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Phát động ngày hội Khởi nghiệP 
đổi mới sáng tạo Quốc gia 2021

Ngày 16/9, Ngày hội Khởi Nghiệp đổi 
mới sáNg tạo Quốc gia tEchFEst Việt 
Nam 2021 đã chíNh thức được phát 
độNg Với chủ đề “đổi mới sáNg tạo-
KiếN tạo tươNg lai”.

tin tỨC & SỰ Kiện

Năm 2021, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy 
ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh và Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) chỉ đạo tổ chức Ngày hội 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Quốc gia.

Mục tiêu của TECHFEST 
là nâng cao vai trò của các giải 
pháp đổi mới sáng tạo từ các 
doanh nghiệp khởi nghiệp trong 
đại dịch COVID-19 nỗ lực góp 
phần phục hồi nền kinh tế; thu 
hút nguồn lực chuyên gia, trí 
thức, doanh nhân trong và ngoài 
nước.

Phối hợp giữa trực tiếp và 
trực tuyến, ứng dụng những công 

nghệ mới nhất, TECHFEST 
Việt Nam 2021 được thiết kế 
gồm chuỗi hoạt động của hơn 
50 hội nghị, hội thảo, kết nối 
đầu tư, cuộc thi, tập huấn của 
16 làng công nghệ trải dài từ 
tháng 9 đến tháng 12/2021, 
cùng với nhóm hoạt động đồng 
hành như đào tạo, tập huấn, 
chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp được tổ chức hàng 
tháng…

Một trong những điểm mới 
của TECHFEST Việt Nam 
2021 là thí điểm triển khai mô 
hình đổi mới sáng tạo “mở” 
với sự dẫn dắt của mạng lưới 
chuyên gia, cố vấn tình nguyện 
của các làng công nghệ. Bên 
cạnh đó, TECHFEST 2021 có 

thêm làng công nghệ mới theo 
những lĩnh vực như: An toàn 
không gian mạng; thách thức 
và sáng tạo xã hội; công nghệ 
giải trí và truyền thông; công 
nghệ logistic và các nền tảng 
và hạ tầng công nghệ; sáng 
chế và doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo…

Các doanh nghiệp tham dự 
có cơ hội nhận được các giải 
thưởng tài chính hấp dẫn và 
các gói hỗ trợ với tổng trị giá 
lên đến 500.000 USD, có cơ 
hội tiếp xúc với hơn 50 quỹ và 
nhà đầu tư trong nước quốc tế 
xuyên suốt các vòng thi.

Nguồn: Techfest.vn



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

4 

tin tỨC & SỰ Kiện

HộI THẢO “THúC đẩy CHuyểN GIAO KếT quẢ 
NGHIêN Cứu TRONG BốI CẢNH CHuyểN đổI số 

và đạI dỊCH COvId-19”

Hội thảo nằm trong chuỗi 
các sự kiện hướng đến 
Diễn đàn Trí thức trẻ 
Việt Nam toàn cầu lần 

thứ IV, năm 2021 do Trung 
ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh phối hợp với 
Mạng lưới tri thức trẻ Việt 
Nam toàn cầu (Global VYSA) 
tổ chức.

Tại Hội thảo, các diễn giả 
đến từ Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN), Học viện 
Quân y, Trung tâm Không 
gian mạng Viettel, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam, Đại 
học Monash (Úc), Công ty 
Luật Vũ Gia… đã cung cấp 
thông tin liên quan đến: Bản 
đồ công nghệ: Định hướng và 
kết nối mạng lưới trong hoạt 
động nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ; 
Giải pháp công nghệ cho 
xét nghiệm diện rộng sàng 
lọc Covid-19 – chìa khóa để 
sống chung với virus an toàn; 
Pin oxy hóa - khử Vanadium: 
Từ phòng thí nghiệm đến sứ 
mệnh lưu trữ, ổn định hóa 
năng lượng tái tạo; Ứng dụng 
công nghệ cao trong bào chế 
dược liệu và thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ; Xây dựng nền 
tảng AI cho cộng đồng Việt 
Nam và các ứng dụng cho 
phòng chống Covid-19; Khung 
khổ pháp lý hỗ trợ chuyển giao 
kết quả nghiên cứu KH&CN 
trong bối cảnh chuyển đổi số; 
Nguồn lực hỗ trợ tài chính 

Ngày 18/9/2021 đã diễN ra hội thảo trực tuyếN “thúc đẩy 
chuyểN giao Kết Quả NghiêN cứu Khoa học troNg côNg cuộc 
chuyểN đổi số Và ứNg phó Với đại dịch coVid-19”.

cho tổ chức, doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ trong bối cảnh 
chuyển đổi số và ứng phó với 
đại dịch Covid-19.

Đây là diễn đàn giúp các nhà 
khoa học trẻ Việt Nam đến từ các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế cũng như đại diện của 
các cơ quan quản lý KH&CN tại 
Việt Nam trao đổi về xu thế phát 
triển và vòng đời của các công 
nghệ thông qua bản đồ công 
nghệ. Từ đó chuyển giao, ứng 
dụng và phát triển các nghiên 
cứu KH&CN. Bên cạnh đó, hội 
thảo cũng cung cấp những góc 
nhìn đa chiều, đề xuất các giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc về 
khung khổ pháp lý và các nguồn 

lực tài chính cần thiết hỗ trợ 
chuyển giao, đổi mới công nghệ.

Được biết, Diễn đàn Trí 
thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 
thứ IV có chủ đề “Phát huy trí 
thức trẻ Việt Nam trong công 
cuộc chuyển đổi số quốc gia”. 
Dự kiến, phiên chính thức sẽ tổ 
chức tại tỉnh Bình Định từ ngày 
22 đến ngày 24/11/2021 dưới 
hình thức trực tiếp kết hợp với 
trực tuyến. Trong khuôn khổ 
Diễn đàn, Đoàn Thanh niên Bộ 
KH&CN sẽ chủ trì tổ chức một 
số hội thảo với các chủ đề trong 
lĩnh vực KH&CN, sở hữu trí tuệ 
và đổi mới sáng tạo.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN
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ĐiểM tin Kh&Cn

mạNg lưới tisc Và ip-huB: 
thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ trong các  

viện nghiên cứu, trường đại học 
Mạng lưới TISC: được 

thành lập trên cơ sở Dự án TISC 
(Technology and Innovation 
Support Centers - các Trung 
tâm hỗ trợ công nghệ và đổi 
mới sáng tạo) do Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) khởi 
xướng trên phạm vi toàn cầu. 
Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ 
trợ việc tiếp cận với thông tin 
khoa học công nghệ, thông tin 
sáng chế chất lượng cao và các 
dịch vụ liên quan; trợ giúp trong 
việc tra cứu thông tin sáng 
chế; đào tạo tra cứu thông tin 
sở hữu công nghiệp; thực hiện 
dịch vụ tra cứu theo yêu cầu; 
cung cấp thông tin phục vụ theo 
dõi tình trạng kỹ thuật và cạnh 
tranh, pháp luật về sở hữu trí 
tuệ, quản lý và thương mại hóa 
công nghệ (ở mức cơ bản). 

Mạng lưới IP-HUB: được 
thành lập trên cơ sở Dự án EIE 
(Enabling IP Environment - Môi 
trường Sở hữu trí tuệ kiến tạo) 
là dự án tiếp theo của Dự án 
TISC nhằm tăng cường năng 
lực cho mạng lưới TISC nêu 
trên. Mục tiêu của dự án EIE 
là hình thành đội ngũ chuyên 
nghiệp về sở hữu trí tuệ của 
các viện/trường để nâng cấp 
hoạt động nghiên cứu sáng tạo, 
đăng ký sáng chế và đặc biệt 
là chuyển giao công nghệ, giúp 
nâng cao số lượng, chất lượng 
và giá trị thương mại của sáng 
chế, thúc đẩy khai thác thông 
tin sáng chế để tránh trùng lặp 
trong nghiên cứu. 

Mục tiêu của Mạng lưới

Mục tiêu tổng quát của hai 
Mạng lưới này là hỗ trợ việc tiếp 
cận với thông tin khoa học công 
nghệ, thông tin sáng chế chất 
lượng cao và các dịch vụ liên 
quan; đào tạo đội ngũ chuyên 
nghiệp về sở hữu trí tuệ trong 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp; khai thác 
tiềm năng đổi mới sáng tạo 
và xác lập, bảo vệ và quản lý 
quyền sở hữu trí tuệ, giúp gia 
tăng số lượng đơn đăng ký sở 
hữu công nghiệp nói chung, 
đơn đăng ký sáng chế nói riêng 
của chủ đơn Việt Nam, đặc biệt 
là từ các trường đại học, viện 
nghiên cứu; gắn hoạt động 
nghiên cứu-triển khai của các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
với doanh nghiệp; đưa sở hữu 
trí tuệ trở thành động lực phát 
triển kinh tế-xã hội. 

Trong giai đoạn sắp tới, Cục 
Sở hữu trí tuệ sẽ tập trung vào 
các hoạt động phát triển mạng 

lưới bao gồm ít nhất 50 Trung 
tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển 
giao công nghệ trong các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp; đào tạo giai 
đoạn cơ bản và chuyên sâu cho 
đội ngũ chuyên nghiệp về sở 
hữu trí tuệ trong các trường đại 
học, viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp; phấn đấu để lượng đơn 
đăng ký sáng chế của chủ đơn 
Việt Nam đạt mức tăng trưởng 
hằng năm theo kỳ vọng.

Các viện nghiên cứu và 
trường đại học cần tìm hiểu 
thông tin, đề nghị liên hệ với:

Trung tâm Thông tin sở hữu 
công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ,

Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội, 

Email: phongthongtin@
ipvietnam.gov.vn.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ
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Thực hiện nhiệm vụ của 
Thủ tướng Chính phủ 
giao, Bộ KH&CN đã chủ 
trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xây dựng dự 
thảo Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021 
– 2030. 

Từ cuối năm 2020, các tổ 
chức xây dựng Chiến lược đã 
nhanh chóng được thành lập 
gồm: Ban Soạn thảo Chiến 
lược (đứng đầu là đồng chí 
Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ), Tổ Biên tập (đứng đầu 
là đồng chí Bùi Thế Duy - Ủy 
viên dự khuyết BCH Trung 

ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN) và Thường trực Tổ 
Biên tập cùng với các chuyên 
gia, các nhà khoa học và nhà 
quản lý.

Tại Phiên họp của ban 
soạn thảo Chiến lược phát 
triển KH,CN&ĐMST giai đoạn 
2021 – 2030, Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt đã nhấn mạnh vai 
trò, vị trí của KH,CN&ĐMST đối 
với phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển đất nước. Trong đó 
các nội dung về KH,CN&ĐMST 
được đề cập một cách hệ 
thống, đồng bộ, xuyên suốt. 
KH,CN&ĐMST được khẳng 
định là một nội dung đột phá 
chiến lược để tạo bứt phá về 

năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, đặc biệt trước bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và kinh tế số đã 
trở thành một trong những xu 
hướng phát triển chủ yếu của 
thời đại, nhằm đạt mục tiêu đến 
năm 2030 nước ta trở thành 
nước đang phát triển có công 
nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao và đến năm 2045 
trở thành nước phát triển, thu 
nhập cao.

Theo Bộ trưởng, việc xây 
dựng Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-
2030 là một bước cụ thể hoá 
các nội dung về KH,CN&ĐMST 

Chiến lượC phát triển khoa họC, Công nghệ  
và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030: 

XáC đỊNH Rõ CáC đỊNH HƯớNG độT pHá

Xây dựNg chiếN lược phát triểN Khoa học, côNg Nghệ 
Và đổi mới sáNg tạo (Kh,cN&đmst) giai đoạN 2021-2030 
là Nhiệm Vụ QuaN trọNg KhôNg chỉ của riêNg NgàNh 
Kh&cN mà còN là của tất cả các NgàNh, các cấp. 

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban Soạn thảo Chiến lược 
phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát biểu tại Phiên họp
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được đề cập trong các chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà 
nước và được nhấn mạnh 
trong Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

Ông Hoàng Minh - Giám 
đốc Học viện KH,CN&ĐMST, 
Tổ phó Tổ Biên tập cho 
biết, Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-
2030 được xây dựng dựa trên 
nguyên tắc quán triệt các quan 
điểm, chủ trương, đường lối 
phát triển KH,CN&ĐMST của 
Đảng và Nhà nước đã được 
ban hành; đặc biệt bám sát 
và cụ thể hóa các nội hàm về 
KH,CN&ĐMST trong Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021 - 2030; kế thừa 
có chọn lọc các nội dung của 
Chiến lược phát triển KH&CN 
2011 - 2020 và bổ sung những 
nội dung mới phù hợp với tình 
hình hiện nay cũng như yêu 
cầu phát triển đất nước trong 
bối cảnh mới; xác định rõ các 
định hướng đột phá để dẫn dắt 
toàn ngành KH&CN phát triển 
vượt bậc trong giai đoạn 10 
năm tới nhằm hiện thực hóa 
vai trò đột phá chiến lược của 
KH,CN&ĐMST trong phát triển 
đất nước. Đồng thời, Chiến 
lược phải đảm bảo tính khoa 
học trên cơ sở các phương 
pháp phù hợp, nguồn cơ sở dữ 

liệu khách quan, tin cậy, cập 
nhật và tham khảo kinh nghiệm 
quốc tế; đảm bảo sự đồng 
thuận thông qua sự tham gia 
của các bộ, ngành, địa phương, 
viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp,… vào xây 
dựng Chiến lược; đảm bảo tính 
khả thi, sự đồng bộ, thống nhất 
giữa các quan điểm, mục tiêu, 
định hướng nhiệm vụ và giải 
pháp phát triển KH,CN&ĐMST 
và chú trọng khâu tổ chức thực 
hiện.

Một số vấn đề chính trong 
Chiến lược được thể hiện đậm 
nét. Cụ thể, Chiến lược khẳng 
định vai trò của KH,CN&ĐMST 
như một đột phá chiến lược, 
là động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế. Phát triển mạnh 
mẽ KH,CN&ĐMST để tạo bứt 
phá về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh để 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh 
và bền vững. Chiến lược bổ 
sung nội hàm về ĐMST là cầu 
nối đưa KH&CN vào phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, trong 
đó doanh nghiệp giữ vai trò 
trung tâm. Thúc đẩy năng lực 
hấp thụ, làm chủ và lan toả 
công nghệ của doanh nghiệp 
bên cạnh việc theo đuổi đổi 
mới công nghệ, phát triển công 
nghệ mới và mở rộng đường 
biên công nghệ. Cùng với đó, 

tập trung xây dựng thể chế, 
cơ chế, chính sách đặc thù 
vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ; chú 
trọng tháo gỡ các rào cản về hệ 
thống luật pháp và chính sách 
kinh tế, tài chính đối với hoạt 
động KH,CN&ĐMST; cho phép 
thực hiện cơ chế thử nghiệm 
chính sách mới, chấp nhận rủi 
ro trong việc triển khai và ứng 
dụng công nghệ mới, ĐMST, 
mô hình kinh doanh mới.

Đồng thời, thúc đẩy xã hội 
hoá các nguồn đầu tư cho 
KH,CN&ĐMST, đặc biệt từ 
doanh nghiệp; phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống ĐMST quốc gia, 
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, 
lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm; gắn kết chặt chẽ khoa 
học xã hội và nhân văn với 
khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và công nghệ trong 
quá trình triển khai các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội; 
Chiến lược cũng xác định rõ 
các chỉ tiêu, chương trình hành 
động để ứng dụng và phát 
triển KH,CN&ĐMST trong mọi 
mặt hoạt động ở các cấp, các 
ngành, các địa phương.

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ
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Hội đồng chuyên gia Chương trình “Tìm 
kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng 
tạo ứng phó dịch COVID-19 tại TP HCM năm 
2021” (HIS-COVID 2021) đã thẩm định và 
lựa chọn 10 giải pháp suất xắc nhất - tất cả 
đều đang ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm 
hoặc đã triển khai trong thực tế và sẵn sàng 
chuyển giao.

Bản đồ Covidmaps giúp người dân tiếp cận nhanh với thông tin 
về dịch bệnh.

Trong đó có các dự án nổi bật như giải 
pháp của CyHome, giúp các cơ quan 
quản lý F0, F1 cách ly tại nhà, tiện lợi 

cho người dùng khi dễ dàng nhập các dữ liệu 
sinh tồn, giúp các đơn vị phân tích, sắp xếp lịch 
lấy mẫu nhanh chóng hơn…; Giải pháp “Bản 
đồ Covidmaps” đã triển khai ở Đà Nẵng và một 
số tỉnh thành khác, giúp người dân tiếp cận 
nhanh với thông tin về tình hình dịch bệnh, tích 
hợp nhiều loại bản đồ (tiêm phòng, luồng xanh, 
SOS, địa điểm mua hàng thiết yếu…).

Ứng dụng COVIDPASS.VN với nền tảng 
công nghệ Blockchain giúp người dân đăng ký 
xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mà không phải 
tiếp xúc hồ sơ giấy, nhận kết quả trực tuyến 
từ bệnh viện một cách nhanh chóng thuận lợi. 
Ứng dụng này đã được triển khai tại bệnh viện 
Nguyễn Tri Phương (TPHCM) và nhận được 
nhiều phản hồi tích cực. Hay ứng dụng phác 
đồ đông y xử lý sớm COVID-19, giải quyết các 
triệu chứng nhẹ vừa mới xuất hiện ở những 
người đang nghi ngờ hoặc đã nhiễm virus 
SARs-CoV-2, giúp làm sạch virus trú ẩn trên 
niêm mạc và các hốc khoang mũi hầu họng, 

nhờ đó, bệnh nhân nhẹ sớm khỏi bệnh, trở về 
âm tính.

Top 10 các dự án sẽ được Sở KH&CN 
TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) kết nối với các sở, 
ban ngành của TP.HCM, quận huyện, hiệp hội 
doanh nghiệp để hỗ trợ triển khai rộng rãi hơn 
vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chương trình HIS-COVID 2021 được Sở 
KH&CN TP.HCM triển khai từ cuối tháng 7/2021 
và đã nhận được gần 100 ý tưởng tham gia.

10 dự án được vinh danh trong danh sách 
Top 10 HIS-COVID 2021 gồm:

• Dự án 1: WeShare.asia. Tác giả: Trần 
Như Trí

• Dự án 2: Giải pháp quản lý đô thị 
CyHome. Tác giả: Phạm Hùng Phong

• Dự án 3: Sàng lọc vi khuẩn đường ruột 
kháng kháng sinh carbapenem. Tác giả: Trần 
Chí Thành

• Dự án 4: Bản đồ Covidmaps hỗ trợ 
phòng chóng dịch bệnh COVID-19. Tác giả: Lê 
Yên Thanh

• Dự án 5: COVIDPASS.VN - Chứng 
nhận số xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng 
công nghệ Blockchain. Tác giả: Đỗ Văn Long

• Dự án 6: Công nghệ nano và tinh chế 
hoạt chất từ dược liệu ứng dụng trong các sản 
phẩm phòng chống SARS-COV-2. Tác giả: 
Lưu Xuân Cường

• Dự án 7: Ứng dụng phác đồ Đông y xử 
trí sớm Covid-19. Tác giả: Lê Minh Luật

• Dự án 8: Tủ sát khuẩn tự động đa năng 
PPS - TSK01. Tác giả: Nguyễn Văn Hải

• Dự án 9: Giải pháp kiểm soát covid qua 
nước thải bảo vệ vùng xanh, nhà máy sản xuất 
sử dụng hố ga Thuận Thiên và dụng cụ xét 
nghiệm cầm tay. Tác giả: Phan Minh Trí

• Dự án 10: T-Check: Thiết bị khai báo 
y tế và kiểm soát ra vào. Tác giả: Hoàng Minh 
Thắng

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

ĐiểM tin Kh&Cn

toP 10 giải PháP Sáng tạo Ứng Phó dịCh CoVid-19
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hà nội: Ứng dỤng CÔng nghệ tiết KiệM 50% thời gian Lấy Mẫu, 
trả Kết quả xét nghiệM

Triển khai nền tảng hỗ 
trợ lấy mẫu và trả kết quả xét 
nghiệm theo hình thức điện 
tử trực tuyến, giúp tiết kiệm 
được 50%, so với thời gian 
thực hiện bằng phương pháp 
thủ công trước đây. 

Ngày 15/9, Sở Y tế Hà Nội 
đã ra công văn 14571/SYT-
KHTC chỉ đạo Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật, Trung tâm Y 
tế các quận, huyện, thị xã… 
về việc triển khai nền tảng hỗ 
trợ lấy mẫu và trả kết quả xét 
nghiệm theo hình thức điện tử 
trực tuyến của Trung tâm Công 
nghệ Phòng, chống COVID-19 
Quốc gia trong việc triển khai lấy 
mẫu xét nghiệm trên toàn thành 
phố. Trước đó, Hà Nội đã triển 
khai nền tảng này tại 10 quận, 
huyện. Theo ông Nguyễn Thanh 
Liêm, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông Hà Nội, áp 
dụng hệ thống công nghệ phòng 
chống dịch giúp tiết kiệm thời 
gian lấy mẫu và có dữ liệu chính 
xác hơn. Các thao tác thực hiện 
cũng được giảm thiểu tối đa 
cho kỹ thuật viên lấy mẫu. Bên 
cạnh đó, dữ liệu ngay lập tức 
được đưa lên hệ thống, nên có 

thể thống kê nhanh chóng, kịp 
thời, đáp ứng được nhu cầu cần 
thông tin liên tục để có những 
chiến lược dập dịch phù hợp 
cho thành phố.

Với việc ứng dụng nền tảng 
công nghệ quản lý xét nghiệm, 
người dân tham gia lấy mẫu sẽ 
cài đặt ứng dụng Bluezone và 
khai báo y tế để được cấp một 
mã QR cá nhân trên điện thoại, 
đến khi lấy mẫu chỉ việc xuất 
trình mã QR cá nhân của mình 
cho nhân viên y tế. Nhân viên y 
tế sẽ dùng máy quét hoặc điện 
thoại có cài ứng dụng nền tảng 
truy vết quét mã barcode trên 
ống nghiệm, sau đó quét mã 
QR cá nhân của người dân để 
ghép người cần lấy mẫu với ống 
nghiệm. Trường hợp lấy mẫu 
gộp, nhân viên y tế sẽ tiếp tục 
quét mã QR của những người 
trong nhóm rồi lẫy mẫu của 
cả nhóm đưa vào ống nghiệm 
là xong quy trình lấy mẫu. 
Trong trường hợp không có 
smartphone, người dân có thể 
điền vào giấy khai báo y tế được 
phát khi đến lấy mẫu, cán bộ y 
tế sẽ nhập liệu trực tiếp ngay 
lên nền tảng trong quá trình lấy 

mẫu. Người dân sẽ nhận kết 
quả xét nghiệm ngay trên ứng 
dụng Bluezone, tránh được tụ 
tập đông người.

Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu 
và trả kết quả xét nghiệm theo 
hình thức điện tử trực tuyến 
đang được triển khai tại các 
địa phương như: Hà Nội, Bà 
Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bình 
Dương, Bình Phước, Đồng Nai, 
Đồng Tháp, Hà Giang, Lào Cai, 
Phú Yên, Sóc Trăng, Tây Ninh, 
Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long và 
nhiều địa phương khác cũng 
đang trong quá trình tập huấn 
để triển khai.

Nguồn: 
sangtaotrevietnam.vn
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nhà Khoa họC Việt Chế tạo ‘Mắt thÔng Minh’ Phòng CoVid-19

Hệ thống kiểm soát y tế thông minh CLi-SmartEyes được lắp đặt tại chợ Hàng Da Hà Nội

Mắt thông minh - CLi 
SmartEyes sẽ giúp tự động 
kiểm soát tại các điểm công 
cộng, phát hiện người bị sốt, 
lịch sử dịch tễ thay người 
đứng chốt.

Thiết bị do PGS.TS Phạm 
Hồng Quang, Trung tâm 
Tin học và Tính toán, 

Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam và cộng 
sự nghiên cứu chế tạo. Qua 
nhiều lần thử nghiệm, nâng 
cấp, đến giữa tháng 8, sản 
phẩm hoàn thiện đưa vào ứng 
dụng.

CLi-SmarEyes được thiết 
kế nhỏ gọn, bên trong tích hợp 
một máy tính nhúng gắn liền 
camera, cảm biến đo nhiệt độ 
hồng ngoại, phần mềm nhận 
dạng khuôn mặt và QR code. 
Mặt ngoài là màn hình hiển thị 
và còi chip thông báo kết quả 
kiểm tra y tế.

Thiết bị có thể gắn ở cửa 
ra vào các cơ quan nhà nước, 
doanh nghiệp, khu công 
nghiệp, bệnh viện, trường học, 
bến tàu xe, khu chung cư... để 
kiểm soát thông tin dịch tễ của 
người ra vào.

Để kiểm tra, người dùng 
cần thực hiện 5 bước. Bước 
1: đứng trước thiết bị, giơ tay 
gần cảm biến để khởi động 
thiết bị. Bước 2: dùng ứng 
dụng Bluezone hoặc NCOVI 
trên điện thoại để quét mã QR 
địa điểm trên thiết bị. Bước 3: 
dí trán cách cảm biến nhiệt độ 
ở khoảng cách 4 cm. Bước 4: 
Để mặt cách camera 30 cm để 
thiết bị chụp hình. Bước 5: hiển 
thị kết quả trên màn hình.

PGS Quang cho biết, dữ 
liệu thiết bị thu được sẽ kết nối 
trực tiếp đến cổng thông tin của 
Bộ Y tế qr.tokhaiyte.vn. Người 
không đủ điều kiện qua cửa, 
sẽ có chuông báo, màn hình sẽ 
báo lý do (sốt, cấp độ nguy cơ 
dịch cao...).

CLi-SmartEyes cũng ứng 
dụng công nghệ AI nhận diện 
khuôn mặt nhằm phát hiện các 
trường hợp không trung thực 
sử dụng QR code của người 
khác để lưu thông. Thiết bị còn 
gắn thêm cảm biến đo nồng độ 
oxy trong máu. Để kiểm tra, chỉ 
cần đặt ngón tay lên cảm biến 
trên thiết bị vài chục giây. Các 
dữ liệu về nhịp tim, nhịp thở, 
lượng SPo2 được hiển thị và 
hệ thống tự động cảnh báo 

bằng âm thanh và ghi chú trên 
màn hình nếu có khả năng bị 
ốm, khuyến cáo người dân đến 
cơ sở tham khám y tế gần nhất.

Thiết bị cũng được thiết kế 
tích hợp modul đọc token điện 
tử không tiếp xúc chứa mã QR 
code để giảm thiểu thời gian 
kiểm soát ra vào ở nhưng nơi 
có lưu lượng truy cập lớn.

PGS Hồng Quang cho biết: 
do sản xuất trong nước, tự chủ 
công nghệ nên giá rẻ hơn so 
với sản phẩm nhập ngoại. Tùy 
vào thiết kế từng tính năng, sản 
phẩm có giá khác nhau, nhưng 
không quá 5 triệu đồng/thiết 
bị. Hiện hệ thống đã được lắp 
đặt tại sảnh chính nhà A1-Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và cổng UBND 
phường Cửa Đông

Vấn đề duy nhất đối với QR 
code là tính không bảo mật. 
Việc đo nhiệt độ bằng hồng 
ngoại, độ chính xác phụ thuộc 
vào khoảng cách, mức độ nhiễu 
nhiệt nền và môi trường xung 
quanh. Nếu gỡ được mọi điểm 
mù thì chắc chắn hệ thống này 
có khả năng triển khai rộng rãi.

Nguồn: vnexpress.net

ĐiểM tin Kh&Cn
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quán quân CuộC thi “aiot deVeLoPer innoWorKS 2021”

Với ý tưởng sử dụng công nghệ sáng 
tạo giúp quy trình đăng ký khám chữa 
bệnh, cấp cứu của người dân được tiện 
lợi, nhanh chóng, an toàn hơn mà không 
cần tiếp xúc trực tiếp, dự án “Nền tảng 
phòng xếp hàng ảo cho bệnh viện” của 
đội QQUEUE đã xuất sắc giành ngôi vị cao 
nhất tại cuộc thi phát triển ứng dụng “AIoT 
Developer InnoWorks 2021”.

Đây là cuộc thi do Cục Công tác phía 
nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và 
Tập đoàn Advantech Việt Nam phối hợp tổ 
chức dưới hình thức trực tuyến.

Đưa ra được nhiều giải pháp công nghệ 
sáng tạo, thiết thực, nền tảng do 4 sinh viên 
đội QQUEUE được ban giám khảo đánh giá 
cao vì giải quyết được các bất cập trong việc 
đăng ký khám chữa bệnh hiện nay tại nhiều 

nơi như thời gian chờ quá lâu, tập trung quá 
nhiều bệnh nhân tại một thời điểm…

Diễn ra từ đầu năm đến nay, cuộc thi phát 
triển ứng dụng “AIoT Developer InnoWorks 
2021” đã thu hút sự tham gia của đông đảo 
sinh viên. Từ hàng trăm ý tưởng được gửi về, 
ban giám khảo đã chọn ra 10 dự án khả thi 
nhất vào tranh tài ở vòng bán kết và chọn 5 
đội sáng giá nhất bước vào vòng chung kết.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục 
trưởng phụ trách Cục công tác phía nam, 
Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định, các 
ý tưởng của sinh viên tham dự cuộc thi năm 
nay đã mang hơi thở cuộc sống thời đại. 
Nhiều ý tưởng chạm đến những vấn đề rất 
nóng thực tế trước mắt ví dụ như những giải 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 hay các 
bạn đã quan tâm đến vấn đề ách tắc giao 
thông tại TP.Hồ Chí Minh… Đây là một trong 
những ý nghĩa to lớn của cuộc thi. 

Nguồn: congnghevadoisong.vn

Vòng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2021.

ĐiểM tin Kh&Cn
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 TRIểN lãm máy móC, THIếT BỊ, NGuyêN pHụ lIỆu dỆT mAy 2021
thời gian: 24/11 đến 27/11/2021

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: Khoảng 800 gian hàng.

ngành hàng trưng bày: Máy móc và phụ kiện dệt may; Máy móc và phụ kiện may mặc; Xơ, 
sợi filament, sợi..; Vải chế biến; Vải theo kết cấu; Công nghiệp da giày và nguyên phụ liệu…

Nguồn: Tradepro.vn

ĐiểM tin Kh&Cn

TRIểN lãm NEpCON vIETNAm 2021
 

thời gian: 17/11 đến 19/11/2021

Địa điểm:  Triển lãm NEPCON năm nay được thực hiện trên nền tảng trực tuyến, sử dụng 
công nghệ đa phương tiện giúp các nhà triển lãm và khách tham quan trải nghiệm kết nối dễ dàng, 
mọi lúc, bằng nhiều thiết bị thông minh. 

nội dung: Chương trình triển lãm bao gồm: Diễn đàn công nghiệp điện tử Việt Nam, tọa đàm 
tư vấn kinh doanh, hội thảo công nghệ chuyên ngành, cập nhật thông tin cuộc thi tay hàn điện 
tử IPC,.. của các chuyên gia từ các đơn vị triển lãm đến từ hơn 10 quốc gia của gần 100 thương 
hiệu. Dự kiến triển lãm sẽ tiếp cận khoảng 2.500 - 3.500 lượt khách từ Việt Nam và các nước 
trong khu vực châu Á.

Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam lần thứ 13 là triển lãm duy nhất tại Việt Nam dành 
cho SMT, công nghệ thử nghiệm, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử sẽ được diễn 
ra trực tuyến thông qua website NEPCON.

Nguồn: Ban tổ chức Reed Tradex VietNam

 

 

NEPCON VIETNAM 2021

Triển lãm NEPCON VIETNAM 2021
Thời gian: 17/11 đến 19/11/2021
Là Triển lãm trực tuyến về SMT, công nghệ thử nghiệm, thiết bị và công nghiệp hỗ
trợ cho ngành sản xuất điện tử. Sự kiện trực tuyến này giới thiệu các công nghệ và 
giải pháp, cũng như các chương trình kết nối kinh doanh về lĩnh vực điện tử. Trong 
khuôn khổ chương trình còn có các bài tham luận về ngành công nghiệp điện tử
Việt Nam; Tổng quan Công nghệ ngành điện tử; Diễn đàn về một số ngành ứng
dụng công nghệ điện tử; “Tương lai của doanh nghiệp trong và sau dịch Covid 19: 
Con người - Công nghệ - Truyền thông với Reed Tradex và tư vấn PNA”
Nguồn: Ban tổ chức Reed Tradex VietNam
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Nuôi cua BiểN trêN cạN  
cho lợi nhuận tăng hơn 50%

cách Nuôi cua BiểN KhôNg 
thải Nước ra môi trườNg, 
cua lớN NhaNh, có thể Nuôi 
tới 60 coN troNg Khi BìNh 
thườNg chỉ được 2-3 coN/m2

Ths. Lê Ngọc Hạnh, Viện 
Nghiên cứu Thủy sản II  
đã tìm hiểu về mô hình 
chăn nuôi nông nghiệp 

mới ở Hà Lan từ nhiều năm và 
đã nghiên cứu, áp dụng hệ 
thống nuôi cua tuần hoàn, 
không xả nước thải ra môi 
trường về Việt Nam.

Cách nuôi này chỉ cần dùng 
các hộp nhựa được xếp thành 
giàn để tiết kiệm không gian 
nuôi, Trong đó, bộ phận chính 
là hệ thống ống nước và các 
thiết bị đo môi trường. Hộ dân 
ở khu đô thị, thành phố không 
gần vùng biển cũng có thể nuôi 
cua với số lượng lớn, mà không 
cần nhiều không gian. 

Ưu điểm nổi bật của mô hình 
này là không cần nhiều lượng 
nước đầu vào nhờ nguyên lý 
tuần hoàn. Cụ thể, chất cặn 
bẩn thải ra trong quá trình nuôi 
cua đưa vào trong môi trường 
yếm khí để phân hủy. Chất thải 
sau đó đi qua màng lọc, được 
bổ sung thêm chất khoáng cần 
thiết và tiếp tục đưa lên hệ 
thống. Nhờ vậy, nguồn nước 
trong mô hình được tái sử dụng 
tới 99,5%.

Để đảm bảo yếu tố kiểm 
soát chất lượng nguồn nước 
mặn, anh lắp các cảm biến  
cung cấp các thông số trong 
mức cho phép về nhiệt độ 
(khoảng 28 độ C), nồng độ 
mặn (15 ‰) và độ pH (7,8-
8,3). Đồng thời gắn các bộ kit 
để kiểm tra nồng độ khoáng và 
hàm lượng khí độc trong hệ 
thống, kịp thời bổ sung khoáng 
chất nano gốc ion trong trường 
hợp vượt ngưỡng, giúp cua dễ 
hấp thụ các dinh dưỡng trong 
nước. Để giảm giá thành hệ 
thống, Ths Hạnh đã chế tạo 
lưới lọc sinh học bằng polymer 
lắp vào đầu xả nước và sử 
dụng vi sinh để xử lý khuẩn 
gây bệnh cho cua. Anh cho 
biết, chi phí chế tạo hai loại 
này chưa bằng 1/2 giá máy 
nhập khẩu.

Nhờ kiểm soát chặt chất 
lượng môi trường nên thời gian 
nuôi trong mô hình được rút 
ngắn và tăng năng suất hơn. 
Ths Hạnh cho biết, giai đoạn 
nuôi cua bé đến khi đạt khối 
lượng thương phẩm (400 g) 
chỉ mất khoảng 3 tháng, trong 
khi phương pháp truyền thống 
cần tới 4-5 tháng. Mỗi m2 có thể 

nuôi tới 60 con, thay vì 2-3 con/
m2 như truyền thống. Với quy 
mô 1.000 hộp cua, cần diện 
tích là khoảng 50-60 m2. Mô 
hình có thể vận hành tốt với 
công suất điện 1,5kW/h, như 
những thiết bị gia dụng khác. 
Chi phí đầu tư ban đầu bao 
gồm thức ăn (tép, động vật 
nhuyễn thể) cho 1.000 hộp cua 
khoảng 250-300 triệu đồng. Với 
những hộ dân không gần khu 
vực biển, chỉ cần dùng nước 
biển mồi, thể tích khoảng 10 
m3, kết hợp với nước ngọt pha 
muối cho giai đoạn đầu, là có 
thể áp dụng được.

Được nhiều hộ dân đón 
nhận và phản hồi tích cực, Ths 
Hạnh không ngừng cải tiến mô 
hình. Mới đây, anh đã tích thêm 
tấm pin mặt trời trên mỗi giàn 
nuôi để giảm chi phí chi tiền điện. 
Mô hình này hiện được nhiều 
hộ dân Hải Phòng, TP. Hồ Chí 
Minh và Cà Mau áp dụng. Ngoài 
cua biển, Ths. Hạnh cũng đang 
nghiên cứu để áp dụng mô hình 
này trong nuôi lươn.

Nguồn: Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu thủy sản  

Việt Nam

Nguồn nước mặn xả vào mỗi hộp nuôi cua đều được kiểm soát chất lượng. 
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mựC XúC TáC TIếT KIỆm CHI pHí 
CHO màNG pIN NHIêN lIỆu

tổng quan công nghệ:
Một số thách thức phải đối mặt trong quá trình 

chế tạo màng trao đổi proton trong pin nhiên liệu 
bao gồm chi phí cao phát sinh do quá trình sản 
xuất mực kim loại trải qua nhiều bước, khả năng 
bão hòa của kim loại và các hạn chế trong việc 
lựa chọn chất nền chế tạo.

Công nghệ này bao gồm các công thức mực 
xúc tác độc quyền dựa trên bạch kim cho phép 
tạo ra một quy trình đơn giản để chế tạo pin 
nhiên liệu trao đổi proton. Trong quá trình sản 
xuất pin nhiên liệu, các hạt kim loại có thể được 
nuôi cấy trực tiếp trên chất nền và được bảo 
dưỡng bằng plasma lạnh ở nhiệt độ thấp (<70 
° C). Công nghệ này có thể giảm thiểu độ bão 
hòa bạch kim trên nhiều loại chất nền, do đó 
giảm chi phí sản xuất pin nhiên liệu.

Đặc điểm công nghệ và thông số kỹ thuật
Một số tính năng của công nghệ bao gồm:

•	 Dải độ dày: 30 - 2000nm

•	 Các thông số bảo dưỡng:

•	 Nhiệt độ thấp (<70 ° C)

•	 Sạc nhanh (3-15 phút)

•	  Không cần sử dụng chân không trừ khi 
áp suất rất thấp

•	  Thích hợp cho nhiều loại chất nền bao 
gồm nhựa, giấy, vải, gốm sứ và các kim 
loại khác

•	  Được sử dụng thông qua các phương 
pháp như in phun, nhuộm nhúng và 
phun

•	 Không độc hại

•	  Không chất thải hóa học, thân thiện với 
môi trường

•	  Màng được hình thành chắc chắn, có độ 
dẻo và độ bền cao

Ứng dụng tiềm năng
•	 Pin nhiên liệu

•	 Những cục pin có thể tự sạc lại

•	 Pin mặt trời

•	 Lớp phủ cho các thành phần y tế

xu hướng thị trường và cơ hội
Quy mô thị trường pin nhiên liệu toàn 

cầu dự kiến   đạt 28,95 tỷ USD vào năm 
2028 với tốc độ tăng trưởng hằng năm là 
36,0%. Được phát triển như một nguồn 
năng lượng thay thế, pin nhiên liệu được 
kỳ vọng sẽ tăng mức độ áp dụng trong 
các phương tiện không phát thải do hiệu 
suất, độ bền và hiệu quả vượt trội của nó.

•	  Lợi ích

•	  Kiểm soát các thuộc tính bề mặt của lớp 
kim loại rắn

•	  Quy trình sản xuất năng lượng thấp, 
thân thiện với môi trường

•	  Có thể đóng rắn các lớp kim loại thông 
qua các máy plasma có sẵn

•	  Có thể hình thành trên nhiều loại  
chất nền

Nguồn: www.ipi-singapore.org

thÔng tin CÔng nghệ
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tổng quan CÔng 
nghệ

Một vấn đề phổ biến với các 
vật liệu được sử dụng trong 
các ứng dụng y tế là tính chất 
bề mặt của chúng khá kém, 
dẫn đến nhiều vấn đề bao gồm 
độ thoải mái kém và nguy cơ 
nhiễm trùng cao. Trong khi việc 
sử dụng các vật liệu tương thích 
sinh học dường như có thể giải 
quyết các vấn đề liên quan đến 
tính chất bề mặt, các vật liệu 
này lại thể hiện một mức độ trơ 
sinh học nhất định hạn chế khả 
năng sử dụng và hiệu suất của 
chúng. Công nghệ này nhằm 
mục đích giải quyết các vấn đề 
như vậy bằng một loại vật liệu 
trong thiết bị y tế sử dụng một 
lớp phủ đơn giản và có thể ứng 
dụng rộng rãi.

Công nghệ này là một lớp 
phủ được cấp bằng sáng chế, 
lấy cảm hứng từ sinh học có 
thể tạo ra bề mặt ưa nước cao 
trên nhiều loại bề mặt vật liệu 

khác nhau. Lớp phủ này cho 
phép toàn quyền kiểm soát việc 
thấm ướt, bôi trơn và bám bẩn 
trên bề mặt ứng dụng. Cùng với 
khả năng điều chỉnh và cơ chế 
tự sửa chữa, nó có thể tăng sự 
thoải mái, an toàn và hiệu suất 
của các thiết bị y tế và các ứng 
dụng công nghiệp.

ĐặC ĐiểM CÔng nghệ 
Và thÔng Số Kỹ thuật

Công nghệ phủ bao gồm 
các chất béo và phụ gia khác 
nhau được hòa tan trong dung 
môi và gắn kết thông qua liên 
kết không cộng hóa trị với chất 
nền. Nó cũng thể hiện một số 
thuộc tính đồng thời có thể 
được điều chỉnh theo biểu thức 
mong muốn. Mặc dù bước bảo 
dưỡng không bắt buộc, tùy 
thuộc vào ứng dụng cuối cùng 
và cách áp dụng lớp phủ, có thể 
cần thêm một số xử lý sơ bộ bề 
mặt như oxy plasma hoặc sơn 

lót hóa học nên có thể sẽ phát 
sinh thêm một số chi phí. Sau 
đó, lớp phủ dễ dàng được thi 
công bằng phương pháp phủ 
nhúng hoặc phủ phun, đảm bảo 
một lớp mỏng, trải đều trên bề 
mặt (5nm).

Các tính năng khác của lớp 
phủ bao gồm:

•	 Khả năng hiệu suất cao 
- với một loạt các công thức, 
tính ưa nước, tính ổn định và 
độ bôi trơn có thể được điều 
chỉnh để bổ sung cho tính năng 
chống bám bẩn sinh học và 
chống tạo huyết khối vốn có 
của lớp phủ.

•	 Khả năng tự sửa chữa 
trong trường hợp hư hỏng nhỏ

•	 Có độ bền cao - không 
dễ bị bong tróc, một tác dụng 
không mong muốn do đó lớp 
phủ tách ra khỏi bề mặt và là 
mối đe dọa tiềm ẩn cho sức 
khỏe.

lớp phủ siNh học  
tăNg sự thoải mái Và aN toàN  

cho các thiết Bị y tế
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•	 Không bị rửa trôi

•	 An toàn và không độc 
hại - lớp phủ bao gồm các 
phân tử lipid hữu cơ tương đối 
vô hại, được chứng nhận bởi 
ISO 10993-5 và được EFSA 
và FDA cùng công nhận là an 
toàn (GRAS).

Ứng dỤng tiềM năng
Lớp phủ có thể được áp 

dụng cho nhiều loại vật liệu như 
kim loại (thép không gỉ, titan, 
nitinol), thủy tinh và một số 
polyme (ví dụ: polycarbonate, 
polystyrene, copolymer 
olefin vòng, polyurethane, 
polyethersulfone, polyester, 
polyethylene, polypropylene, 
polycaprolactone).

Các sản phẩm như kính áp 
tròng, ống thông, lò phản ứng 
sinh học, bất kỳ loại nền tảng 
nuôi cấy tế bào nào để hỗ trợ 
nuôi cấy tế bào 3D (nuôi cấy 
hình cầu/organoid, Organ-on-
Chip), cấy ghép có thể sử dụng 
lớp phủ này với mục đích giảm 
nguy cơ nhiễm trùng và tăng 

sự thoải mái cho người dùng.

xu hướng thị trường 
Và Cơ hội

Mỗi năm, chỉ riêng tại Hoa 
Kỳ, các bệnh nhiễm trùng liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe 
(HAIs) ảnh hưởng đến khoảng 
1,7 triệu người với chi phí hơn 
35 tỷ đô la, một số ước tính 
lên tới 88 tỷ đô la được chi 
hàng năm cho những bệnh 
nhiễm trùng gây suy nhược và 
thường gây tử vong này. Các 
bệnh nhiễm trùng liên quan đến 
chăm sóc sức khỏe làm kéo 
dài thời gian nằm viện trung 
bình khoảng 16 ngày và gây ra 
gần 100.000 ca tử vong hàng 
năm. Tình hình cũng tương 
tự ở Liên minh Châu Âu, nơi 
hàng năm có hơn 4 triệu bệnh 
nhân mắc phải các bệnh nhiễm 
trùng liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe.

Kính áp tròng là thiết bị y 
tế thường được sử dụng để 
kiểm soát các dị tật về khúc 
xạ. Người ta ước tính rằng có 
khoảng 150 triệu người đeo 
kính áp tròng trên toàn thế 

giới. Một số biến chứng có 
liên quan đến việc đeo kính 
áp tròng như khó chịu, nhiễm 
trùng mắt, khô mắt và thoái 
hóa điểm vàng giác mạc.

Lợi íCh
•	 Dễ dàng áp dụng và có 

thể mở rộng quy mô

•	 Tiết kiệm chi phí so với 
các đối thủ cạnh tranh

•	 Giải pháp an toàn và 
không độc hại cho một loạt các 
sự cố xảy ra trong các thiết bị 
y tế và ứng dụng Khoa học Đời 
sống. Cũng thích hợp để sử 
dụng trong ngành công nghiệp 
thực phẩm.

•	 Chống tạo bọt sinh học 
và chống tạo huyết khối

•	 Nguồn gốc không phải 
từ động vật giúp loại bỏ các 
vấn đề đạo đức nhất định khi 
sử dụng trong các lĩnh vực 
ứng dụng khác nhau và làm 
cho nó an toàn hơn trước khả 
năng lây nhiễm chéo.

Nguồn:  
www.ipi-singapore.org
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Xây dựNG CÔNG NGHỆ, dây CHuyềN mạ 
đA lớp Cu-Ni-Cr  lêN CáC Hợp KIm màu: 

Kẽm, NHÔm, TITAN, đồNG
Đề tài nhằm thực hiện ba mục 

tiêu sau:
- Thiết kế và chế tạo được 01 

dây chuyền mạ đa lớp Cu-Ni-Cr 
bán tự động công suất tối thiểu 
200.000 dm2/tháng trên nền hợp 
kim mầu (kẽm, nhôm, titan, đồng) 
đảm bảo nước thải ra môi trường 
đặt các Quy chuẩn Việt Nam 
về môi trường QCVN40:2011/
BTNMT.

- Hoàn thiện thiết kế dây 
chuyền và quy trình công nghệ 
mạ đa lớp Cu-Ni-Cr lên hợp kim 
mầu (kẽm, nhôm, titan, đồng).

- Trong vòng 2 năm, sản xuất 4 
loạt với lượng sản phẩm là 45.200 
dm2 bề mặt mạ đạt các yêu cầu 
kỹ thuật của sản phẩm xuất khẩu, 
trong đó: Loạt 1: Sản xuất để 
hiệu chỉnh dây chuyền mạ; Loạt 
2,3,4: Sản xuất thử nghiệm sản 
phẩm mạ.  Nhiệm vụ nghiên cứu 
đã hoàn thành các hạng mục sản 
phẩm như đã đăng ký bao gồm:

1. Dây chuyền thiết bị công 
nghệ đồng bộ mạ đa lớp Cu-Ni-Cr 
lên các hợp kim mầu (kẽm, nhôm, 
titan, đồng) quy mô công nghiệp 
đảm bảo các yêu cầu sau: Dây 
chuyền bán tự động có

+ Năng suất trên 200.000 dm2/
tháng;

+ Nước thải đạt quy chuẩn 
về môi trường QCVN40:2011/
BTNMT.

2. Sản phẩm mạ đạt chất 
lượng đáp ứng theo hệ thống 
tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản 
(Japanese Industrial Standard - 
JIS), bao gồm 4 nhóm sau:

- Sản phẩm mạ trên hợp kim 
kẽm: 19.264 dm2 + 68.310 dm2;

- Sản phẩm mạ trên hợp kim 
nhôm: 6.624 dm2;

- Sản phẩm mạ trên hợp kim 
titan: 10 dm2 (Sản phẩm trên quy 
mô Pilot);

thị trường CÔng nghệ

- Sản phẩm mạ trên hợp kim 
đồng: 15.000 dm2.

3. Bộ tài liệu quy trình công 
nghệ mạ đa lớp Cu-Ni-Cr lên các 
hợp kim mầu: kẽm, nhôm, titan, 
đồng bao gồm:

- 01 quy trình công nghệ mạ 
đa lớp Cu-Ni-Cr lên nền hợp kim 
kẽm;

- 01 quy trình công nghệ mạ 
đa lớp Cu-Ni-Cr lên nền hợp kim 
nhôm;

- 01 quy trình công nghệ mạ 
đa lớp Cu-Ni-Cr lên nền hợp kim 
đồng;

- 01 quy trình công nghệ mạ 
đa lớp Cu-Ni-Cr lên nền hợp kim 
titan;

- 01 quy trình hướng dẫn vận 
hành và kiểm tra xử lý nước thải;

- 01 quy trình hướng dẫn 
kiểm tra chất lượng lớp mạ.

4. Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng 
dây chuyền thiết bị công nghệ 

đồng bộ mạ đa lớp Cu-Ni-Cr lên 
các hợp kim mầu (kẽm, nhôm, 
titan, đồng) quy mô công nghiệp

Việc nghiên cứu thành công 
công nghệ cũng mở ra một 
hướng nghiên cứu ứng dụng 
trực tiếp rất quan trọng đối với 
cả doanh nghiệp. Hướng nghiên 
cứu này mặc dù đã được quan 
tâm tại nhiêu nước trên thế giới, 
nhưng vẫn còn rất hạn chế ở 
Việt Nam, đặc biệt trong việc 
triển khai thực tế. Chính vì vậy, 
đây cũng chính là tiền đề thúc 
đẩy các nhóm nghiên cứu trong 
nước có thêm nhiều ý tưởng 
nhằm nghiên cứu phát triển các 
hệ lớp phủ mới và sử dụng phối 
hợp thêm nhiều công nghệ khác

Nguồn: Báo cáo kết 
quả nghiên cứu (mã số 

16718/2019) tại Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia.

trêN thế giới, côNg Nghệ mạ đa lớp (cu, Ni, cr) trêN NềN Nhôm, 
Kẽm, titaN Và đồNg đã được ứNg dụNg rộNg rãi troNg Nhiều 
NgàNh côNg Nghiệp Khác Nhau, tiêu Biểu là côNg Nghiệp lắp 
ráp ôtô (các chi tiết Như: lazăNg, các cơ cấu chíNh Xác, 
Khóa XE…), thiết Bị Vệ siNh (Vòi Xịt cao áp, thiết Bị thôNg miNh, 
các chi tiết có tíNh mỹ thuật cao..), sảN Xuất hàNg điệN tử 
(các chi tiết traNg trí điệN thoại, máy tíNh BảNg…). lớp mạ 
Này troNg một số trườNg hợp chỉ đòi hỏi yêu cầu traNg trí, 
NhưNg troNg một số trườNg hợp Khác lại phải đảm Bảo các 
yêu cầu rất cao Về cơ tíNh. chíNh Vì Vậy, Xu hướNg sảN Xuất 
các mặt hàNg Này cũNg tăNg lêN KhôNg NgừNg tại Việt Nam 
cùNg Với làN sóNg đầu tư của các côNg ty Nước Ngoài Như 
samsuNg, KyocEra, paNasoNic, các côNg ty phụ trợ cho 
hoNda (hoNda locK, showa,…). soNg soNg Với Nhu cầu thị 
trườNg, các côNg Nghệ mạ lêN các NềN Kẽm đúc, Nhôm đúc 
trêN thế giới cũNg liêN tục được cải tiếN Nhằm Vào 2 tiêu chí: 
NâNg cao chất lượNg sảN phẩm mạ Và giảm tác độNg tới 
môi trườNg. Vì thế, ths. NguyễN tuấN aNh cùNg các cộNg sự 
tại ViệN Kỹ thuật hóa học đã thực hiệN đề tài: “Xây dựNg 
côNg Nghệ, dây chuyềN mạ đa lớp cu-Ni-cr lêN các hợp Kim 
màu: Kẽm, Nhôm, titaN, đồNg” troNg thời giaN từ Năm 2016 
đếN Năm 2019.
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Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hằng năm 
tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với 
một số lĩnh vực xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng 
giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%.

Để hỗ trợ các hoạt động giao dịch này, sẽ 
hình thành 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới 
các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành 
hàng xuất khẩu chủ lực.

Đến năm 2030, các mức chỉ tiêu này được 
gia tăng, trong đó tỉ trọng giao dịch công nghệ từ 
các viện, trường trong nước đạt trên 40% trong 
tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong 
nước và hình thành 240 tổ chức trung gian và 6 

mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực; đồng thời số hóa 
các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm 
năng thương mại hóa trên thị trường, kết nối với 
mạng lưới tổ chức trung gian quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ KH&CN 
được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án thí điểm 
chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa 
nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được 
tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh 
doanh; hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát 
triển thị trường KH&CN…

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

đếN Năm 2025: NâNg tỷ trọNg  
giao dịch côNg Nghệ  

từ các ViệN, trườNg đạt trêN 35%

 thEo Quyết địNh 1158/Qđ-ttg Về chươNg trìNh phát triểN thị 
trườNg KhcN Quốc gia đếN Năm 2030, BaN hàNh Vào Ngày 
13/7/2021, đếN Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tỉ trọNg 
giao dịch côNg Nghệ từ các ViệN, trườNg troNg Nước đạt 
trêN 35% troNg tổNg giao dịch côNg Nghệ có NguồN gốc 
troNg Nước.
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Trong số 26 thỏa thuận 
được ký kết, trao, có nhiều 
thỏa thuận, hợp tác có ý 
nghĩa được các bộ, ngành 

giữa hai nước ký kết, tiếp nhận 
như: Ý định thư tham gia sáng 
kiến Liên minh giảm phát thải 
thông qua tăng cường tài chính 
lâm nghiệp; Biên bản ghi nhớ 
về Tăng cường hợp tác trong 
giáo dục; Thỏa thuận Hợp tác 
xây dựng các chương trình đào 
tạo nhân lực cho Việt Nam; 
Thỏa thuận Hợp tác chuyển 
giao công nghệ về quản lý đất 
đai và đào tạo nguồn nhân lực 
có liên quan...

Đáng chú ý, nhiều thỏa 
thuận hợp tác có ý nghĩa, giá 
trị giữa các doanh nghiệp hàng 
đầu Việt Nam và Vương quốc 
Anh được ký kết tại buổi lễ. 

Trong đó phải kể tới:

- Hãng Hàng không Vietjet 
và Tập đoàn Rolls-Royce ký 
kết thoả thuận cung cấp động 
cơ và dịch vụ động cơ cho đội 
tàu bay thân rộng với tổng giá 
trị 400 triệu USD. Ông Ewen 
McDonald, Giám đốc phụ trách 
khách hàng của Rolls-Royce 
Civil Aerospace cho biết, động 
cơ này có vòng đời tiêu thụ 
nhiên liệu thấp nhất và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao nhất cho 
tàu bay. 

- Quỹ Đầu tư Affinity và 
Ngân hàng HDBank ký kết tài 
trợ 300 triệu USD cho chương 
trình phát triển bền vững, chống 
biến đổi khí hậu. Ký kết thỏa 
thuận mang đến hợp tác hiệu 
quả giữa hai tổ chức, bao gồm 

hỗ trợ tài chính, đầu tư và nâng 
cao năng lực, dành nguồn vốn 
cho sự phát triển của các doanh 
nghiệp có mục đích phục vụ 
nhu cầu của xã hội. Cũng nhân 
dịp này, Tập đoàn Vingroup và 
đại diện Công ty Raphael Labs 
(Anh) ký Thỏa thuận về hợp tác 
phát triển đầu tư thử nghiệm 
và chuyển giao công nghệ sản 
xuất thuốc phòng COVID-19 và 
các bệnh đường hô hấp...

Các thỏa thuận được ký kết 
với tổng trị giá hàng tỷ USD trên 
nhiều lĩnh vực cho thấy quan hệ 
hợp tác giữa Việt Nam và Vương 
quốc Anh đã, đang và ngày càng 
phát triển mạnh mẽ.

Nguồn:  
Báo Công an nhân dân

26 thỏa thuận hợp tác hàng tỷ uSD  
giữa Việt nam Và anh

26 thỏa thuậN được Ký Kết Với tổNg trị 
giá hàNg tỷ usd Về thươNg mại, NôNg 
Nghiệp, NăNg lượNg, y tế, Bảo Vệ môi 
trườNg... giữa Việt Nam Và aNh Vừa 
được Ký Kết NhâN chuyếN tham dự hội 
Nghị cop26 Và làm Việc tại aNh của 
thủ tướNg phạm miNh chíNh.
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viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã tăng 
cường sự gắn kết hơn giữa đơn vị nghiên 
cứu và triển khai với các doanh nghiệp, hỗ 
trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học 

công nghệ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu 
quả sản xuất và hướng tới sản xuất sạch, sản 
xuất xanh.

Cụ thể, Viện đã tiến hành đưa công nghệ 
sản xuất giấy in, giấy vẽ khối lượng riêng thấp 
được áp dụng triển khai sản xuất thương mại 
trên dây chuyền sản xuất tại Xưởng thực nghiệm 
của Viện và chuyển giao cho 02 doanh nghiệp là 
Công ty CP Giấy Vạn Điểm, Công ty CP Giấy Việt 
Thắng. Với khối lượng hàng ngàn tấn/tháng, công 
nghệ đã thay thế phần lớn hàng nhập khẩu (từ 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Công nghệ 
cũng giúp các đơn vị gia công lớn như Công ty 
CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty CP Văn 
phòng phẩm Hải Phòng sản xuất tiêu dùng trong 
nước và tiến đến xuất khẩu.  Hiện tại, Viện đang 
tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và thiết 
bị để đưa vào sản xuất thương mại chế phẩm sinh 
học xử lý nhựa để cung cấp cho Nhà máy giấy 
Bãi Bằng, Công ty CP Giấy An Hòa. Sản phẩm 
đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, đây cũng là sản 
phẩm đầu tiên, duy nhất được nghiên cứu và ứng 
dụng ở quy mô công nghiệp đối với quá trình sản 
xuất bột giấy tại Việt Nam. Công nghệ này ứng 
dụng chế phẩm sinh học có chứa chủng xạ khuẩn 
CXD2-17 và vi khuẩn  CVSCV1-1 cho xử lý nhựa 
trong dăm mảnh nguyên liệu gỗ trong quá trình sản 

trước thực trạNg phát triểN đột BiếN của 
NgàNh giấy, các hoạt độNg NghiêN cứu, ứNg 
dụNg Và chuyểN giao côNg Nghệ troNg 
NgàNh Nói chuNg Và của ViệN côNg Nghiệp 
giấy Và XENluylô Nói riêNg tập truNg chủ yếu 
Vào các VấN đề Như: NâNg cao chất lượNg, 
hiệu Quả sử dụNg NguyêN - NhiêN - Vật liệu 
troNg sảN Xuất Bột giấy; NghiêN cứu côNg 
Nghệ sảN Xuất các mặt hàNg giấy đặc Biệt, 
giấy Kỹ thuật; ứNg dụNg côNg Nghệ siNh học 
Vào Quá trìNh sảN Xuất Bột giấy, sảN Xuất 
giấy Và hóa chất phụ gia; cải tạo Và NâNg 
cấp các hệ thốNg Xử lý Nước thải, Khí thải, 
chất thải rắN Nhằm đạt yêu cầu Về Xả thải 
thEo Quy chuẩN Việt Nam.

Chú trọng nghiên Cứu Chuyển giao Công 
nghệ, nâng Cao năng lựC Cạnh tranh 

ngành công nghiệp giấy

thị trường CÔng nghệ

xuất bột giấy hóa học tẩy trắng, giảm trên 70% hàm 
nhựa cây có trong dăm mảnh gỗ sau 14-21 ngày 
bảo quản mà chất lượng bột giấy không thay đổi, 
mức dùng kiềm giảm tới 2%, thời gian phải vệ sinh 
hệ thống chưng bốc - cô đặc tăng trên 50%, giảm 
trên 70% thời gian đứt giấy của máy xeo.  Công 
nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor - Giá thể 
sinh học tự do) đã được Viện chuyển giao, ứng 
dụng trên hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP 
Giấy Vạn Điểm công suất 4.200 m3/ngày đêm, chất 
lượng nước sau xử lý đạt cấp A theo QCVN 12-
MT:2015/BTNMT. Ngoài ra, công nghệ này cũng 
đang tiếp tục được chuyển giao, ứng dụng tại dây 
chuyền 2 của Công ty CP Giấy Hưng Hà.

 Dự án phối hợp giữa Viện và Công ty CP Giấy 
Vạn Điểm đã xây dựng được 01 dây chuyền sản 
xuất keo copolymer styren acrylate (SAE) dùng để 
chống thấm bề mặt cho giấy bao bì công nghiệp 
công suất 50 tấn/tháng đặt tại Công ty CP Giấy Vạn 
Điểm với nguồn vốn đối ứng của Công ty. Sản phẩm 
của dự án đã được thương mại hóa, cung cấp cho 
hơn 10 đơn vị sản xuất bao bì ở khu vực miền Bắc 
với giá thành hạ, chất lượng tốt hơn so với sản 
phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc với giá thành chỉ 
bằng 50%, giúp nâng cao khả năng chống thấm của 
sản phẩm giấy lên 15-20%, tiết kiệm nước sạch từ 
30-50%, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với dùng 
keo chống thấm nội bộ.

Theo dự báo, tới năm 2030, ngành giấy Việt 
Nam sẽ vẫn có mức tăng trưởng cao, Viện Công 
nghiệp Giấy và Xenluylô sẽ tiếp tục định hướng chú 
trọng vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao nhiều công nghệ, đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển bền vững ngành giấy. 

Nguồn: Bộ Công Thương
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hệ thống xử lý nước thải bệnh Viện Dã chiến

quy trình xử lý nước thải sinh hoạt:

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện hiệu quả nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ vi sinh kết 
hợp cùng lọc màng MBR. Hệ thống xử lý nước thải y tế WeMe được sử dụng rộng rãi trên thị trường 
hiện nay cũng ứng dụng công nghệ hiện đại trên cùng các màng lọc với kích thước vô cùng nhỏ với 
quy trình sơ lược như sau:

- Đầu tiên nước thải được tách rác, tách mỡ và đưa về xử lý sơ bộ ở cụm bể điều hòa và bể kỵ 
khí.

- Tiếp theo, nước thải được đưa đến bể hiếu khí để khử BOD, COD, N, P,… và phân giải các 
chất hữu cơ khác.

- Nước thải bệnh viện dã chiến sẽ qua màng lọc MBR. Tại đây, chỉ phần nước trong được bơm 
hút ra ngoài còn phần bùn nằm lại trong bể bị khoáng hóa và định kỳ hút bỏ.

 Phần nước thải bệnh viện dã chiến sau khi được xử lý bởi module WeMe được kiểm định là đạt 
chuẩn quốc gia về nước xả thải QCVN 28:2010/BTNMT.

Module WeMe còn có các ưu điểm sau để trở thành 1 lựa chọn tối ưu cho các bệnh viện dã chiến 
hiện nay:

- Máy xử lý nước thải bệnh viện dã chiến của WeMe được thiết kế vô cùng nhỏ gọn vì thế 
không tốn nhiều diện tích lắp đặt và nước thải sau xử lý không cần qua bể lắng hay khử trùng, tiết 
kiệm thêm 1 khoảng không gian.

01

02

03

 Công nghệ chào bán
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- Công suất linh hoạt

- Vận hành tự động

- Hoạt động xuyên suốt 24h

- Thiết kế dạng khối tinh gọn, nhẹ và dễ vận chuyển

- Hệ thống linh hoạt dễ tháo lắp, di chuyển cả hệ thống từ nơi này sang nơi khác.

- Thời gian thi công, lắp đặt chỉ trong 1 ngày.

Đơn vị chào bán:
CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG WEME

 Trụ sở chính: 124/1 Lý Thường Kiệt, Gò Vấp, Tp.HCM.

 Chi Nhánh: Hưng Yên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đồng Hới.

 Điện thoại: 0906.653.007

 Email: wemecompany@gmail.com

 Website: www.weme.com.vn

hệ thống quét Siêu âm tự động  
có thể thay đổi hướng SteerrOVer

Mô tả:
Bộ quét siêu âm công nghiệp SteerROVER có thiết kế sử dụng motor, có thể lái thay đổi 

hướng khi kiểm tra siêu âm mối hàn và kiểm tra lập bản đồ ăn mòn tự động. Đây là sản phẩm 
bộ quét hiện đại nhất của Olympus với những tính năng cao cấp.

Crawler kiểm tra tự động từ xa

Bộ quét tự động hoàn toàn, có thể thay đổi hướng di chuyển, điều khiển từ xa.

Tương tự như thiết bị MapROVER™ nhưng được tăng cường thêm khả năng lái và thay đổi 
hướng di chuyển. Các bề mặt lớn, khó tiếp cận như các bồn bể áp lực không còn ngoài tầm với 
nữa. Bộ quét cũng có thể được cấu hình để thực hiện các công việc mã hóa lập bản đồ ăn mòn 
sử dụng cánh tay quét mành hay kiểm tra mối hàn sử dụng bộ gá phù hợp.

Không cần máy tính cồng kềnh để điều khiển hay cài đặt, các hoạt động được thực hiện trực 
tiếp trên tay cầm điều khiển với màn hình cảm ứng, chỉ cần cáp kết nối giữa tay cầm điều khiển 
và thiết bị OmniScan X3 hay FOCUS PX™.

ưu điểm chính:
	 Không cần lắp giàn giáo

	 Điều khiển dễ dàng

	 Nhiều tùy chọn điều khiển

	 Linh hoạt

	 Thiết kế an toàn

	 Bền chắc
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thị trường CÔng nghệ

thông số kỹ thuật:
	 Bốn tay giữ đầu dò với lò xo

	 Hai tay giữ đầu dò Phased Array dễ dàng điều 
chỉnh (lên tới 57,6 mm chiều rộng và 48,5 mm chiều dài).

	 Hai tay giữ đầu dò TOFD dễ dàng điều chỉnh (lên 
tới 45 mm chiều rộng và 36,8 mm chiều dài)

	 Phạm vi đường kính ống hình tròn: 2,75 in. (70 
mm) đến phẳng

	 Đường kính ống dọc: 12 inch (305 mm) đến 
phẳng

	 Phạm vi đường ống bên trong, chu vi: 24 inch 
(610 mm) trở lên

	 Tốc độ máy quét tối đa: 250 mm/s

	 Tốc độ cánh tay đòn tối đa: 762 mm/s

	 Độ phân giải bộ mã hóa idler của máy quét: 13,78 bước /mm; Độ phân giải bộ mã hóa 
động cơ máy quét: 872,5 bước / mm; Độ phân giải cánh tay lái: 240,2 bước/mm

Đơn vị chào bán:
Công ty Giải pháp kiểm định Việt Nam

TRỤ SỞ HÀ NỘI

60 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ

MST: 0302061961

Điện thoại: 024 3836 2117 

Email: saleshn@visco.com.vn

hệ thống bàn nâng ô tô thủy lực 

Mô tả:
Bàn nâng thủy lực nâng ô tô là thiết bị nâng hạ các loại phương tiện trọng lượng lớn bằng hệ 

thống thủy lực, thường được sử dụng trong các garage, nhà xưởng để nâng hạ xe lên xuống hầm, 
sửa chữa, vệ sinh,...
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Cấu tạo:
•	 Thanh sắt chịu lực xếp kiểu zigzag, đảm bảo kết cấu chắc chắn, vận hành an toàn.

•	 Thiết kế đặt chìm, bằng phẳng với bề mặt nền khi hạ xuống, giúp tiết kiệm diện tích tối 
đa. Bề mặt bàn nâng phẳng làm tăng tính thẩm mỹ.

•	 Hệ thống tự động hoàn toàn theo công nghệ cao tiêu chuẩn EC, đảm bảo độ bền lâu dài 
và khả năng vận hành mạnh mẽ.

•	 Sức nâng lên đến 4 tấn, hoạt động tốt đáp ứng các loại xe ô tô khác nhau.

Thông số kỹ thuật:

Tải trọng 1000-4000 kg

Kích thước 4000 x 2600 x 3530 (theo yêu cầu khách hàng)

Độ cao nâng 2 000 mm (theo yêu cầu khách hàng)

Màu sơn Cam (theo yêu cầu khách hàng)

Đơn vị sản xuất Công ty TNHH Thương mại Cơ Khí Hoàng Quân

Thời gian nâng 30s

Công suất môtơ 2.2kW

Nguồn điện 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V (theo yêu cầu khách hàng)

ưu điểm nổi bật:
•	 Sản phẩm bao gồm nhiều xe có tải trọng lớn nên kích thước mặt sàn rộng có thể chứa gọn 

hàng hóa, sản phẩm, thiết bị hàng hóa cần nâng,…

•	 Tốc độ nâng hạ hàng hóa, xử lý công việc trong các kho xưởng,..nhanh chóng, giúp tiết 
kiệm thời gian làm việc của nhân công.

•	 Sử dụng trực tiếp từ nguồn điện trực tiếp đến 380V nên chi phí nhiên liệu không đáng kể.

•	 Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng thấp.

Đơn vị chào bán:
CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HOÀNG QUÂN

Văn phòng: 288/19 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 0975953774

Email: hoangquandona@gmail.com

hệ thống kiểm tra từ tính 3 phaSe

Mô tả: Gồm các model: D-2060, D-2100, CD-2600, CD-2100

- Điện áp vào 220V/380V, tạo ra được dòng điện cảm ứng:

6000 amps FWDC 3 pha, 2 ngõ ra (D-2060).

10000 amps FWDC 3 pha, 2 ngõ ra (D-2100).
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6000 amps FWDC 3 pha, 1 ngõ ra (CD-2060).

10000 amps FWDC 3 pha, 1 ngõ ra (CD-2100).

- Bảng điều khiển cho phép người sử dụng dể dàng điều chỉnh các thông số hệ thống.

- 3 vị trí hệ thống đường ray: phía sau, chính giữa hoặc phía trước. Có thể dể dàng thay đổi vị 
trí tùy vào nhu cầu người sử dụng.

- Hệ thống bơm cải tiến, có khả năng loại bỏ mọi chất lỏng trong các ống nối bên trong hệ 
thống, chỉ mất vài dây tháo ra bơm khỏi hệ thống, dể dàng bảo trì.

- Bộ điều chỉnh hệ thống khí nén được dịch chuyển ra phía trước, dể dàng tiếp cận để điều 
khiển.

- Có 2 nguồn đầu ra độc lập,có thể đồng thời tạo ra từ trường vòng hoặc từ trường dọc với 
cường độ điều chỉnh được.

- Chức năng “quick break” cho phép đo tốc độ từ hóa chi tiết kiểm tra.

- Tùy chọn bộ khử từ AC.

- Cuộn dây có thể thay đổi được, đường kính trong: 12”, 16”, 20”, 25”.

- Có 3 kích thước 89”x 41”x 61”, 133”x 41”x 61”, 177”x 41”x 61” với thể tích bể chứa tương ứng 
là 25 Gal (95L), 37 Gal (140L), 60 Gal (235L).

thông số kỹ thuật:
6000 amps FWDC 3 pha, 2 ngõ ra (D-2060). 

10000 amps FWDC 3 pha, 2 ngõ ra (D-2100). 
6000 amps FWDC 3 pha, 1 ngõ ra (CD-2060). 
10000 amps FWDC 3 pha, 1 ngõ ra (CD-2100).

Đơn vị chào bán:
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy

Địa chỉ: 23 Nguyễn Thái Sơn (Số mới 209 Bạch Đằng), Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
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tìm kiếm đối táC phát triển CáC sản phẩm dầu, 
mỡ bôi trơn và nhiên liệu Có nguồn gốC  

sinh họC hiệu suất Cao

Mô tả
IPI đang tìm nguồn cung cho các đối tác từ Vương quốc Anh về phát triển các loại dầu, chất 

bôi trơn và nhiên liệu có nguồn gốc sinh học hiệu suất cao.

Đối tác là nhà sản xuất chất bôi trơn, mỡ bôi trơn và nhiên liệu công nghiệp hiệu suất cao 
đang quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm sinh học bền vững. Việc gắn kết các mối quan 
tâm về tính môi trường và tính bền vững, chuyển thành cào các tiêu chí phi kỹ thuật đánh giá chất 
bôi trơn, và nhu cầu lựa chọn tính bền vững hơn ngày càng tăng. Các chào hàng ban đầu là chất 
phân hủy sinh học và không độc hại nhưng thường có nguồn gốc từ hóa dầu. Chất bôi trơn có 
nguồn gốc sinh học mới hơn, được làm từ dầu thực vật hoặc nguyên liệu sinh khối. Tùy thuộc vào 
nguồn gốc được sử dụng, độ ổn định hóa học và ổn định ôxy hóa và khả năng chống ăn mòn của 
chất bôi trơn nguồn gốc sinh học có thể là một lựa chọn, nhưng những cải tiến có thể được thực 
hiện thông qua biến đổi hóa học của dầu hoặc thông qua việc sử dụng các gói phụ gia cũng rất 
được quan tâm. Do đó, để hỗ trợ phát triển các chất bôi trơn có nguồn gốc sinh học, có một yêu 
cầu về chất phụ gia tương thích với nguồn nguyên liệu nền sinh học mà bản thân nó phải có tính 
thân thiện với môi trường.

Đối tác có một nền tảng khách hàng lâu đời và các hoạt động sản xuất và bán hàng toàn cầu 
nên sẽ mang lại cho các công ty mới cũng như các công ty đang phát triển một lộ trình tiếp cận 
với thị trường. Đối tác quan tâm đến nhóm thương mại hóa các công nghệ thích hợp và các công 
ty có nhiều hình thức hợp tác khác nhau, từ quan hệ đối tác thương mại, cấp phép cho đến liên 
doanh, đầu tư và mua bán lại.

01

02

03  Công nghệ  tìm mua
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Đặc điểm kỹ thuật:
Đối tác đang tích cực tìm kiếm các công ty có thể hỗ trợ phát triển /hoặc sản xuất dầu, chất 

bôi trơn và nhiên liệu có nguồn gốc sinh học trên toàn bộ chuỗi giá trị. Các loại chất bôi trơn liên 
quan đến công việc này bao gồm: dầu bánh răng hiệu suất cao, chất bôi trơn thủy lực, dầu động 
cơ và chất bôi trơn ô tô (bao gồm cả chất bôi trơn cho xe điện). Đối tác quan tâm đến việc kết nối 
với các công ty khởi nghiệp, các công ty đã thành lập và các chuyên gia/học giả có các sản phẩm 
hoặc công nghệ đã được thương mại hóa, hoặc có tiềm năng thương mại hóa trong vòng 5 năm 
tới. Các giải pháp lý tưởng có nguồn gốc sinh học nhưng không làm giảm chất lượng và hiệu suất 
của thành phẩm.

Các công ty tiềm năng được quan tâm bao gồm:

•	 Các công ty sản xuất các nguồn dầu/dầu gốc sinh học chất lượng cao

•	 Các nhà phát triển/nhà sản xuất phụ gia có nguồn gốc sinh học hoặc phụ gia phân hủy 
sinh học, đặc biệt là những nhà sản xuất cung cấp ‘giá trị gia tăng’ về hiệu suất chất bôi trơn  hoặc 
cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng hơn (ví dụ như thông qua cải thiện độ ổn định oxy hóa)

•	 Chủ sở hữu/nhà phát triển công nghệ chuyển đổi sinh khối/chất thải thành dầu sinh học/
chất bôi trơn sinh học/nhiên liệu sinh học

•	 Các nhà sản xuất dầu ăn đa dạng hóa sản phẩm

•	 Các tổ chức, chuyên gia hoặc nhà tư vấn có chuyên môn trong việc thiết kế/hình thành 
chất bôi trơn có nguồn gốc sinh học

•	 Các công ty đang phát triển các nguyên liệu mới (ví dụ như cây trồng mới) để tách chiết 
dầu sinh học 

•	 Các công nghệ nền tảng được quan tâm đặc biệt và các công nghệ /sản phẩm/quy trình 
có liên quan phải được bảo vệ bằng tài sản trí tuệ thích hợp (ví dụ: ứng dụng bằng sáng chế hoặc 
bí quyết know how) .

Mô hình kinh doanh ưu tiên
•	 Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)

•	 Mua lại IP

•	 Cấp phép

•	 Khác

•	 Hợp tác R&D

Đơn vị tìm mua:
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

Nguồn: www.ipi-singapore.org

 Công nghệ  tìm mua
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thị trường CÔng nghệ

tìm kiếm mựC ChứC năng Cho CáC loại nhãn máC 
an toàn, tươi mới, bảo mật và xáC thựC

MÔ tả
Một công ty có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm các vật liệu hoặc các hợp chất hóa học 

có thể kết hợp vào trong các nhãn hàng hóa và bao gói hàng hóa. Các lĩnh vực ứng dụng rất đa 
dạng, bao gồm:

1. Các nhãn an toàn bí mật hoặc công khai dành cho các sản phẩm có giá trị cao

2. Tính năng chống hàng giả đối với hàng hóa có giá trị cao

3. Các loại tem nhãn có thời hạn sử dụng, một khi tiếp xúc với môi trường sẽ bị hư hỏng

4. Các chứng nhận về độ tươi dành cho thực phẩm, cũng như sản phẩm tươi sống

Công ty đang sử dụng nhiều giải pháp in ấn khác nhau để cung cấp phương tiện in, chẳng hạn 
như ảnh ba chiều cho khách hàng. Khách hàng đã quen thuộc với các công nghệ in truyền thống, 
chẳng hạn như kỹ thuật in nổi bằng khuôn mềm, in nổi, in lụa và công nghệ in kỹ thuật số. Công 
ty có khả năng cung cấp giải pháp kỹ thuật in trong các lĩnh vực vi chất lỏng cũng như mực dẫn 
điện. Bất kỳ giải pháp được đề xuất nào cũng phải tương thích với các kỹ thuật in này.

ĐặC ĐiểM Kỹ thuật
•	 Giải pháp được tìm kiếm có thể là một loại vật liệu hoặc hợp chất hóa học.

•	 Nó có thể là hạt nano hoặc các hạt kích cỡ siêu nhỏ hoặc tương đương, có khả năng hoạt 
động và ứng dụng như yêu cầu.

•	 Giải pháp sẽ được áp dụng trong các kỹ thuật in, do đó cần phải tương thích với các dung 
môi mực và các hạt mực thông thường.

•	 Chúng phải nhạy cảm với các yếu tố kích thích bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm, 
UV, IR, khí - mêtan, amoniac, etylen…., để khi tiếp xúc với những kích thích này, các hạt sẽ phản 
ứng ngay lập tức và cung cấp dấu hiệu về sự hiện diện của chúng.

•	 Những phản hồi này phải dễ dàng phát hiện bằng các phương tiện chi phí thấp, chẳng hạn 
như thay đổi hình ảnh, vật lý hay màu sắc. Không nên sử dụng các thiết bị cảm biến, hoặc thiết bị 
dò tìm đặc biệt để phát hiện chúng. 

•	 Công nghệ phải tương thích với các chất nền, chẳng hạn như giấy, PP, HDPE, LDPE, PET, 
PETE, PVC, tức là các loại nhựa thường được công ty sử dụng.

Không quan tâm đến các giải pháp yêu cầu máy dò tìm được cấp nguồn điện bên ngoài 
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MÔ hình Kinh doanh ưu tiên
•	 Mua lại IP

•	 Cấp phép

•	 Hợp tác R&D

Đơn vị tìm mua:
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

Nguồn: www.ipi-singapore.org

hệ thống thiết bị Chế biến Chè đen 

Công ty TNHH Việt Hoàng cần tìm dây chuyền chế biến chè đen theo công nghệ CTC 
(crushing-tearing-curling) năng suất 1 tấn/giờ.

Yêu cầu: - Các thiết bị trong hệ thống sử dụng động cơ điện 3 pha xoay chiều, được sản xuất 
trong nước. 

- Máy sấy sử dụng nhiên liệu than đá. 

- Giá thành rẻ hơn hệ thống thiết bị cùng loại của Ấn Độ

Liên hệ: Công ty tnhh Việt hoàng
Email: laongohn@gmail.com

Mob. 090.272.6966 

Địa chỉ: Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

thiết bị đo độ dày lớp mạ 
Công ty Vinapipe cần tìm mua thiết bị đo độ dày lớp mạ cho sản phẩm ống mạ kẽm bằng phương 

pháp không phá hủy mẫu.

Liên hệ: anh nhã 0939099582
Email: nguyenduc_nha17@yahoo.com

Địa chỉ: Km 9 - Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
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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
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