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 TỨC & SỰ KI  N 

ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGH  VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

 
        

ghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII 

của Đảng khẳng định đẩy mạnh nghiên 

cứu, chuyển giao ứng dụng và phát triển 

mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo (   N ĐMST) là 1 trong 3 đột phá 

chiến lược trong giai đoạn 2021 – 2026. Để 

tiếp tục thể chế hóa các đường lối, chính 

sách, chủ trương của Đảng, căn cứ định 

hướng chương trình xây dựng pháp luật 

khóa XV của Quốc hội, dự kiến sẽ có 4 luật 

chuyên ngành     N được sửa đổi, bổ 

sung, trình Quốc hội cho ý kiến thông qua. 

Đây là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 

   N ĐMST nhằm nâng cao năng suất 

chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế. 

      Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính 

sách của Đảng về     N và để phát triển 

KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò 

then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của đất nước, việc hoàn thiện 

các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 

về     N thực sự cấp thiết.  ác định 

hướng hoàn thiện pháp luật về KH&CN trong 

giai đoạn 2021-2025 tập trung vào việc sửa 

đổi quy định pháp luật bảo đảm thực thi các 

cam kết của Việt Nam trong các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới; giải quyết 

những vướng mắc, bất cập của văn bản 

pháp luật hiện hành, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia. Đồng thời, cũng cần hoàn 

thiện pháp luật về    N ĐMST để nâng 

cao vai trò quản lý nhà nước về đổi mới sáng 

tạo và chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số.  

Trong năm 2022, với sự góp ý, ủng hộ 

của các Đ Q , Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ đ  được Quốc 

hội thông qua. Một trong những chính sách 

lớn của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ là quy định về việc 

quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Quy 

định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc 

đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả 

nhiệm vụ     N phục vụ phát triển kinh tế – 

   hội. 

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ
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ĐẦU TƢ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGH : 

ĐỂ TIẾT KI M VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ? 
 

Trong thời gian vừa qua, Bộ KH&CN đã hoàn thành hệ thống chỉ tiêu thống kê để qua đó 

hình thành đánh giá về kết quả hoạt động KH&CN làm cơ sở đánh giá, hoạch định  

chính sách phát triển KH&CN từng thời kỳ. Cụ thể, Bộ KH&CN đã hình thành  

Thông tư số 03 ngày 15/5/2018 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN  

và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Cách nào để đo lường hiệu quả đầu tư 

cho KH&CN? 

     Với các nhiệm vụ của ngành KH&CN, 

thông thường người ta vẫn coi nó giống như 

nhiều dự án, nhiệm vụ của nhiều ngành 

nghề khác, theo nghĩa cứ có đầu tư, có kế 

hoạch triển khai và người thực hiện là ra kết 

quả. Tuy nhiên, bản chất của KH&CN không 

phải như vậy. Nghiên cứu khoa học hay phát 

triển công nghệ đều hướng tới mục tiêu làm 

ra sản phẩm mới, cái mới, cái chưa có nên 

tiềm ẩn rủi ro ở những mức độ khác nhau. 

Trong nghiên cứu tạo ra công nghệ chỉ rủi ro 

30% nhưng khi 30% đó nhân lên về quy mô 

thì lại là con số rất lớn, còn rủi ro trong 

nghiên cứu cơ bản cao tới 90% nhưng ở quy 

mô „bình cầu‟ nên nếu có rủi ro thì con số 

nhỏ hơn rất nhiều.Việc hiểu đúng về bản 

chất của khoa học và công nghệ (KH&CN) 

và đảm bảo đầu tư cho     N thật sự hiệu 

quả trong thực tế là một trong những giải 

pháp hữu hiệu để thực hiện chính sách thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí các nguồn lực 

ở Việt Nam. 

      Mặt khác, cùng với việc tiềm ẩn rủi ro 

trong nghiên cứu, KH&CN còn có những vấn 

đề khác biệt so với những lĩnh vực khác, đó 

là phải trải qua rất nhiều khâu thì kết quả 

nghiên cứu mới trở thành sản phẩm hiện 

hữu trên thị trường và phải có độ trễ thời 

gian mới có thể đánh giá được tác động của 

nó đối với thị trường và các hoạt động xã hội 

khác. 

Tháo gỡ điểm nghẽn nguồn lực đầu tư 

cho KH&CN 

      Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn 

hạn hẹp thì việc khuyến khích các nguồn lực 

đầu tư của xã hội là một cách để tăng cường 

đầu tư cho     N. Đó là một trong những 

lý do dẫn đến việc hình thành chính sách 

trích lập quỹ KH&CN tại doanh nghiệp và 

quỹ KH&CN tại địa phương. Tuy nhiên việc  
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triển khai một hình thức đầu tư mới cũng lắm 

gian truân.      

Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết “Về việc 

trích lập và sử dụng quỹ hiện nay có vướng 

mắc, khó khăn, cụ thể như tỉ lệ trích lập quỹ 

chưa phù hợp với cơ cấu, quy mô của doanh 

nghiệp Việt Nam, trong đó có một phần lớn 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ; gần như không 

thấy quỹ FDI nào trích lập quỹ. Điều đó cho 

thấy cơ chế khuyến khích trích lập và sử 

dụng quỹ chưa phù hợp, chưa hấp dẫn. Hiện 

nay, quỹ của ta chưa cho phép sử dụng để 

mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

thủ tục hành chính trong kiểm soát chi của 

quỹ chưa linh động, chưa phù hợp; hoạt 

động mua sắm phục vụ nghiên cứu bị 

KH&CN, sử dụng quỹ theo thủ tục của dự án 

đầu tư, chưa phù hợp với đặc thù tính mới, 

tính hiếm, tính kịp thời, tính rủi ro cao của 

hoạt động     N”. 

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, Bộ 

    N đ  nỗ lực triển khai một số quy định 

mới như Thông tư 05/2022 hướng dẫn sử 

dụng quỹ KH&CN tại doanh nghiệp, trong đó 

thông tư đ  b i bỏ các quy định cứng nhắc, 

không đúng với tinh thần tôn trọng vai trò tự 

chủ của doanh nghiệp trong hoạt động quyết  

 

định định hướng nội dung nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ, trong việc tổ 

chức quản lý nhiệm vụ KH&CN tại doanh 

nghiệp sử dụng quỹ này. Tuy nhiên, một 

mình Thông tư 05/2022 không đủ sức công 

phá điểm nghẽn chính sách vốn đòi hỏi rất 

nhiều đổi mới trong cách tiếp cận cần rất 

nhiều đổi mới về tư duy. 

 Tuy nhiên, một mình Thông tư 05/2022 

không đủ sức công phá điểm nghẽn chính 

sách vốn đòi hỏi rất nhiều đổi mới trong cách 

tiếp cận cần rất nhiều đổi mới về tư duy. 

Trong giai đoạn tới, Bộ KH&CN sẽ đề xuất 

với chính phủ giao cho Bộ KH&CN chủ trì, 

phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ    ĐT và 

các bộ ngành trong quá trình nghiên cứu, đề 

xuất sửa đổi các quy định trong Luật KH&CN 

năm 2013, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy 

định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt 

động     N…, đề xuất thêm các giải pháp 

tăng tính hấp dẫn đối với doanh nghiệp trong 

việc trích lập và sử dụng quỹ; đồng thời 

nghiên cứu tham mưu chính phủ về cơ chế 

đặc thù về mua sắm, đầu tư cho hoạt động 

    N”. 

Nguồn: Báo khoa học và phát triển
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Triển lãm analytica Vietnam  
quay trở lại sau 4 năm vắng bóng 

 
Từ ngày 19-21 tháng 4 năm 2023, triển 

lãm analytica Vietnam lần thứ 7 về Phân 

tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và 

Chẩn đoán sẽ được tổ chức tại Trung tâm 

Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại sau 

đại dịch, sự kiện này một lần nữa sẽ cung 

cấp cho các nhà triển lãm và khách tham 

quan thương mại một sân chơi để nâng 

cao sự tiếp xúc của mạng lưới các doanh 

nghiệp lên một tầm cao mới. 

Sau 4 năm, analytica Vietnam tuyên bố 

trở lại để tái hợp ngành thí nghiệm, chẩn 

đoán ở Đông Nam Á. Đây là một phần 

của chuỗi triển l m phân tích hàng đầu 

trên thế giới, nổi bật là triển lãm lớn nhất 

thế giới về lĩnh vực này ở Munich (Đức). 

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2009, 

analytica Vietnam đ  trở thành triển lãm 

thương mại quan trọng nhất trong thị 

trường phòng thí nghiệm đang phát triển 

mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Năm 2023 sẽ là 

cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên lớn 

nhất của ngành kết hợp chương trình hội 

nghị mở rộng cùng với các sự kiện bên lề 

đồng hành với triển lãm. 

        Nguồn: www.analyticavietnam.com 

Xây dựng nền tảng VNconnect  
kết nối chuyên gia trí tuệ nhân tạo 

 
     Ngày 15/11/2022, Bộ Khoa học và Công 

nghệ,  ơ quan Khoa học Dữ liệu của Chính 

phủ Australia ( S RO‟s Data61) và Trường 

Đ   ách  hoa  à Nội tổ chức hội thảo giới 

thiệu nền tảng cơ sở dữ liệu về chuyên gia 

trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp kết nối 

cung cầu công nghệ số. 

     Hiện Việt Nam có hơn 1.900 chuyên gia 

đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan 

đến AI. Bên cạnh việc kết nối chuyên gia và 

doanh nghiệp, các nhà khoa học mong 

muốn phát triển trở thành một nền tảng kết 

nối cung cầu về công nghệ số. Tại hội thảo, 

nhiều ý kiến gợi ý bổ sung cơ sở dữ liệu về 

các sáng chế, giải pháp hữu ích và cách 

thức để nhà khoa học và doanh nghiệp kết 

nối công nghệ, thương mại hoá sáng chế...    

      Nền tảng VNconnect được phát triển 

trong khuôn khổ dự án "Thị trường trí tuệ 

nhân tạo Việt Nam", hợp tác giữa Tổ chức 

Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối 

thịnh vượng chung ( S RO),  S RO‟s 

Data61 -  ơ quan  hoa học Dữ liệu của 

Chính phủ Australia, Bộ Khoa học và Công 

nghệ và các cơ quan nghiên cứu khác của 

Việt Nam và Australia.  

Nguồn: vnexpress.net 

http://www.analyticavietnam.com/
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Công nghệ nghiền khô siêu mịn 
đƣợc nhận giải thƣởng Hồ Chí Minh 
 

 

  Chủ tịch nước đ  ký Quyết định trao 

tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM) cho 

75 tác giả, đồng tác giả có công trình/cụm 

công trình đặc biệt xuất sắc về khoa học 

công nghệ (KHCN) góp phần xây dựng 

chủ nghĩa    hội và bảo vệ Tổ quốc.  

  Theo đó công trình “Nghiên cứu công 

nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức 

độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt 

trong sản xuất ngói cao cấp” do Anh hùng 

lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch  

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Gốm Đất Việt làm chủ nhiệm và các cộng 

sự.  

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, 

công nghệ nghiền khô siêu mịn của Gốm 

Đất Việt đ  đem lại nhiều hiệu quả kinh 

tế, xã hội cao và lợi nhuận lớn trong sản 

xuất hàng hoá ở quy mô công nghiệp. 

Đặc biệt, công trình có hiệu quả tích cực 

trong bảo vệ môi trường, giảm đến mức 

tối đa nước thải, bụi thải, khí thải, hướng 

tới vòng tuần hoàn trong sản xuất khi tái 

sử dụng chất thải rắn phát sinh từ sản 

xuất và phế thải trong sản xuất của các 

ngành công nghiệp khác. 

 Lễ công bố và trao giải thưởng Hồ Chí 

Minh được tổ chức vào ngày 23/11/2022 

tại Hà Nội. 

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/ 

 

 

Vinh danh 45 công trình khoa học 

công nghệ xuất sắc năm 2021 

 
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải nhất  

 

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công 

nghệ Việt Nam (Vifotec) lần thứ 27 và Giải 

thưởng WIPO 2021 trao cho các tác giả 

có công trình xuất sắc với tiêu chí trao giải 

dựa trên tính mới, sáng tạo, hiệu quả kinh 

tế - xã hội - kỹ thuật và khả năng áp dụng 

rộng rãi.Trong số hơn 100 hồ sơ tham dự, 

Hội đồng giải thưởng lựa chọn 45 công 

trình tiêu biểu, trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 

14 giải ba  và 19 giải khuyến khích. Ngoài 

phần thưởng, tác giả công trình đoạt giải 

nhất còn được tặng bằng khen của Thủ 

tướng. 

       ác công trình đoạt giải tiêu biểu gồm: 

Công trình "Công nghệ, sản phẩm, giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ 

bờ hồ Hoàn Kiếm" của TS  oàng Đức 

Thảo (Công ty cổ phần khoa học công nghệ 

Việt Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Giải 

nhất lĩnh vực cơ khí tự động hóa thuộc về  

https://vnexpress.net/45-cong-trinh-duoc-giai-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-2021-4527617.html
https://vnexpress.net/45-cong-trinh-duoc-giai-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-2021-4527617.html
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"Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xì tháo 

thuốc nổ phục vụ xử lý bom mìn, vật nổ cơ 

động" của Trung tá, TS Tô Đức Thọ và 

cộng sự (Cục Khoa học quân sự - Bộ quốc 

phòng); Giải nhất lĩnh vực sinh học phục vụ 

sản xuất và đời sống thuộc về "Nghiên cứu 

chọn tạo và phát triển giống chè PH8 cho 

năng suất cao, chất lượng tốt góp phần 

nâng cao hiệu quả sản xuất chè cho các địa 

phương trong cả nước" của nhóm tác giả 

TS Nguyễn Thị Minh Phương (Viện Khoa 

học kỹ thuật Nông lâm miền núi phía Bắc, 

tỉnh Phú Thọ); Giải nhất lĩnh vực công nghệ 

vật liệu thuộc về công trình "Ứng dụng công 

nghệ phễu bê tông (Top-Base) trong việc 

gia cố nền đất yếu tại Việt Nam" của KS 

Phạm Thành Công và cộng sự (Viện Công 

nghệ GFS). 

      Ngoài ra, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 

giới cũng trao bằng chứng nhận và huy 

chương vàng Giải thưởng WIPO 2021 cho 

hai công trình "Công nghệ, sản phẩm, giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ 

bờ hồ Hoàn Kiếm" và "Ứng dụng công 

nghệ phễu bê tông (Top-Base) trong việc 

gia cố nền đất yếu tại Việt Nam".       

Nguồn: https://vnexpress.net/ 

Công nghệ nghiền khô siêu mịn 
đƣợc nhận giải thƣởng Hồ Chí Minh 
 

 

   

 

Chủ tịch nước đ  ký Quyết định trao 

tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM) cho 

75 tác giả, đồng tác giả có công trình/cụm 

công trình đặc biệt xuất sắc về khoa học 

công nghệ (KHCN) góp phần xây dựng 

chủ nghĩa    hội và bảo vệ Tổ quốc.  

      Theo đó công trình “Nghiên cứu công 

nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức 

độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt 

trong sản xuất ngói cao cấp” do Anh hùng 

lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm 

Đất Việt làm chủ nhiệm. Ðồng tác giả 

công trình là các ông: Nguyễn Quang 

Toàn, Ðồng Ðức  ương, Lương Quang 

Phú, Nguyễn Duy Tấn, Ðỗ Ngọc Hà, 

Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Văn Lai, 

Nguyễn Ðại  inh, Vũ Lương  ưng và 

Nguyễn Văn Thành. 

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, 

công nghệ nghiền khô siêu mịn của Gốm 

Đất Việt đ  đem lại nhiều hiệu quả kinh 

tế, xã hội cao và lợi nhuận lớn trong sản 

xuất hàng hoá ở quy mô công nghiệp. 

Đặc biệt, công trình có hiệu quả tích cực 

trong bảo vệ môi trường, giảm đến mức 

tối đa nước thải, bụi thải, khí thải, hướng 

tới vòng tuần hoàn trong sản xuất khi tái 

sử dụng chất thải rắn phát sinh từ sản 

xuất và phế thải trong sản xuất của các 

ngành công nghiệp khác. 

 Lễ công bố và trao giải thưởng Hồ Chí 

Minh được tổ chức vào ngày 23/11/2022 

tại Hà Nội. 

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/ 

 

https://vnexpress.net/
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BKAV nhận giải thƣởng quốc tế 

2022 về bảo mật thông tin 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh 

ASOCIO Digital Summit, Tổ chức Công 

nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại 

Dương (ASO  O) đ  vinh danh Tập đoàn 

Bkav với giải thưởng "Bảo mật thông tin" 

ASOCIO 2022.  

Bkav là doanh nghiệp Việt Nam duy 

nhất chiến thắng hạng mục này tại Lễ trao 

Giải ASOCIO 2022, diễn ra tại Singapore. 

 ơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực 

an ninh mạng, Tập đoàn công nghệ Bkav 

là công ty đầu tiên trên thế giới tìm ra lỗ 

hổng của hệ thống nhận diện khuôn mặt - 

Face ID của iPhone X chỉ 2 tuần sau khi 

iPhone X chính thức bán ra thị trường; 

phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong công 

nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính 

xách tay ngay khi công nghệ này bắt đầu 

phổ biến; phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng 

trên Google Chrome chỉ vài ngày sau khi 

trình duyệt này ra mắt;  ác định được 

nguồn gốc cuộc tấn công vào hàng loạt 

website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn 

Quốc, bao gồm cả website của Tổng 

thống Hàn Quốc… 

Tiêu chí cho giải thưởng Bảo mật 

thông tin ASOCIO 2022, là công ty dẫn 

đầu thị trường hoặc hình mẫu của 

ngành, cung cấp các giải pháp và dịch 

vụ an ninh mạng vượt trội, mang lại lợi 

ích cho số lượng lớn người dùng.    

Nguồn: https://nhandan.vn/ 

TECHFEST MEKONG: Khai mở 

những tiềm năng vùng đất Chín rồng 

 

Ngày 19/10/2022, Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố Cần Thơ và  ộ Khoa 

học và Công nghệ (    N) đ  khai mạc 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long - 

Techfest Mekong 2022 với chủ đề “ hát 

vọng vùng đất Chín Rồng”.  

Techfest Mekong 2022 diễn ra trong 2 

ngày 19 - 20/10/2022 với các sự kiện: 

Diễn đàn  hởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo vùng Đ S L; cuộc thi Tìm kiếm tài 

năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 

Đ S L; lễ ra mắt Mạng lưới cố vấn khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố  ần 

Thơ và Mạng lưới nhà đầu tư, quỹ đầu 

tư; trình diễn các thiết bị công nghệ … 

Ngày hội đ  quy tụ hơn 100 gian triển 

l m, trưng bày trực tiếp và 30 gian triển 

l m trực tuyến giới thiệu các sản phẩm, 

dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản 

phẩm     N của vùng Đ S L, trong 

nước và quốc tế. 

Nguồn: https://khoahocphattrien.vn/

https://nhandan.vn/
https://khoahocphattrien.vn/
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƢỢC LẦN THỨ 28  

TẠI HÀ NỘI 

 

 

Thời gian: Từ 01/12 đến 03/12/2022 

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

Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: ~250 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng 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: https://tradepro.vn/ 

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU 2022 

 

Thời gian: Từ 23 đến 26/11/2022 

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: ~1000 gian hàng 

Ngành hàng trƣng bày: Máy ép nhựa, ép phun nhựa, tạo hạt nhựa, máy thổi chai PET, máy 

thổi màng PE, thiết bị thử độ bền màu, thiết bị kiểm nghiệm…; Máy móc và thiết bị tạo cao 

su, sản xuất băng tải, sản xuất lốp, máy ép lưu hóa cao su, thổi cao su, ép tim cao su… 

 Nguồn:https://tradepro.vn/ 

https://tradepro.vn/
https://tradepro.vn/
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CÔNG NGH  THU HỒI KIM LOẠI CÓ ÍCH  
TRONG BỤI LÒ CAO LUY N XỈ GIÀU MANGAN 

Mỗi năm, Việt Nam sản xuất hàng trăm nghìn tấn xỉ giàu mangan bằng lò cao từ quặng sắt 

mangan. Trong quá trình sản xuất xỉ giàu mangan, hàng nghìn tấn bụi lò cũng được tạo ra với 

thành phần chủ yếu là các oxyt mangan, oxyt kẽm, oxyt chì, oxyt sắt và một số loại oxyt khác. 

Tuy nhiên, các nguyên tố kim loại nặng có trong bụi lò như chì, sắt, kẽm, mangan… không chỉ 

độc hại mà tỷ lệ của chúng trong bụi cũng tương đối cao, do đó cần phải thu hồi những kim loại 

này. 

 
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu hồi kim loại, việc nghiên cứu, xây dựng quy trình 

công nghệ thu hồi kim loại có ích trong bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan, Viện khoa học và công 

nghệ mỏ - luyện kim đ  thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu hồi kim 

loại có ích trong bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan”. 

Sau 1 năm nghiên cứu, nhóm đ  làm chủ được quy trình công nghệ thu hồi kim loại có ích 

trong bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan. Nhóm bắt đầu nghiên cứu trên 200 kg bụi lò cao luyện xỉ 

giàu mangan được cung cấp bởi Công ty CP Vương Anh - đơn vị chuyên thu mua bụi lò cao 

luyện xỉ giàu mangan. Mẫu sau khi lấy về được đánh tơi, trộn đều, giản lược theo phương pháp 

chia tư lấy đối đỉnh. Mẫu nghiên cứu sau đó được chia thành các túi nhỏ đều nhau và được bảo 

quản trong túi đựng mẫu trước khi đem phân tích để  ác định các thành phần vật chất. Trên cơ 

sở nghiên cứu quá trình thu hồi kẽm và mangan, nhóm tiến hành thí nghiệm ở quy mô lớn hơn 

trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá sự ổn định của quy trình, tính toán sơ bộ tiêu hao 

nguyên nhiên vật liệu. 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đ  tiếp nhận thêm mẫu bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan 

của Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Trung Thành (Thái Nguyên). Thành phần hóa học 

bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan của đơn vị chủ yếu gồm kẽm (37,99%), sắt (2,75%), chì 

(33,6%), mangan (3,84%) và tạp chất khác. Nhóm đ  thử nghiệm hòa tách thử 01 mẻ thí 

nghiệm với quy trình đ   ây dựng cho bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan. Kết quả thử nghiệm ở 

quy mô 3kg/mẻ cho thấy với loại bụi lò của Công ty Trung Thành, quy trình công nghệ gần như 

không thay đổi. Từ các thông số kỹ thuật và công nghệ thu hồi từ quá trình nghiên cứu ở quy 

mô nhỏ trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm ở quy mô lớn hơn, nhóm đ   ây dựng được 

quy trình công nghệ xử lý bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan. Nhóm nghiên cứu dự tính, nếu ứng 

dụng quy trình công nghệ đ   ây dựng để xử lý 1.000 kg bụi lò, các sản phẩm chính thu được 

sẽ gồm có kẽm sunfat với khối lượng ~210 kg, mangan dioxit với khối lượng ~97,5 kg. Ngoài ra 

còn thu được bã chì với khối lượng ~ 450 kg để cung cấp cho nhà máy luyện chì ở Việt Nam. 

Việc nghiên cứu và làm chủ công nghệ thu hồi kim loại có ích trong bụi lò cao luyện xỉ giàu 

mangan không chỉ giúp các doanh nghiệp giải quyết được bài toán xử lý nguồn phế liệu tồn 

đọng mà còn tận thu các kim loại có ích, tiết kiệm tài nguyên trong nước, bảo vệ môi trường. 

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số: ĐTKHCN.099/18) tại Cục Thông tin khoa KH&CN 

quốc gia 
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THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ SẤY LÚA  
TỐI ƢU CHO MÁY SẤY THÁP 

     Đồng bằng sông Cửu Long được mệnh 

danh là vựa lúa của cả nước. Theo số liệu 

thống kê, chỉ riêng lúa của vùng đ  chiếm 

47% diện tích và 56% sản lượng lúa của cả 

nước, xuất khẩu gạo từ toàn vùng cũng 

chiếm tới 90% sản lượng. Mặc dù có sản 

lượng lúa lớn nhưng công tác bảo quản sau 

thu hoạch đối với sản phẩm lúa của vùng 

chưa được quan tâm đúng mức. Việc thất 

thoát trong khâu làm sạch và phơi sấy lúa 

gạo hiện vẫn chiếm 4,2%, nguồn năng lượng 

tiêu thụ và thời gian sấy vẫn khá lớn. 

Với mục tiêu khắc phục và làm giảm tổn 

thất trong quá trình thu hoạch lúa, nhóm 

nghiên cứu Công ty TNHH Kỹ Thuật Công 

Nghiệp Đồng Tâm đ  thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát 

để điều khiển chế độ sấy lúa tối ưu cho máy 

sấy tháp”. 

 

      Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm đề 

tài đ  chế tạo thành công Thiết bị giám sát 

(được tích hợp vào máy sấy tháp) gồm các 

thành phần: tủ điều khiển có giao diện màn 

hình cảm ứng; thiết bị đo độ ẩm trực tuyến 

(phương pháp đo điện trở); chương trình 

giám sát cho phép sao chép dữ liệu quá trình 

sấy. Trên màn hình điều khiển của hệ thống, 

từ máy tính cá nhân hay thiết bị di động, 

người vận hành sấy có thể giám sát tức thời 

các thông số liên quan của toàn tháp sấy. 

Đồng thời, có thể điều chỉnh các thông số liên 

quan, cũng như thiết lập riêng chế độ sấy tối 

ưu theo kinh nghiệm. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đ  hoàn thiện 

ứng dụng phần mềm, giúp người vận hành 

điều chỉnh các chế độ sấy cho từng loại lúa 

khác nhau, thông qua việc điều chỉnh trên 

màn hình cảm ứng. Phần mềm này có thể 

điều khiển từ máy tính cá nhân hay qua App 

trên thiết bị di động thông minh. 

Triển khai thử nghiệm thiết bị thực tế tại 

Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ 

Green Vina TG (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang) cho thấy, ngoài những ưu điểm giúp 

tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, nâng cao 

chất lượng gạo, thiết bị còn giúp tiết giảm 

nhân sự. Thay vì phải cần 2 nhân công để 

vận hành 1 mẻ sấy như trước, thì nay chỉ cần 

1 nhân công. Do thời gian sấy rút ngắn, nên 

giảm thêm khoảng 26% lượng trấu tiêu thụ 

cho 1 mẻ sấy. Ngoài ra, lượng điện năng tiêu 

thụ cho 1 mẻ sấy lúa giảm từ 252,8kWh 

xuống 226,2kWh. Tổng thời gian cho 1 mẻ 

sấy giảm từ 12,25 giờ xuống còn 11,08 giờ. 

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề 

tài (Mã số HCM - 035 - 2022) tại Cục Thông 

tin khoa học và công nghệ quốc gia 

   
H  THỐNG SỬ DỤNG CO2 ĐỂ SẢN XUẤT NHỰA SINH HỌC 

           
    Nhóm các nhà khoa học tại cơ quan nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng đầu về  

nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và khoa học đời sống của bang Texas, Hoa Kỳ  
đã chế tạo được hệ thống sử dụng CO2 để sản xuất nhựa sinh học,  

có thể thay thế nhựa không phân hủy thông dụng hiện nay. 
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      Nghiên cứu đ  giải quyết hai thách thức, đó là sự tích tụ của nhựa khó phân hủy và xử lý 

khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Kết quả nghiên cứu đ  được công bố trên tạp chí Chem. 

      Hệ thống gồm 2 thiết bị. Thiết bị thứ nhất sử dụng điện để chuyển đổi CO2 thành etanol và 

các phân tử hai cacbon khác quá trình điện phân. Thiết bị thứ hai, vi khuẩn tiêu thụ các phân 

tử ethanol và cacbon để trở thành một cỗ máy sản xuất nhựa sinh học từ các polyme nhựa 

gốc dầu mỏ khó phân hủy. 

Ưu điểm nổi bật của của hệ thống nói trên là tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều so với quá 

trình quang hợp và mang lại hiệu quả năng lượng cao. Rất nhiều quy trình sản xuất hiện đang 

thải ra khí  O2. Do đó, hệ thống mới sử dụng CO2 có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính. 

Nguồn: moitruongvadothi.vn 

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MÁY TẠO NHỊP TIM  
SỬ DỤNG KỸ THUẬT QUANG DI TRUYỀN 

      Nhóm các nhà khoa học Đại học 

Arizona đ  chế tạo thành công máy tạo 

nhịp tim không dây, không dùng pin, có 

thể được cấy bằng một quy trình ít xâm 

lấn và khiến bệnh nhân giảm đau đớn. 

Thiết kế này bao trùm lên trái tim thay vì 

cấy ghép các dây dẫn, kết nối với các 

điểm tiếp xúc hạn chế. 

 

      Thiết bị được phát triển cho phép máy 

điều hòa nhịp tim gửi nhiều tín hiệu đến 

tim hơn, sử dụng thiết kế lưới, được chế 

tạo bằng phương pháp kỹ thuật số mới, 

bao trùm toàn bộ trái tim. Giải pháp sử 

dụng kỹ thuật được gọi là di truyền quang 

học (một kỹ thuật trong khoa học thần 

kinh) có thể giảm đau cho bệnh nhân sử 

dụng máy tạo nhịp tim bằng cách "bỏ qua 

những thụ thể cảm giác đau của tim" đồng 

thời cũng cho phép máy điều hòa nhịp tim 

phản ứng với các bất thường khác nhau 

theo những phương thức tốt hơn. 

     Thay vì tín hiệu điện, máy tạo nhịp tim 

mới sử dụng ánh sáng để tác động đến 

tim. Điều này cho phép thiết bị tiếp tục ghi 

lại thông tin của tim khi máy tạo nhịp tim 

phải khử rung tim. Thiết bị không yêu cầu 

pin mà sử dụng nguồn điện không dây từ 

bên ngoài, do đó tiết kiệm cho bệnh nhân 

điều trị nhịp tim khỏi việc thay thế pin 

trong thiết bị từ 5 đến 7 năm một lần. 

Thiết bị đ  thử nghiệm thành công trong 

mô hình động vật và tương lai đây có thể 

là một cứu cánh cho hàng triệu người. 

Nguồn: vietq.vn      
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGH  MẮT THÔNG MINH  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LAM SƠN (LASUCO) 

      Ngày 22/11/2022, tại Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Mía đường Lam 

Sơn thuộc  ông ty  P Mía đường Lam Sơn (Lasuco),  ông ty  P Phát triển công nghệ mới 

Vigreen (Vigreen) phối hợp với đơn vị tài trợ (tổ chức chính phủ AUS4INNOVATION thuộc 

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia), Trường Đại học Wollongong, Australia và các đơn 

vị liên quan tại Việt Nam đ  tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ mắt thông minh (Smart 

Eye).  

 

      Tại hội thảo chuyển giao, các đại biểu đ  được chứng kiến mô hình trình diễn giải 

pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ mắt thông minh tại vùng diện tích mía của Lasuco, đồng 

thời ký kết chuyển giao mô hình giữa Vigreen và Lasuco.   

      Mắt thông minh là một giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp cùng công 

nghệ máy bay không người lái và internet vạn vật ( oT) để giúp Lasuco và nông dân tại tỉnh 

Thanh  óa theo dõi độ ẩm đồng ruộng, tối ưu hóa việc tưới nước, mức độ dinh dưỡng và 

nhiễm bệnh của mía. Thông tin này sẽ cho phép các cán bộ kỹ thuật và nông dân đưa ra 

quyết định kịp thời để cải thiện năng suất và giảm chi phí sản xuất.  

       Dự án đ  được triển khai thí điểm tại Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Mía 

đường Lam Sơn từ tháng 5-2022 và khẳng định độ tin cậy, hiệu quả trong công tác hỗ trợ 

nâng cao chất lượng chăm sóc cây mía. Trong thời gian thí điểm, tổ chức tài trợ và Vigreen 

cũng đ  tổ chức các chương trình, hội thảo tập huấn cho cán bộ, kỹ sư của Lasuco tiếp cận, 

sử dụng thành thạo công nghệ này. Lasuco mong muốn từ ứng dụng này có thể thực hiện 

được mục tiêu quản lý vùng nguyên liệu quy mô lớn trong lộ trình tích tụ diện tích mía tập 

trung với khoảng 500 hộ; ứng dụng trên nhiều diện tích cây trồng khác như vùng nguyên 

liệu lúa hữu cơ, cây ăn quả... Với đội ngũ kỹ sư nông nghiệp được đào tạo bài bản, có kinh 

nghiệm thực tiễn, Lasuco hy vọng sẽ tiếp nhận hiệu quả công nghệ này.  

Nguồn: Báo Thanh Hóa 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:  
DOANH THU TỪ CHUYỂN GIAO CÔNG NGH  ĐẠT TRUNG BÌNH 150 TỶ/NĂM 

 
Trường Đại học  ách khoa (Đai học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, 

doanh thu từ hoạt động chuyển giao công 

nghệ của Trường hiện đứng đầu cả nước, 

trung bình đạt 150 tỷ đồng/năm. 

 

 

Tại buổi Lễ tốt nghiệp được tổ chức 

tại Trường Đại học  ách khoa (Đai học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vào 

ngày 18/11, PGS.TS Mai Thanh Phong – 

Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trong 

giai đoạn 2017-2022, nhà trường đ  thực 

hiện tổng cộng hơn 1.000 đề tài các cấp, 

với các nghiên cứu triển khai có tính ứng 

dụng cao nhằm giải quyết các vấn đề sản 

xuất và của xã hội. Doanh thu trong hoạt 

động chuyển giao công nghệ của trường 

thuộc nhóm đứng đầu cả nước, trung bình 

đạt 150 tỷ đồng/năm. 

Hoạt động chuyển giao công nghệ của 

Trường Đại học  ách khoa tương đối đa 

dạng từ dịch vụ khoa học công nghệ, tư 

vấn khoa học công nghệ, lao động sản 

xuất, đào tạo chuyên sâu và chuyển giao 

các công nghệ cốt lõi của nhà trường. 

Trường luôn xem nguồn thu từ các hoạt 

động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ là nguồn thu quan trọng bên 

cạnh học phí. 

Thống kê cho thấy, số lượng công bố 

khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín 

thuộc danh mục xếp hạng tăng hơn 

30%/năm, trong đó có nhiều bài báo thuộc 

20 tạp chí chuyên ngành hàng đầu. 

Đặc biệt, số lượng công bố quốc tế 

trên các tạp chí xếp hạng có sự tham gia 

của học viên sau đại học và sinh viên tăng 

nổi bật 3 năm gần đây (năm 2020: 153 đề 

tài; 2021: 297 đề tài; đến tháng 10/2022: 

256 đề tài). 

Trong năm học vừa qua, tổng giải 

thưởng khoa học công nghệ của trường là 

29. Trường ký kết trên 30 thỏa thuận hợp 

tác quốc tế và trong nước. Bên cạnh đó, 

trường Đại học Bách khoa vinh dự nằm 

trong bảng xếp hạng của tổ chức quốc tế 

QS World University Rankings 2022 với 

nhiều ngành học của trường đạt top 500 

thế giới, hạng 1 tại Việt Nam, đặc biệt có 

ngành Kỹ thuật Dầu khí đạt top 50 – 100 

thế giới, hạng 1 Việt Nam. 

Nguồn: Báo khoa học và phát triển
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THÚC ĐẨY HỢP TÁC VI N, TRƢỜNG VÀ DOANH NGHI P  
TRONG THƢƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI SẢN TRÍ TU  

 

 

      Phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy hợp tác viện, trường và doanh nghiệp 

trong thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến 

nghị cho Việt Nam", do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Đại sứ quán 

Australia tại Việt Nam tổ chức ngày 01/11/2022,Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

nhấn mạnh, phát triển thị trường KH&CN một cách mạnh mẽ là một trong các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá 

về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ trưởng bày tỏ 

mong muốn tại Hội thảo này các nhà khoa học, chuyên gia đề xuất ý kiến, tháo gỡ các 

vướng mắc để kết hợp hài hoà mục tiêu kinh tế xã hội và mục tiêu khoa học công nghệ 

trong các đề án phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới. 

      Phát biểu trao đổi tại Hội thảo, chuyên gia về chính sách thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu của  hương trình Aus4innovation cho biết thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sáng 

chế là con đường mà nhiều quốc gia mong muốn. Một số nước như: Mỹ, Trung Quốc, 

Australia... rất chú trọng vào các chương trình thương mại hóa. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu 

phát triển thị trường khoa học và công nghệ, số lượng sáng chế tăng nhưng khả năng ứng 

dụng và chất lượng tăng trưởng chưa tương  ứng. Nhà nước cần kiên trì đầu tư, thành quả 

sẽ đến sau 5-7 năm. Ở giai đoạn đầu phát triển, các quốc gia cũng gặp thực tế tương tự 

như Việt Nam, doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn của các sàn công 

nghệ mà tìm kiếm công nghệ qua mạng hoặc mối quan hệ quen biết.  

       Tại hội thảo, các đại biểu đ  tập trung thảo luận những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; giải pháp để các 

viện, trường và doanh nghiệp hợp tác mạnh mẽ cùng nhau trong thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu, tài sản trí tuệ. 

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ 
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CÔNG NGH  CHẾ TẠO H  HÓA PHẨM KHỬ NHŨ (DEMULSIFIER) 

 

       Quy trình công nghệ: 

 

Viện Dầu khí Việt Nam (VP ) đ  nghiên cứu 

thành công công nghệ chế tạo hệ hóa 

phẩm khử nhũ (demulsifier) nhằm nâng cao 

hiệu quả tách nước khỏi dầu thô trong quá 

trình khai thác và vận chuyển dầu tại bể 

Cửu Long. 

Việc hình thành nhũ tương trong quá trình 

khai thác (thường là nhũ tương nước trong 

dầu thô) sẽ khiến dòng chất lưu bị tăng độ 

nhớt, tăng nguy cơ gây ăn mòn đường ống, 

thiết bị, gây cản trở dòng chảy dẫn đến sản 

lượng bị suy giảm… 

Hóa phẩm khử nhũ VP -Demul được sử 

dụng để khử nhũ tương nước trong dầu thô 

nhằm đảm bảo chất lượng dầu thô trong 

vận chuyển và xuất bán thương mại, đồng 

thời giúp giảm nguy cơ ăn mòn thiết bị và 

gia tăng sản lượng khai thác dầu. 

Ƣu điểm của công nghệ thiết bị: 

      Hóa phẩm khử nhũ VP -Demul do VPI 

sản xuất đ  được kiểm tra chất lượng sản 

phẩm tại phòng thí nghiệm của Liên doanh 

Việt-Nga (Vietsovpetro). Kết quả cho thấy 

sản phẩm VPI-Demul đạt yêu cầu chất 

lượng. Trên cơ sở đó, Vietsovpetro đ  

chấp thuận triển khai thử nghiệm công 

nghiệp VPI-Demul tại giàn khai thác mỏ 

Bạch Hổ, bể Cửu Long. 

   Thông tin liên hệ: 

Viện Dầu khí Việt Nam 

Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Số 

167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà 

Nội 

Điện thoại: 024 37843061 

Fax: 024 37844156 

Email: contact@vpi.pvn.vn 

Website: https://vpi.pvn.vn/ 

 

MÁY Ủ PHÂN GÀ BỒN ĐỨNG KHÔNG CẦN MEN VI SINH HAY GIA NHI T 

 

 

Máy ủ phân gà dạng bồn đứng 
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     Mô tả quy trình: Thiết bị gồm các bộ phận như gầu cấp liệu, xi lanh thủy lực, máy 

nén khí, trục khuấy, bồn chứa, quạt cao áp,… Máy ủ phân lên men theo hướng thẳng 

đứng dựa vào lớp đệm sinh học (là lớp phân gà sau khi ủ 24 giờ), được đặt ở phía dưới 

đáy bồn. Phân gà đầu vào có độ ẩm khoảng 75%, được đưa vào gầu cấp liệu rồi đổ vào 

bồn chứa. Tại đây, phân sẽ nằm trên lớp đệm sinh học, giúp độ ẩm phân tươi giảm 

xuống còn khoảng 55-60% trong vòng 24 giờ đầu. Vi sinh từ lớp đệm sinh học sẽ sử 

dụng nguồn dinh dưỡng từ phân tươi để sinh sôi phát triển và phân hủy phân tươi. Năng 

lượng làm khô phân tươi chủ yếu do quá trình phân hủy phân tạo ra. Quá trình ủ phân 

kéo dài 7-10 ngày.  hi đó, từ lớp phân ban đầu có độ ẩm 75%, phân sẽ được phân hủy 

và đạt độ ẩm dưới 30%. Khí thải ra được xử lý khử mùi, đảm bảo vệ sinh an toàn môi 

trường.  

Máy ủ phân gà sử dụng nguyên lý lên men tự nhiên theo phương thẳng đứng, chỉ sử 

dụng phân gà tươi nguyên chất 100%, không cần dùng thêm men vi sinh và phế phụ 

phẩm khác. Cụ thể, máy tận dụng lượng vi sinh chịu nhiệt độ cao có sẵn trong phân gà. 

Nhiệt độ phân tăng lên bởi quá trình tự lên men hiếu khí ở nhiệt độ 60-70 độ C, máy ủ 

giữ được nhiệt làm phân phân hủy, khô và nhanh hơn mà không cần gia nhiệt. 

     Máy đ  được đưa vào ứng dụng tại Trang trại gà Hải Anh ECO thuộc Công ty TNHH 

Hải Anh ECO (Khánh Hòa), với năng suất xử lý 2m3 phân gà tươi/ngày. Phân gà thành 

phẩm nguyên chất 100%, đạt độ hoại cần thiết, có hàm lượng chất hữu cơ từ 42,4 - 

52%. Chất lượng phân sau ủ đạt tiêu chuẩn của phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ƣu điểm của công nghệ thiết bị:  

Với năng suất xử lý 2m3 phân gà tươi/ngày, máy có thể sử dụng cho trang trại có quy 

mô 20.000 con. Ngoài việc không cần dùng thêm men vi sinh, máy còn có giá thành chỉ 

bằng ½ giá máy ngoại nhập. 

     Thông tin liên hệ: 

Phân viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch 

Địa chỉ: 54 Trần khánh Dư, P. Tân Định, Q.1, TP.  ồ  hí Minh  

Điện thoại: 028 38481193 - 38483947  

Email: siaep@hcm.vnn.vn 

Website: http://www.pvcodiensauthuhoach.com/  
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MÁY SẤY CHÂN KHÔNG THANH LONG  

QUY MÔ CÔNG NGHI P 

Mô tả quy trình: Máy sấy chân 

không thanh long quy mô công nghiệp 

gồm: buồng sấy chân không, cụm cấp 

nhiệt cho giàn sấy, hệ thống giàn sấy, 

cụm ngưng tụ tách nước từ hơi ẩm 

thoát ra khỏi buồng sấy, cụm bơm tạo 

áp suất chân không, thiết bị tháp làm 

mát và cụm hệ thống điều khiển. Máy 

có nhiệt độ sấy tối đa 70 độ  , áp suất 

chân không 720 mm g, thời gian sấy 

trung bình 18 giờ/mẻ và được ứng 

dụng công nghệ  oT trong giám sát 

nhiệt độ quá trình sấy.  

 

      Sấy chân không là phương pháp 

sấy trong buồng sấy có áp suất nhỏ 

hơn áp suất của khí quyển (760 

mm g). Vật sấy được đưa vào buồng 

kín, sử dụng máy bơm chân không để 

tạo môi trường chân không. Ở điều 

kiện áp suất nhỏ, nước sẽ sôi ở nhiệt 

độ rất thấp khoảng 50-60 độ  , và bốc 

hơi nhanh, làm cho vật sấy khô nhanh 

hơn so với sấy nhiệt thông thường. 

       Ƣu điểm của công nghệ thiết 

bị:  

Nhiệt độ sấy thấp giúp sản phẩm 

đầu ra giữ được màu sắc, hương vị 

tốt hơn. Ngoài ra, phương pháp sấy 

này còn giữ được cấu trúc vật lý của 

sản phẩm, cấu tạo thể  ốp, giòn. 

Mức độ phát triển: Thiết bị đ  

được đưa vào vận hành thử nghiệm ở 

quy mô sản  uất công nghiệp tại  ông 

ty  P Thực phẩm  G cho kết quả: 

chất lượng thành phẩm thanh long 

sau sấy đáp ứng các chỉ tiêu đặt ra về 

vệ sinh an toàn thực phẩm, các chỉ 

tiêu về dinh dưỡng, miếng thanh long 

giòn  ốp, độ ẩm sau sấy của thanh 

long  ắt lát là 1,8-3% W , hàm lượng 

vitamin   giữ lại sau sấy đạt trên 92%, 

giữ được màu sắc tươi. ( ác chỉ tiêu 

được phân tích tại công ty Intertek 

Vietnam Limited), có thể tiếp tục 

nghiên cứu ứng dụng sấy cho các 

nhóm sản phẩm khác như  oài, mít, 

chuối, thơm,… 

       Thông tin liên hệ: 

Trƣờng Đại học Bách khoa 

thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 

14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 028 3864 7256 

Email: info@hcmut.edu.vn  

Website: https://hcmut.edu.vn/

  

mailto:info@hcmut.edu.vn
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H  THỐNG CHẨN ĐOÁN B NH VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG 

DỰA TRÊN ẢNH X-QUANG NHA KHOA 

 
 

    Mô tả quy trình:  

Hệ thống chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống răng dựa trên ảnh X-quang nha khoa là 

phần mềm giúp bác sĩ dễ dàng quản lý, tổ chức và lưu trữ dữ liệu khám bệnh, chẩn đoán 

của bệnh nhân. Cụ thể, bác sỹ có thể nhập thông tin bệnh nhân và chọn chẩn đoán, phần 

mềm sẽ trả về kết quả hiển thị trên màn hình; theo dõi lịch sử khám, kết quả thống kê liên 

quan…  

     Ƣu điểm của công nghệ thiết bị:  

Qua quá trình thử nghiệm và sử dụng tại Viện đào tạo Răng  àm Mặt – Trường Đại học 

Y Hà Nội, hệ thống cho kết quả chẩn đoán với bệnh viêm quanh cuống bao gồm độ nhạy 

và độ đặc hiệu trên 90%. Phần mềm được triển khai trên mạng  nternet nên người dùng có 

thể truy cập mọi lúc; thuận tiện trong việc theo dõi và thống kê chi tiết, đầy đủ những thông 

tin quan trọng. 

    Thông tin liên hệ:  

Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội  

Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại: 024 3754 7347 - 37548500  

Fax: 024. 37547347          

Email: iti@vnu.edu.vn 

Website: https://iti.vnu.edu.vn/ 
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Thiết bị tự động lắp – vặn 

đầu xoắn cho bóng đèn LED 

Mô tả quy trình: Thiết bị gồm 

các khối (module): khối cấp phôi tự 

động; khối vận chuyển phôi tới trạm 

cấp phôi trên mâm; mâm quay để vận 

chuyển bóng đèn đến vị trí gắn đầu vặn 

kim loại; bộ phận kéo thẳng dây cấp 

điện của bóng đèn LED để  ỏ đầu vặn 

qua; khối vặn đầu  oắn vào vỏ đèn có 

kiểm soát lực  oắn; cơ cấu gắp sản 

phẩm ra; băng tải phụ trợ và bộ điều 

khiển. 

 

 

 

Toàn bộ các cơ cấu cơ khí thực 

hiện nhiệm vụ tại các trạm làm việc đều 

được thiết kế trên nền tảng công nghệ 

robot, tay gấp cơ khí, hoạt động đồng 

bộ nhờ bộ điều khiển trung tâm.  ùng 

với đó, nhóm nghiên cứu cũng  ây 

dựng một phần mềm điều khiển để 

giám sát, vận hành toàn bộ quy trình 

liên quan. Phần mềm có thể được tùy 

chỉnh để phù hợp với công suất của 

công đoạn sản  uất trước đó, cũng như 

thiết lập thông số kỹ thuật cho từng 

trạm làm việc tương ứng với từng 

chủng loại đèn LED cần gia công. 

Ƣu điểm của công nghệ thiết bị: 

Thiết bị đ  giúp nâng mức tự động 

hoá cho dây chuyền sản  uất bóng đèn 

LED đui  oáy; và có thể áp dụng để 

sản  uất nhiều chủng loại bóng đèn 

LED trên một máy. Thiết bị có thể được 

tích hợp với dây chuyền có sẵn, tiết 

kiệm diện tích. Giá thành thiết bị 

khoảng 500 triệu, chỉ bằng 50 - 60% giá 

nhập từ nước ngoài.  hâu vặn đầu đèn 

chỉ còn cần 1 người, thay vì 4-6 người 

như trước đây. 

      Thông tin liên hệ: 

 ông ty  ổ phần  óng đèn Điện Quang  

Địa chỉ: Lô HT-2-2, Đường D2,  hu 

 ông Nghệ  ao, Phường Tăng Nhơn 

Phú  , Quận 9, TP  ồ  hí Minh  

Điện thoại: 028.62.933.335 - Line 8501                 

Email: info@dienquang.com  

Website: https://dienquang.com/

              

 

 

https://dienquang.com/
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QUY TRÌNH CÔNG NGH  SẢN XUẤT KẸO DẺO 

Mô tả quy trình:  

Sản phẩm theo công nghệ sản  uất: 

-  ẹo dẻo Single  olour áo dầu 

-  ẹo dẻo Single  olour áo đường 

-  ẹo dẻo Jelly Pectin + Gelatine  

 

Ƣu điểm của công nghệ thiết bị:  

 ác điểm nội bật nhất của công nghệ sản  uất này bao gồm: 

1.Sử dụng khuôn định hình hợp kim, gồm 10 hình tạo độ sắc nét hơn công nghệ sử dụng 

khuôn bột 

2.Rút ngắn quá trình ổn định so với công nghệ bột từ 12-24h 

3.Qui trình sản  uất gần như tự động hoàn toàn với việc vận hành đơn giản hơn qua hệ 

thống điều khiển PL , ít nhân công hơn so với công nghệ bột 

4. oàn toàn không sử dụng bột trong qui trình sản  uất nên giảm các công đoạn sấy bột, 

làm sạch nên giảm thiểu được không gian/diện tích sản  uất, dây chuyền nhỏ gọn 

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Vinajelly 

Địa chỉ: 1973/16  p3 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Thành phố  iên  oà, Tỉnh 

Đồng Nai 

Điện thoại: 0337119791 

Email : vinajellyco@gmail.com 

mailto:vinajellyco@gmail.com
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CÔNG NGH  SẢN XUẤT VACCINE 

NGỪA B NH GAN THẬN MỦ  

CHO CÁ TRA 

 

Thông tin chung: 

Quy trình sản  uất vaccine ngừa 

bệnh gan thận mủ trên cá tra được 

thiết lập chặt chẽ từ việc chủ động sản 

 uất nguồn thức ăn tươi sống đảm bảo 

sạch kết hợp với kỹ thuật ương nuôi 

cá tra trên bể, không sử dụng kháng 

sinh.  á tra sau khi được  ử lý vaccine 

phòng bệnh gan thận mủ và nhiễm 

trùng huyết ở hai giai đoạn 10 ngày 

tuổi và cá giống 1.5 cm/con nhằm 

nâng cao tỉ lệ sống đạt 40-45%. 

 

 

 

Ƣu điểm CN/TB: 

-  hông sử dụng kháng sinh trong quá 

trình sản  uất. 

- Tỷ lệ sống từ cá tra bột lên giống đạt 

40-45% (tỷ lệ sống thông thường là 20-

25%) 

-  á giống được  ử lý vaccine trước 

khi cung cấp ra thị trường. 

Thông tin liên hệ:  

Trung tâm Công nghệ Sinh học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ : 2374 Quốc lộ 1, khu phố 2, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận  12, Thành 

phố  ồ  hí Minh 

Điện thoại: (028) 3715 3792 

Fax: (028) 3891 6997 

Email: ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn 

Website: www.hcmbiotech.com.vn 

 

MÁY RỬA NGH , CỦ QUẢ ĐA NĂNG 

 

 

 

Mô tả quy trình: 

Năng suất (kg/h):500 -700kg/h 

Tốc độ động cơ (Vòng/phút): 1450 

vòng/phút 

 ông suất động cơ: 1.5kW 

Điện năng: 220V 

Trọng lượng (kg): 217 

Tính năng của thiết bị:  

Máy sử dụng giúp rửa sạch đất, bùn 

bám vào các loại củ, quả nông sản 

như: nghệ, riềng, củ đậu,... 

http://www.hcmbiotech.com.vn/
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 iện nay, công nghệ khoa học hiện 

đại các loại máy công – nông nghiệp 

lần lượt ra đời phục vụ bà con nông 

dân. Trong đó,  ông ty TN   Sản 

 uất và Thương mại Bình Quân luôn 

cố gắng tìm tòi và nghiên cứu chế tạo 

dòng máy rửa củ, quả mới với những 

tính năng ưu việt, nhằm nâng cao 

năng suất và tiết kiệm thời gian cho 

người sử dụng, giảm sức lao động, 

nâng cao nguồn thu nhập.  

- Máy được thiết kế thêm hệ thống 

chống rung khi vận hành. 

- Và máy được thiết kế 4 chân vững 

chắc có nhiệm vụ đỡ thân máy và 

động cơ, 

- Máy cho năng suất hiệu quả 500-

700 kg/h, sử dụng động cơ 1.5kW 

dùng điện năng phù hợp cho các 

 ưởng kinh doanh, dây chuyền sản 

 uất. 

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Sản xuất và Thƣơng 

mại Bình Quân 

Địa chỉ:  hu công nghiệp phú thịnh - 

La Thành, Phường Ngô Quyền, Sơn Tây, 

 à Nội 

Điện thoại: 0912342772 

Email: binhquan@com.vn 

Website: https://binhquan.com.vn/

 

 

TỦ CẤY VI SINH (LOẠI CẤY ĐÔI) 

 
 ông ty chúng tôi đang tìm kiếm tủ cấy vi sinh (loại cấy đôi) với những yêu 

cầu kỹ thuật sau: 

-  iểu tủ cấy dòng thổi đứng, cửa trượt có thể để cố định ở mọi vị trí 

- Màng lọc  EPA đạt chuẩn cho hiệu quả lọc ≥ 99.9% với các hạt 0.3µm đạt tiêu chuẩn 

phòng sạch  lass 100 

- Số người làm thao tác: 02 

- Số mặt thao tác: 01 mặt 

- Nguồn điện: A 230V/3.6A 

- Trọng lượng 200kg 

 ác đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ thiết bị cơ bản trên vui lòng liên hệ theo 

địa chỉ sau: 

Minh Đồng, Trung tâm Khoa học và Công nghệ 

Địa chỉ: 558  ùng Vương, Tp. Tam  ỳ, tỉnh Quảng Nam 

Mobile.: 0702395321 

Email: minhdong116@gmail.com 

https://binhquan.com.vn/
mailto:minhdong116@gmail.com
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA 

 

 ông ty chúng tôi đang tìm kiếm dây chuyền sản  uất bia đáp ứng đủ quy trình hoạt 

động như sau:  

Mô tả quy trình: 

 huẩn bị - nấu và lọc b  – đun sôi và thêm hoa  OU LON – kết lắng – lên men - ủ men 

– lọc cặn – đóng gói. 

Nguyên liệu chính để sản  uất bia chủ yếu là malt, hoa houblon và nước. Ngoài ra, thành 

phần còn có thể chứa nguyên liệu thay thế là gạo và một số chất bổ sung như Enzym, 

chủng nấm men,… 

 ác đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ thiết bị trên vui lòng liên hệ với: 

Hà Đình Mạnh 

Email: hamanh81@gmail.com 

 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH 

 

 ông ty chúng tôi đang tìm kiếm dây chuyền sản  uất than hoạt tính với quy trình hoạt 

động như sau: 

Quy trình sản  uất than hoạt tính (Activated  arbon) hiện đại (lò ngang) áp dụng công 

nghệ hoạt hóa bằng lò ngang khép kín thay thế cho công nghệ cũ sử dụng lò đứng như 

trước kia. Tức là từ lúc cho nguyên liệu vào lò đến lúc kết thúc sẽ thu được than hoạt 

tính thành phẩm, thay cho việc phải sử dụng 2 lò than hóa và hoạt hóa như công nghệ 

cũ. 

Đơn vị nào cung cấp dây chuyền thiết bị trên vui lòng liên hệ với: 

Phạm Quang Vinh 

Địa chỉ: Văn Điển, Thanh Trì,  à Nội 

Mobile: 0978989679 
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24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  


