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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho rằng, cho dù thời gian 
qua thanh toán điện tử của 
Việt Nam tăng trưởng 

nhanh nhất trong các nước 
ASEAN, nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được kỳ vọng đặt ra. Nếu chính 
sách cởi mở sẽ thúc đẩy thanh 
toán điện tử tăng rất mạnh. Vì 
vậy, phải có chính sách để thúc 
đẩy thanh toán điện tử.

Bộ TT&TT cho biết, chậm nhất 
đến tháng 6/2020 sẽ triển khai 
dịch vụ Mobile Money. Bộ TT&TT 
đề nghị các doanh nghiệp chuẩn 
bị kỹ đề án và cơ sở vật chất để 
triển khai nhanh khi có giấy phép 
cung cấp dịch vụ này.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ 
số Viettel cho rằng, nếu Chính 
phủ cho sử dụng tài khoản viễn 

thông để thanh toán các dịch vụ 
hàng hóa có mệnh giá nhỏ không 
những không phải là là đối thủ 
cạnh tranh mà ngược lại còn thúc 
đẩy các ngân hàng phát triển 
mạnh hơn.

“Ngân hàng cực kỳ hưởng lợi 
từ Mobile Money cũng như việc 
các đơn vị như Viettel triển khai. 
Hiện nay không có một ngân 
hàng nào ở Việt Nam phục vụ 
những khoản thanh toán nhỏ lẻ, 
chi tiêu siêu nhỏ hàng ngày. 

Hiện nay, ngân hàng mới 
phục vụ được 30% dân số, nhưng 
nhờ Mobile Money sẽ có thể tiếp 
cận đến 70% dân số. Ví dụ một 
người dân Nhật có 7,5 cái thẻ 
ngân hàng bình quân, nhưng 
40% thuê bao di động của Nhật 
hàng tháng vẫn sử dụng Mobile 
Money để chi tiêu cho các món 

siêu nhỏ. Viettel có lợi thế làm chủ 
công nghệ”, ông Kiên nói.

Ông Kiên còn cho biết, suốt 2 
năm gần đây, Chính phủ đã quan 
tâm đến vấn đề này để tạo đà cho 
phát triển các dịch vụ mới theo 
xu hướng 4.0. Thủ tướng đã đồng 
ý về chủ trương cho thanh toán 
hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ 
bằng tài khoản viễn thông. Nếu 
được cấp phép dịch vụ Mobile 
Money thì chỉ “qua 1 đêm” tất cả 
người dân sử dụng dịch vụ di 
động đều có thể tham gia thanh 
toán không dùng tiền mặt. Ví dụ 
tại Huế chỉ 7% người dân  biết 
tải ứng dụng về điện thoại để sử 
dụng. Đây là lợi thế của nhà mạng 
vì ở đâu có sóng thì người dân có 
thể sử dụng được dịch vụ Mobile 
Monney.

Nguồn: Theo Vietnamnet

TRONG PHÁT BIỂU VỀ THÚC ĐẨY CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GẦN ĐÂY, PHÓ 
THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM CHO RẰNG, MỘT ĐIỂM RẤT QUAN TRỌNG 
LÀ PHẢI THÚC ĐẨY NHANH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ, PHẢI MỞ THẬT 
NHANH ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN CÓ THỂ THANH TOÁN TRÊN DI ĐỘNG.

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM: ‘PHẢI THÚC ĐẨY 
THẬT NHANH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRÊN DI ĐỘNG’

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một điểm rất quan trọng là phải thúc đẩy nhanh thanh 
toán điện tử, phải mở thật nhanh để cho người dân có thể thanh toán trên di động.
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PHẦN MỀM “BÁC SĨ XÃ” PHỤC VỤ TƯ VẤN TUYẾN CƠ SỞ

DẤU VẾT SARS-COV-2
 ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG NƯỚC THẢI TỪ THÁNG 3-2019

Việc phát hiện ra sự hiện diện 
của bộ gen virus corona ở 
Tây Ban Nha, nếu được xác 
nhận, sẽ cho thấy căn bệnh 

này có thể xuất hiện sớm hơn 
nhiều so với suy nghĩ của cộng 
đồng khoa học.

Nhóm nghiên cứu của Đại học 
Barcelona,   những người đã thử 
nghiệm nước thải từ giữa tháng 
4 năm nay để xác định các ổ dịch 
mới tiềm ẩn, đã quyết định thử 
nghiệm trên các mẫu cũ hơn. Họ 
lần đầu tiên phát hiện virus có 
mặt ở Barcelona vào ngày 15-1, 41 
ngày trước khi trường hợp đầu tiên 
được báo cáo chính thức ở đó. Sau 
đó, họ đã chạy thử nghiệm trên 
các mẫu được lấy từ tháng 1-2018 
đến tháng 12-2019 và tìm thấy sự 
hiện diện của bộ gen virus trong 
mẫu nước thải được thu thập vào 
ngày 12-3-2019.Mức độ của virus 
SARS-CoV-2 ở trong mẫu này thấp 
nhưng là dương tính, ông Albert 
Bosch, người đứng đầu nghiên 
cứu được trường đại học dẫn lời.

Theo công bố của các nhà khoa 

học vào ngày 26-6, nghiên cứu này 
đã được gửi đi để đánh giá. Bác sĩ 
Joan Ramon Villalbi thuộc Cơ quan 
Y tế công cộng và vệ sinh dịch tễ 
Tây Ban Nha nói với Reuters rằng, 
vẫn còn sớm để đưa ra kết luận 
cuối cùng. Khi chỉ có một kết quả, 
bạn luôn muốn có nhiều dữ liệu, 
nhiều nghiên cứu, nhiều mẫu hơn 
để xác nhận nó và loại trừ xảy ra lỗi 
trong phòng thí nghiệm hoặc do 
vấn đề phương pháp, ông nói.

Có khả năng dương tính giả 
do sự tương đồng của virus với các 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp 
khác. Nhưng phát hiện này thực sự 
thú vị, nó gợi mở nhiều điều, bác sĩ 
Villalbi nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà virus 
học Tây Ban Nha Bosch cho rằng, 
nếu việc phát hiện sớm ngay trong 
tháng 1 thì có thể đã cải thiện khả 
năng ứng phó với đại dịch. Nhưng 
thay vào đó, bệnh nhân có thể đã 
bị chẩn đoán nhầm với bệnh cúm 
thông thường, góp phần làm lây 
truyền trong cộng đồng trước khi 
các biện pháp được thực hiện.

Giáo sư Gertjan Medema, 
thuộc Viện nghiên cứu nước KWR 
ở Hà Lan đề nghị nhóm các nhà 
khoa học tại Đại học Barcelona cần 
lặp lại các xét nghiệm để xác nhận 
đây thực sự có phải là virus SARS-
CoV-2 hay không. Nhóm nghiên 
cứu của Hà Lan đã bắt đầu sử dụng 
xét nghiệm virus corona từ nước 
thải vào tháng 2.

Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 
28.000 trường hợp tử vong và gần 
250.000 trường hợp nhiễm virus 
SARS-CoV-2 cho đến nay.

Nguồn: Theo Báo Nhân dân.

CÁC NHÀ VIRUS HỌC CỦA ĐẠI 
HỌC BARCELONA, TÂY BAN NHA 
ĐÃ TÌM THẤY DẤU VẾT CỦA VIRUS 
CORONA CHỦNG MỚI TRONG 
MẪU NƯỚC THẢI Ở BARCELONA 
THU ĐƯỢC VÀO THÁNG 3-2019, 
CHÍN THÁNG TRƯỚC KHI DỊCH 
COVID-19 ĐƯỢC GHI NHẬN Ở 
TRUNG QUỐC.

Việc triển khai mô hình khám và chăm sóc người 
bệnh mạn tính tại trạm y tế là giải pháp thiết 
thực góp phần giảm quá tải bệnh viện; đồng 
thời chủ động huy động nguồn lực tại tuyến y 

tế cơ sở tham gia tích cực vào công tác theo dõi, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 

Trước đó, FPT đã hợp tác với Cục Công nghệ 
thông tin - Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp công 
nghệ hữu ích, tiêu biểu như Trợ lý ảo Chatbot tích hợp 
trên chuyên trang thông tin của cục, giúp giải đáp tự 

động các thông tin về dịch Covid-19, góp phần nâng 
cao ý thức chủ động phòng tránh dịch và giảm thiểu 
sự lây lan trong cộng đồng.

Đây là một trong những nỗ lực của FPT hưởng 
ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc các 
công ty công nghệ góp sức đẩy lùi dịch bệnh, chăm 
sóc sức khỏe người dân, thúc đẩy chuyển đổi số 
ngành y tế bằng các giải pháp công nghệ Make in 
Vietnam.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng.

TẬP ĐOÀN FPT ĐÃ XÂY DỰNG VÀ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ 
Y TẾ ĐÃ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯ VẤN KHÁM BỆNH TUYẾN 
CƠ SỞ. NGƯỜI DÂN CHỈ CẦN CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ PHẦN MỀM “BÁC SĨ 
XÃ” TRÊN KHO ỨNG DỤNG GOOGLE (CH PLAY) VÀ APPLE (APPSTORE) 
ĐỂ ĐƯỢC ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM, NHẬN THUỐC TỪ XA CÙNG NHIỀU 
TÍNH NĂNG KHÁC.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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THÚC ĐẨY NHÀ KHOA HỌC TRẺ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Gần đây, nhiều đơn vị nghiên 
cứu đã có các chính sách ưu đãi, 
tạo cơ sở để các nhà khoa học trẻ 
trưởng thành, nhanh chóng trở 
thành các cán bộ nòng cốt, đóng 
góp vào thành tựu chung của 
nền khoa học nước nhà.

Những năm qua, Bộ 
KH&CN đã triển khai các 
phương thức hỗ trợ kinh 

phí, đầu tư cho các đề tài bằng cơ 
chế Quỹ Phát triển KH&CN quốc 
gia (Nafosted), qua đó, các nhà 
khoa học trẻ có cơ hội được hỗ 
trợ nghiên cứu khoa học cơ bản, 
tiếp cận trình độ khu vực và thế 
giới. TS Ðỗ Tiến Dũng, Giám đốc 
Quỹ Nafosted chia sẻ, từ khi quỹ 
đi vào hoạt động (năm 2008) đến 
năm 2019, có khoảng 3.000 đề 
tài nghiên cứu được tài trợ, với sự 
tham gia của hơn 15.000 lượt nhà 
khoa học tại các trường đại học, 
viện nghiên cứu trên cả nước. Số 
đề tài có chủ nhiệm không quá 40 
tuổi chiếm từ 55 đến 65% số đề 
tài nghiên cứu cơ bản. Tỷ trọng 
nhà khoa học trẻ được hỗ trợ 
lớn, đóng góp quan trọng trong 
phát triển nguồn nhân lực KH 
và CN tương lai. Quỹ thực hiện 

quản lý chất lượng nghiên cứu 
theo chuẩn mực quốc tế, tạo điều 
kiện, thúc đẩy các nhà khoa học, 
nhất là nhà khoa học trẻ thực 
hiện các nghiên cứu khoa học với 
chất lượng chuyên môn cao, tiếp 
cận trình độ khu vực và thế giới. 
Trong thời gian hoạt động vừa 
qua, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ gần 
1.000 hoạt động nâng cao năng 
lực KH và CN, tạo điều kiện cho 
các nhà khoa học, đặc biệt là nhà 
khoa học trẻ tăng cường trao đổi 
học thuật.

Nhiều nhà khoa học trẻ chia 
sẻ, dù ngày càng nhiều thuận lợi 
trong nghiên cứu, nhưng họ cũng 
có nhiều áp lực, quan trọng nhất 
là phải tạo được niềm tin, hoài 
bão, say mê, thể hiện được năng 
lực bản thân, cạnh tranh với đồng 
nghiệp và các nhóm nghiên cứu 
trên thế giới... TS Nguyễn Thị Ánh 
Dương, nhà khoa học trẻ tại Viện 
Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
chia sẻ, với những chính sách hỗ 
trợ của đơn vị, bản thân đã phát 
huy sức trẻ trong nghiên cứu và 
nỗ lực dành được học bổng bậc 
thạc sĩ của Liên hiệp châu Âu 

(Erasmus Mundus) rồi sau đó đến 
học bổng toàn phần DAAD của 
Chính phủ Ðức cho nghiên cứu 
sinh. Mới đây, TS Nguyễn Thị Ánh 
Dương đã cùng các nhà khoa học 
công bố bài báo về vai trò của 
tuyến trùng tự do trong đất trên 
tạp chí khoa học Nature, đó là 
niềm tự hào và ước mơ của mỗi 
nhà khoa học. Dù vậy, áp lực đối 
với TS Nguyễn Thị Ánh Dương là 
việc đổi mới, sáng tạo hoặc tìm 
tòi ý tưởng để các hoạt động 
nghiên cứu khoa học ngày càng 
có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Hy vọng thời gian tới, sẽ có 
những cơ chế, chính sách tốt hơn 
về lương, thưởng cho những nhà 
khoa học, nhất là những người làm 
việc tốt, có công bố khoa học xuất 
sắc. Các nhà lãnh đạo cũng cần 
cho các cán bộ trẻ nhiều cơ hội, 
thử thách để thể hiện năng lực bản 
thân. Bản thân các nhà khoa học 
trẻ cần chia sẻ những khó khăn của 
cơ chế chính sách hiện nay và hoàn 
thành công việc tốt nhất, nếu có 
sản phẩm nghiên cứu tốt thì chắc 
chắn sẽ có cơ chế tốt.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Phát triển 

Cán bộ Trung tâm Giám định ADN chuẩn bị mẫu giám định.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Theo kết quả khảo sát của 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), gần 
85% DN cho biết, thị trường 

tiêu thụ của họ bị thu hẹp, 60% DN 
thiếu vốn và đứt dòng tiền kinh 
doanh, 43% DN phải thu hẹp quy 
mô lao động do thiếu việc làm, 
82% doanh nghiệp cho rằng 
doanh thu của họ sẽ sụt giảm. 
Khảo sát nhanh của Viện Năng 
suất Việt Nam với gần 200 DN cho 
thấy, các DN đều gặp phải một số 
vấn đề chính như: Thiếu nguồn 
nguyên liệu sản xuất, sản xuất 
đình trệ, thu hẹp quy mô lao động 
hay năng suất lao động giảm rõ 
rệt.

Trước tình hình đó, Bộ KH&CN 
đã triển khai nhiều hoạt động hỗ 
trợ DN vượt qua khó khăn. Trong 
6 tháng đầu năm 2020, Bộ KH&CN 
tập trung tham mưu xây dựng và 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp tại các nghị quyết, kết 
luận của Đảng; nghị quyết của 
Quốc hội, Chính phủ và Chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ. Trong 
đó, điểm nổi bật là triển khai Chỉ 
thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 
của Thủ tướng Chính phủ về các 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 
gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm 
an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19; hoàn thiện cơ chế, chính 
sách về KH&CN; xây dựng phương 
án, cơ cấu lại các chương trình 
KH&CN quốc gia theo hướng lấy 
DN là trung tâm của hệ thống đổi 
mới sáng tạo quốc gia.

Ông Nguyễn Mai Dương, 
Chánh văn phòng Bộ KH&CN cho 
biết, cùng với các cấp, các ngành 
và địa phương hỗ trợ cộng đồng 
DN sản xuất trang thiết bị y tế 
như máy thở, khẩu trang y tế...; 
sản xuất thuốc phóng xạ tại Viện 
Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt phục 

BỘ KH&CN BAN HÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HẬU COVID

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) CỦA PHẦN LỚN 
DOANH NGHIỆP (DN) CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐÁNG KỂ BỞI ĐẠI DỊCH 
COVID-19. TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(KH&CN) ĐÃ CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP VƯỢT QUA KHÓ KHĂN.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  
đã thực hiện đo lường thử nghiệm cho máy thở VFS-510.

vụ khám và chữa bệnh cho bệnh 
nhân trong đại dịch Covid-19, Bộ 
KH&CN cũng đã phối hợp với Bộ 
Tài chính giảm 50% mức phí đối 
với việc đăng ký sử dụng mã số, 
mã vạch nước ngoài và mức lệ 
phí sở hữu công nghiệp đến hết 
tháng 12-2020. Đây là giải pháp 
cấp bách, thiết thực tháo gỡ khó 
khăn cho DN ứng phó với dịch 
Covid-19. Bộ cũng đồng thời 
hỗ trợ, gia hạn các thủ tục hành 
chính; gia hạn nộp các loại phí, 
lệ phí cho DN. Trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ, với các loại phí, lệ phí 
đến hạn nộp trong khoảng thời 
gian từ ngày 30-3 đến 30-4-2020 
sẽ được tự động gia hạn đến hết 
ngày 30-5-2020. Người nộp đơn/
tài liệu xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp được gia hạn về thời 
gian hoàn thiện hồ sơ thêm một 
tháng.

Lãnh đạo Bộ KH&CN cho biết, 
trong thời gian tới sẽ tập trung tái 
cơ cấu các chương trình KH&CN 
quốc gia theo hướng coi DN là 
trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia. Hướng dẫn, 
đôn đốc các cơ sở KH&CN triển 
khai các giải pháp cấp bách 
nâng cao năng lực KH&CN nhằm 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN hoạt động khoa 
học  công nghệ  và đổi mới sáng 
tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời 
sống nhân dân trong bối cảnh 
tác động của dịch Covid-19. Đến 
nay, đã có hơn 50 tỉnh, thành phố 
ban hành chương trình, kế hoạch 
thực hiện phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của địa phương.

Nguồn: VietQ.vn
 

ĐIỂM TIN KH&CN
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ ĐÒN BẨY TẠO SỨC BẬT 
CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Thứ trưởng Phạm Công Tạc đồng chủ trì buổi họp.

Đó là nhận định của Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh trong cuộc họp giữa 
Bộ KH&CN với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn nhằm 
đánh giá kết quả hoạt động 
khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2016-2020 và định 
hướng xây dựng kế hoạch năm 
2021, giai đoạn 2021-2025 
diễn ra chiều ngày 23/6/2020 
tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN).

Sau khi nghe báo cáo của 
Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các ý 
kiến của các nhà quản lý, các 
nhà khoa học, hai Bộ thống 
nhất những nhiệm vụ cần tập 
trung triển khai trong năm tới 
và các năm tiếp theo là: Thống 
nhất kế hoạch tổng kết đánh 
giá hiệu quả Chương trình phối 
hợp giữa hai Bộ; ký kết chương 
trình phối hợp hoạt động KH&CN 
giữa hai Bộ cho giai đoạn 2021-
2025. Thúc đẩy đánh giá việc tổ 
chức thực hiện các Chương trình 
KHCN cấp quốc gia kết thúc năm 
2020; Tăng cường phối hợp trong 
công tác đo lường chất lượng, sở 
hữu trí tuệ ngành nông nghiệp; 
Chú trọng đẩy mạnh phối hợp 
giữa hai bộ về văn bản quy phạm 
pháp luật; Hai Bộ thống nhất sớm 
tập trung rà soát phục vụ tái cơ 

cấu các Chương trình KHCN cấp 
quốc gia trong lĩnh vực nông 
nghiệp theo tinh thần của NQ 01, 
02 của Chính phủ…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lê Quốc Doanh 
đã đánh giá cao những kết quả 
về khoa học công nghệ trong 
thời gian qua đối với ngành nông 
nghiệp. Khoa học công nghệ đã 
là đòn bẩy tạo sức bật cho sản 
xuất nông nghiệp, đảm bảo tăng 
trưởng đều và ổn định, mặc dù 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt do 
biến đổi khí hậu, dịch bệnh triền 
miên. 

Phát biểu bế mạc cuộc họp, 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc nêu 
rõ: Một đất nước với quá nửa 
dân số sản xuất nông nghiệp 

nên khoa học công nghệ phải ưu 
tiên phục vụ phát triển sản xuất 
nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ngoài 
các chương trình cấp quốc gia 
đang triển khai có thể hình thành 
các chương trình khoa học công 
nghệ cấp Bộ theo các lĩnh vực 
cần được ưu tiên. Tập trung cho 
việc hoàn thiện và ban hành các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia 
để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản.Từ nay đến cuối 
năm 2020 hai Bộ phối hợp chặt 
chẽ hơn nữa để đánh giá tổng 
kết Chương trình phối hợp hoạt 
động KH&CN, các chương trình 
quốc gia khác về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn.

Nguồn: Vụ Khoa học và 
công nghệ các ngành kinh tế - 

kỹ thuật

ĐIỂM TIN KH&CN
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TRIỂN LÃM VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG.

Thời gian: Lịch mới - Từ 17/09 đến 19/09/2020

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

Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng.

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

Nguồn: https://tradepro.vn/

TRIỂN LÃM SMART CITY ASIA 2020.
Thời gian: (Lịch mới) Từ 03/09 đến 05/09/2020

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

Quy mô dự kiến: ~300 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Mô hình thành phố thông minh, Giải pháp quản lý thành phố thông minh, Hệ 
thống tích hợp đèn chiếu sáng công cộng thông minh, Hệ thống bãi giữ xe thông minh, Mô hình nhà thông 
minh, Hệ thống quản lý giáo dục thông minh,…

Nguồn: https://tradepro.vn/

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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MAP: GIẢI PHÁP TĂNG THỜI GIAN BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Tại Việt Nam, tổn thất sau thu 
hoạch nông sản chiếm 
khoảng 25% đối với các loại 
quả và hơn 30% với rau, 15 

- 20% với các loại lương thực 
khác. Với tỷ lệ tổn thất này, mỗi 
năm chúng ta mất khoảng 6.318 
tỷ đồng. Trong khi đó, việc sử 
dụng sản phẩm MAP không chỉ 
giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm 
sau thu hoạch, nâng cao giá trị 
hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, mà còn có đóng góp 
quan trọng trong chuỗi vận 
chuyển, phân phối, cung cấp rau, 
quả phục vụ nội tiêu và xuất 
khẩu.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ 
Công Thương đã giao cho Công 
ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 
thương mại Lạc Trung - doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh và ứng 
dụng sản phẩm vật liệu mới vào 
các lĩnh vực của đời sống - chủ trì 
thực hiện Dự án “Hoàn thiện dây 
chuyền sản xuất và nâng cao chất 
lượng bao gói khí quyển biến đổi 
phục vụ bảo quản nông sản, thực 
phẩm”. Ưu điểm của công nghệ 
là sử dụng nguồn nguyên liệu có 
sẵn trong nước, giá rẻ; chủ động 
công nghệ, thiết bị; sản phẩm có 
giá thành cạnh tranh so với sản 

phẩm nhập ngoại cùng chỉ tiêu 
chất lượng…

Đây cũng lần đầu tiên ở 
Việt Nam đã xây dựng được dây 
chuyền công nghệ và thiết bị 
hoàn chỉnh, đồng bộ sản xuất 
MAP công suất 400 tấn/năm trên 
cơ sở màng PE chứa các phụ gia 
silica, zeolite và màng PE đục vi 
lỗ để bảo quản rau, quả sau thu 
hoạch. Sản phẩm của dự án đáp 
ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn vệ sinh thực phẩm 
QCVN12-1:2011/BYT. Màng MAP 
do dự án sản xuất đã được đăng 
ký nhãn hiệu Green MAPvà có 
chất lượng tương đương màng 
MAP CE44 của Viện Công nghệ 
thực phẩm Hàn Quốc.

Đồng thời, đã hoàn thiện quy 
trình công nghệ bảo quản 10 loại 
rau, quả bằng bao gói MAP, với 
thời gian bảo quản kéo dài hơn 2 - 
3 lần so với bảo quản tự nhiên; tổn 
thất sau bảo quản <10%, rau quả 
sau bảo quản vẫn đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Các 
quy trình này đều được chuyển 
giao cho doanh nghiệp triển khai, 
nhân rộng. Xây dựng 5 mô hình 
bảo quản sau thu hoạch các loại 
rau, quả bằng bao gói MAP quy 
mô 500 - 5.000 kg đạt hiệu quả về 

kinh tế và kỹ thuật, dễ áp dụng.

Bên cạnh đó, nhờ tích cực 
tham gia giới thiệu sản phẩm tại 
các hội chợ về thiết bị công nghệ 
và hội trợ triển lãm nông nghiệp 
công nghệ cao, dự án đã thương 
mại hóa được khoảng 50 tấn sản 
phẩm cho trên 10 doanh nghiệp, 
góp phần nâng cao giá trị thương 
phẩm các sản phẩm rau quả của 
Việt Nam. Nhãn hiệu Green MAP 
cho màng bao gói khí quyển biến 
đổi bảo quản rau, quả đã được 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cấp mã số mã vạch, 
và được cấp bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích về “Quy trình bảo 
quản quả vải bằng màng bao gói 
khí quyển biến đổi”.

Để nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa sản phẩm, đồng thời 
phát triển các sản phẩm mới theo 
hướng hiện đại, đạt trình độ tiên 
tiến trên thế giới, công nghệ của 
dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện, 
nhằm cung cấp cho thị trường 
những sản phẩm bao bì bảo 
quản thông minh, thân thiện môi 
trường; góp phần hiện đại hóa 
ngành công nghiệp chất dẻo, bao 
bì ở Việt Nam.

Nguồn:  
Theo Báo Công thương điện tử

SẢN PHẨM BAO BÌ CỦA CÔNG TY 
TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI LẠC TRUNG, NGOÀI 
TÍNH NĂNG TỰ HỦY CÒN CÓ TÍNH 
CHẤT BAO GÓI KHÍ QUYỂN BIẾN 
ĐỔI (MAP). TÍNH NĂNG NÀY 
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU BẢO 
QUẢN CÁC LOẠI RAU, QUẢ TƯƠI 
LÂU HƠN, CÓ THỂ TĂNG ĐẾN 25 - 
30% THỜI GIAN BẢO QUẢN SO 
VỚI TÚI PHÂN HỦY SINH HỌC 
THÔNG THƯỜNG.   

Dây chuyền sản xuất túi MAP của Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ thương mại Lạc Trung

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:  
TÌM CÂU TRẢ LỜI TỪ HỆ GENE NGƯỜI

Nghiên cứu về hệ gene người 
không phải là vấn đề mới 
của thế giới và cũng không 
hẳn mới với Việt Nam. 

Những phác thảo đầu tiên về 
gene người đã được bắt đầu từ 
gần 20 năm, rải rác ở Viện Công 
nghệ sinh học (Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam), Đại học Y Hà 
Nội, ĐHQGTPHCM, Bệnh viện 
Bạch Mai… nhưng từ những 
nghiên cứu phân lập gene liên 
quan đến bệnh và xây dựng các 
chỉ thị phân tử chẩn đoán một số 
bệnh trên người đến việc nghiên 

cứu chính thức về hệ gene người 
hoàn chỉnh ở Việt Nam cũng phải 
đến 15 năm nữa. Để có được 
những hình hài ban đầu cho một 
lĩnh vực nghiên cứu mới trên 
những manh nha đó, Bộ KH&CN 
đã giao nhiệm vụ KH&CN cấp nhà 
nước về xây dựng dự án khả thi 
giải trình tự và phân tích hệ gene 
người Việt Nam cho Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam, qua đó xây 
dựng một cơ sở nghiên cứu 
chuyên biệt mà nay là Viện nghiên 
cứu Hệ gene, một nơi nghiên cứu 
hàng đầu về hệ gene người Việt 

với những cách tiếp cận rất hiện 
đại.

BƯỚC ĐẦU KHAI THÁC 
HỆ GENE NGƯỜI

Một trong những hướng 
nghiên cứu chủ đạo của các nhà 
nghiên cứu ở Viện cũng như đồng 
nghiệp ở trong nước là đi sâu vào 
tìm hiểu mối liên hệ giữa gene với 
bệnh di truyền trên người. Trên 
thế giới, nhờ ứng dụng công nghệ 
giải trình tự gene thế hệ mới, các 
nhà khoa học đã xác định được 
nguyên nhân gây ra trên 8.000 

ĐẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG CHỈ ĐẶT RA NHIỀU CÂU 
HỎI VỀ CƠ CHẾ LÂY NHIỄM, KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH 
CHO GIỚI KHOA HỌC VIỆT NAM MÀ CÒN ĐƯA RA 
VIỄN CẢNH RỘNG LỚN HƠN: ĐỂ NGĂN NGỪA, KIỂM 
SOÁT CÁC LOẠI DỊCH BỆNH HIỆU QUẢ TRONG 
TƯƠNG LAI, CHÚNG TA KHÔNG THỂ BỎ QUA HỆ 
GENE NGƯỜI.
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bệnh di truyền là do những bất 
thường trong 5.000 gene khác 
nhau trong cơ thể người. Với các 
nhà nghiên cứu Việt Nam, gợi ý 
này đã mở ra những dự án nghiên 
cứu hợp tác với nhiều đơn vị bên 
ngoài, ví dụ Khoa Nội tiết chuyển 
hóa di truyền Viện Nhi Trung 
ương để cùng tìm hiểu về một 
số bệnh lý ở trẻ nhỏ, vốn có đặc 
điểm là khó dự đoán so với bệnh 
trên người lớn, biểu hiện cũng 
phức tạp nên rất khó phát hiện 
nếu chỉ xét nghiệm gene đơn lẻ 
hoặc nhiễm sắc thể. 

Từ việc nghiên cứu mối liên 
hệ giữa gene và bệnh di truyền 
trên người cũng giúp họ trở 
thành những người đầu tiên ở 
Việt Nam cũng như thế giới trả 
lời được chính xác câu hỏi tồn tại 
mấy chục năm qua: sự ảnh hưởng 
về gene trên thế hệ con của 
những người bị phơi nhiễm chất 
độc màu da cam (dioxin) như thế 
nào? PGS. TS Nguyễn Đăng Tôn, 
một trong những người thực 
hiện nghiên cứu này cho rằng, 
cách tiếp cận mới với sự hỗ trợ 
của thiết bị hiện đại hơn đã giúp 
họ tìm được đáp án ở các đột biến 

điểm, điều mà các nghiên cứu 
trước về miễn dịch, biến đổi sinh 
hóa, huyết học hoặc nghiên cứu 
điều tra trên người bị phơi nhiễm 
chưa làm được do phổ bệnh quá 
lớn và công nghệ trước đây chưa 
cho phép. “Những đột biến de 
novo chỉ xuất hiện ở con sau khi 
hình thành giao tử và trong giai 
đoạn hình thành sớm của quá 
trình phát triển phôi và không có 
ở trong bố mẹ”.

PHÁC THẢO CÁC 
HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ 
GENE NGƯỜI

Là người chủ trì đề tài do Bộ 
KH&CN tài trợ “Giải trình tự và 
hoàn chỉnh hệ gene người Việt 
Nam làm trình tự tham chiếu”, 
giáo sư Nông Văn Hải hiểu rõ 
những thứ có thể nghiên cứu khai 
thác từ hệ gene người cũng như 
những việc mà các đồng nghiệp 
trong và ngoài viện có thể làm 
được trong bối cảnh còn hạn chế 
về nguồn lực đầu tư của Việt Nam.

Để thực hiện được những 
hướng nghiên cứu này là cả một 
vấn đề rất lớn, đó là kinh phí đầu 
tư. Đó là ước mơ của các nhà 
nghiên cứu hệ gene người Việt. 

Nhưng đó cũng là điều gần như 
khó đạt nhất tới ở thời điểm này. 
Trước khi có được những giải 
pháp đầu tư hợp lý cho nghiên 
cứu ở Việt Nam, giáo sư Nông Văn 
Hải nhìn lại quá trình hình thành 
các dự án giải mã hệ gene người 
của thế giới và cho rằng, “cần có 
sự song hành của nhà nước và 
tư nhân. Bên cạnh nguồn lực của 
nhà nước, chúng ta vẫn nên nhận 
đầu tư của tư nhân với điều kiện 
họ phải làm thật và công việc 
dựa trên quy chế sòng phẳng: khi 
đầu tư cho khoa học thì tư nhân 
không nên đưa ra những yêu 
cầu lợi nhuận cho khoa học”. Tuy 
kinh phí bỏ ra không ít nhưng về 
lâu dài, việc đầu tư này sẽ có lãi, 
“chúng ta nên nhớ rằng, ở nước 
ngoài ‘ngành công nghiệp hệ 
gene’ đã ăn nên làm ra và nộp 
thuế cho chính phủ, ví dụ ở Mỹ, 
cứ 1 USD cho nghiên cứu hệ gene 
đã đem lại 141 USD cho nền kinh 
tế”, ông lưu ý đến hiệu quả dài 
hạn mà xã hội sẽ được hưởng từ 
những nghiên cứu hệ gene người.

Nguồn: Báo Khoa học và 
Phát triển.
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THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ AI TRONG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
NHIỀU CÔNG TY NHẬT BẢN ĐÃ 
CHUYỂN SANG CÁC CUỘC 
PHỎNG VẤN VÀ HỘI THẢO 
TRỰC TUYẾN ĐỂ TUYỂN DỤNG 
NHÂN VIÊN MỚI DO ĐẠI DỊCH 
COVID-19, TRONG ĐÓ MỘT SỐ 
CÔNG TY ĐÃ THỬ NGHIỆM TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG 
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MỘT 
CÁCH HIỆU QUẢ.

Mặc dù hiện nay nhiều công ty đã nhìn thấy 
những lợi ích mà trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại 
trong quá trình tuyển dụng nhân sự như tiết 
kiệm thời gian của nhà tuyển dụng bằng 

cách tự động hóa ở một số khâu cần xử lý một khối 
lượng công việc lớn, tuy nhiên họ không hoàn toàn 
dựa vào công nghệ để thực hiện quá trình tuyển dụng 
nhân sự của mình do lo ngại AI đưa ra các quyết định 
không phù hợp.

“Sử dụng AI trong sàng lọc hàng chục nghìn hồ sơ 
xin việc đã giúp chúng tôi cắt giảm 75% tổng thời gian 
lao động. Từ tháng 5 vừa qua, chúng tôi cũng đã bắt 
đầu triển khai AI trong việc đánh giá các video được 
gửi bởi ứng viên. Thời gian tiết kiệm được nhờ AI cho 
phép các nhà tuyển dụng có thêm thời gian dành cho 
các ứng viên tiềm năng cũng như đánh giá sự phù hợp 
của ứng viên cho từng vị trí”, ông Tomoko Sugihara, 
Giám đốc tuyển dụng tại tập đoàn SoftBank cho biết.

Tuy nhiên, ông Sugihara cho biết, các nhà tuyển 
dụng vẫn tiếp tục xem lại các bản sơ yếu lý lịch và 
video mà AI đã từ chối nhằm tránh bỏ sót các ứng cử 
viên triển vọng.

Ông Sugihara cho biết thêm: “Tất nhiên chúng tôi 
không thể dựa vào AI cho tất cả các quy trình tuyển 
dụng, nhưng nó giúp chúng tôi tìm kiếm nhân sự phù 
hợp dựa trên dữ liệu trong quá khứ, qua đó đã giúp 
chúng tôi có được tính khách quan và thống nhất 
trong quy trình tuyển dụng của mình”.

Các công ty khác cũng đang sử dụng AI để tự 
động hóa hoặc hợp lý hóa một phần của quy trình 
tuyển dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và 
khối lượng lớn ở giai đoạn đầu của tuyển dụng. Các 
Chatbot tuyển dụng được sử dụng để phỏng vấn ứng 
viên và sau đó đánh giá, xếp hạng và đưa ra danh sách 
trích ngang các ứng viên.

Một số công ty đang áp dụng phần mềm phân 
tích video dựa trên AI để đánh giá khả năng ngôn ngữ, 

cách giao tiếp và biểu cảm khuôn mặt của ứng viên để 
xem liệu người đó có phù hợp với công việc hoặc văn 
hóa của công ty hay không.

Dữ liệu về các ứng viên trước đây không được 
tuyển dụng hoặc đã rời khỏi công ty, bao gồm cả 
những thành công mà họ đạt được, cũng có thể là 
những sở cứ hữu ích trong việc tuyển dụng và quyết 
định giao nhiệm vụ khi được tuyển dụng vào công ty, 
các quan chức nhân sự tại các công ty cho biết.

Nhà sản xuất bia hàng đầu của Nhật Bản là Kirin 
Holdings đã quyết định thực hiện tất cả khâu tuyển 
dụng trong năm nay, bao gồm cả cuộc phỏng vấn 
cuối cùng bằng hình thức trực tuyến để hạn chế nguy 
cơ lây nhiễm Covid-19. Công ty cho biết, họ sẽ xem 
xét sử dụng công nghệ AI trong các hoạt động tuyển 
dụng trong tương lai.

Các công ty có thể sử dụng dữ liệu để chuẩn hóa 
sự phù hợp giữa kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng 
của ứng viên và các yêu cầu của công việc, điều này sẽ 
dẫn đến các nhân viên làm việc hiệu quả hơn với lòng 
trung thành với công ty.

Nhưng việc sử dụng AI hoặc học máy trong tuyển 
dụng đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận dữ liệu đầu vào 
và đánh giá thường xuyên để xem liệu kết quả có phù 
hợp với mục tiêu của người dùng hay không, các nhà 
phân tích cho biết.

“Học máy chỉ là một công cụ, nó phụ thuộc vào 
cách người dùng sử dụng nó. Nó chỉ có thể làm những 
gì con người có thể làm và không có gì hơn”, Toshihiro 
Kamishima, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học 
và Công nghệ tiên tiến quốc gia Nhật Bản cho biết.

Kamishima cũng lưu ý rằng, có những trường hợp 
kết quả của học máy đưa ra có sự thiên vị vô thức ngay 
cả khi tập dữ liệu đầu vào đã tránh sử dụng các tính 
năng nhạy cảm như giới tính, tuổi tác hoặc phân biệt 
chủng tộc.

Nguồn: Theo Japantimes.

Công ty Nhật Bản thử nghiệm công nghệ AI trong tuyển dụng nhân sự
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Đây là kết quả của nhiệm vụ 
“Nghiên cứu sản xuất 
astaxanthin từ vi 
tảo  Haematococcus 

pluvialis  bằng công nghệ nuôi 
cấy cố định trên hệ thống quang 
sinh học màng đôi” do PGST. TS 
Trần Hoàng Dũng làm chủ 
nhiệm, thuộc Đề án phát triển và 
ứng dụng công nghệ sinh học 
trong lĩnh vực công nghiệp chế 
biến đến năm 2020 do Bộ Công 
Thương chủ trì.

Hiện nay có hơn 100.000 loài 
vi tảo đã được xác định. Nhiều 
loài vi tảo đã được nuôi trồng 
để tạo nguồn thực phẩm, thức 
ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ 
hay chiết xuất những chất có giá 
trị cao như các sắc tố tự nhiên, 
chất chống oxy hóa, protein, 
lipid, vitamin và vi khoáng…để 
sử dụng trong dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm bổ sung,…Vi 
tảo chứa đến 30% lipid nên cũng 
được kỳ vọng là nguồn nguyên 
liệu tiềm năng để sản xuất nhiên 
liệu sinh học.

Trong khuôn khổ nghiên 
cứu của đề tài, nhóm nghiên 
cứu trường Đại học Nguyễn 
Tất Thành đã lựa chọn vi 
tảo  Haematococcus pluvialis  để 
sản xuất astaxanthin.

Tại Việt Nam, công nghệ vi tảo 
đã phát triển hơn 15 năm nhưng 
công nghệ nuôi là hệ thống 
quang sinh học dạng kín. Chính 
vì vậy công nghệ nuôi vi tảo ở 
nước ta còn gặp một số vướng 
mắc. Cụ thể, các công nghệ nuôi 
vi tảo bằng hệ thống quang sinh 
học đều do các công ty lớn nắm 
giữ, việc học tập và tiếp thu công 
nghệ này sẽ tốn kém nhiều về 
thời gian và tiền bạc. Bên cạnh 

VIỆT NAM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHỨA ASTAXANTHIN BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY VI TẢO MỚI

VỚI CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẢO CỐ ĐỊNH TRÊN HAI LỚP MÀNG - 
MỘT CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY VI TẢO HOÀN TOÀN MỚI TRÊN THẾ GIỚI, 
NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH ĐÃ 
SẢN XUẤT THÀNH CÔNG ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO HAEMATOCOCCUS 
PLUVIALIS VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT GIÀU DINH 
DƯỠNG, TỐT CHO SỨC KHỎE.

đó, các hướng nghiên cứu về ứng 
dụng vi tảo chủ yếu tập trung làm 
thức ăn cho thủy sản, đơn giản dễ 
thực hiện, tiêu thụ nhanh. Trong 
khi đó, để định hướng nuôi vi tảo 
lấy hợp chất thứ cấp làm thực 
phẩm chức năng sẽ gặp vướng 
mắc về vấn đề an toàn thực phẩm 
và thị trường tiêu thụ. 

Trên thế giới, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh astaxanthin từ 
vi tảo Haematococcus pluvialis có 
hoạt lực 100% dùng cho người 
theo khuyến cáo của FDA đến 
nay vẫn sử dụng công nghệ nuôi 
dịch treo với quy mô trên 1.000 lít. 
Với công nghệ này, thời gian nuôi 
cấy kéo dài trên 40 ngày/mẻ nuôi, 
hàm lượng astaxanthin trên 3% 
sinh khối khô và rất khó để thu hồi 
sinh khối tảo bằng ly tâm. Chưa kể, 
chi phí thu hồi sinh khối vi tảo khá 
lớn, chiếm hơn một nửa chi phí 
đầu tư. 

Nhóm nghiên cứu đã phối hợp 
với Công ty TNHH SX TM DV Việt 
Mỹ Úc (VUA BIOTECH, Địa chỉ: Xã 

Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp 
Hồ Chí Minh) để sản xuất hàng 
trăm ngàn chai nước giải khát thể 
tích 250ml/chai từ nha đam có 
chứa astaxanthin. Sản phẩm đã 
được kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, 
kim loại, độc tính vi nấm đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm và an 
toàn với người sử dụng. 

Nhu cầu tiêu thụ các hợp 
chất thiên nhiên an toàn và có 
lợi cho sức khỏe như chất chống 
oxy hóa astaxanthin ở Việt Nam 
hiện nay là rất lớn. Việc sản xuất 
được astaxanthin tại Việt Nam và 
ứng dụng trong sản xuất nước 
giải khát sẽ giúp người Việt Nam 
có cơ hội tiếp cận thêm một 
dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. 
Sản phẩm nước giải khát nha đam 
chứa astaxanthin sẽ không chỉ đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước 
mà còn được đánh giá là một sản 
phẩm đầy tiềm năng để xuất khẩu 
ra các nước châu Âu và Bắc Mỹ.

Nguồn: Vụ Khoa học và công 
nghệ - Bộ Công thương.

Vi tảo Haematococcus pluvialis
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Nhưng rồi tình trạng nhái, 
giả vẫn tiếp diễn, người 
tiêu dùng vẫn chịu thiệt 
còn doanh nghiệp Việt - 

hầu hết là các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đang nỗ lực xây 
dựng thương hiệu - cũng chỉ 
ngậm ngùi vì tình trạng giả mạo 
ngày càng tinh vi. Ngay cả tem 
chống hàng giả cũng… bị làm 
giả hoặc bị phục chế dán lại vào 
những sản phẩm khác khiến 
người tiêu dùng không khỏi 
hoang mang.

Để khắc phục hạn chế trên, 
nhóm nghiên cứu đã tiếp tục 

CHECKVN 
QUY TRÌNH XÁC THỰC CHỐNG HÀNG GIẢ

 ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM
LÂU NAY, VẤN NẠN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG XÂM PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐÃ GÂY TỔN THẤT HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG 
MỖI NĂM, ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CẢ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÓ THỂ 
LÀM GIẢM UY TÍN CỦA SẢN PHẨM THẬT. ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH VÀ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG, NHIỀU DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẢI DÙNG TEM 
CHỐNG HÀNG GIẢ, MÀ PHỔ BIẾN NHẤT LÀ TEM VẬT LÝ NHƯ TEM VỠ, 
TEM HOLOGRAM, TEM PHÁT QUANG, TEM NƯỚC, TEM NHIỆT…CÓ THỂ 
QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG HOẶC DƯỚI ÁNH SÁNG TIA CỰC TÍM.

nghiên cứu một “Quy trình xác 
thực chống hàng giả” CheckVN 
(https://check.net.vn/), đảm bảo 
cho người tiêu dùng xác thực 
được thông tin mà nhà sản xuất 
và nhà phân phối đưa ra, chống lại 

sự làm giả từ chính nhà sản xuất. 

Quy trình này đã được cấp bằng 

độc quyền sáng chế số 1-0016036 

do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN 

cấp năm 2016.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường sử dụng App 
Check VN kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc vải Thanh Hà tại Lễ Hội vải thiều Thanh 

Hà năm 2018. UBND huyện Thanh Hà đã lựa chọn hệ thống này để bảo vệ thương hiệu và 
minh bạch thông tin cho 3.900 ha vải vụ mùa cùng năm
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CheckVN là một hệ thống 
thông tin phản hồi nhanh, bao 
gồm tem chứa mã QR bảo mật hai 
lớp, kết hợp với thiết bị di động 
có cài ứng dụng để truy cập vào 
một trung tâm dữ liệu có năm cơ 
sở dữ liệu quản lý độc lập (CSDL 
mã tem thứ nhất chứa thông tin 
về nhà sản xuất; CSDL mã tem 
thứ hai chứa thông tin về nhà 
sản xuất và nhà cung cấp; CSDL 
so sánh chứa dữ liệu thông tin về 
từng cặp mã tem, CSDL sản phẩm 
và CSDL sản phẩm đã xác thực).

Sau khi người dùng quét QR 
code bằng di động, tín hiệu được 
chuyển đến trung tâm dữ liệu để 
xác thực các đoạn mã. Các mã 
phải khớp với CSDL ở từng vòng 
mới có thể đi đến CSDL tiếp theo 
– chẳng hạn xác thực lớp đầu tiên 
của QR code sẽ cho biết thông 
tin về sản phẩm được gắn tem, 
sau khi cào lớp phủ bảo mật trên 
lớp tem sẽ so sánh lớp hai của QR 
code xem liệu sản phẩm do nhà 
cung cấp đó có đến từ đúng nhà 
sản xuất mà họ đã đề cập. Cứ thế 
đến cuối cùng, hệ thống sẽ trả 
về kết quả liệu sản phẩm đó có 
chính hãng hay không.

Ngay khi mới triển khai vào 
cuối năm 2015, CheckVN đã 
được Công ty Cổ phần Khóa Việt 
Tiệp sử dụng trên 1 triệu đơn vị 

sản phẩm. Tại thời điểm đó, Việt 
Tiệp có doanh thu khoảng 500 
tỷ đồng/năm. Sau 3 năm, công 
ty công bố doanh thu cán mốc 
1.000 tỷ và cho biết việc áp dụng 
quy trình đã góp phần giúp họ 
đòi lại được thị phần từ những 
người làm giả mà họ không hay 
biết.

Vào giữa năm 2019, hệ thống 
CheckVN đã được Trung tâm mã 
số mã vạch quốc gia chuẩn hóa 
theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 
và Tiêu chuẩn Toàn cầu (GS1). 
Sau khi được hội đồng khoa học 
của Bộ KH&CN thẩm định đủ khả 
năng vào truy xuất nguồn gốc 
trên toàn quốc, đồng thời được 
Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra (C46) 
và Viện Khoa Học Hình Sự Bộ 
Công An (C54) thuộc Bộ Công an 
thẩm định về bảo mật, đến cuối 
năm 2019 Bộ NN&PTNT đã đồng 
ý thí điểm CheckVN cho Hệ thống 
truy xuất nguồn gốc trong toàn 
ngành nông nghiệp. Hiện hệ 
thống đang được dịch ra tiếng 
Anh và tiếng Trung để tăng cơ hội 
khách hàng tìm kiếm được sản 
phẩm.

Là người tiên phong và sở 
hữu sáng chế độc quyền do Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp từ năm 2016, 
nhưng IDE đã trải qua quá trình 
vô cùng vất vả để thuyết phục thị 

trường. Họ buộc phải lựa chọn 
con đường “để ngỏ” bản quyền 
sáng chế với các đối thủ. Suốt 6 
năm qua, thay vì thương mại trực 
tiếp để sản xuất bán con tem 
xác thực cho các doanh nghiệp, 
họ chọn cách tiếp cận với các cơ 
quan quản lý để đưa quy trình 
của mình thành một tiêu chuẩn 
chung của địa phương hoặc của 
ngành.

Hiện nay, CheckVN đã được 
tích hợp vào Cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc của UBND một 
số tỉnh, như Hà Nội, Quảng Ninh, 
Hưng Yên, Hòa Bình, Cần Thơ… 
với hơn 3000 doanh nghiệp tham 
gia và gần 10.500 sản phẩm. Các 
hệ thống này đã sẵn sàng chờ 
đầu nối về cổng truy xuất nguồn 
gốc quốc gia khi bộ KH&CN xây 
xong theo Quyết định 100/QĐ-
TTg năm 2019.

Thông qua sáng chế CheckVN, 
các nhà hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa này cũng muốn khẳng 
định rằng người Việt Nam có thể 
thiết lập được những công cụ để, 
giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 
năng lực quản lý sản xuất trong 
thời đại công nghệ số.

Nguồn: Bài viết hợp tác giữa 
Cục SHTT và báo KH&PT.
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Giá trị giải thưởng lên tới 
60,000 USD.  Đây là giải 
thưởng do Quỹ Giáo dục 
Bảo Sơn – Tập đoàn Bảo 

Sơn và Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ 
chức thường niên từ năm 
2011. Giải thưởng được trao cho 
5 lĩnh vực gồm: Cải cách giáo dục 
và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; 
Phát triển kinh tế bền vững; Y – 
dược học, bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng và Văn học với 
giá trị giải thưởng tăng dần theo 
từng năm.

Bộ sinh phẩm real-time RT-
PCR phát hiện SARS-CoV-2 được 
sản xuất trên 200.000 test tại Việt 
Nam. Số test này nhằm phục vụ 
việc xét nghiệm sàng lọc phát 
hiện bệnh nhân Covid-19 ở 63 
trung tâm, bệnh viện lớn trong 
cả nước như: Bệnh viện Bạch Mai, 
Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh 
viện ĐH Y  Hà Nội, CDC Hà Nội,  
Đà Nẵng,…

Theo đơn vị sản xuất, tổng số 
lượng kit xét nghiệm COVID-19 
của Việt Nam đã xuất khẩu là 
khoảng hơn 20.000 bộ. Mỗi bộ 
Kit do Việt Á sản xuất bao gồm 50 
test. Mức giá của mỗi test này dao 
động trong khoảng từ 400.000 

- 600.000 đồng. Mỗi test dùng 
được cho một lần thử.

Bộ sản phẩm này hiện đã được 
cấp giấy chứng nhận đạt  tiêu 
chuẩn châu Âu (CE) và đang trong 
quá trình làm thủ tục xin chứng 
nhận FDA để có đủ điều kiện xuất 
khẩu vào thị trường Mỹ.

Việc ra đời bộ sinh phẩm 
“Made in Vietnam” có ý nghĩa xã 
hội to lớn. Ngoài việc giúp Việt 
Nam không phải mua những kit 
chẩn đoán của nước ngoài với 
giá thành cao, việc chủ động sản 
xuất được bộ kit trong nước cũng 
giúp giảm giá thành sản phẩm 
và khẳng định thương hiệu Việt 
Nam trên bản đồ khoa học công 
nghệ quốc tế.

Trước đó, chia sẻ về bộ sinh 
phẩm này, Thượng tá Hồ Anh Sơn, 
Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y 
dược học Quân sự, Học viện Quân 
Y, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 
cho biết, quá trình nghiên cứu, 
hoàn thiện công nghệ sản xuất 
theo quy trình hết sức nghiêm 
ngặt, bộ kit được sản xuất trên 
dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 
13485, phòng thí nghiệm (Labo) 
thực hiện nghiên cứu đạt tiêu 
chuẩn ISO Class 8.

Bộ kit được kiểm định các 
tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ 
chính xác, độ lặp lại. Kết quả cho 
thấy các tiêu chí tương đương bộ 
sinh phẩm do US CDC và WHO 
sản xuất.  Các tiêu chí này được 
kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương, đặc biệt bộ 
kit được đánh giá trên các mẫu 
bệnh phẩm của bệnh nhân, với 5 
loại thiết bị phổ biến ở các cơ sở 
y tế đều cho kết quả chính xác tin 
cậy tại tất cả các thiết bị và tất cả 
các lần thử nghiệm. Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương khẳng định, 
bộ sinh phẩm được khuyến cáo 
sử dụng để phát hiện COVID-19

Thượng tá Sơn cũng chia sẻ 
thêm: Vì chúng ta là những người 
đi sau so với thế giới (khoảng vài 
tuần) nên nhóm nghiên cứu đã 
tận dụng được lợi thế này để tối 
ưu hóa bộ kit. Nếu như bộ kit của 
CDC Hoa Kỳ cung cấp giai đoạn 
đầu họ làm 4 phản ứng nên tối 
đa trong 1 lần chạy là 24 mẫu còn 
chúng ta đã tối ưu hóa chỉ còn 1 
phản ứng nên hiệu suất, công 
suất là gấp 4 lần – nghĩa là 1 lần 
chạy được tối đa 96 mẫu. Thời 
gian chạy là hơn 1 tiếng.

Nguồn: VietQ.vn.

BỘ KIT TEST COVID-19 VIỆT NAM 
ĐƯỢC THƯỞNG 60.000 USD

Bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHẾ 
TẠO BỘ SINH PHẨM REAL-TIME 
RT-PCR PHÁT HIỆN SARS-COV-2 
GÂY DỊCH COVID-19 DO HỌC 
VIỆN QUÂN Y PHÁT TRIỂN ĐÃ 
ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG 
BẢO SƠN NĂM 2020.
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QUẢNG NINH ĐÓN NHẬN DỰ ÁN 
SẢN XUẤT VẢI HƠN 200 TRIỆU USD
THEO THÔNG TIN TỪ BAN QUẢN LÝ KKT QUẢNG NINH, CUỐI THÁNG 5/2020, BAN ĐÃ CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY TNHH TEXHONG DỆT KIM (HỒNG 
KÔNG) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT KIM TẠI KCN TEXHONG HẢI HÀ. DỰ ÁN ĐƯỢC 
TRIỂN KHAI TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT RỘNG HƠN 249.900 M2, VỚI MỤC TIÊU SẢN XUẤT VẢI DỆT 
KIM (THUỘC MÃ NGÀNH 1391 (VSIC) - SẢN XUẤT VẢI DỆT KIM, VẢI ĐAN MÓC VÀ VẢI 
KHÔNG DỆT KHÁC). TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN LÀ: 4.979,78 TỶ ĐỒNG, TƯƠNG ĐƯƠNG: 
214,0 TRIỆU USD. DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG KHOẢNG HƠN 2.700 NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Tổng công suất thiết kế của 
dự án là 82.500 tấn (tương 
đương 375,0 triệu m2) vải 
dệt kim nhuộm/năm. Trong 

đó, giai đoạn 1 cung cấp khoảng 
33.000 tấn (tương đương 150,0 
triệu m2) vải dệt kim nhuộm/
năm; giai đoạn 2 cung cấp thêm 
khoảng khoảng 49.500 tấn 
(tương đương 225,0 triệu m2) vải 
dệt kim nhuộm/năm.

Dự kiến, sau 28 tháng kể từ 
ngày cấp giấy chứng nhận đầu 
tư - tức vào cuối năm 2021, giai 
đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt 
động, còn giai đoạn 2 sẽ được 
hoàn thiện và đi vào vận hành 
tiếp sau đó 20 tháng.

Đại diện Ban Quản lý KKT 
Quảng Ninh cho biết, nhà đầu tư 
Công ty TNHH Texhong Dệt Kim 
thuộc Tập đoàn Texhong - một 
trong những nhà đầu tư chiến 

lược của Quảng Ninh. Nhà đầu 
tư này đã đầu tư hai dự án dệt 
là Texhong Hải Yên và Texhong 
Ngân Hà tại Quảng Ninh được 
với tổng quy mô là 800.000 cọc 
sợi/năm, tổng năng lực sản xuất 
khoảng 400 tấn/năm với 1.200 cỗ 
máy dệt. Cả hai dự án đều đã đi 
vào hoạt động.

Tập đoàn Texhong cũng là 
chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng Khu công 
nghiệp Texhong Hải Hà (giai đoạn 
I - quy mô 660 ha) tại Khu công 
nghiệp Cảng biển Hải Hà (Móng 
Cái, Quảng Ninh). Dự án được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư vào cuối 
tháng 4/2014, với tổng vốn đăng 
ký 4.520,12 tỷ đồng (215 triệu USD).

Khu công nghiệp Texhong 
Hải Hà được xây dựng theo định 
hướng phát triển chuỗi dây 
chuyền công nghiệp dệt may và 

các ngành công nghiệp phụ trợ, 
đáp ứng đúng nhu cầu thị trường 
và yêu cầu của các hiệp định tự 
do thương mại mà Việt Nam tham 
gia để đảm bảo yếu tố xuất xứ 
hàng hoá.

Tại thời điểm khởi công dự 
án vào cuối năm 2014, Ông Hong 
Tian Zhu, Chủ tịch Tập Đoàn 
Texhong cho biết: Tập đoàn kỳ 
vọng sẽ đầu tư toàn bộ dự án 
Khu công nghiệp Texhong Hải Hà 
rộng hơn 3.000 ha, được chia làm 
3 giai đoạn, với đầy đủ nhà máy 
kéo sợi, dệt vải, nhuộm. Sản phẩm 
của giai đoạn trước là nguyên của 
giai đoạn sau. Đến hiện tại, KCN 
Texhong Hải Hà mới chỉ được cấp 
phép đầu tư với quy mô 660ha và 
đang trong quá trình lấp đầy.

Nguồn: Báo Đầu tư.

Sản xuất sợi tại Nhà máy Texhong Hải Hà
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Từ ngày 18/5 - 31/12/2020, 
người dân TPHCM khi mua 
điện mặt trời BigK sẽ được 
hỗ trợ chi phí lắp đặt theo 

công suất và được ghi nhận bằng 
Chứng chỉ tham gia chương trình 
“Điện mặt trời cho triệu mái nhà”, 
góp phần bảo vệ hành tinh xanh.

Đây là chương trình nằm 
trong nội dung hợp tác giữa 
Công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển  năng lượng  mặt trời Bách 
Khoa (SolarBK) và Tổng Công 
ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) 
nhằm khuyến khích người dân, 
doanh nghiệp lắp đặt điện mặt 
trời, từng bước chủ động về năng 
lượng và phát triển bền vững. 

Lợi ích vô cùng rõ ràng khi lắp 
pin năng lượng mặt trời trên mái 
nhà đó chính là khả năng cách 
nhiệt và bảo vệ ngôi nhà khỏi các 
yếu tố thời tiết như nắng, mưa, 
tia bức xạ... Những tấm pin năng 
lượng này có thể hấp thụ nhiệt, 
bức xạ độc hại, giúp căn nhà mát 
mẻ hơn, tiết kiệm chi phí điện 
năng tiêu thụ của thiết bị làm mát 
trong mùa nóng. Hệ thống điện 
mặt trời mái nhà gồm các tấm pin 
năng lượng mặt trời, bộ inverter 
nối lưới (bộ đổi điện) và một điện 
kế 2 chiều. Các nhà cung cấp 
thiết bị tấm pin năng lượng mặt 
trời cũng đã công bố tuổi thọ tấm 
pin từ 25 - 35 năm, thời gian bảo 
hành tấm pin lên tới 25 năm, các 

bộ biến đổi điện có thời gian bảo 
hành lên đến 10 năm.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng 
Giám đốc EVN HCMC cho biết, 
tiềm năng phát triển năng lượng 
mặt trời ở TPHCM rất lớn, đặc 
biệt là điện mặt trời mái nhà. Việc 
đầu tư điện mặt trời mái nhà sẽ 
giúp các hộ gia đình giảm chi phí 
tiền điện, góp phần bảo đảm an 
ninh năng lượng, giảm ô nhiễm 
môi trường, bảo vệ khí hậu và 
sức khỏe cộng đồng... EVN HCMC 
cũng sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất trong việc hòa 
lưới và mua bán điện mặt trời.

Nguồn: Báo Khoa học  
và Đời sống. 

NHIỀU LỢI ÍCH  
KHI LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI

TỪ NAY ĐÊN 31/12/2020, NGƯỜI DÂN TPHCM KHI MUA 
ĐIỆN MẶT TRỜI BIGK SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ LẮP ĐẶT 
THEO CÔNG SUẤT VÀ ĐƯỢC GHI NHẬN BẰNG CHỨNG 
CHỈ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ĐIỆN MẶT TRỜI CHO 
TRIỆU MÁI NHÀ”, GÓP PHẦN BẢO VỆ HÀNH TINH XANH.
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KHUYẾN KHÍCH DỰ ÁN FDI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO  

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (KH&ĐT) CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP 
VỚI CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN 
KHAI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, GẮN VỚI 
CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ THU HÚT FDI.

Đó là một trong những 
nhiệm vụ, giải pháp tại Kế 
hoạch thực hiện Kết luận 
số 50-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XI về phát 
triển khoa học và công nghệ 
(KHCN) phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. Kế hoạch vừa được 

Thủ tướng Chính phủ ký ban 
hành.

Trong đó, Thủ tướng giao các 
bộ, ngành, địa phương có trách 
nhiệm rà soát quy định pháp luật 
liên quan đến ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, 
bổ sung ban hành mới bảo đảm 
đồng bộ với các quy định pháp 
luật về KHCN... Bộ KH&ĐT chủ trì 
rà soát, hoàn thiện chính sách về 
đầu tư công để khuyến khích đối 
tác công - tư trong lĩnh vực KHCN, 

hình thành trung tâm mô phỏng, 
chuyển giao công nghệ thúc đẩy 
nhanh việc ứng dụng KHCN vào 
sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, 
phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan tiếp tục hoàn thiện và triển 
khai chính sách khuyến khích đầu 
tư và khai thác có hiệu quả các 
khu công nghệ cao, khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin theo mô 
hình tiên tiến trên thế giới…

 Nguồn: Báo Đấu thầu. 
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KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC: 
BÀN GIAO HỆ THỐNG XE CHỤP 

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ LƯU ĐỘNG
NGÀY 10/06/2020, TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC, CÔNG TY LIÊN DOANH 
Y HỌC VIỆT - HÀN (CÔNG TY VIKOMED), BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG, CÔNG 
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT THĂNG LONG ĐÃ TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO 
27 HỆ THỐNG XE CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL RADIOGRAPHY) LƯU 
ĐỘNG CHO DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG LAO GIAI ĐOẠN 2018-2020.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc 
hội Phan Xuân Dũng đánh giá cao ý nghĩa của 
lễ bàn giao và cho rằng:  “Đây là một sản 

phẩm, một thiết bị chẩn đoán hình ảnh mang tính 
chất sáng tạo, hữu ích và đặc biệt được sản xuất tại 
Việt Nam. Với tư cách là cán bộ khoa học, nay là đại 
biểu Quốc hội, tôi rất ủng hộ việc phát triển các sản 
phẩm, dự án và chương trình mang tính chất khoa 
học nhân đạo như hệ thống xe X-Quang kỹ thuật số 
lưu động của Công ty Vikomed. Sự hợp tác và dự án 
lần này sẽ đóng góp một phần quan trọng trong 
công tác phòng chống lao ở nước ta”.

Với  27 hệ thống xe chụp X-Quang kỹ thuật số 
lưu động được bàn giao, các địa phương trên cả 
nước sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phục vụ công 
tác khám sức khỏe lưu động cho người dân trên địa 
bàn. Đây là xe chuyên dụng với hệ thống thiết bị khử 

khuẩn tốt, kỹ thuật số hiện đại, đọc phim tự động 
và trí tuệ nhân tạo được gắn trên xe với khả năng 
phát hiện bệnh phổi và những vấn đề liên quan đến 
đường hô hấp ở mức cao.

Được thành lập năm 2007, Công ty Liên doanh Y học 
Việt – Hàn là doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế kỹ 
thuật số công nghệ cao tại Khu CNC Hòa Lạc, chuyên 
sản xuất và phân phối các thiết bị tiên tiến như 
X-Quang kỹ thuật số, C-Arm và cung cấp Hệ thống 
thông tin hình ảnh y tế. Từ nghiên cứu phát triển sản 
phẩm, sản xuất, đến việc phân phối các thiết bị y 
tế kỹ thuật số, Công ty đều ứng dụng, chuyển giao 
những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất. Đến nay, 
Công ty đã cung cấp sản phẩm cho 63 tỉnh thành 
của Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực Đông 
Nam Á. 

Nguồn: Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTHỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Hệ thống xe chụp X-Quang kỹ thuật số (Digital Radiography) lưu động
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Viện Khoa học Thủy lợi phối 
hợp với Sở NN-PTNT Ninh 
Thuận vừa tổ chức hội thảo 
với chủ đề trên, với sự tham 

gia của Chi cục: Trồng trọt - BVTV, 
Phát triển Nông thôn, Thủy lợi, 
Trung tâm Khuyến nông, Trạm 
Khuyến nông của 7 huyện, thành 
phố.

Theo ông Nguyễn Tùng 
Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa 
học Thủy lợi Việt Nam, biến đổi 
khí hậu toàn cầu ngày càng rõ nét 
và diễn biến phức tạp gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản xuất và 
cuộc sống của người dân, đặc biệt 
là ở các tỉnh khô hạn vùng Nam 
Trung bộ. Ninh Thuận là tỉnh có 
khí hậu đặc trưng khô hạn, lượng 
mưa thấp nhất cả nước nhưng lại 
có những cây trồng, vật nuôi đặc 
thù mà không nơi đâu có thể có 
được. Để gia tăng năng suất, chất 
lượng các sản phẩm đặc thù, bài 
toán về phân phối nguồn nước 
được quan tâm. Ngoài các biện 
pháp công trình thủy lợi, các biện 
pháp về tưới tiết kiệm nước được 

cả tỉnh áp dụng, cho thấy những 
hiệu quả tích cực.

Sau khi nghe các báo cáo, hội 
thảo đã lấy ý kiến của đại biểu, 
các nội dung, hình thức cần được 
đưa vào trong các lớp tập huấn 
và đối tượng cần được tập huấn. 
Các đại biểu cũng nêu những khó 
khăn của đơn vị mình khi triển 
khai nhân rộng hệ thống tiết 
kiệm nước. Đây cũng là cơ sở để 
Viện Khoa học Thủy lợi xây dung 
nội dung tập huấn cho dự án...

Nguồn: Báo Nông nghiệp.

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG  
CÔNG NGHỆ XANH VÀO SẢN XUẤT SẠCH

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG 
THUỘC DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI VÀ 
ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XANH PHỤC 
VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH, ÍT PHÁT 
THẢI KHÍ NHÀ KÍNH”

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu để Viện Khoa học Thủy lợi VN  
đề xuất chính sách áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất.
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

GIẢI PHÁP LÀM MÁT BẰNG NHIỆT 
Tổng quan về công nghệ

Công nghệ này là một thành phần làm mát nhiệt điện chuyển đổi nhiệt độ giữa hai bề mặt. Một thành 
phần nhiệt điện như vậy thường được sử dụng trong các sản phẩm laser để làm mát hiệu quả.

Công nghệ được cung cấp bởi một nhà sản xuất máy làm mát, máy phát điện và cảm biến nhiệt điện 
chất lượng cao.

Công ty được chứng nhận ISO 9001 và là công ty duy nhất được Cơ quan Vũ trụ chứng nhận cung cấp 
máy làm mát nhiệt điện cho các dự án không gian nhà nước. Sản phẩm nhiệt điện được sử dụng trong các 
thiết bị không gian làm việc ngoài vũ trụ. 

Một phần đáng kể của các kênh truyền thông sợi quang trên thế giới được hỗ trợ bởi các sản phẩm 
của công ty. 

Sản xuất nhiệt điện là Telcordia GR-468 đủ tiêu chuẩn và tuân thủ RoHS.
Đặc điểm công nghệ & thông số kỹ thuật
Các TEC mới cung cấp làm mát và ổn định nhiệt độ của các hệ thống viễn thông thu nhỏ. Các TEC trong 

phiên bản nhỏ nhất có kích thước phẳng nhỏ hơn 1,5 mm 2  và chiều cao nhỏ hơn 0,55 mm. Chúng được 
dùng cho các ứng dụng LD thu nhỏ sử dụng các tiêu đề nhỏ (TO46 và TO56 và nhỏ hơn). Các sản phẩm mới 
đáp ứng các yêu cầu hiệu suất cao của các bộ phận thu phát với mức tiêu thụ điện năng thấp.

Tiêu chuẩn TEC bao gồm các tấm gốm và trụ BiTe giữa chúng. 
Ưu điểm: 
•	 Tất cả các vật liệu và thành phần chính cho các sản phẩm nhiệt điện được sản xuất nội bộ.
•	 Các công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế cho phép tạo ra các bộ làm mát nhiệt điện tùy 

chỉnh thường xuyên và rất tinh vi (TEC) và các bộ phận phụ; 
•	 Kiểm tra 100% các đặc tính điện và bề ngoài của TEC đảm bảo độ tin cậy cao của sản phẩm; 
•	 Thử nghiệm định kỳ các sản phẩm nhiệt điện xác nhận việc tuân thủ Telcordia GR-468 và các tiêu 

chuẩn khác về độ tin cậy; 
•	 Sản xuất tự động và linh hoạt đảm bảo thời gian sản xuất ngắn; 
•	 Trung tâm R & D cung cấp dịch vụ phát triển đầy đủ của TEC bao gồm ước tính, phân tích, thiết kế 

và kiểm tra độ tin cậy của các TEC; 
•	 Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cụ thể của ngành và tỷ 

lệ hiệu suất giá tốt nhất đạt được bởi một nhà máy sản xuất 
thử nghiệm 

•	 Là nơi cung cấp cho các nhà sản xuất hàng đầu thế 
giới về máy thu phát sợi quang. Thị phần khách hàng là hơn 
50%. Khách hàng được hưởng lợi từ hiệu quả, độ tin cậy và 
tiết kiệm chi phí sản phẩm. 

Liên hệ:
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)
61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673
 Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694 
Email: techscout@ipi-singapore.org

01

02

03

Công nghệ chào bán
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN VA ĐẬP  
BẰNG QUẢ LẮC

Mô tả quy trình CN/TB:

Tính năng chung:

Thiết bị được thiết kế chuyên dùng để kiểm tra độ 
bền va đập đối vật liệu polymer và composite, điều 
khiển bằng  điện tử chế tạo theo tiêu chuẩn ISO 179, 
180 , 13802, ASTM D256, ASTM D4612 ....và các chuẩn 
tương đương khác, dùng cho các phượng pháp thử va 
đập theo   phương pháp thử  CHARPY/IZOD  hoặc đo 
giãn dài va đập. Thiết bị thử nghiệm va đập vạn năng 
loại quả lắc, tự động nhận dạng búa đập và búa đâp 
được chế tạo bằng vật liệu gang cứng giúp giúp tăng 
tính ổn định máy trong thao tác, vận hành và độ chính 
xác cao.

Thông số kỹ thuật:

Công suất đo thử từ 0.5J đến 25J và có khả năng nâng cấp công suất búa đập lên tới 50J.

Cấp chính xác: 0.0001J.

·    Phần miền điều khiển máy, phân tích dữ liệu, tạo kết quả báo cáo chuyên dụng (tùy chọn)

     Kết cấu chính của máy bao gồm : Cấu trúc dạng cột đơn thẳng đứng nguyên khối tòan bộ làm bằng 
vật liệu thép đúc nhằm tạo độ cứng vững và chính xác tối đa . nắp chụp ngòai an tòan trong suốt phủ kín 
tòan bộ khu vực thử nghiệm va đập. Nắp chụp an toàn trong suốt để bảo vệ người điều khiển

·    Khoảng năng lượng va đập thử nghiệm từ 0,5J tới 25J (lên đến 50J với tấm đế chịu tải nặng phụ trợ )

·    Phanh đĩa điều khiển bằng tay dùng để dùng cánh đòn của búa đập .

·    Cơ cấu nhả búa với hệ thống cò bấm 2 tay dùng cho thao tác an tòan

·    Bộ mã hóa encoder tiếp xúc nhẹ , không ma sát dùng cho việc đo đạc chính xác góc quay của búa 
đập .

·    Ngăn kéo liên hợp để thu hồi các bộ phận văng ra từ các mẫu bị gẫy .

·    Đế ngàm kẹp mẫu với hệ thống khóa nhanh (chưa bao gồm ngàm kẹp mẫu )

·    Hệ thống thay đổi nhanh búa đập không dùng tới bất kỳ dụng cụ nào

·    Bộ nhận dạng búa đập tự động, Có khả năng nhận diện tự động trên 100 loại búa đập khác nhau.Tự 
động cập nhật loại búa vào bộ nhớ máy theo list.

·    Dò tìm và kiểm tra năng lượng tổn thất của búa đập 

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 TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật VIETTECH

Websitel: http://www.viettechco.vn * Email:vanngontestingmachine@gmail.com

Tell: 0918.99.22.71
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

VAN CỬA PHAI LOẠI LẮP TRÊN KÊNH
Tên CN/TB chào bán: Van cửa phai loại lắp trên kênh

Mô tả quy trình CN/TB:

Vật liệu: SUS 304, SUS 316, CT3

Đặc tính ưu việt sau: 
- Độ kín khít tuyệt đối, rò rỉ rất nhỏ, tuân theo TCVN 8298:2009 và các tiêu chuẩn tương đương như DIN, 
AWWA. 
- Vật liệu có độ bền cao: SUS 304, 316, zoăng cao su EPDM, có khả năng chống chịu thời tiết bất lợi cũng 
như ăn mòn của nước thải. 
- Thời gian cung cấp nhanh (1/4 thời gian so với hàng nhập khẩu) 
- Chi phí thấp, phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lĩnh vực áp dụng:  Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm

Mức độ phát triển: Thương mại hoá

- Do đơn vị tự chế tạo

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng

Thông tin liên hệ:

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần WesternTech Việt Nam

Websitel: http://westerntechvn.com 

Mail: westerntechvietnam@gmail.com 

Tell: 024 6675 6815  

Địa chỉ: Số 1, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung,Quận Thanh Xuân, Hà Nội 
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THIẾT BỊ PHÁ HỦY MẪU BẰNG VI SÓNG
Tên CN/TB chào bán: Thiết bị phá hủy mẫu bằng vi sóng
Nước có CN/TB chào bán: DE Đức
Mô tả quy trình CN/TB:
Đặc tính kỹ thuật:
-          Cảm biến bằng tinh thể vật liệu áp điện (Piezo) theo dõi và kiểm soát áp suất trong ống mẫu lên 

đến 8Mpa
-          Cảm biến nhiệt độ Pt theo dõi và kiểm soát nhiệt độ trong ống mẫu lên đến 250oC
-          Công suất tối đa 1200w, được điều chỉnh liên tục theo đáp ứng nhiệt độ và áp suất
-          Kết cấu khung vững chắc, cửa hai lớp chống nổ
-          Ống đựng mẫu trong làm bằng TFM, bên ngoài làm bằng PEEK
-          Thể tích ống đựng mẫu: 100ml
-          Số ống mẫu tối đa: 10
Phụ tùng theo máy:
-          Ống đựng mẫu trong (TFM)
-          Ống đựng mẫu ngoài (PEEK)
-          Khay bố trí 10 ống đựng mẫu
-          Cảm biến áp suất (Piezo)
-          Cảm biến nhiệt độ (đầu Pt)
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: http://www.viettechco.vn
Mail: vanngontestingmachine@gmail.com
Tell: 0918.99.22.71
Địa chỉ: 65/4/7 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh 
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HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ  
CHẤT LƯỢNG PHẪU THUẬT

Tổng quan về công nghệ
Khâu vết thương được coi là một kỹ năng cơ bản trong tất cả các lĩnh vực phẫu thuật. Đánh giá điểm 

chuẩn cho đào tạo phẫu thuật vi phẫu và thường xuyên để đánh giá hiệu suất của bác sĩ phẫu thuật. Tuy 
nhiên, không có tiêu chuẩn được chấp nhận hoặc sử dụng rộng rãi trong đào tạo phẫu thuật vi phẫu và 
thường xuyên để đánh giá hiệu suất của bác sĩ phẫu thuật. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi 
đầy đủ tiến trình của một thực tập sinh phẫu thuật đang thực hiện các kỹ năng kỹ thuật này, đặc biệt là bên 
ngoài một môi trường giảng dạy chính thức.

Chúng tôi đã phát triển một cách khách quan và tiêu chuẩn hóa để đánh giá chất lượng của khâu vi 
phẫu bằng phân tích hình ảnh. Nó cho phép đánh giá được chất lượng bởi một thực tập sinh.

Đặc điểm công nghệ & thông số kỹ thuật
Hệ thống tính điểm cho khâu phẫu thuật dựa trên các thông số toán học của chỉ khâu và mối quan hệ 

vị trí của chúng. Người đánh giá sẽ chụp ảnh vật phẩm được khâu để đánh giá và sử dụng hệ thống phần 
mềm thủ công hoặc tự động chọn ra các điểm quan tâm liên quan đến khâu. Dựa trên những điểm này, 
điểm sẽ được tính cho vật phẩm được khâu. Ngoài điểm số cuối cùng, sẽ có điểm số phụ để cung cấp mức 
độ chi tiết về hiệu suất, để có thể đưa ra phản hồi cho học viên. Điểm cuối cùng và điểm phụ sẽ cho phép 
học viên và người hướng dẫn hiểu rõ hơn về sự thiếu hụt kỹ thuật của học viên, thực hành và đào tạo thêm 
sẽ tập chung hơn. 

Ưu điểm
Hệ thống này có thể được sử dụng trong các buổi hướng dẫn chính thức để cho phép các đánh giá 

khách quan và lặp lại về kỹ năng vi phẫu. Quan trọng không kém, nó có thể được sử dụng ngoài hướng dẫn 
chính thức, ví dụ nếu tự thực hành hoặc được chỉ định thực hiện đánh giá thường xuyên để học viên và các 
bên liên quan khác có thể sử dụng các đánh giá để hướng dẫn đào tạo và theo dõi tiến độ thực hiện.

Ưu điểm của hệ thống này so với hệ thống đánh giá khâu hiện tại bao gồm:
-  Mục tiêu . hệ thống không yêu cầu một chuyên gia vi phẫu hoặc chuyên gia để đánh giá hiệu suất 

khâu. Bởi vì nó dựa trên các tham số toán học, nó thực sự khách quan. Một khóa đào tạo ngắn trong hệ 
thống phần mềm sẽ cho phép bất cứ có thể học tập.

-   Đơn giản  . Nó không đòi hỏi thiết bị phức tạp mà dễ dàng truy cập. Sử dụng trình theo dõi vật lý 
như trong ICSAD cũng can thiệp vào nhiệm vụ phẫu thuật thực tế. Hệ thống này chỉ cần một bức ảnh của 
chương trình sản phẩm và phần mềm.

-   Mở rộng . Trong trường hợp sử dụng ban đầu, áp dụng hệ thống tính điểm khâu cho một mô hình mô 
phỏng cố định. Tuy nhiên, hệ thống được thiết kế để có thể mở rộng. Chúng tôi hình dung các trường hợp 
sử dụng ngoài vi phẫu, đến các lĩnh vực đào tạo phẫu thuật khác, ví dụ khâu da .

-   Giá cả phải chăng cho cá nhân. 
Liên hệ: 
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI) 
61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673 
Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694 
Email: techscout@ipi-singapore.org

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

27 

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT SỢI LÁ DỨA 
KHÔNG CÓ HÓA CHẤT

Mô tả 

Một công ty chế biến vật liệu sinh học nông nghiệp có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm các công nghệ 
không có hóa chất để sản xuất sợi lá dứa từ lá dứa. Tại Philippines, hàng dệt may sang trọng truyền thống 
được sản xuất bởi các thợ thủ công truyền thống với số lượng nhỏ được làm từ lá dứa và xuất khẩu sang 
châu Âu trong quá khứ. Quy trình sản xuất lá dứa hiện đại tiêu thụ một lượng đáng kể tạo ra một lượng 
lớn nước thải khó xử lý. Như vậy, các phương pháp không có hóa chất giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử 
dụng hóa chất cũng như tạo ra nước thải là mong muốn để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thông số kỹ thuật

Quy trình hiện tại để sản xuất sợi lá dứa từ lá dứa như sau:
1. Phân hủy bằng cách sử dụng chiết xuất cơ học để loại bỏ phần lớn hàm lượng nước
2. Rửa bằng nước và phơi khô dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên
3. Phương pháp điều trị (nghĩa là khử keo và tẩy trắng) bằng cách sử dụng các hóa chất như kiềm và axit 

(NaOH và H 2 O 2 ) để loại bỏ nướu như pentosan và lignin
4. Chuyển đổi lá dứa sang sợi và kéo sợi thành sợi

Muốn tìm kiếm các phương pháp sản xuất có thể mở rộng thay thế bước 3 của quy trình,  loại bỏ hoặc 
giảm việc sử dụng hóa chất . Một phương pháp như vậy có thể là sử dụng các phương pháp enzyme như 
pectinase và xylanase.
Liên hệ: 
Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI) 
61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673 
Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694 
Email: techscout@ipi-singapore.org

01

02

03 Công nghệ tìm mua

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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MÁY KHẮC BẰNG LASER  
TRÊN CÁC SẢN PHẨM

Cần tìm mua máy laser trên các sản phẩm, chất liệu khác nhau. Tốc độ khắc cao có thể đạp ứng nhiều 
lĩnh vực.  

Công suất nguồn laser 30W
Bước sóng nguồn laser 1064nm
Tần số 5HZ---50KHZ
Phạm vi khắc 110*110mm
Đường kính tia M2<1.5
Tốc độ khắc ≤8000mm/s
Nội dung khắc Văn bản, hình ảnh, mẫu, ngày, mã vạch , v..v
Hệ thống làm mát Hệ thống làm mát bằng khí
Nguồn cung cấp AC220V 50HZ/60HZ
Hỗ trợ định dạng file DXF, PLT, AI, DST, BMP
  Công suất <300w

        Liên hệ: 

Công ty TNHH Đức Huy Quảng cáo & In 

Mail: induchuy@gmail.com

Địa chỉ: 213 Bạch Đằng-Hoàn Kiếm-Hà Nội 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT  
BÁNH PHỞ KHÔ XUẤT KHẨU

Cần tìm dây chuyền sản xuất bánh phở khô xuất khẩu chạy với công suất cao, sản xuất được các loại 
bánh tráng xuất khẩu. Toàn bộ hệ thống máy phải chế tạo bằng thép không gỉ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Dây chuyền hoàn toàn tự động ít tốn nhân công vận hàng máy. Giá thành đầu tư 
thấp hiệu quả kinh tế cao. 

Liên hệ: 

Công ty cổ phần thực phẩm xanh

Mail: lapcm@gfood.com.vn 

Điện thoại: 0945214894 

Địa chỉ: 63/3 tổ 15 khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

MÁY KIỂM TRA 
CHIỀU DÀY LỚP MẠ KẼM PHỦ

Cần tìm mua máy kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm phủ đo được chiều dày lớp mạ cả vật liệu và lớp sơn,  
cách điện trên nền kim loại bất kỳ và lớp phủ kim loại không từ tính trên bề mặt kim loại từ tính. 

Liên hệ: 

Công ty Vinapipe

Mail: nguyenduc_nha17@yahoo.com * Tell: 939093582                            

Địa chỉ: Km 9 - Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 
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CÔNG NGHỆ TRANG BỊ THÊM  
LÒ NƯỚNG QUY TRÌNH HIỆN ĐẠI TIẾT KIỆM 

NĂNG LƯỢNG
Mô tả: 

Tìm công nghệ cho lò nướng công nghiệp lớn và nhỏ được sử dụng trong nhà máy, từ 0,8 mét khối đến 
27,3 mét khối, công nghệ có thể được trang bị thêm cho các lò nướng để cải thiện hiệu quả năng lượng và 
tiết kiệm sử dụng điện.

Thông số kỹ thuật:

Công nghệ có thể lưu trữ năng lượng nhiệt từ lò nướng trong quá trình xử lý hàng loạt để không cần 
phải làm nóng lại lò nướng trong chu kỳ tiếp theo. Môi trường sử dụng cuối là trong môi trường lạnh trong 
nhà.

Các công nghệ tìm kiếm :

•	 Cung cấp các khả năng để cải thiện hiệu quả năng lượng hoặc sử dụng điện của lò nướng (ví dụ: hệ 
thống lưu trữ năng lượng nhiệt) 

•	 Chức năng ở nhiệt độ hoạt động của lò nướng, thường trong khoảng 190°C - 300°C

•	 Đáp ứng các tiêu chuẩn ngành liên quan đến lò nướng công nghiệp AMS 2750, ASTM E220,  
NFPA 86

•	 Tìm kiếm doanh nghiệp hoặc công nghệ đã được cấp phép.

        Liên hệ:

Tổ chức trung gian tài sản trí tuệ (IPI)

61 Biopolis, #01,02, Proteos; Singapore 138673

Tell: (65) 64196605; Fax: (65) 64789694

Email: techscout@ipi-singapore.org
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3. TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP 
MBA LỰC 63MVA-115/38,5/23KV,  
BAO GỒM: 

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

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

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

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

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

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

Đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

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

Chào bán tìm mua công nghệ thiết bị xin liên hệ 

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

ÐT: 024.39342945/38249874 * Fax: 024.38249874

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

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

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


