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Khai trương Sàn giao dịch  
thông tin công nghệ và thiết bị 

Sáng ngày 25/11/2021 tại hà nội, cục thông tin Khoa học 
và công nghệ Quốc gia đã tổ chức Khai trương Sàn 
giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị trực tiếp tại Số 
24 Lý thường Kiệt, Q. hoàn Kiếm, tp. hà nội và trực tuyến tại 
địa chỉ techmartvietnam.vn. 

Tin TỨC & SỰ Kiện

sàn giao dịch công nghệ là 
tổ chức trung gian của thị 
trường khoa học và công 
nghệ (KH&CN) nhằm kết 

nối các bên cung – cầu công 
nghệ, thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu, hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân trưng bày, trình diễn, 
triển lãm, xúc tiến giao dịch các 
sản phẩm, hàng hóa KH&CN, 
góp phần phát triển thị trường 
KH&CN.

Tại Sàn giao dịch công nghệ 
không chỉ có các sản phẩm, 
hàng hóa khoa học và công nghệ 
được trưng bày, giới thiệu, trình 
diễn trực tiếp, mà còn giới thiệu 
cơ sở dữ liệu (CSDL) của hàng 
trăm công nghệ chào bán trên 
trang Techmartvietnam.vn; hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
KH&CN với hàng trăm nghìn 
bản ghi về công bố khoa học 
trong nước và quốc tế của các 
tác giả Việt Nam, hàng vạn báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN được thực hiện 
bằng ngân sách nhà nước, 
hàng triệu kết quả nghiên cứu 
khoa học trên thế giới thông 
qua các CSDL KH&CN quốc 
tế, tạo cơ sở tri thức cho hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và sản xuất kinh doanh. Đặc 
biệt, CSDL về sáng chế, giải 
mã công nghệ, công cụ lập bản 
đồ sáng chế giúp dự báo xu 
hướng phát triển công nghệ, 
phân tích thị trường tiềm năng 

và đối thủ cạnh tranh, hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm kiếm nhanh 
công nghệ phù hợp cũng như 
rút ngắn thời gian nghiên cứu 
đổi mới công nghệ, sản phẩm 
một cách hiệu quả.

Sau 3 ngày khai trương và 
trưng bày sản phẩm hàng hóa 
KH&CN, Sàn giao dịch công 
nghệ tiếp tục hoạt động thường 
xuyên để giới thiệu các sản 
phẩm, hàng hóa KH&CN và tổ 
chức các hoạt động trình diễn, 
kết nối, xúc tiến chuyển giao 
công nghệ và hàng hóa trên thị 
trường trong nước và quốc tế.

Nguồn: Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia
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Tin TỨC & SỰ Kiện

Mặc dù Việt Nam giữ 
nguyên vị trí xếp 
hạng về đầu ra đổi 
mới sáng tạo (thứ 

hạng 38) và tiếp tục có sự cải 
thiện thứ hạng đầu vào đổi 
mới sáng tạo (tăng 2 bậc, từ 
62 lên 60 so với năm 2020) 
nhưng giá trị GDP mới, lớn 
hơn đã điều chỉnh lại thứ hạng 
của Việt Nam do nhiều chỉ số 
thành phần được tính dựa 
trên tổng giá trị chia GDP (có 
27 chỉ số trên tổng số 81 chỉ 
số sử dụng GDP để tính toán, 
trong đó 24 chỉ số sử dụng 
GDP làm mẫu số).

Trong nhóm 34 quốc gia có 
thu nhập trung bình thấp được 
đưa vào danh sách xếp hạng 

GII năm 2021, Việt Nam tiếp 
tục giữ vị trí đứng đầu. Đồng 
thời, Việt Nam duy trì xếp 
hạng trong nhóm 45 quốc gia 
dẫn đầu toàn cầu.

Theo đánh giá của WIPO, 
năm 2021, chỉ số GII của 
Việt Nam có kết quả nổi bật 
về Trình độ phát triển của thị 
trường, xếp hạng 22, tăng 12 
bậc từ vị trí 34 năm 2020 - thứ 
hạng cao nhất từ trước tới nay 
của Việt Nam đối với trụ cột 
này. Đây cũng là trụ cột có thứ 
hạng cao nhất trong 7 trụ cột 
của GII.

Trong đó, tiến bộ mạnh mẽ 
nhất là nhóm chỉ số về Thương 
mại, đa dạng hóa và quy mô 

theo báo cáo về xếp hạng chỉ Số đổi mới Sáng tạo toàn 
cầu (gii) năm 2021 được Wipo công bố mới đây, việt nam 
xếp thứ 44 trên 132 Quốc gia/nền Kinh tế (So với thứ hạng 
42 năm 2019 và năm 2020) Sau Khi Wipo cập nhật Số Liệu 
gdp theo tính toán mới của việt nam (tăng Khoảng 36% So 
với năm 2020).

vIỆT NAm là HìNH mẫu về đổI mớI sáNG TạO 
TạI CáC NƯớC đANG pHáT TRIểN

thị trường đã tăng 34 bậc, từ 
thứ hạng 49 lên 15 - cũng là 
thứ hạng tốt nhất từ trước tới 
nay của nhóm chỉ số này. Cụ 
thể, chỉ số Mức thuế quan áp 
dụng, bình quân gia quyền/
tất cả các sản phẩm (%) tăng 
61 bậc (từ hạng 82 lên 21). 
Đây là kết quả của các nỗ 
lực gỡ bỏ rào cản thuế quan 
thông qua hàng loạt hiệp định 
thương mại song phương và 
đa phương mà chúng ta đã 
tích cực chủ động tham gia 
trong vài năm trở lại đây.

Việt Nam tiếp tục được 
WIPO nhận xét như hình 
mẫu đáng học hỏi: “Việt Nam 
nằm trong số 50 nền kinh tế 
GII có tiến bộ đáng kể nhất 
trong xếp hạng đổi mới sáng 
tạo theo thời gian. Cùng với 
Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn 
Độ và Philippines, Việt Nam 
có tiềm năng thực sự để thay 
đổi cục diện đổi mới sáng tạo 
toàn cầu trong những năm tới. 
Đó là chìa khóa để các quốc 
gia khác học hỏi từ các quốc 
gia như Việt Nam và tham gia 
nhóm các quốc gia liên tục đi 
lên về đổi mới sáng tạo”.

Nguồn: chinhphu.vn
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ĐiểM Tin Kh&Cn

Ngày 07/10/2021, Bộ 
Nông, Lâm và Ngư nghiệp 
Nhật Bản đã công bố Bằng 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Thanh 
long Bình Thuận” với số 
đăng ký 110 cho sản phẩm 
thanh long của tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam.

Chỉ dẫn địa lý thanh long 
Bình Thuận là chỉ dẫn 

địa lý thứ hai của Việt Nam 
chính thức được bảo hộ tại 

Nhật Bản, sau chỉ dẫn địa lý 
số 107 của Nhật Bản cấp cho 
sản phẩm vải thiều Lục Ngạn. 
Được bảo hộ chỉ dẫn địa lý có 
thể nói như “giấy thông hành” 
để vào thị trường Nhật Bản 
nói riêng, thế giới nói chung. 

Việc được bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý có ý nghĩa khẳng định 
uy tín thanh long Bình Thuận 
tại thị trường Nhật Bản, mở ra 
nhiều cơ hội mới cho việc xuất 
khẩu, tiêu thụ thanh long Bình 

nhậT bản bảo hộ Chỉ dẫn Địa Lý Cho Sản phẩM  
Thanh Long bình Thuận

EVniCT LọT Top 10 doanh 
nghiệp CÔng nghệ ThÔng Tin  

ViệT naM năM 2021

Công ty Viễn thông điện lực và Công 
nghệ thông tin (EVNICT) vừa lọt Top 10 
doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 
năm 2021 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ 
công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ 
chức và vinh danh vào ngày 9/10, tại Hà Nội.

EVNICT đã đạt danh hiệu Top 10 ở lĩnh 
vực doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, 
giải pháp chuyển đổi số với 2 sản phẩm 

đại diện: Tin học hóa quy trình sửa chữa bảo 
dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCM 
và Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện 
tử và tiện ích hành chính (gồm D-Office và 
Module các tiện ích hành chính văn phòng).

Trước đó, EVNICT đã đạt 10 danh hiệu Sao 
Khuê do VINASA trao tặng cho các sản phẩm, 
dịch vụ tiêu biểu, 1 lần đạt danh hiệu Top 10 vào 
năm 2020 và 2 lần đạt danh hiệu Top 50 doanh 
nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.

Nguồn: chinhphu.vn

Thuận ở nhiều thị trường khác 
nhau, nhất là tại các thị trường 
khó tính (Châu Âu, Hàn Quốc, 
New Zealand,…).

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ

Đến năM 2025, ViệT naM  
LàM Chủ CÔng nghệ Sản xuấT 10 

Loại VaCCinE
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 

1657/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản 
xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”.

Mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu 
làm chủ công nghệ sản xuất vaccine sử 
dụng cho người (vaccine); nâng cao trình 

độ, năng lực của các tổ chức, doanh nghiệp nghiên 
cứu, sản xuất vaccine trong nước, sẵn sàng đối phó 
với dịch bệnh mới phát sinh. Chương trình phấn 
đấu 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương 
đương với tiêu chuẩn quốc tế, 
bảo đảm cho Chương trình tiêm 
chủng mở rộng và một số vaccine 
khác; từng bước đưa vaccine Việt 
Nam tham gia thị trường quốc tế.

Đến năm 2025, làm chủ công 
nghệ sản xuất 10 loại vaccine 
và sản xuất được tối thiểu 3 loại 
vaccine; đến năm 2030, làm chủ 
được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản 
xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đặt ra 
các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu hoàn thiện 
cơ chế, chính sách và rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các quy định pháp luật thúc đẩy nghiên cứu, thử 
nghiệm, cấp phép sử dụng vaccine sản xuất trong 
nước. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng chính sách 
riêng đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong ứng phó xử 
lý vaccine đại dịch.

Nguồn: chinhphu.vn
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Chiều 29/10/2021, Trung 
tâm Vật lý quốc tế (ICP) và 
Trung tâm quốc tế Đào tạo 
và Nghiên cứu Toán học 
(ICRTM) đã chính thức được 
ra mắt tại Hà Nội. 

Được thành lập dưới sự 
bảo trợ của UNESCO, 
hai Trung tâm quốc tế 

dạng 2 về Toán học và Vật lý sẽ 
góp phần tích cực vào việc thực 
hiện các mục tiêu chiến lược 
phát triển khoa học và công 
nghệ (KH&CN), hiện thực hóa 
các cam kết quốc tế của Chính 
phủ; đồng thời tạo sự tin cậy, 

nâng cao uy tín, vị thế của quốc 
gia, giúp khoa học Việt Nam hội 
nhập sâu rộng với khu vực và 
thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế hiện nay, hai Trung tâm 

khoa học được UNESCO bảo 
trợ chính là sự công nhận của 
quốc tế đối với nền tảng khoa 
học và trí tuệ của Việt Nam. 
Sự kiện này không những giúp 
Việt Nam tăng cường hợp tác 
với các nước trong khu vực 
ASEAN mà còn với các quốc 
gia khác thông qua mạng lưới 
của UNESCO, nâng cao vị thế 
của khoa học Việt Nam đối với 
khu vực và quốc tế cũng như 
góp phần vào sự phát triển 
khoa học cơ bản của khu vực 
và thế giới.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Ra MắT hai TRung TâM quốC Tế dạng 2 Về Toán họC Và VậT Lý 
ĐượC unESCo CÔng nhận Và bảo TRợ

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang 
phát biểu tại buổi Lễ

Ngày 26-10-2021, Ban tổ 
chức Giải thưởng Truyền 
thông thế giới (World 
Communication Awards 
2021) đã công bố, mô hình 
thành phố thông minh do 
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn 
thông Quân đội (Viettel) phát 
triển là hiệu quả và sáng 
tạo nhất thế giới. Viettel là 
doanh nghiệp Việt Nam duy 
nhất có trong danh mục đề 
cử và chiến thắng tại WCA 
năm nay, vượt lên các ông 
lớn hàng đầu China Telecom 
Global, KT Corporation, 
ZARIOT secured SIMs trong 
cùng hạng mục. 

Mô hình Thành phố 
Thông minh của Viettel 
là giải pháp toàn diện 

với 14 trung tâm thành phần. 
Viettel có thể “may đo” theo 
nhu cầu, đặc điểm, thực trạng 

và văn hóa của từng tỉnh/thành 
phố giúp sử dụng nguồn lực địa 
phương một cách tối ưu nhất, 
đưa ra các phân tích chính xác, 
phù hợp từ đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh và tăng sự hài 
lòng của người dân.

Chiến thắng trong hạng mục 
Thành phố thông minh, Viettel 
là doanh nghiệp Việt được 
xướng tên bên cạnh các ông 
lớn trong làng công nghệ và 
viễn thông thế giới như Orange, 
Swisscom, Airtel, Ericsson, 

PCCW Global…

Trong thời gian qua, đã có 
30 tỉnh/thành phố ký kết thỏa 
thuận hợp tác với Viettel trong 
việc ứng dụng công nghệ xây 
dựng thành phố thông minh.

Trước đó, Trung tâm đã 
được triển khai tại Huế và đạt 
giải thưởng viễn thông Châu 
Á - Telecom Asia Awards 2019 
hạng mục Dự án thành phố 
thông minh sáng tạo nhất châu 
Á.

Nguồn: thanhnien.vn

MÔ hình Thành phố ThÔng Minh Của ViETTEL ĐượC CÔng nhận 
hiệu quả, Sáng Tạo nhấT Thế giới 
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Tối 10/11, tại Hà Nội, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ 
trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt 
NamVifotec tổ chức Lễ 
trao Giải thưởng sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt 
Nam-WIPO 2020. 

Hội đồng Giám khảo 
đã xem xét, đánh 
giá các công trình và 

chọn trao giải thưởng cho 
45 công trình bao gồm: 5 
giải Nhất, 11 giải Nhì, 13 giải 
Ba, 16 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
năm 2020 trao bằng chứng 

nhận và Huy chương Vàng 
cho công trình «Áp dụng 
công nghệ nghiền siêu mịn 
trong sản xuất gạch ốp lát 
Cotto chất lượng cao» của 
nhóm tác giả Tiến sĩ Nguyễn 
Quang Mâu; Thạc sĩ Đồng 
Đức Chính; Kĩ sư Trần Văn 
Tuân- Công ty cổ phần gốm 
Đất Việt- tỉnh Quảng Ninh.

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
Huỳnh Thành Đạt đã phát 
động “Giải thưởng Sáng 
tạo khoa học - công nghệ 
Việt Nam năm 2021”. Giải 
thưởng năm 2021 sẽ tập 
trung vào các lĩnh vực công 
nghệ trọng điểm, như: Cơ 

45 CÔng TRình ĐượC TRao giải Thưởng Sáng Tạo  
Khoa họC CÔng nghệ ViệT naM năM 2020

TRIểN lãm QuốC Tế CHuyêN NGàNH y DƯợC lầN THứ 27 TạI Hà NộI
Thời gian: Từ 02/12 đến 04/12/2021

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.

quy mô dự kiến: ~250 gian hàng.

ngành hàng trưng bày: Trang thiết bị y tế và thí nghiệm; Dược phẩm và máy móc chế biến 
dược phẩm; Nhãn khoa; Nha khoa; Bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện..

Nguồn: tradepro.vn

khí tự động hóa; vật liệu; thông 
tin, điện tử và viễn thông; sinh 
học; ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường và sử 
dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm 
năng lượng và sử dụng năng 
lượng mới.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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phóng thành công tên Lửa 
mang vệ tinh nanodragon  
của việt nam vào vũ trụ

Sau nhiều Lần bị trì hoãn, vệ tinh 
nanodragon đã được phóng thành 
công vào 7 giờ 55 phút 16 giây ngày 
09-11-2021 bằng tên Lửa epSiLon Số 5 của 
nhật bản. trong Lần phóng này, cùng 
với nanodragon còn có 8 vệ tinh Khác 
của nhật bản.

NanoDragon là vệ tinh 
dạng cubesat lớp nano, 
nặng 3,8kg với kích thước 
tiêu chuẩn 3U 

(100x100x340,5mm), được 
VNSC, Viện hàn lâm Khoa học 
và công nghệ Việt Nam phát 
triển.

Vệ tinh NanoDragon được 
phát triển với mục đích chứng 
minh có thể dùng công nghệ 
chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu 
tín hiệu nhận dạng tự động tàu 
thủy (Automatic Identification 
System - AIS) sử dụng cho mục 
đích tránh bị va chạm hoặc kết 
hợp dữ liệu để theo dõi, giám 
sát phương tiện trên biển.

Vệ tinh NanoDragon cũng 
được thiết kế để nhằm xác 
minh chất lượng của hệ thống 

điều khiển và xác định tư thế 
vệ tinh và một máy tính tiên tiến 
mới được phát triển riêng dành 
cho vệ tinh cỡ nhỏ. Vệ tinh 
NanoDragon dự kiến sẽ hoạt 
động ở quỹ đạo đồng bộ mặt 
trời ở độ cao khoảng 560km.

NanoDragon là vệ tinh 
được nghiên cứu, thiết kế, chế 
tạo 100% tại Việt Nam và là một 
sản phẩm nằm trong lộ trình 
phát triển vệ tinh nhỏ “Made in 
Vietnam” của VNSC nhằm thực 
hiện “Chiến lược phát triển và 
ứng dụng khoa học và công 
nghệ vũ trụ đến năm 2030” 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt vào ngày 4-2-2021.

Trước đó, vào năm 2013, vệ 
tinh siêu nhỏ PicoDragon (1kg) 
do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 

nghiên cứu, chế tạo cũng được 
phóng, hoạt động tương đối 
ổn định trong khoảng 3 tháng 
và liên tục phát tín hiệu quảng 
bá với bản tin “PicoDragon 
VietNam” đến các trạm mặt đất 
trên toàn thế giới.

Đến năm 2019, MicroDragon 
- một sản phẩm nằm trong hợp 
phần đào tạo vệ tinh cơ bản, 
thành phần của dự án «Phòng 
chống thiên tai và biến đổi khí 
hậu sử dụng vệ tinh quan sát 
Trái đất» được phát triển bởi 36 
học viên, là các cán bộ nghiên 
cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt 
Nam - cũng đã được phóng lên 
quỹ đạo thành công và đang 
hoạt động theo đúng mục tiêu 
đề ra.

Nguồn: tuoitre.vn

ThÔng Tin CÔng nghệ
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ThÔng Tin CÔng nghệ

NGHIêN Cứu, THIếT Kế, CHế TạO HỆ THốNG  
Dây CHuyềN THIếT BỊ Tự độNG sẢN xuấT mạ mầm 

làm THứC ăN CHO Bò Quy mÔ CÔNG NGHIỆp 

Hiện nay, với tốc độ đô thị 
hóa ngày càng tăng, 
nguồn đất đai dành cho 
trồng trọt lấy nguyên liệu 

làm thức ăn cho bò, gia súc 
ngày càng bị thu hẹp, do đó 
khó có thể chủ động được 
nguồn thức ăn cung cấp cho 
bò, cho gia súc nhất là nguồn 
thức ăn xanh trong mùa khô. 
Để khắc phục các hạn chế nêu 
trên, Viện nghiên cứu thiết kế 
chế tạo máy nông nghiệp đã 
triển khaiđề tài: “Nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạohệ thống dây 
chuyền thiết bị tự động sản 
xuất mạ mầm làm thức ăn cho 
bò quy mô công nghiệp”. 

Sau khi triển khai nghiên 
cứu, nhóm đề tài đã thiết kế, 
chế tạo được hệ thốngdây 
chuyền thiết bị “đồng bộ” trồng/
tạo thức ăn thô xanh (tạo mạ 
mầm) từnguyên liệu hạt ngũ 
cốc như ngô, lúa. Hệ thống dây 

chuyền thiết bị này được thực 
hiện tự động từ khâu ngâm hạt 
giống, cấp nước, tháo nước, rải 
hạt ẩm vào khay, chiếu sáng/
điều tiết ánh sáng, phun ẩm/tạo 
ẩm, thông gió, tháo liệu, vận 
chuyển,....toàn bộ quá trình 
được thực hiện tự động nhờ hệ 
thống điện điều khiển và điện-
khí nén. Trình tự và nguyên lý 
hoạt động của hệ thống dây 
chuyền thiết bị đồng bộ này 
được mô tả tóm lược như hình 
sau:

Kết cấu của hệ thống, dây 
chuyền thiết bị thỏa mãn yêu 
cầu về công nghệ và năng suất, 
cũng như đáp ứng về tính đồng 
bộ và tự động hóa trong quá 
trình vận hành (sản xuất);Qua 
khảo nghiệm đo đạc số liệu 
thực tế ở quy mô công nghiệp 
cho thấy đối với hạt lúa thường 
tỷ lệ nảy mầm đạt 97,4%; tổng 
chiều dài của sản phẩm khoảng 

137mm; đối với hạt ngô tỷ lệ 
nảy mầm đạt 98,7%; chiều dài 
mầm 155mm; đối với hạt lúa mì 
tỷ lệ nảy mầm đạt 98,2%; chiều 
dài mầm là 195,3mm, năng 
suất của hệ thống đạt 1,28-1,55 
tấn sản phẩm/ngày.Hệ thống 
dây chuyền này hoàn toàn có 
thể sử dụng để sản xuất được 
nhiều loại rau mầm phục vụ cho 
con người.

Kếtquả nghiên cứu mở ra 
định hướng mới cho ngành 
chăn nuôi gia súc nói chungvà 
chăn nuôi bò nói riêng, góp phần 
thúc đẩy ứng dụng công nghiệp 
4.0 trongsản xuất nông nghiệp, 
ngoài ra thúc đẩy phát triển nền 
nông nghiệp sản xuấtxanh, bền 
vững và tiết kiệm năng lượng.

Nguồn:Báo cáo kết 
quả nghiên cứu (mã số 

ĐTKHCN.104/19) tại Cục 
Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia.

 
Nguyên lý kết cấu và hoạt động của hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ trồng trồng/
tạo thức ăn thô xanh (tạo mạ mầm) từ nguyên liệu hạt ngũ cốc như ngô, lúa
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ThÔng Tin CÔng nghệ

H iện nay, để sấy, chế biến nông sản 
thường sử dụng đến nguồn năng lượng 
nhiệt và điện, thiết bị công nghệ sử dụng 
còn hạn chế, gây tiêu hao năng lượng, 

chưa mang lại hiệu suất cao. Để khắc phục 
những nhược điểm của các công nghệ/phương 
pháp sấy hiện có, giúp cho các cơ sở chế biến, 
sơ chế nông sản (sấy) đạt hiệu quả kinh tế cao 
do tận thu được các nguồn nhiên liệu dư thừa 
trong quá trình chế biến để chuyển đổi thành 
nguồn năng lượng nhiệt sạch sơ cấp. PGS.TS 
Nguyễn Đình Tùng cùng nhóm nghiên cứu tại 
Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông 
nghiệp (RIAM) đã thực hiện đề tài: “Hoàn thiện 
thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị sấy và 
sơ/chế biến nông sản quy mô công nghiệp”. 
Sau 2 năm nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài 
đã đạt được những kết quả như sau:

- Xây dựng/thiết lập sơ đồ công nghệ dây 
chuyền thiết bị sấy sơ chế biến sấy nông sản 
(ngô, sắn khúc) quy mô công nghiệp. Hoàn 
thiện thiết kế, chế tạo các thiết bị chính cải tiến 
trong dây chuyền sấy và sơ/chế biến nông sản 
(ngô, sắn khúc) quy mô công nghiệp đạt yêu 
cầu kỹ thuật về nâng cao công suất nhiệt cho lò 
đốt và hiệu quả quá trình sấy.

- Sản phẩm của dự án được lắp đặt, thử 
nghiệm thực tế tại cơ sở sản xuất cho thấy hệ 
thống dây chuyền hoạt động ổn định; năng suất 
thực tế tăng hơn so với năng suất thiết kế; Công 
suất nhiệt tăng được 55.9%; Tiêu hao nhiên liệu 
đốt 215-250,5, tiết kiệm 16,27-19,76% so với 
tính toán ban đầu; Hiệu suất nhiệt tạo ra được 
88% so với 55-80% tính toán ban đầu (tăng 
37,5% đến 9,1%).

So với các thiết bị tương đương trong và 
ngoài nước thì công nghệ sấy, chế biến ngô 
giống hiện đại của Viện nghiên cứu thiết kế chế 
tạo máy nông nghiệp (RIAM) có ưu điểm nổi trội 
là tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Từ khi được áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất, công trình nghiên cứu này đã được 
doanh nghiệp, người dân đánh giá rất cao. Viện 
nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp 
đã đămg ký Bằng độc quyền sáng chế cho sản 
phẩm.

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu (mã 
số SXTN.006/19) tại Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia.

hoàn thiện thiết Kế và chế tạo các  
hệ thống thiết bị Sấy và Sơ/chế biến 

nông Sản Quy mô công nghiệp
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xe BAy đầu TIêN 
được cấp phép an toàn  

ở nhật Bản
skyDrive cho biết giấy 

chứng nhận an toàn của 
họ được MLIT xác nhận 
đã đáp ứng các quy 

chuẩn an toàn về thiết kế, kết 
cấu, độ chắc chắn, hiệu 
suất,… SkyDrive cũng sẽ tiếp 
tục hợp tác với chính phủ và 
MLIT để phát triển những mẫu 
xe bay an toàn.

SkyDriveđã công bố mẫu 
xe bay đầu tiên vào năm 2018 
và thử nghiệm thành công 
chuyến bay đầu tiên vào năm 
2020. Phiên bản mới nhất của 
xe bay do hãng phát triển là 
SD-03 có 8 cánh quạt và đạt 
vận tốc tối đa 48km/h trong 
hành trình 10 phút. 

Việc cấp phép cho xe bay 
của SD-03 là lần đầu tiên 
Nhật Bản phê duyệt loại hình 
phương tiện giao thông này. 

mới đây, công ty Khởi nghiệp xe bay SKydrive đã thông báo 
được bộ đất đai, cơ Sở hạ tầng, giao thông và du Lịch nhật 
bản (mLit) cấp phép an toàn cho xe bay Sd-03 của hãng. mẫu 
xe này có thể được thương mại hoá rộng rãi vào năm 2025 
Khi được phép bay các chặng ngắn với vận tốc 48Km/h.

Mục tiêu của SkyDrice là 
sẽ ra mắt dịch vụ taxi bay ở 
Osaka từ năm 2025. Trước 
đó hãng sẽ dùng SD-03 cho 
các dịch vụ vận chuyển hàng 
hoá.

Nguồn: vnexpress.vn

Xe đạp chạy Bằng hydro đầu tiên  
trên thế giới

công ty thiết Kế Studiomom tạo ra mẫu xe 
đạp Lavo, một phương tiện cỡ nhỏ Sử dụng 
hydro để di chuyển đường dài thay cho bộ 
pin nặng.

được thiết kế để đưa con người tiến gần tới 
xã hội không khí thải trong bối cảnh xe đạp 
trở nên phổ biến ở những thành phố hay ùn 
tắc, xe đạp LAVO khắc phục một số nhược 

điểm thường gặp nhờ trang bị công nghệ lưu trữ 
hydro LAVO System.

LAVO System là hệ thống lưu trữ năng lượng 
hydro thương mại đầu tiên và duy nhất trên thế 
giới, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của 
dân cư và doanh nghiệp. Công nghệ dùng trên 
LAVO được phát triển bởi các nhà nghiên cứu 
hàng đầu ở Đại học New South Wales nhằm 
cung cấp giải pháp hoàn thiện, linh động và bền 
vững hơn những phương pháp lưu trữ năng 
lượng khác trên thị trường.

Xe đạp LAVO trang bị bình hydro nhỏ chỉ 
nặng 1,2 kg, thu thập hydro từ nước, cung cấp 

điện cho chiếc xe. Hệ thống độc quyền của 
công ty biến đổi điện từ pin mặt trời bằng thiết 
bị điện phân, sau đó tách nước thành hydro và 
oxy trước khi lưu trữ dài hạn. Chiếc xe sạc đầy 
trong 10 phút và có tầm hoạt động 150 km.

Ngoài bộ khung chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ, 
xe đạp LAVO còn có thiết kế dạng module, cho 
phép sửa chữa hoặc nâng cấp các bộ phận 
dễ dàng hơn. Chiếc xe phù hợp để di chuyển 
trong thành phố và dùng để chở hàng nhẹ. 
Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, mẫu xe này sẽ 
được bán ra trong năm nay.

Nguồn: vnexpress.vn
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Trong giai đoạn 2016-2021, 
các trung tâm đã chủ động 
dịch chuyển và tăng 
cường hỗ trợ cho doanh 

nghiệp trong hoạt động ứng 
dụng, đổi mới công nghệ, đóng 
góp tích cực vào phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, tạo 
được uy tín cho ngành KH&CN. 
Trong đó đã có một số kết quả 
nổi bật như sau:

Về làm chủ công nghệ, hệ 
thống trung tâm đã làm chủ gần 
400 công nghệ, tập trung ở một 
số lĩnh vực: Công nghệ sinh 
học, công nghệ thực phẩm, 
công nghệ thông tin, xử lý môi 
trường, bảo quản sản phẩm 
nông nghiệp, tiết kiệm năng 
lượng...

Về dịch vụ tư vấn, chuyển 
giao công nghệ, hỗ trợ triển khai 
công nghệ, đã có hơn 14.000 
hợp đồng tư vấn, chuyển giao 
công nghệ do các trung tâm 
thực hiện (trung bình 2.800 hợp 
đồng/năm) với tổng giá trị hợp 
đồng tư vấn, chuyển giao công 
nghệ khoảng 320 tỷ đồng, tăng 
trưởng 10-12%/năm. Lĩnh vực 
tư vấn chủ yếu là nông nghiệp, 

công nghệ thông tin, xử lý môi 
trường, an toàn bức xạ, năng 
lượng, kiểm nghiệm.

Về  triển khai nghiên cứu 
ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ, các trung tâm đã và 
đang thực hiện 1.030 nhiệm 
vụ KH&CN trong các lĩnh vực 
chủ yếu sau: Nông nghiệp, an 
toàn bức xạ, năng lượng, công 
nghệ sinh học, công nghệ thực 
phẩm, công nghệ thông tin, 
xử lý môi trường, vật liệu xây 
dựng, điều khiển tự động... đáp 
ứng yêu cầu ứng dụng, đổi mới 
công nghệ tại địa phương.

Điều đáng nói là, rất nhiều 
các nhiệm vụ Kh&Cn, tiến bộ 
kỹ thuật được các Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ Kh&Cn 
nghiên cứu, chuyển giao đã 
phát huy hiệu quả cao trong 
thực tiễn. Đặc biệt, trong năm 
2020 và 2021, các Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã 
chủ động hỗ trợ phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 tại địa 
phương thông qua các hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ. Những 
công nghệ, sản phẩm của 
Trung tâm đã đem lại hiệu quả 

thiết thực trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại 
các địa phương. Điển hình 
như, Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ Kh&Cn tỉnh nghệ 
an đã chuyển giao 03 buồng 
khử khuẩn (cho bệnh viện đa 
khoa nghệ an, Khu cách ly 
Khoa quân sự - Đại học Vinh 
và bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
nghệ an) và cung cấp được 
hơn 10.000 lít dung dịch 
anolyte cho công tác phòng 
trừ dịch bệnh Covid-19 tại 
tỉnh nghệ an. 

Trung tâm Ứng dụng và 
Thống kê KH&CN tỉnh Quảng 
Ninh cũng đã phối hợp với 
Trường cao đẳng Công 
nghiệp và xây dựng quảng 
ninh nghiên cứu sản xuất 
máy phun khử khuẩn phòng 
chống Covid-19. Đến nay 
Trung tâm đã sản xuất được 
100 máy phun khử khuẩn và 
tiến hành áp dụng khử khuẩn 
tại các bệnh viện, trường 
học, ubnd huyện của tỉnh 
quảng ninh...

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ 

cầu nối ứng dụng, chuyển giao 
các tiến bộ Khoa học  

và công nghệ vào Sản xuất
trong thời gian Qua, bộ 
Khoa học và công nghệ 
đã chỉ đạo tăng cường 
hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ 
tại các địa phương thông 
Qua hoạt động của các 
trung tâm ứng dụng tiến 
bộ Khoa học và công 
nghệ thuộc các Sở Khoa 
học và công nghệ, Qua đó 
đã đạt được những Kết 
Quả tích cực.
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Nano Covax là vaccine COVID-19 
do Công ty Nanogen của Việt 
Nam nghiên cứu, phát triển. 
Vaccineđang được thử nghiệm 

lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, bước 
đầu cho kết quả tích cực.

Hiện Nanogen đang phối hợp các 
cơ quan trong nước thúc đẩy quá trình 
thử nghiệm để có thể sớm tiến hành thủ 
tục xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 

Việt Nam.

Việc ký thỏa thuận bảo mật thông tin 
(NDA) sẽ là cơ sở để hai hai công ty tiến 
tới thảo luận sâu hơn về các nội dung 
hợp tác cụ thể liên quan đến sản xuất, 
phân phối vaccine Nano Covax quy mô 
lớn, khi các cơ quan chức năng cấp 
phép sử dụng khẩn cấp.

Nguồn: tuoitre.vn

Việt Nam ký kết 
chuyểN giao côNg Nghệ sảN xuất VacciNe 

cho ấN Độ

vừa Qua, ông yogendra veKaria, giám 
đốc điều hành công ty veKaria 
heaLthcare LLp của ấn độ và ông hồ 
nhân, tổng giám đốc công ty 
nanogen của việt nam đã Ký bản thỏa 
thuận bảo mật thông tin (nda) về việc 
chuyển giao công nghệ Sản xuất 
vaccine nano covax cho tập đoàn 
dược phẩm veKaria (ấn độ).



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

14 

Theo đó, để thiết lập một 
“chu trình đầy đủ”, RDIF 
sẽ chuyển giao công nghệ 
sản xuất vaccine cần thiết 

và hỗ trợ toàn diện cho các đối 
tác được lựa chọn, bao gồm 
các tài liệu, quy trình sản xuất, 
đào tạo nhân lực, vật liệu sinh 
học cần thiết đảm bảo vaccine 
đạt tiêu chuẩn như sản xuất tại 
Nga.

Tập đoàn Binnopharm hiện 
là nhà sản xuất dược phẩm lớn 
nhất, đồng thời là một trong 
những doanh nghiệp chủ lực 
sản xuất vaccine Sputnik V 
của Nga. Binnopharm là một 
trong những công ty lớn nhất 
trên thị trường dược phẩm 
Nga, được người dân Nga ưa 

chuộng và tin dùng với danh 
mục thuốc đa dạng. Trong 
khi đó, RDIF là quỹ tài sản có 
chủ quyền của Nga, đóng vai 
trò dẫn dắt trong việc hợp tác 
giữa các nhà đầu tư hàng đầu 
thế giới với các công ty hàng 
đầu của Nga. RDIF là đơn vị 
tài trợ chính cho chương trình 
nghiên cứu, và hợp tác sản 
xuất vaccine Sputnik V.

Đại dịch COVID-19 xuất 
hiện trên thế giới vào cuối 
tháng 12/2019 và đến nay vẫn 
tiếp tục diễn biến phức tạp với 
nhiều biến thể mới của virus 
SARS-CoV-2. Gần đây nhất, 
biến thể Omicron đã xuất hiện 
tại Nam Phi vào ngày 24/11, 
đã nhanh chóng bị phát hiện 

và lan rộng ra nhiều quốc gia. 
Chính vì vậy, “cái bắt tay” 
kịp thời giữa Tập đoàn T&T 
với đối tác Nga để sản xuất 
Sputnik V trong nước có ý 
nghĩa quan trọng trong việc 
hỗ trợ Việt Nam không chỉ chủ 
động nguồn cung vaccine, mà 
còn nhanh chóng chống lại 
những biến chủng mới liên tục 
của virus SARS-CoV-2. Việc 
hợp tác giữa những tập đoàn 
hàng đầu của hai quốc gia 
được đánh giá có vai trò quan 
trọng, nhằm thúc đẩy, tăng 
cường hợp tác và làm sâu sắc 
hơn nữa quan hệ trên tất cả 
các lĩnh vực trong đó có lĩnh 
vực y tế, dược phẩm.

Nguồn: Chinhphu.vn

công ty cổ phần tập đoàn t&t đã Ký Kết biên bản 
ghi nhớ với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang nga 
(rdiF) và tập đoàn binnopharm về việc chuyển 
giao công nghệ Sản xuất, thiết Lập mới một cơ Sở 
Sản xuất “chu trình đầy đủ” vaccine SputniK v.

Việt Nam NhậN chuyểN giao côNg Nghệ 
sảN xuất VacciNe sputNik V của Nga

Thị TRường CÔng nghệ
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hợp tác đào tạo, chuyểN giao côNg Nghệ 
chuyểN Đổi số

ngày 22/11, tại hà nội, bộ tài chính và tập 
đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội 
(vietteL) tổ chức Lễ Ký biên bản ghi nhớ về 
hợp tác chuyển đổi Số giữa bộ tài chính và 
tập đoàn vietteL giai đoạn 2021-2025.

việc ký hợp tác giữa hai bên nhằm 
mục đích tư vấn, thử nghiệm, đào 
tạo và chuyển giao các công nghệ, 
giải pháp, nền tảng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số do Tập đoàn 
Viettel nghiên cứu, phát triển, giúp nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều 
hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài 
chính theo định hướng chuyển đổi số và 
kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ 
thông tin của ngành Tài chính giai đoạn 
2021-2025.

Theo nội dung biên bản ký kết, Bộ Tài chính 
và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác trong tư vấn, 
thử nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số; lĩnh vực đào tạo và 
chuyển giao công nghệ. Trong đó, đáng lưu ý 
là Tập đoàn Viettel sẽ cung cấp các phương 
án chuẩn hóa tối ưu các hệ thống công nghệ 
thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong quản 
lý, vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin 
của ngành Tài chính. 

Nguồn: nhandan.vn
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Dây chuyềN sảN xuất khoai tây chiêN
1. Nguyên liệu: Tinh bột khoai tây, tinh bột ngô, bột sắn, bột mỳ vv.

2. Sản phẩm: Đồ ăn nhẹ dạng viên 2D, Giống như vít, vỏ, bánh xe và hình dạng ống, hình dạng 
3D như hình bánh mì, hình tam giác và hình con bọ

3. Công suất: 80-100kg / h, 250-300kg / h, 400-500kg / h

4. Lưu đồ: Trộn — Đùn —- Máy định hình hỗn hợp — sấy – Máy sấy – Máy tạo hương

5. Điện áp: Ba pha: 380V / 50Hz, Một pha: 220V / 50Hz, chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của 
khách hàng.

6. Vật liệu máy móc: Tất cả các máy được làm bằng không gỉ.

Đơn vị chào bán: 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chế Tạo Máy Thiên Phú

Địa chỉ : 30/7 Đại Lộ Bình Dương, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại : 0907666263

Email : congnghemaythienphu.jsc@gmail.com

Website : maythucphamthienphu.vn

01

02

03

 Công nghệ chào bán
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máy sấy mùN Dừa

Máy sấy mùn dừa độ ẩm cao hiệu quả là giải pháp sấy khô mùn dừa trong dây chuyền sản xuất 
mùn dừa xuất khẩu. Hệ thống sấy có thể sấy được độ ẩm từ 65% với thời gian nhanh chóng và hiệu 
suất cao.

Cấu tạo máy sấy mùn dừa bao gồm: Phễu nạp liệu mùn dừa; Vít tải cấp liệu hệ thống sấy mùn 
dừa; Thùng quay hạ ẩm sơ cấu; Vít tải trung gian; Quạt sấy sơ cấu; Lọc bụi quạt sấy sơ cấu; Vít tải 
hồi liệu; Thùng sấy hạ ẩm thứ cấp; Vít tải ra liệu; Quạt sấy thứ cấp; Xyclon lọc bụi; Đường ống gió 
nóng và gió thải;     Lò đốt cấp nhiệt; Tủ điện điều khiển hệ thống sấy.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam

Địa chỉ : 270-272 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0934547989

Fax : 0934547989

Email : info@kynghexanh.com

Website : kynghexanh.com

hệ siNh thái phầN mềm FmaN 
cho quảN lý traNg trại NôNg Nghiệp

Hệ sinh thái FMAN là nền tảng giải quyết các vấn đề:

- Quản lý trang trại bằng thiết bị

- Số hóa phổ biến và chia sẽ dữ liệu ngành nông nghiệp

- Giám sát thực hiện nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững

- Cải tiến cách bán hàng và hành vi bán hàng nông sản

Tầm nhìn FMAN là có dữ liệu vĩ mô theo 2 hướng kinh doanh: Sản phẩm nông sản phục vụ nội 
địa và sản phẩm dùng trong xuất khẩu.

 Hiệu quả:
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• Quản lý đơn giản, nhanh chóng với các giao diện nhập dễ sử dụng.

• Dữ liệu cần khai thác được Fman sắp xếp sẵn sàng, tự động

• FMAN luôn nâng cấp và hỗ trợ triển khai trong trường hợp bạn chỉ là người nông dân

Năng suất: 

• Thông tin chi tiết từng vụ, từng ao, giúp các trang trại đưa ra các quyết định kinh doanh

• Khả năng dự đoán và đề xuất các thông tin liên quan tới số lượng và chất lượng

• Giảm chi phí vận hành và tăng năng suất vụ mùa

Bền vững:

• Trao quyền cho nông dân thông qua hệ sinh thái FMAN bằng cách cung cấp thông tin và 
những vấn đề và nguồn lợi họ có được thông qua tư vấn và cảnh báo.

• Môi trường hệ sinh thái FMAN xuyên suốt giúp mang lại sự công bằng về kinh tế cho tất cả 
các thành viên cấu thành hệ sinh thái

 ƯU ĐIỂM CN/TB

• Giải quyết việc quản lý, quản trị đồng nhất

• Cải tiến quy trình nuôi trồng theo quy định riêng, bí mật riêng

• Tạo ra sản phẩm với một quy trình truy xuất nguồn gốc, một mã Qrcode được cấp

• Sử dụng và nhân rộng sản phẩm thiết bị có tính kết nối

• Bán hàng, sản phẩm nông sản với lợi nhuận cao nhất

Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Một thành viên FMAN

Địa chỉ : Tòa nhà SHTPIC, Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02583706411

Email : info@fman.asia

Website : fman.asia
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côNg Nghệ sảN xuất keo tảN Nhiệt  
ứNg DụNg gốm Và grapheNe

Thông tin chung:
Giai đoạn 1: Chế tạo Graphene từ ống nanocacbon

Giai đoạn 2: Chế tạo hệ keo tản nhiệt trên nền CNTs/Graphene

Giai đoạn 3: Đánh giá chất lượng sản phẩm

- Kiểm tra và đánh giá các thông số nhiệt của hệ keo như độ dẫn nhiệt, nhiệt trở tiếp xúc bằng 
phương pháp ASTM D5470

Mẫu dSa:
- Độ dẫn nhiệt: 1.62 W/mK

- Nhiệt trở tiếp xúc : 0.39 Cm2K/W

Mẫu dSa1:
- Độ dẫn nhiệt: > 2 W/mK

- Nhiệt trở tiếp xúc : < 1 Cm2K/W

Mẫu dSa2:
-Độ dẫn nhiệt: > 3 W/mK

-Nhiệt trở tiếp xúc : < 1 Cm2K/W

 ƯU ĐIỂM CN/TB

- Giải nhiệt nhanh

- Nhiệt độ giảm từ 3 đến 15 0C so với kem tản nhiệt thông thường

- Duy trì khả năng hoạt động của máy tính và đèn led

- Tuổi thọ keo lên đến 21000 giờ, sau khi khô keo còn 85% khối lượng

Đơn vị chào bán:
Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TP.HCM

Địa chỉ : Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao, quận 9, TP.HCM

Điện thoại : 028 37360889

Fax : 028 37360890

Email : contact@shtplabs.org

Website : www.shtplabs.org
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Dây chuyềN sảN xuất găNg tay y tế
Dây  chuyền  sản  xuất  găng  tay  y  tế  và  nitrile  là  sản  phẩm  do  đội  ngũ  kỹ  sư  và  chuyên  

gia  của  MEKONG thiết kế và chế tạo, có nhiều tính năng ưu việt hơn so với các dây chuyền nhập 
khẩu từ nước ngoài Malaysia và Đài Loan.

Toàn  bộ  khung  sườn  của  dây  chuyền  được  thiết  kế  và  chế  tạo  bởi  đội  ngũ  kỹ  sư  
lành  nghề,  thép  sử dụng chế tạo khung sườn là loại thép hộp vuông U, I, V chuyên dụng có độ 
bền, cứng cao chuyên dùng  trong  lĩnh  vực  chế  tạo  máy  móc  dây  chuyền.  khung  sườn  được  
chế  tạo  với  độ  chính  xác  cao,  vững  trãi  không  rung  lắc  trong  quá  trình  vận  hành  máy,  
đảm  bảo  không  ảnh  hưởng  đến  dòng  chảy  của mủ cao su trong quá trình nhúng găng tay.

Hệ thống gá khôn được làm bằng thép mạ kẻm hoặc inox, đảm bảo độ bền chắc và không có 
bụi bẩn tron quá trình vận hành

Quản lý gia công chế tạo bằng hệ thống  PDM (Quản lý dữ liệu- thông tin sản phẩm)

Thao tác vận hành, kiểm tra dễ dàng.

Các thông số của từng khâu, từng cụm được hiển thị về điều khiển trung tâm.Tự động điều 
khiển tất cả các công đoạn cấp liệu, nhiệt độ các bồn công nghệ, nhiệt độ các module sấy.

Đơn vị chào bán: 

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Mê Kông

Địa chỉ : E3, Biệt thự Thanh Uy, Đường 18, Kha Vạn Cân,.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại : 840822404445

Fax : +840837262687

Email : sales@mktech.com.vn

Website : mktech.com.vn
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Thị TRường CÔng nghệ

côNg Nghệ sảN xuất giấy cách ĐiệN
Qui trình công nghệ sản xuất tấm ép cách nhiệt:

* Đánh tơi thủy lực: Nồng độ đánh tơi bột giấy: 3 ÷5%; - Khối lượng bột giấy đánh tơi/bể thủy 
lực 1m3: 40kg khô tuyệt đối; - Nước sử dụng cho đánh tơi là nước loại 2 và nước trắng tuần hoàn.

* Tháp bột thô: Nồng độ bột giấy: 3,3 ÷ 3,5%.

* Nghiền bột : - Nồng độ nghiền bột giấy: 3,3 ÷ 3,5%.

- Áp lực nghiền: 70A; - Độ nghiền: 450SR.

* Xeo tấm: - Định lượng 1 lớp giấy: 60 g/m2; - Độ khô lớp giấy ướt: 16%

- Định lượng tấm ép: 1.250g/m2 ; - Nước sử dụng trong quá trình pha loãng là nước loại 2 và 
nước trắng tuần hoàn trong quá trình sản xuất.

- Tấm giấy sau khi hình thành được phơi khô tự nhiên.

* Cán/ép tạo sản phẩm

- Cán sơ bộ lần 1 tạo phẳng; - Cắt tấm theo kích thước yêu cầu.

- Cán tinh chỉnh đến khi đạt độ dày 1,0mm.

Đơn vị chào bán: 
Viện Công nghiệp Giấy và Xenlulô

Địa chỉ : Số 59 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 0438581072

Fax : 0438581070

Email : viengiayvietnam@gmail.com

Website : rippi.com.vn
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Thị TRường CÔng nghệ

côNg Nghệ tiệt trùNg bằNg Nhiệt Độ  
Và áp suất cao ứNg DụNg  

troNg bảo quảN thực phẩm
Retort là phương pháp chế biến sử dụng nhiệt và áp suất để khử trùng thực phẩm. Đây là một 

trong những phương pháp chế biến thực phẩm cần nấu chín bằng nhiệt được sử dụng phổ biến 
nhất và được các nhà sản xuất thực phẩm trên khắp thế giới ưa chuộng.

Quá trình Retort tiêu diệt được tất cả vi sinh vật, vô hiệu hóa bất kỳ hành động enzyme nào và 
đảm bảo tính ổn định của sản phẩm. Thời gian chế biến giảm đảm bảo rằng bất kỳ thực phẩm nào 
được đóng gói trong bao bì retort đều giữ được giá trị dinh dưỡng, hương vị, mùi thơm và hương 
vị tối đa tại thời điểm tiêu thụ. Các sản phẩm được chế biến trong bao bì retort được tìm thấy tươi 
hơn và có các thuộc tính kết cấu và hương vị tốt hơn như độ dai, độ cứng và độ cứng so với các 
sản phẩm đóng hộp thông thường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Thực phẩm hoặc đồ uống được nấu chín hoặc nấu chín một phần.
- Thực phẩm hoặc đồ uống được đóng gói và hàn nhiệt trong túi và khay chịu nhiệt.
- Các túi hoặc khay kín được đặt trong máy móc chế biến thực phẩm và đun nóng dưới áp 

suất bằng hơi nước hoặc nước nóng ở nhiệt độ lên tới 121oC hoặc 125oC trong 30 - 120 phút.
ƯU ĐIỂM CN/TB
Lợi ích của công nghệ tiệt trùng thực phẩm
- Không cần thêm chất bảo quản.
- Không cần bảo quản trong tủ lạnh.
- Hương vị và mùi thơm của thực phẩm đóng gói vẫn còn nguyên đến 18 tháng.
- Dễ cầm, dễ mở, dễ hâm nóng lại.
- Diện tích bề mặt lớn để xây dựng thương hiệu.
- Lượng vật liệu đóng gói nhỏ nhất cần thiết để đóng gói cùng một khối lượng sản phẩm.
- Giảm trọng lượng, không gian lưu trữ và chi phí hậu cần. 
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ Saya Pack
Địa chỉ : Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 094 500 1952

Email : thanhtrang.sayapack@gmail.com

Website : saya.com.vn
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Thị TRường CÔng nghệ

tìm kiếm côNg Nghệ thiết bị cho Nhà máy sảN xuất 
xoài sấy dẻo

* yêu cầu kỹ thuật
- Công nghệ thiết bị toàn diện từ công đoạn xử lý nước đầu vào, ủ chính, rửa, cắt miếng, tẩm 

gia vị đến sấy dẻo.

- Công suất đầu vào nguyên liệu 50 tấn/ngày, đầu ra 
sản phẩm sau sấy 4-5 tấn/ngày.

 * hình thức hợp tác
- Chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị sản 

xuất xoài sấy dẻo.

- Tư vấn, hướng dẫn vận hành.

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, 
liên hệ theo địa chỉ sau:

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-028-38221635    

Fax: 84-028-38291957     
     Email: info@techport.vn

tìm kiếm máy ép bùN khuNg bảN 
Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Sao Bắc Việt chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua Máy 

ép bùn khung bản model: REP-20.5 Số lượng: 01 Bộ. Các công ty có thể đáp ứng yêu cầu trên, báo 
giá qua địa chỉ sau:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Sao Bắc Việt

Địa chỉ: Số 10, ngõ 31, phố Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng

Điện thoại: Nguyễn Thị Dáng: 035.9897.996

Email: Dangjuly23@gmail.com

01

02

03  Công nghệ  tìm mua
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tìm kiếm côNg Nghệ sảN xuất tiêN tiếN 
 để cải thiệN hiệu suất piN Lithium-ioN

yêu cầu công nghệ:
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu suất pin Lithium-ion với 

các yêu cầu như sau:

\

- Sửa đổi hoặc nâng cao các quy trình sản xuất LIB hiện có, ví dụ: trộn, tráng, làm khô và làm 
đầy chất điện phân.

- Các cách tiếp cận mới đối với sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm pin lithium-ion.

- Công nghệ thân thiện với môi trường, ví dụ: loại bỏ dung môi, giảm tiêu thụ năng lượng, có 
thể tái chế, v.v.

Phương thức hợp tác: 

- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)

- Mua lại IP

- Cấp phép

- Khác

- Hợp tác R&D

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

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

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org
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tìm kiếm máy siêu âm xác địNh độ dày, mỏNg  
của cơm dừa sáp

Thị trường tiêu thụ của dừa sáp hiện tại chủ yếu là trong nước. Việc xuất khẩu dừa sáp sang 
các thị trường khó tính mua với giá cao còn gặp nhiều khó khăn. Do việc phân loại dừa sáp hiện 
tại còn mang tính chủ quan dựa vào kinh nghiệm của người phân loại, dẫn đến tính đồng nhất của 
sản phẩm chưa cao, khó khăn cho việc sản xuất sản phẩm với quy mô công nghiệp.

Vì thế, để có thể phát triển được chuổi giá trị dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh, ngoài việc xây dựng 
được vùng nguyên liệu lớn, chất lường thì rất cần có những thiết bị và công nghệ để hỗ trợ như 
máy siêu âm xác định độ dày, mỏng của cơm dừa sáp.

* yêu cầu kỹ thuật
- Máy siêu âm có khả năng xác định được độ dày, mỏng của cơm dừa sáp theo quy mô công 

nghiệp.

- Thiết bị kết nối được với máy tính trong quá trình siêu âm.

- Độ bềnh cao.- Sản phẩm sau khi qua máy siêu âm không bị biến đổi về chất lượng.

* hình thức hợp tác
Tư vấn, chuyển giao quy trình công nghệ và thiết bị siêu âm để xác định độ dày, mỏng của 

cơm dừa sáp.

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-028-38221635    Fax: 84-028-38291957    Email: info@techport.vn
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tìm kiếm các phươNg pháp chiết xuất  
proteiN thực Vật hiệu quả

yêu cầu công nghệ:
Công ty chúng tôi đang quan tâm đến các phương pháp chiết xuất protein từ thực vật với các 

yêu cầu sau:

- Hàm lượng chiết xuất protein cao hơn (> 50%)

- Cải thiện độ tinh khiết của protein

- Tăng cường chức năng của protein

- Phương pháp có nguồn gốc tự nhiên

- Chiết xuất protein từ nhiều loại thực vật khác nhau như:Ngũ cốc, ví dụ: lúa mạch, ngô, yến 
mạch, gạo, lúa mì, ngũ cốc; Các loại đậu, ví dụ: đậu, đậu, đậu lăng; Các loại hạt, các loại củ….

phương thức hợp tác:
- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)

- Mua lại IP

- Cấp phép

- Khác

- Hợp tác R&D

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

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

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org
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CỤC ThÔng Tin Khoa họC & CÔng nghệ quốC gia 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ÐT: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


