Tòa VIMECO, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: ngocdtb@tanlonggroup.com.vn * Mob.:0912218848 
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Công nghệ tìm mua 2. THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI
Công ty FongTech đang có dự án xây dựng phòng thí nghiệm trang bị các thiết bị phân tích chỉ tiêu 

nước thải (QCVN 40), cần tư vấn kỹ thuật và báo giá cho các thiết bị test mẫu với các chỉ số dưới đây.

Thông số đo: Nhiệt độ, độ màu, độ pH, BOD, COD, tổng hàm lượng cặn không tan, Hàm lượng asen, 
Hàm lượng thủy ngân, Hàm lượng cadimi, Hàm lượng chì,Hàm lượng crôm3, Hàm lượng crôm4, Hàm lượng 
đồng, Hàm lượng kẽm, Hàm lượng mangan, Hàm lượng niken, Hàm lượng sắt, Hàm lượng xianuya, Hàm 
lượng sunfua, Hàm lượng florua, Hàm lượng amoni, Hàm lượng nitơ tổng, Hàm lượng phốt pho tổng, Hàm 
lượng clorua, Hàm lượng clo dư, Hàm lượng tổng phenol, Hàm lượng dầu mỡ khoáng, Dư lượng thuốc trừ 
sâu clo hữu cơ, Dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ, Dư lượng polychlorinated biphenyls (PCBs), Coliform 
tổng (MPN), Hoạt độ phóng xạ alpha tổng, Hoạt độ phóng xạ beta tổng.

Liên hệ: 

Lê Hoàng An/ 0973500030

Công ty Công nghệ môi trường Fongtech

ĐC: Khu 9B, Khu công nghiệp Linh Trung, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tp. HCM

Email: hoangan.fongtech@gmail.com * Tel: (08) 37290335 – Fax: (08) 37290334

3. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐẬP NGĂN BẰNG 
CAO SU ĐỂ TẠO THÀNH HỒ CHỨA

Cần tư vấn, chuyển giao công nghệ chế tạo đập ngăn cao su để tạo hồ chứa. Yêu cầu: 

-  Chiều dài không bị hạn chế. 

- Kết cấu nhẹ, áp lực đáy móng nhỏ phù hợp với vùng địa chất yếu. 

- Chịu được chấn động và chịu được hiện tượng lún không đều. 

- Khả năng chắn nước tốt, khắc phục được sai sót do thiết kế, thi công. 

- Thời gian thi công nhanh, kỹ thuật thi công không phức tạp. 

- Vận hành công trình an toàn, thuận lợi. 

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng thấp. 

- Không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. 

Liên hệ: 

 Công ty khai thác công trình thủy lợi  
Quảng Trị

 Địa chỉ: Khu phố 5 phường 3 Đông Hà,  
Quảng Trị

Email: ctyktctthuyloi_qt@yahoo.com.vn  

ĐT: 053 580267, 0913421834 
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4. DÂY CHUYỀN NHUỘM HOÀN TẤT  
VÀ MÁY DỆT

Công ty đang cần mua dây chuyền nhuộm hoàn tất và máy dệt tình trạng mới hoặc đã qua sử dụng.
Dây chuyền bao gồm: máy băng kim, máy sấy, máy định hình, máy nhuộm đồng loạt. Yêu cầu dây chuyền 
có thể nhuộm được các loại vải cơ bản như: coton, nilon, TC và một số chủng loại vải khác… Ngoài ra, công 
ty cũng cần đầu tư thêm máy dệt thoi hoặc dệt kiếm đang sử dụng tốt. 

Xin tư vấn giá cạnh tranh.

Liên hệ: 

Công ty TNHH Dệt may Hoàng Dũng

Địa chỉ: Lô C1 đường D4 N4 Khu CN Hòa Xá, tỉnh Nam Định 

Email: dungtt2002@gmail.com * ĐT: 03503670935
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5. TÌM KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ 
LÀM BÁNH KHÔNG CHỨA GLUTEN

Mô tả:

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm không chứa gluten trên toàn cầu. Đó là do 
số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh celiac (bệnh lý đường ruột), các bệnh do mẫn cảm với gluten 
(không phải bệnh đường ruột) và bệnh dị ứng lúa mì ngày càng tăng. Hoặc cũng có thể do họ chọn loại bỏ 
gluten khỏi chế độ ăn uống vì các lý do sức khỏe cũng như chọn một lối sống khác. Chỉ riêng ở Mỹ, khoảng 
3 triệu người Mỹ mắc bệnh celiac và ước tính khoảng 18 triệu người mắc chứng nhạy cảm với gluten 
(không phải bệnh đường ruột).

Tuy nhiên, một số sản phẩm không chứa gluten thường khó phát triển hơn những sản phẩm có chứa 
gluten. Điều này là do gluten đóng góp các thuộc tính kết cấu và chức năng duy nhất không dễ bị thay 
thế bởi một nguyên liệu đơn nào khác. Hiện nay, các chất thay thế không chứa gluten hay chất giống như 
gluten về các chức năng cũng như giống về khối lượng, kết cấu và ngoại hình đang thiếu hụt trầm trọng.

Một công ty đang tìm kiếm hợp tác theo phương thức đôi bên cùng có lợi với các chất thay thế không 
chứa gluten. Đây phải là các nguyên liệu có thể thay thế cấu trúc, kết cấu và mùi vị của protein gluten trong 
các sản phẩm bánh mì, hoặc các công nghệ có thể thay đổi cấu trúc protein để tăng cường triệt để dung 
nạp gluten.

Thông số kỹ thuật

Công ty đang tìm kiếm các nguyên liệu hoặc công nghệ tương đương hay có thể thay thế hẳn các đặc 
tính vật lý và dinh dưỡng của gluten trong các sản phẩm bánh mì trong thỏa mãn tiêu chí sau:

• Phù hợp với các kiểu hương vị

• Thời hạn sử dụng tương đương với thành phẩm có sử dụng gluten

• Chuỗi cung ứng có thể mở rộng

• Giá thành tương đương

Các nguyên liệu hoặc công nghệ có thể bao gồm hạt ngũ cốc, các loại hạt, trái cây và các loại bột thực 
phẩm cao cấp. Các công nghệ cho phép nhân giống lúa mì có hàm lượng ATI (Amylase Trypsin ức chế) thấp 
cũng sẽ được cân nhắc.

Chúng tôi không quan tâm đến:
• Các loại bột hạt
• Các nguyên liệu mà chỉ đáp ứng một trong các chức năng gluten
Mô hình kinh doanh ưa thích
• Hợp tác R & D
• Cấp phép

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

Nguồn: Dịch https://www.ipi-singapore.org
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6. TÌM KIẾM ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ  
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SIÊU TỤ ĐIỆN 

LITHIUM-ION 
Mô tả:

Khách hàng là công ty chuyên 
cung cấp nguồn năng lượng tái tạo 
đến các vùng hạn chế truy cập lưới 
điện. Việc phát triển một thiết bị lưu 
trữ năng lượng mới để bổ sung cho 
các dịch vụ kinh doanh của họ đang rất 
được quan tâm. Hiện tại họ đangnắm 
giữ công nghệ siêu tụ điện lithium-ion 
và đang tìm kiếm đối tác công nghệ 
để cùng phát triển một nguyên mẫu 
có thể mở rộng và tối ưu hóa hiệu suất 
của siêu tụ điện.

Thông số kỹ thuật:

Siêu tụ điện là thiết bị lưu trữ năng 
lượng có thể sạc lại, có rất nhiều ứng 
dụng.Mặc dù chúng có nhiều lợi thế hơn so với pin như có tốc độ sạc/xả cao hơn, công suất đơn vị và tuổi 
thọ dài hơn nhưng mật độ năng lượng kém.

Theo truyền thống, than hoạt tính được sử dụng cho các điện cực trong các tụ điện. Khách hàng đang 
nắm giữcông nghệ lai siêu tụ điện-pin bao gồm một điện cực loại pin dung lượng cao và một điện cực điện 
dung tốc độ cao. Cấu hình này cho phép siêu tụ điện sở hữu mật độ năng lượng cao tại một công suất đơn 
vị cao mà không bao gồm tốc độ xả và vòng đời sạc/xả.

Khách hàng muốn tìm kiếm đối tác công nghệ để phát triển một nguyên mẫu kích thước có thể mở 
rộng để xác nhận và tối ưu hơn nữa hiệu suất của siêu tụ điện lithium-ion. Đối tác công nghệ yêu cầu phải 
có những tiêu chuẩn sau đây:

- Có kinh nghiệm trong thiết kế vật liệu pin và siêu tụ điện

- Có các thiết bị và phương tiện thí nghiệm cần thiết để chế tạo và xác nhận hiệu suất của nguyên mẫu 
siêu tụ điện

- Có khả năng sản xuất siêu tụ điện lithium-ion

Mô hình kinh doanh ưa thích

- Hợp tác R & D

- Cấp phép

- Mua lại IP

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

Nguồn: Dịch www.ipiSingapore.com
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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


