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MỤC LỤC 
 

6.2022 
 
 

TIN TỨC V  S   IỆN   

 03- 08 
 

  hoa học và công nghệ thu hút công nghệ cao chuyển đổi nền 

kinh tế xanh ở Việt Nam  

 Blockchain -  Công nghệ mới cho kinh tế số Việt Nam 

 Bƣớc tiến mới cho chuyển đổi số: Giải pháp tự động hóa quy 

trình doanh nghiệp: Office business process automation (BPA) 

  iểm tin  H CN 

 Sự kiện sắp diễn ra 

 

 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ   

09-17 
 

 Máy bơm hỗn hợp chất xơ phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

mía đƣờng và giấy 

 Công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học (NLSH) đốt nồi hơi trên 

cơ sở triglyxerit biến tính để pha trộn với nhiên liệu lỏng công 

nghiệp quy mô 100 tấn/ năm 

 Hệ thống tự động xử lý lƣơng dƣ trong gia công cơ khí 

  ánh giá tuổi xƣơng của trẻ em qua ảnh X – quang bằng AI 

 Xi măng thân thiện với môi trƣờng làm từ bùn và nƣớc tiểu 

 Việt Nam là nƣớc đầu tiên sản xuất thƣơng mại vaccine dịch tả 

lợn châu Phi 

 
 

THỊ TRƢỜNG CÔNG NGHỆ 
 

18-22 
 

 
 Thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ từ nƣớc ngoài vào 

Việt Nam 

 Công ty Bitotech Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tế bào gốc 

cho VAST 

 Australia muốn đƣa công nghệ tái chế pin mặt trời vào Việt Nam 

 
 

 

Công nghệ chào bán 
23-30 
  
Công nghệ tìm mua 
31
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
THU HÚT CÔNG NGHỆ CAO CHUYỂN ĐỔI  

NỀN KINH TẾ XANH Ở VIỆT NAM 

  
 
 

CHIỀU NGÀY 17/5/2022, BỘ KH&CN PHỐI HỢP VỚI ĐẠI HỌC 

CALIFORNIA  BERKELEY TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “XÂY DỰNG CHÍNH 

SÁCH THU HÚT CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN  

KINH TẾ XANH VÀ KỸ THUẬT SỐ Ở VIỆT NAM”. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng để xanh hóa nền kinh tế, khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là giải pháp trọng tâm,  

trong đó chú trọng công nghệ cao. 

 

Phát biểu tại sự 

kiện, Bộ trƣởng Huỳnh 

Thành  ạt cho biết 

chính sách khí hậu và 

bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc Chính phủ Việt 

Nam rất quan tâm, coi 

là nhiệm vụ trọng tâm 

để góp phần phát triển 

nhanh và bền vững. Tại 

Hội nghị của Liên Hợp 

Quốc về biến đổi khí 

hậu (COP26), Việt Nam 

đã cam kết đạt mức 

phát thải carbon trung 

tính vào năm 2050.  ể 

đạt mục tiêu này, Việt 

Nam đang từng bƣớc 

chuyển dịch cơ cấu 

năng lƣợng theo hƣớng 

tăng tỷ trọng năng 

lƣợng tái tạo, giảm 

nguyên liệu hóa 

thạch.Theo Bộ trƣởng, 

để đạt đƣợc các mục 

tiêu trên, khoa học, 

công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đƣợc xác định 

là giải pháp trọng tâm. 

Các chính sách, cơ 

chế, giải pháp của Việt 

Nam thời gian qua 

đƣợc tập trung vào cải 
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thiện môi trƣờng kinh 

doanh, thúc đẩy khởi 

nghiệp sáng tạo, phát 

triển các ngành, lĩnh 

vực, các doanh nghiệp 

trên nền tảng ứng dụng 

mạnh mẽ các thành tựu 

của khoa học công 

nghệ, nhất là cuộc cách 

mạng 4.0. 

Hiện Việt Nam đã 

ban hành 8 luật chuyên 

ngành về khoa học và 

công nghệ. Hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo (startup 

ecosystem) đã hình 

thành và phát triển 

nhanh, đa dạng, gồm 

79 cơ sở ƣơm tạo công 

nghệ và doanh nghiệp, 

40 tổ chức tăng tốc 

khởi nghiệp, 138 

trƣờng đại học có 

không gian sáng tạo 

dành cho sinh viên khởi 

nghiệp, 291 khu công 

nghiệp, 4 khu công 

nghệ cao quốc gia... 

Ông Chris Payton 

nói 5 năm trƣớc, vấn đề 

năng lƣợng tái tạo rất 

đơn giản khi chỉ xoay 

quanh việc thay thế 

nhiên liệu hóa thạch 

bằng năng lƣợng gió và 

mặt trời. Nhƣng lúc này 

là vấn đề về cơ sở hạ 

tầng, trong đó có truyền 

tải điện năng.  iều này 

phải đƣợc quản lý qua 

chính sách.Có rất nhiều 

loại công nghệ lƣu trữ 

năng lƣợng nhƣ tích lũy 

thủy năng, pin, khí nén, 

lƣu trữ dƣới dạng 

nhiệt... Mỗi loại đều có 

ứng dụng trong kinh tế 

và mức độ thƣơng mại 

hóa khác nhau. Hai loại 

phổ biến nhất là tích lũy 

thủy năng và pin. Hai 

loại này khác nhau 

nhƣng bổ sung cho 

nhau. Lƣu trữ điện 

bằng pin là lĩnh vực mà 

chính sách chủ động có 

thể nhanh chóng thay 

đổi môi trƣờng và tầm 

nhìn năng lƣợng của 

Việt Nam. 

Ông Huỳnh Thành 

 ạt cho biết Việt Nam 

xác định tỉ lệ nguồn 

năng lƣợng tái tạo trong 

tổng cung năng lƣợng 

sơ cấp đạt 15-20% vào 

năm 2030 và 25-30% 

vào năm 2045, tƣơng 

ứng tỉ lệ điện năng của 

năng lƣợng tái tạo trong 

tổng điện năng sản xuất 

toàn quốc là khoảng 

30% vào năm 2030 và 

40% năm vào 2045. 

Bên cạnh các 

chính sách về khí hậu 

và bảo vệ môi trƣờng, 

Chính phủ Việt Nam 

cũng đang xây dựng và 

triển khai các chính 

sách nhằm phát triển 

kinh tế số, xã hội số. 

Trong đó xác định, tỉ 

trọng kinh tế số đạt 

20% GDP vào năm 

2025 và 30% GDP vào 

năm 2030. 

Theo ông Chris 

Payton, việc lƣu trữ 

năng lƣợng sẽ tiếp sức 

cho năng lƣợng mặt 

trời và khuyến khích 

các dự án mới trên quy 

mô lớn trong tƣơng lai. 

Nhƣng để đảm bảo tính 

ổn định của lƣới điện, 

không nên phó mặc cho 

việc khuyến khích tƣ 

nhân. ". 

Cuối chƣơng trình, 

Ban Quản lý  hu Công 

nghệ cao Hòa Lạc ký 

biên bản ghi nhớ ghi 

nhận ý định của Công 

ty TerraScale Inc 

(doanh nghiệp Hoa  ỳ) 

trong việc nghiên cứu 

đầu tƣ các dự án về 

năng lƣợng và dữ liệu 

xanh và bền vững tại 

 hu Công nghệ cao 

Hòa Lạc. 

Nguồn: Bộ Khoa 

học và công nghệ 
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BLOCKCHAIN -CÔNG NGHỆ MỚI  

CHO KINH TẾ SỐ VIỆT NAM 

 

 

Anh: Minh họa

Ngày 4/6, Hiệp hội Blockchain 

Việt Nam, Binance tổ chức diễn đàn 

Vietnam NFT Summit 2022 và công 

bố chƣơng trình hợp tác trao đối 

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

blockchain và đào tạo nhân lực. 

Sự phát triển mạnh mẽ của công 

nghệ blockchain trên phạm vi toàn cầu 

nói chung và Việt Nam nói riêng trong 

vài năm trở lại đây đang tạo ra những 

sự thay đổi chƣa từng có đối với 

nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính tới 

văn hóa, giáo dục… Do vậy, công 

nghệ blockchain sẽ là trợ lực giúp Việt 

Nam khai mở kỷ nguyên số. 

 áng chú ý, trong khuôn khổ 

diễn đàn, Hiệp hội Blockchain Việt 

Nam và Binance (hệ sinh thái về ứng 

dụng Blockchain nổi tiếng thế giới) đã 

chính thức công bố hợp tác về trao 

đối nghiên cứu/ứng dụng công nghệ 

blockchain, đào tạo nhân lực tại Việt 

Nam và quốc tế. 

Hiệp hội sẽ cùng Binance tập 

trung nghiên cứu, phát triển ứng dụng 

công nghệ blockchain vào nhiều lĩnh 

vực từ tài chính tập trung đến những 

xu hƣớng công nghệ mới nhƣ NFT, 

Web 3, Metaverse,... Thông qua các 

chƣơng trình kết nối, hiệp hội cũng sẽ 

đẩy mạnh việc đào tạo nhân sự và thu 

hút đầu tƣ quốc tế vào Việt Nam. 

Ông Phan  ức Trung, Phó chủ 

tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho 

biết, hiệp hội không chỉ kết đóng vai 

trò kết nối, tập hợp cộng đồng làm 

blockchain trong nƣớc mà còn là cầu 

nối đƣa sản phẩm của ngƣời Việt ra 

thế giới cũng nhƣ thu hút thêm nhiều 

nguồn lực quốc tế về Việt Nam. 

Nguồn: baotintuc.vn 
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BƯỚC TIẾN MỚI CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ:  

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP: 

1OFFICE BUSINESS PROCESS AUTOMATION (BPA) 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu nhƣ trƣớc đây, 

xu hƣớng chuyển đổi số 

chủ yếu tập trung vào số 

hóa, nhằm đo đạc số 

liệu, thiết lập lại các quy 

trình làm việc, loại bỏ 

những công việc trung 

gian, rƣờm rà dựa trên 

nền tảng công nghệ số 

thì cho đến thời điểm 

hiện tại, yêu cầu hay 

đúng hơn là xu hƣớng 

mới đã xuất hiện - đó là 

Tự động hóa. Nghĩa là 

chuyển đổi số đang dần 

dịch chuyển từ số hóa 

sang tự động hóa, qua 

đó giải phóng sức 

ngƣời, tối ƣu năng suất 

tăng hiệu quả kinh 

doanh của doanh 

nghiệp. 

Trƣớc những khó 

khăn khi doanh nghiệp 

thực hiện triển khai quy  

 

 

 

 

 

 

 

trình, 1Office đã ấp ủ và 

kiên trì theo đuổi một bộ 

công cụ mang tính cách 

mạng nhằm tự động hóa 

quy trình doanh nghiệp - 

1Office BPA. 

Với quy mô hơn 

1.000 CEO, chủ doanh 

nghiệp, C - level và các 

khách mời nổi tiếng 

trong lĩnh vực cùng 

800.000 công chúng 

quan tâm khắp cả nƣớc, 

sự kiện ra mắt “1Office 

BPA - Giải pháp tự động 

hóa quy trình doanh 

Nghiệp” là sự kiện công 

nghệ lớn nhất sau 2 

năm đại dịch. 

Sự kiện 1Office 

BPA ra mắt đƣợc tổ 

chức tại Hà Nội ngày 7/6 

và tại Sài Gòn, lễ ra mắt 

sẽ ngày 9/6 gồm 2 chủ  

 

 

 

 

 

 

 

đề chính gồm: Nỗi đau 

Doanh nghiệp không có 

quy trình và Giải pháp tự  

động hóa quy trình 

doanh nghiệp. 

1Office BPA 

(Business Process 

Automation) là một bộ 

công cụ mang tính cách 

mạng cho phép tự động 

hóa quy trình doanh 

nghiệp, giải phóng sức 

ngƣời, tiết kiệm thời gian 

thực hiện, chi phí vận 

hành, loại bỏ sai sót 

hoặc những công việc 

phát sinh vô bổ, tăng 

cƣờng trải nghiệm kéo 

theo thúc đẩy truyền 

thông nội bộ. 

Nguồn: 

khoahocvacongnghe.vn 
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KH&CN  
 

 

NGÀY HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LỚN  

CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG 

 

 

Một số hình ảnh tại sự kiện 

 

Gần 1000 học sinh 

và giáo viên trên địa bàn 

tỉnh Bình  ịnh đã về 

trƣờng THPT FPT Quy 

Nhơn ( hu đô thị mới An 

Phú Thịnh) để tham dự 

ngày hội khoa học công 

nghệ Fschools STEM 

Day 2022. 

Ngày hội Fschools 

STEM Day 2022 diễn ra 

với nhiều hoạt động 

dành cho giáo viên và 

học sinh nhằm thúc đẩy 

phong trào STEM, trong 

đó bao gồm chung kết 

giải đấu Fschools 

Stempetition 2022, hội 

thảo chia sẻ kinh 

nghiệm giảng dạy STEM 

dành cho giáo viên, hoạt 

động trải nghiệm STEM 

dành cho học sinh và 

triển lãm các sản phẩm 

STEM sáng tạo bởi học 

sinh FPT Schools trên 

toàn quốc. 

Giáo viên và học 

sinh tham dự chƣơng 

trình đã hòa chung 

không khí sôi nổi với 

màn trình diễn và tranh 

biện hấp dẫn của 11 đội 

thi lọt vào vòng chung 

kết Fschools 

STEMPetition 2022 

thuộc Hệ thống phổ 

thông FPT; tham quan 

gian triển lãm với hàng 

chục sản phẩm STEM 

đa dạng do chính học 

sinh FPT thực hiện, và 

các gian trải nghiệm 

STEM do Hệ thống phổ 

thông FPT, Maker Việt, 

Trung tâm khám phá 

khoa học và đổi mới 

sáng tạo Quy Nhơn thực 

hiện. Các không gian 

trải nghiệm với 15 gian 

STEM gồm nhiều chủ đề 

khác nhau nhƣ đua xe 

tự hành, làm phim stop 

motion, công nghệ nhà 

thông minh, tàu lƣợn 

siêu tốc, dung nham 

phun trào, làm pin từ 

hoa quả….đã mang đến 

một buổi trải nghiệm vui 

và bổ ích cho học sinh. 

Nguồn: ttxvn.vn 
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP MỎ VÀ GIAO 

THÔNG – MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT LIỆU 

(CONTECH VIETNAM) 

Thời gian: Từ 27/09 đến 30/09/2022 

 ịa điểm: Cung triển lãm  iến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia (NECC) – 

Số 1  ỗ  ức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: ~450 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Máy móc, thiết bị; Xây dựng công trình; Vật liệu Xây 

dựng; Công nghệ Giao thông; Công nghiệp khai khoáng,... 

Nguồn: https://tradepro.vn/ 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 2022 TẠI HÀ NỘI 

VIETFOOD & PROPACK VIETNAM 2022 

 

Thời gian: 09/11 đến 12/11/2022 

 ịa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) - 91 Trần Hƣng  ạo, 

Q. Hoàn  iếm, Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: 300 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Thực phẩm;  ồ uống; Nguyên liệu, phụ gia thực 

phẩm; Thiết bị và đồ dùng khách sạn; Thủy sản; Thực phẩm dinh dƣỡng, thực 

phẩm thuốc; Máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói bảo quản; Thực phẩm hữu cơ; 

Nhƣợng quyền thƣơng mại.. 

Nguồn: https://tradepro.vn/ 

https://tradepro.vn/
https://tradepro.vn/
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HÔNG TIN CÔNG NGHỆ   
 
 

MÁY BƠM HỖN HỢP CHẤT XƠ PHỤC VỤ CHO  

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA VÀ GIẤY 

 

Ở Việt Nam, các tổ máy bơm hỗn hợp chất xơ phục vụ cho dây chuyền 

sản xuất đƣờng mía và giấy hầu nhƣ đều đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài 

nên không chủ động về thời gian cung cấp, gây ảnh hƣởng đến tiến độ và 

kinh tế cho các công ty, nhà máy. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo máy bơm hỗn hợp chất xơ phục vụ cho dây chuyền công nghiệp sản 

xuất đƣờng mía, chế biến thực phẩm nhƣ tinh bột sắn và các dây chuyền 

sản xuất giấy, v.v….là rất cần thiết.  

 

 ể đáp ứng nhu cầu nói trên, 

các nhà khoa học Trung tâm nghiên 

cứu tƣ vấn và chuyển giao công 

nghệ máy thủy khí đã thực hiện đề 

tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, 

thử nghiệm máy bơm hỗn hợp chất 

xơ phục vụ cho dây chuyền sản 

xuất đƣờng mía và giấy. Kết quả 

đạt đƣợc của đề tài là: 

+  ã thiết kế hoàn chỉnh tổ 

máy bơm hỗn hợp chất xơ dạng 

xoáy tự do (ký hiệu BX250-32) đảm 

bảo đạt các yêu cầu thông số kỹ 

thuật đề ra, đáp ứng các nhu cầu 

thực tế trong dây chuyền sản xuất 

đƣờng mía và giấy.  

+ Xây dựng đƣợc quy trình 

công nghệ đúc các chi tiết của máy 

bơm (bánh  công tác, buồng xoắn, 

gối đỡ…) phù hợp với công nghệ 

trong nƣớc, đảm bảo độ chính xác, 

tin cậy.  

+ Xây dựng đƣợc quy trình 

thử nghiệm bơm hỗn hợp chất xơ 

kiểu xoáy tự do trong phòng thí 

nghiệm và ở hiện trƣờng với các 

thiết bị hiện đại đạt trình độ quốc tế, 

xây dựng đƣờng đặc tính năng 

lƣợng của bơm. 

+ Lần đầu tiên ở Việt Nam đã 

tự thiết kế, chế tạo đƣợc máy bơm 

hỗn hợp chất xơ kiểu xoáy tự do, 

công suất đến N=55 kW, phục vụ 

trong dây chuyền sản xuất công 

nghiệp đƣờng mía và giấy. Bơm 

đạt các thông số kỹ thuật theo thiết 

kế cũng nhƣ thực tế đòi hỏi. 

Tổ máy bơm sau khi chế tạo 

đƣợc triển khai lắp đặt vào thực tế 

sản xuất tại Công ty CP mía đƣờng 

Lam Sơn ( Thanh Hóa) để phục vụ 
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công đoạn vận chuyển nƣớc mía 

(có lẫn bã mía kích cỡ bề rộng b = 

(1-3)mm, chiều dài bã mía l = (10-

50) mm – tác nhân gây tắc và mài 

món các chi tiết của bơm) lên tháp 

chƣng cất của Công ty. Kết quả thử 

nghiệm cho thấy máy bơm đƣợc 

chế tạo đảm bảo các thông số kỹ 

thuật theo thiết kế, đủ điều kiện để 

lắp đặt vào thực tế sản xuất phục 

vụ dây chuyền sản xuất đƣờng mía 

và giấy, tại điểm thiết kế hiệu suất 

đạt ηb ≈ 58% (Qtt = 253,8 m3 /h, 

Htk = 32,87 mH2O).  

Thành công của đề tài sẽ giúp 

cho các nhà nghiên cứu, các doanh 

nghiệp trong nƣớc từng bƣớc làm 

chủ công nghệ, tự thiết kế chế tạo 

các thiết bị tƣơng tự phục vụ nhu 

cầu của thực tế sản xuất. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã 

số: KQ043550) tại Cục Thông tin 

KH&CN quốc gia. 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC (NLSH) 

ĐỐT NỒI HƠI TRÊN CƠ SỞ TRIGLYXERIT BIẾN TÍNH 

ĐỂ PHA TRỘN VỚI NHIÊN LIỆU LỎNG CÔNG NGHIỆP 

QUY MÔ 100 TẤN/NĂM 

Cùng với sự phát triển của 

các ngành công nghiệp, lò đốt sử 

dụng nhiên liệu lỏng (dầu FO, 

DO,…) đang đƣợc sử dụng rộng rãi 

với số lƣợng ngày càng tăng nhờ 

có nhiều ƣu điểm hơn so với lò đốt 

bằng than truyền thống. Tuy nhiên, 

lò đốt bằng nhiên liệu lỏng cũng có 

một số nhƣợc điểm nhƣ tổn thất 

nhiệt khá lớn do nhiên liệu cháy 

không hết gây lãng phí nhiên liệu, 

tăng chi phí sản xuất dẫn đến tăng 

giá thành sản phẩm. Hơn nữa, các 

hệ thống lò đốt nhiên liệu lỏng 

thƣờng không đƣợc trang bị hệ 

thống xử lý khí thải nên các khí độc 

hại nhƣ CO, muội than (HC), sinh 

ra từ việc đốt cháy không hoàn toàn 

nhiên liệu, sẽ đƣợc thải ra môi 

trƣờng gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Do vậy, để tăng hiệu quả 

cháy của nhiên liệu đốt lò nhằm 

giảm chi phí sản xuất và giảm phát 

thải khí độc hại ra môi trƣờng. 

Nhóm các nhà khoa học Phòng Thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, 

hóa dầu đã thực hiện dự án sản 

xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công 

nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học 

đốt nồi hơi trên cơ sở Triglyxerit 

biến tính để pha trộn với nhiên liệu 

lỏng công nghiệp quy mô 100 

tấn/năm”. 

Sau thời gian nghiên cứu, 

nhóm đề tài đã hoàn thiện quy trình 

sản xuất triglyxerit biến tính từ 

nguồn nguyên liệu axit béo phế thải 

PFAD trên hệ thiết bị 100 tấn/năm. 

 ây là quy trình công nghệ sản 

xuất liên tục, hiện đại nhất hiện nay, 

sử dụng xúc tác dị thể, xúc tác có 

khả năng chuyển hóa mọi nguồn 

nguyên liệu có trị số axit khác nhau, 

thậm chí cả hỗn hợp axit béo (trị số 

axit đến gần 200 mgKOH/g). Toàn 

bộ các sản phẩm tạo ra đều đạt tất 
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cả các chỉ tiêu chất lƣợng đề ra tại 

TCCS.  

Bên cạnh đó, nhóm đề tài 

cũng đã thực hiện chạy thử nghiệm 

đốt nồi hơi qui mô pilot, công suất 

300kg hơi/giờ, sử dụng nhiên liệu 

phối trộn NLSH thế hệ mới với 

nhiên liệu đốt lò DO/FO. Kết 

quảchạy thử nghiệm cho thấy, hệ 

thống nồi hơi làm việc ổn định, 

không phát sinhsự cố, việc sử dụng 

NLSH thế hệ mới giúp nâng cao 

hiệu suất đốt và giảm phátthải ô 

nhiễm, thể hiện qua hiệu quả tiết 

kiệm nhiên liệu trung bình 10% (cụ 

thể:10% đối với nhiên liệu DO pha 

trộn và 9,4% đối với nhiên liệu FO 

pha trộn NLSH thế hệ mới) và giảm 

phát thải khí thải >10%, muội >8%. 

Qua sơ bộ đánh giá về hiệu 

quả kinh tế - kỹ thuật – môi trƣờng 

của Dự án cho thấy sản phẩm 

triglyxerit biến tính có khả năng 

cạnh tranh đƣợc với diesel truyền 

thống khi giá dầu thô cao. Việc triển 

khai sản xuất và phân phối nhiên 

liệu triglyxerit biến tính trong nƣớc 

sẽ góp phần phát triển nguồn 

nguyên liệu tái tạo, tạo thêm công 

ăn việc làm, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã 

số: KC.05/16-20) tại Cục Thông tin 

KH&CN quốc gia. 

 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ LƯỢNG DƯ TRONG 

GIA CÔNG CƠ KHÍ 

 

Các sản phẩm do nhóm chế tạo

Gia công cơ khí giữ vị trí rất 

quan trọng trong sản xuất công 

nghiệp, là cơ sở, động lực cho các 

ngành công nghiệp khác phát triển. 

Quá trình gia công cơ khí, công 

nghệ đúc chiếm tỷ trọng tƣơng đối  

lớn, đƣợc ứng dụng phổ biến để 

gia công chi tiết xe máy, xe ô tô, 

động cơ, chi tiết máy công nghiệp, 

sản xuất hàng tiêu dùng… 

Các công nghệ đúc thƣờng 

tạo ra sản phẩm có chi tiết dƣ cần 

xử lý nhƣ lƣợng dƣ mặt phân 
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khuôn (bavia), đậu ngót, rãnh dẫn 

vật liệu,… Công đoạn xử lý lƣợng 

dƣ sau đúc gồm các thao tác chính 

nhƣ đập, cắt bỏ chi tiết thừa, mài 

ba via, làm sạch bề mặt,… Ở trong 

nƣớc, công đoạn này chủ yếu đƣợc 

thực hiện thủ công, năng suất 

không cao, chất lƣợng không đồng 

đều. 

Vì vậy, việc xây dựng hệ 

thống tự động trong công đoạn xử 

lý lƣợng dƣ sau đúc, nhằm nâng 

cao năng suất, chất lƣợng sản 

phẩm là một nhu cầu cấp thiết. Tuy 

nhiên, hiện nay chƣa có công trình 

nghiên cứu trong nƣớc nào thực 

hiện về tự động hoá khâu xử lý 

phần dƣ thừa, bavia cho sản phẩm 

đúc. Ngoài ra, cũng chƣa có đơn vị 

nào chuyên sản xuất dây chuyền 

đúc và thiết bị phụ trợ cho ngành 

đúc mà tất cả đều phải nhập khẩu. 

Trƣớc thực tế đó, nhóm tác 

giả ở Công ty TNHH Dịch vụ  ỹ 

thuật Thƣơng mại Nhất Tinh đã 

triển khai đề tài “Nghiên cứu, thiết 

kế, chế tạo hệ thống xử lý cổ rót và 

làm sạch bavia biên dạng 3D chi 

tiết đúc”, đã đƣợc nghiệm thu và 

đƣa ra thị trƣờng.  

 ết quả, nhóm đã chế tạo 

đƣợc dây chuyền tự động cho ứng 

dụng cắt – mài sản phẩm đúc gồm: 

máy cƣa lọng, kết hợp bàn máy di 

chuyển phôi 2,5D; máy cƣa lọng 

tiêu chuẩn và tay máy robot di 

chuyển phôi; máy mài CNC gồm 3 

trục tịnh tiến XYZ kết hợp với đầu 

mài tự lựa đa phƣơng hoặc đơn 

phƣơng; đầu mài tự lựa đa phƣơng 

hoặc đơn phƣơng, băng tải,... 

Trong đó, máy cƣa lọng tiêu 

chuẩn cùng bàn máy di chuyển 

phôi CNC 2.5D cắt đƣợc vật liệu 

kim loại, biên dạng lõm đến 270 độ. 

 ể so sánh, các máy cƣa lọng tiêu 

chuẩn và bàn máy 2D kèm theo cơ 

cấu xoay lƣỡi cƣa có trên thị 

trƣờng chỉ cắt vật liệu phi kim, góc 

cắt đến 180 độ. 

Máy cƣa lọng tiêu chuẩn kết 

hợp tay máy robot di chuyển phôi 

của đề tài cắt đƣợc vật liệu kim loại 

biên dạng lõm đến 270 độ; tay máy 

robot nhỏ gọn, đơn giản, ứng dụng 

đƣợc cho robot tiêu chuẩn sẵn có. 

Trong khi máy cƣa lọng và robot 

công nghiệp tiêu chuẩn trên thị 

trƣờng, để cắt đƣợc biên dạng lõm 

đến 270 độ, phải sử dụng robot 6 

trục có không gian làm việc lớn, chi 

phí cao. 

 ối với máy mài CNC gồm 3 

trục tịnh tiến XYZ phù hợp với ứng 

dụng mài bavia kim loại. Loại sản 

phẩm này chƣa có trên thị trƣờng, 

giải pháp thƣờng dùng là máy phay 

CNC nhập ngoại. Ngoài ra, nhóm 

nghiên cứu cũng phát triển các loại 

đầu mài tự lựa đa phƣơng và đầu 

mài tự lựa đơn phƣơng, có khả 

năng đồng bộ với phƣơng di 

chuyển đầu mài, dễ dàng tích hợp 

vào máy mài CNC 3 trục hoặc tay 

máy robot. 

Nguồn: Báo Khoa học và phát 

triển 
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ĐÁNH GIÁ TUỔI XƯƠNG CỦA TRẺ EM  

QUA ẢNH X-QUANG BẰNG AI 

 

Ảnh X-quang xương bàn tay trái. 

 

Là một chỉ số quan trọng để 

đo lƣờng mức độ trƣởng thành về 

mặt sinh học của trẻ em, tuổi 

xƣơng có thể nhiều hoặc ít hơn một 

vài tuổi so với tuổi thật của một đứa 

trẻ. Khi nhìn bằng mắt thƣờng, bố 

mẹ có thể nhận thấy con mình thấp 

bé hơn các bạn nhƣng không có 

cách nào để kiểm tra. Do đó, hiện 

nay, các bệnh viện sẽ chụp ảnh X-

quang xƣơng (thƣờng là xƣơng 

bàn tay trái) của trẻ để xác định tuổi 

xƣơng, từ đó đƣa ra những chỉ định 

phù hợp giúp trẻ không bị chậm 

phát triển. TS. Nguyễn Hồng 

Quang, Trƣởng nhóm nghiên cứu 

Tin học y sinh (Trung tâm Nghiên 

cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo 

B .AI,  ại học Bách khoa Hà Nội) 

cho rằng vấn đề nằm ở chỗ, đối với 

mỗi một bệnh nhân nhƣ vậy, “chụp 

ảnh thì rất nhanh nhƣng để bác sỹ 

kiểm tra và hội chẩn đƣợc thì lại rất 

lâu, và nếu nhƣ không có triệu 

chứng bệnh rõ ràng thì việc đánh 

giá tuổi xƣơng sẽ không phải là vấn 

đề đƣợc ƣu tiên hàng đầu. Lý do là 

bởi, việc kiểm tra tuổi xƣơng ở Việt 

Nam hiện nay đang đƣợc thực hiện 

khá “thủ công”. “Các bệnh viện 

thƣờng dựa vào hai phƣơng pháp 

chính là GP (Greulich & Pyle) và 

phƣơng pháp TW2 (Tanner, 

Whitehouse) để đánh giá tuổi 

xƣơng”. “Với các phƣơng pháp 

này, bác sỹ sẽ so sánh ảnh X-

quang xƣơng (hoặc từng phần 

xƣơng cụ thể) với bộ hình chuẩn 

trong Atlas tuổi xƣơng, rồi từ đó 

tính toán và đƣa ra kết luận. Do làm 

thủ công nhƣ vậy nên công việc 

này không đơn giản và phải phụ 

thuộc nhiều vào bác sỹ chẩn đoán 

hình ảnh”. 
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Thực tế trên đã thôi thúc 

nhóm của TS. Quang phối hợp với 

các đồng nghiệp ở  ại học Victoria 

Wellington, Viện Công nghệ 

Wellington,  ại học Otago (New 

Zealand) và  ại học Quốc gia 

Singapore phát triển một phƣơng 

pháp có khả năng tự động xác định 

tuổi xƣơng dựa trên mạng nơ-ron 

tích chập (convolutional neural 

network). Khác với các nghiên cứu 

trƣớc trên thế giới, nhóm của TS. 

Quang không chỉ xây dựng mô hình 

đánh giá tuổi xƣơng mà còn xây 

dựng cả mô hình nhận dạng giới 

tính cho ảnh. Nhóm đã xây dựng ba 

mô hình: mô hình tuổi xƣơng chỉ 

đƣợc huấn luyện trên ảnh của bé 

trai, mô hình chỉ sử dụng ảnh của 

bé gái, và mô hình sử dụng dữ liệu 

của cả hai giới tính. 

Phƣơng pháp của nhóm 

nghiên cứu tƣởng chừng phức tạp 

và khó xử lý nhƣng thực chất lại rất 

đơn giản và xử lý rất nhanh. 

TS. Quang mƣờng tƣợng 

rằng, nếu đƣợc áp dụng vào thực 

tế trong tƣơng lai, mô hình sẽ giúp 

ích đƣợc rất nhiều cho các bác sỹ, 

nhất là khi thử nghiệm trƣớc đây 

cho thấy một bác sỹ ở Mỹ sẽ có sai 

số lên đến 0,6 năm khi xác định tuổi 

xƣơng trên cùng một tập dữ liệu 

mà nhóm anh sử dụng. Với hệ 

thống tự động, bác sỹ không chỉ rút 

ngắn đƣợc thời gian chẩn đoán, mà 

thậm chí có thể mở rộng ra tầm 

soát sức khỏe cho cả một địa 

phƣơng nào đó. 

Tất nhiên, do mô hình này 

đƣợc huấn luyện dựa trên tập dữ 

liệu ảnh của ngƣời Mỹ - vốn có sự 

khác biệt không nhỏ về thể chất so 

với ngƣời Việt, và chắc chắn mô 

hình này sẽ cần phải đƣợc huấn 

luyện hoặc kiểm tra lại với tập dữ 

liệu của ngƣời Việt thì mới có thể 

đảm bảo độ chính xác. Và tin vui là 

số lƣợng dữ liệu cần thiết sẽ không 

quá lớn. Với kỹ thuật học chuyển 

tiếp, sau khi mô hình của mình đã 

đƣợc huấn luyện trên 12,000 ảnh 

của ngƣời Mỹ rồi thì chỉ cần khoảng 

2,000 - 3,000 ảnh của ngƣời Việt là 

đã có thể cập nhật đƣợc hệ thống 

với độ tin cậy tƣơng ứng.  ó cũng 

sẽ là tiền đề để nhóm tiếp tục chỉnh 

sửa và hoàn thiện mô hình hơn 

nữa. 

Nguồn: Báo Khoa học và phát 

triển

 

 

 



  15 

 

XI MĂNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG  

LÀM TỪ BÙN VÀ NƯỚC TIỂU 

 

 

VIỆC SẢN XUẤT XI MĂNG PORTLAND TRUYỀN THỐNG LÀ MỘT NGUỒN PHÁT 

THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CHÍNH, DO CÁC NGUYÊN LIỆU PHẢI ĐƯỢC NUNG Ở NHIỆT 

ĐỘ RẤT CAO. TUY NHIÊN, ĐIỀU NÀY KHÔNG XẢY RA VỚI LOẠI XI MĂNG MỚI 

(NEW BIOCEMENT), XI MĂNG NÀY KẾT HỢP CÁC VẬT LIỆU PHẾ THẢI. 

 

 

BIOCEMENT: là xi măng kháng khuẩn và nấm đảm bảo giữ cho công trình 

lâu dài không bị vi khuẩn phá hoại. Xi măng kháng khuẩn phù hợp với các 

tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt. Việc sử dụng xi măng này sẽ giảm bớt được 

các vấn đề về y học, sinh hoạt và thẩm mỹ có liên quan tới sự phá hoại của 

nhiều loại nấm khác nhau, sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho việc diệt 

khuẩn và nấm. 

 ƣợc phát triển tại  ại học 

Công nghệ Nanyang của 

Singapore, loại xi măng mới đƣợc 

làm từ hai chất chính là bùn cacbua 

công nghiệp; là sản phẩm phụ từ 

quá trình sản xuất khí axetylen và 

urê, có nguồn gốc từ nƣớc tiểu của 

động vật có vú nhƣ ngƣời, bò hoặc 

lợn. 

 ầu tiên bùn đƣợc xử lý bằng 

axit, tạo ra canxi hòa tan. Sau đó, 

urê đƣợc thêm vào canxi đó, tạo 

thành dung dịch xi măng. Các vi 

khuẩn đặc biệt sau đó đƣợc thêm 

vào dung dịch, nơi chúng phân hủy 

urê để tạo thành các ion cacbonat. 

Tiếp theo là quá trình đƣợc gọi 

là "kết tủa canxit do vi sinh vật gây 

ra", các ion cacbonat phản ứng với 
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ion canxi hòa tan để tạo thành 

canxi cacbonat cứng, rắn. Khi hỗn 

hợp đƣợc kết hợp với cát hoặc đất 

khi phản ứng đó đang diễn ra, canxi 

cacbonat sẽ liên kết các hạt cát/đất 

với nhau và lấp đầy khoảng trống 

giữa chúng. Kết quả là tạo ra một 

khối vật liệu rắn chắc có khả năng 

chống thấm nƣớc và có màu giống 

với cát hoặc đất ban đầu. Hơn nữa, 

toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra ở 

nhiệt độ phòng. 

Các ứng dụng cho loại xi 

măng mới này bao gồm tăng cƣờng 

nền đất tại các địa điểm xây dựng; 

giảm sự xói mòn của các bãi biển 

(bằng cách hình thành lớp vỏ cứng 

trên lớp cát) và xây dựng các hồ 

chứa nƣớc ngọt. Vật liệu này thậm 

chí đã đƣợc sử dụng để lấp đầy vết 

nứt và xây dựng lại những phần 

của các tƣợng đài bằng đá bị hƣ 

hỏng. 

Nguồn: www.vista.gov.vn 

 

 

VIỆT NAM LÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VACCINE DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 

 

 

Vắc xin dịch tả lợn châu Phi 

 

Các nhà khoa học trong lĩnh 

vực thú y vừa nghiên cứu, sản xuất 

thành công vaccine phòng bệnh 

dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). 

Vaccine có tên thƣơng mại NAVET-

http://www.vista.gov.vn/
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ASFVAC của Công ty Cổ phần 

thuốc thú y Trung ƣơng Navetco. 

DTLCP là bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm do virus gây ra trên lợn, 

xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi 

vào năm 1921. Bệnh có đặc điểm 

lây lan nhanh, gây bệnh ở mọi lứa 

tuổi và mọi loại lợn (bao gồm lợn 

nuôi các loại và lợn rừng). Bệnh 

gây tỉ lệ chết cao lên đến 

100%. Virus DTLCP có sức đề 

kháng cao. Sau khi khỏi bệnh lâm 

sàng, lợn vẫn có khả năng mang 

virus trong thời gian dài và có thể 

trở thành vật chủ mang trùng suốt 

đời, do vậy nếu để xảy ra bệnh sẽ 

rất khó để loại trừ đƣợc mầm bệnh. 

Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là 

vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và chăn 

nuôi an toàn sinh học. 

Ngay sau khi tiếp nhận chủng 

giống ASFV-G-∆I177L từ Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 9/2020, 

Công ty Navetco đã khẩn trƣơng 

triển khai nghiên cứu, trải qua 5 lần 

thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, 

kết quả 100% số lợn tiêm vaccine 

đƣợc bảo hộ khi công cƣờng độc 

trong phòng thí nghiệm. Trong điều 

kiện sản xuất đã bảo hộ đƣợc trên 

80% số lợn đƣợc tiêm vaccine khi 

công cƣờng độc với chủng virus 

gây bệnh DTLCP tại Việt Nam; độ 

dài miễn dịch của vaccine kéo dài 6 

tháng sau tiêm phòng. 

Nhƣ vậy, Việt Nam đã chính 

thức sản xuất đƣợc vaccine thƣơng 

mại phòng bệnh DTLCP, đáp ứng 

đƣợc các yêu cầu chuyên môn kỹ 

thuật, bảo đảm vô trùng, an toàn và 

hiệu lực, độ dài miễn dịch kéo dài 6 

tháng, góp phần bảo vệ an toàn 

cho chăn nuôi, sản xuất lợn thịt. 

Bộ NN PTNT đã thành lập 

các Hội đồng khoa học cấp cơ sở, 

cấp Bộ và tổ chức hàng chục cuộc 

họp với sự tham dự của nhiều nhà 

khoa học hàng đầu Việt Nam, nhà 

quản lý và nhà sản xuất vaccine thú 

y để nghiên cứu, đánh giá rất kỹ 

lƣỡng báo cáo kết quả nghiên cứu 

khoa học, hồ sơ đăng ký lƣu hành 

vaccine DTLCP NAVET-ASFVAC 

của Công ty Navetco. 

Kết quả nghiên cứu, sản xuất 

vaccine NAVET-ASFVAC của Công 

ty Navetco sau khi đƣợc các nhà 

khoa học độc lập đánh giá rất kỹ 

lƣỡng đã đƣợc chấp nhận công bố 

trên các Tạp chí khoa học uy tín 

của thế giới và Tạp chí Khoa học 

thú y của Việt Nam. Ngày 

17/5/2022, Viện nghiên cứu Nông 

nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa 

Kỳ cũng đã có thƣ chính thức gửi 

Cục Thú y Việt Nam xác nhận 

vaccine NAVET-ASFVAC đảm bảo 

an toàn, hiệu lực. 

Việc sản xuất, đăng ký lƣu 

hành vaccine thƣơng mại phòng 

bệnh DTLCP là sự kiện lịch sử, ghi 

nhận sự nỗ lực của ngành thú y, 

các doanh nghiệp và các nhà khoa 

học Việt Nam trong việc hội nhập 

quốc tế sâu rộng, hợp tác chặt chẽ, 

có hiệu quả với các nhà khoa học 

thế giới. 

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ 

 
THÔNG 
TIN 

CÔNG NGHỆ   
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ  
 

THÖC ĐẨY CHUYỂN GIAO, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  

TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 
 

 
 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỔ 

CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN “THÖC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”. 

 

 
 

Ảnh minh họa 

 

Theo Bộ  hoa học và Công 

nghệ, năm 2018, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định 

số 1851/Q -TTg ngày 27/12/2018 về 

việc phê duyệt  ề án "Thúc đẩy 

chuyển giao, làm chủ và phát triển 

công nghệ từ nƣớc ngoài vào Việt 

Nam trong các ngành, lĩnh vực ƣu 

tiên giai đoạn đến năm 2025, định 

hƣớng đến năm 2030" ( ề án 1851) 

nhằm định hƣớng chính sách hỗ trợ 

chuyển giao, làm chủ và phát triển 

công nghệ từ nƣớc ngoài vào Việt 

Nam, đặc biệt là các công nghệ 

nguồn, công nghệ cao, công nghệ 

nền tảng.  ết quả tổng hợp, đánh giá 

tình hình triển khai  ề án 1851 cho 

thấy các đơn vị đã nỗ lực tổ chức 

triển khai thực hiện  ề án 1851 phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ của 

từng Bộ, ngành và điều kiện phát 

triển của từng địa phƣơng trên cả 

nƣớc. Các nội dung triển khai đã tập 

trung chủ yếu vào 7 nhóm nhiệm vụ 

và giải pháp lớn đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt, tạo ra các 

chuyển biến tích cực trong hoạt động 

chuyển giao, hấp thụ công nghệ 

nƣớc ngoài, trong đó có các dự án 

FDI. 

Ngoài các kết quả đƣợc ghi 

nhận, đa số các Bộ, ngành, địa 

 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/5/13/khoa-hoc-1652431273309720201504.jpg
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195839
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phƣơng vẫn gặp một số khó khăn, 

vƣớng mắc trong quá trình triển khai 

 ề án 1851 nhƣ: Chƣa chủ động xây 

dựng các chính sách, cơ chế xác 

định nhu cầu công nghệ của doanh 

nghiệp cũng nhƣ khuyến khích, hỗ 

trợ doanh nghiệp tìm 

kiếm và chuyển giao nguồn cung 

công nghệ nƣớc ngoài phù hợp với 

Việt Nam; thiếu các chính sách cụ 

thể, phù hợp giúp nâng cao trình độ 

công nghệ và năng lực hấp thụ, làm 

chủ công nghệ của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã ký ban hành Quyết định 

số 138/Q -TTg ngày 26/01/2022 bổ 

sung, sửa đổi  ề án 1851 dựa trên 

quan điểm nhất quán là kế thừa ƣu 

điểm của chính sách đã có, đồng thời 

đề ra biện pháp khắc phục tốt nhất 

những hạn chế do thiếu mục tiêu cụ 

thể và giải pháp chƣa hiệu quả, tính 

hành động thấp, đặc biệt là một số 

nội dung chƣa đƣợc triển khai mạnh 

mẽ. 

Nhằm hƣớng dẫn các Bộ, 

ngành, địa phƣơng triển khai hiệu 

quả, đồng bộ các nội dung và đảm 

bảo hoàn thành các mục tiêu của  ề 

án 1851 đã đƣợc phê duyệt tại Quyết 

định số 1851/Q -TTg và Quyết định 

số 138/Q -TTg, Bộ  hoa học và 

Công nghệ đã xây dựng dự thảo 

Thông tƣ quy định tổ chức quản lý 

 ề án 1851. 

Các nội dung quản lý, hƣớng 

dẫn triển khai  ề án 1851 đƣợc 

nghiên cứu, xây dựng với mục tiêu 

giúp Bộ, ngành, địa phƣơng triển 

khai thuận tiện ở hoàn cảnh hiện 

nay, phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh của từng đơn vị, vùng, miền và 

khắc phục đƣợc những vƣớng mắc, 

tồn tại trong quá trình triển khai ở giai 

đoạn trƣớc. 

Dự thảo Thông tƣ tập trung vào 

việc quy định cụ thể các nội dung 

hƣớng dẫn các Bộ, ngành, địa 

phƣơng triển khai  ề án 1851, trong 

đó xác định các loại hình nhiệm vụ 

trong dự thảo Thông tƣ để hƣớng 

dẫn Bộ, ngành, địa phƣơng triển khai 

7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính 

của  ề án 1851, chủ yếu thông qua 

thực hiện các đề tài, đề án khoa học, 

dự án, dự án đầu tƣ. 

Mở rộng hình thức, phạm vi, đối 

tƣợng đƣợc đào tạo và nội dung đào 

tạo nâng cao năng lực về tìm kiếm, 

chuyển giao cho doanh nghiệp, là 

nhân tố đóng vai trò quan trọng trong 

các hoạt động hấp thụ, làm chủ, phát 

triển công nghệ từ nƣớc ngoài. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ 

tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và 

phát triển công nghệ từ nƣớc ngoài 

vào Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cung 

cấp các thông tin về nguồn cầu công 

nghệ trong nƣớc, nguồn cung công 

nghệ/chuyên gia công nghệ nƣớc 

ngoài, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, 

chuyển giao công nghệ nƣớc ngoài. 

Quy định nội dung hỗ trợ đặc thù 

cho các hoạt động của  ề án 1851 

nhằm giải quyết các hạn chế tồn tại 

trong quá trình triển khai  ề án 1851 

ở giai đoạn cũ và đảm bảo bao quát 

đầy đủ hoạt động, nội dung của  ề 

án 1851. 

Nguồn: Báo Chính phủ

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205249
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CÔNG TY N-BIOTECH HÀN QUỐC  
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC CHO  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

(VAST) 

  
 
 

NGÀY 26/7/2021, CÔNG TY N-BIOTECH CỦA HÀN QUỐC – CÔNG TY CHUYÊN 

VỀ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC, ĐÃ TỔ CHỨC 

KHÓA TẬP HUẤN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 

GỐC TRONG HAI THÁNG CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC, THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 

Dae-Yong Kim, Giám đốc điều hành Công ty N-Biotech và các nhà khoa học của Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại liên minh công nghệ tế bào gốc 

 

 ầu năm 2012, Công ty N-

Biotech đã hoàn thành thành công 

Dự án giải pháp tổng thể cung cấp 

phƣơng tiện, thiết bị và công nghệ 

cần thiết cho việc nuôi cấy tế bào gốc 

cho một số đối tác tại Việt Nam. Sau 

khi đƣợc Chính phủ Việt Nam phê 

duyệt, công ty đã tiến hành các đề 

xuất kinh doanh và tham vấn doanh 

nghiệp với nhiều chính quyền địa 

phƣơng và các bộ ngành của Việt 

Nam, cuối cùng đã quyết định lựa 

chọn hợp tác và hỗ trợ thành lập 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế 

bào gốc và Liệu pháp gen thuộc Viện 

Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm 

 hoa học và Công nghệ Việt Nam 

với việc lắp đặt các phòng sạch sinh 

học và các thiết bị cần thiết để 

nghiên cứu vào năm 2020. 

https://vast.gov.vn/documents/20182/9534456/chuyengiaocntebaogoc.jpg/85fe170e-0484-4c82-9451-ec339f49e7c3?t=1627525593870
https://vast.gov.vn/documents/20182/9534456/chuyengiaocntebaogoc.jpg/85fe170e-0484-4c82-9451-ec339f49e7c3?t=1627525593870
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Chƣơng trình đào tạo kỹ thuật này là giai đoạn cuối của dự án tổng thể về 

giải pháp tế bào gốc do N-Biotech thực hiện cho Viện Hàn lâm  hoa học và 

Công nghệ Việt Nam.  ây là công nghệ lần đầu tiên đƣợc chuyển giao, thực 

hiện theo đúng nội dung của thỏa thuận hợp tác kể từ khi ký Biên bản ghi nhớ 

hợp tác và thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc và Liệu 

pháp gen. 

Trong giai đoạn này, Công ty N-Biotech không chỉ chuyển giao công nghệ 

và kinh nghiệm xử lý tế bào cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm  hoa 

học và Công nghệ Việt Nam dựa trên công nghệ xử lý tế bào gốc đã tích lũy 

trong nhiều năm mà còn trao đổi về nghiên cứu lâm sàng, các dự án nghiên 

cứu phát triển điều trị bằng tế bào gốc. 

GS. VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm  hoa học và Công nghệ 

Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui mừng khi Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Tế 

bào gốc và Liệu pháp gen, với cơ sở nghiên cứu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc 

tế đã đƣợc thực hiện lắp đặt tại Viện Hàn lâm  hoa học và Công nghệ Việt 

Nam với sự hợp tác của công ty N-Biotech sẽ sớm đi vào hoạt động. Bằng việc 

điều hành Trung tâm Nghiên cứu Tế bào gốc, Viện Hàn lâm  hoa học và Công 

nghệ Việt Nam mong muốn đóng góp vào việc cải thiện tốt sức khỏe ngƣời dân 

thông qua nghiên cứu lâm sàng toàn diện về tế bào gốc và phát triển các tác 

nhân điều trị. 

Nguồn: https://www.hankyung.com

 

AUSTRALIA MUỐN ĐƯA CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ  

PIN MẶT TRỜI VÀO VIỆT NAM 
  
 
 

CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ PIN MẶT TRỜI ĐƯỢC DOANH NGHIỆP AUSTRALIA GIỚI THIỆU CHO 

PHÉP PHÂN TÁCH, THU HỒI NHÔM, BẠC VÀ THEO DÕI VÕNG ĐỜI CỦA PIN TRÊN MÁY 

TÍNH. THÔNG TIN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT NAM – AUSTRALIA TỔ CHỨC TẠI TP. HCM SÁNG 16/6/2022 

 

Ông Clive Fleming, Giám đốc 

Reclaim PV cho biết, Việt Nam hiện 

có hơn 160 dự án điện mặt trời, với 

14 triệu tấm pin - đây là một số lƣợng 

rất lớn. Tuy nhiên sau một thời gian 

sử dụng, tấm pin này phải thải bỏ 

hơn 120 tấn bạc, 850 tấn kính và 

hàng nghìn tấn nhôm. Do vậy, Công 

ty Reclaim PV có công nghệ để phân  

 

tách và tái chế cũng nhƣ hệ thống 

quản lý trên máy tính để theo dõi thời 

hạn sử dụng của những tấm pin mặt 

trời này. "Với việc phát triển mạnh 

mẽ về pin mặt trời tại Việt Nam 

chúng tôi sẵn sàng cung cấp, chuyển 

giao công nghệ tái chế pin mặt trời 

và kéo dài tuổi thọ của tấm pin cho 

các đơn vị tại Việt Nam", ông nói. 
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Lắp đặt điện mặt trời áp mái. 

 

Ngoài pin mặt trời, công nghệ xử 

lý nƣớc sạch cũng đƣợc doanh 

nghiệp Australia quan tâm chuyển 

giao. Trong số đó, công ty Infinite 

Water (Australia) thông qua dự 

án Aus4Innovation đã lắp đặt hàng 

nghìn hệ thống lọc nƣớc cho các hộ 

dân sống dọc sông Hồng (Hà Nội) có 

nƣớc sạch, cuối năm 2019. 

Ngoài ra, Hệ thống nƣớc trong 

thùng container của Infinite Water 

(Australia) lắp đặt tại trƣờng tiểu học 

Tiền Phong, huyện Thƣờng Tín, Hà 

Nội thông qua dự án Aus4Innovation 

cũng đƣợc cung cấp hệ thống xử lý 

nƣớc sử dụng công nghệ IoT hoàn 

toàn tự động giúp hơn 1.000 học sinh 

có nƣớc sạch. Giải pháp của đơn vị 

này nhằm hỗ trợ ngƣời dân có nƣớc 

sạch khi nhiều năm qua phải dùng 

nƣớc nhiễm asen, ảnh hƣởng sức 

khỏe. 

 ánh giá cao hợp tác Việt Nam 

và Australia, Thứ trƣởng  hoa học 

và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng,  

 

thời gian gần đây hoạt động về khoa 

học công nghệ, thúc đẩy phát triển 

kinh tế giữa hai quốc gia đƣợc đẩy 

mạnh. Ngoài hợp tác kinh doanh, hai 

bên đã xây dựng chƣơng trình 

Aus4Innovation nhằm thúc đẩy hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt 

Nam, cũng nhƣ tìm kiếm quan hệ 

hợp tác giữa viện trƣờng, doanh 

nghiệp hai nƣớc, chuyển giao công 

nghệ tốt nhất từ Australia sang Việt 

Nam. 

"Thời gian tới chƣơng trình 

Aus4Innovation tiếp tục giai đoạn hai, 

tập trung vào công nghệ chuyển đổi 

số, nông nghiệp... Chúng tôi mong 

muốn có nhiều hơn nữa các viện 

trƣờng của Australia hợp tác với Việt 

Nam về nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ, phát triển 

kinh tế xã hội của hai quốc gia", ông 

Duy nói. 

Nguồn:https://vnexpress.net/

https://vnexpress.net/chuong-trinh-doi-moi-sang-tao-australia-viet-nam-aus4innovation-4279952.html
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ   

Công nghệ chào bán        

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MET 

Mô tả quy trình:  

Công nghệ xử lý nƣớc MET 

(Mechanical Energy Technologies) do 

đội ngũ kỹ sƣ Việt Nam sáng chế có 

khả năng xử lý đồng thời nƣớc cấp 

dùng cho dân dụng, nƣớc dùng cho 

sản xuất công nghiệp và nƣớc thải 

công nghiệp. Công nghệ MET đƣợc 

kết hợp đồng thời với Công nghệ 

GATS trong các dự án thu gom, tách -

ép chất thải tại nguồn, hoặc tại nhà 

máy xử lý chất thải hữu cơ tập trung sẽ 

đem lại hiệu quả rất cao. 

Công nghệ MET áp dụng nguyên 

lý hình thành màng lọc tự nhiên và cơ 

chế tác động vật lý tổng hợp (cơ học 

tinh) phân tách dòng nƣớc ô nhiễm 

thành 3 nhóm (lỏng, rắn và khí) nhằm 

xử lý triệt để nguồn nƣớc. Toàn bộ cỗ 

máy không hoạt động theo dòng nƣớc, 

mà hoạt động theo dạng phân tử ion, 

là dạng bụi nƣớc hoạt động trong môi 

trƣờng yếm khí không có oxy. 

• MET không sử dụng lõi lọc, cát 

thạch anh, than hoạt tính… 

• MET không bị giới hạn bởi 

lƣợng nƣớc cần xử lý 

• MET không sử dụng điện năng, 

nhiệt năng, hóa chất 

• MET xử lý đƣợc mọi nguồn 

nƣớc, kể cả nguồn nƣớc bị ô nhiễm 

• MET xử lý triệt để các loại khí 

nhƣ metan, hydro sunphua, amoni… 

• MET loại bỏ hoàn toàn các chất 

rắn lơ lửng và khoáng chất nguy hại 

(asen, phèn, sắt…) nhƣng vẫn giữ lại 

đƣợc các khoáng chất khác có lợi cho 

sức khỏe con ngƣời. 

• MET tuổi thọ cao, chi phí đầu tƣ 

thấp, dễ dàng bảo trì/bảo dƣỡng, tiết 

kiệm chi phí khi vận hành, tuổi thọ của 

máy có thể đến 20 năm. 

Ƣu điềm: 

Chất lƣợng: Nguồn nƣớc sau khi 

xử lý xong đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu 

của khách hàng và theo quy định của 

nhà nƣớc 

Giám sát: Chúng tôi sau khi lắp 

đặt xong vẫn luôn giám sát nguồn 

nƣớc của khách hàng nhằm đảm bảo 

chất lƣợng tốt nhất. 

Uy tín: Chúng tôi luôn hƣớng tới 

giá trị thƣơng hiệu, do đó chúng uy tín 

là điều sống còn với công ty chúng tôi. 

Giải pháp: Sau khi tiếp nhận yêu 

cầu, chúng tôi luôn cố gắng tìm ra giải 

pháp tối ƣu nhất để tiết kiệm chi phí 

cho khách hàng. 

LIÊN HỆ: 

Green Technology & Solutions 

(GATS) 

 ịa chỉ: 20  ƣờng số 47, Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 iện thoại : 0862117689  

Email: gats.jsc@gmail.com  

 Website: gats.vn 
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BỘ QUÉT SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG SKOOT/NAVIC CƠ BẢN 

 

 

 

Nƣớc chào bán: Việt Nam 

Mô tả quy trình: 

Bộ quét siêu âm tự động đƣợc 

thiết kế theo kiểu modul, ổn định và 

mang vác nhiều phụ kiện kèm theo sử 

dụng đa dạng trong nhiều trƣờng hợp. 

Bộ quét đƣợc điều khiển từ xa có khả 

năng quét chu vi từ 70mm (2.75 in) 

đƣờng kính nhỏ nhất tới bề mặt phẳng 

và quét theo chiều dọc 305 mm (12 in) 

đƣờng kính nhỏ nhất tới mặt phẳng. 

Tay lái điều khiển cho phép bộ quét đi 

theo mối hàn trơn tru và chính xác. 

Ƣu điềm: 

- Thiết kế theo kiểu modul, bánh 

xe từ tính bám chặt bề mặt dò tăng sự 

ổn định cho quá trình dò quét  

- Bộ quét đƣợc điều khiển từ xa 

với khả năng đánh lái tùy chỉnh kết hợp 

với camera góc rộng giúp linh hoạt 

thay đổi vị trí  

  

 -  ƣợc bảo vệ bởi các vòng đệm 

kín có thể chống lại các tác nhân gây 

hại cho thiết bị 

Mức độ phát triển: Sản xuất thử 

nghiệm 

Phƣơng thức chuyển giao: Thỏa 

thuận với khách hàng 

 

Liên hệ: 

Công ty TNHH Tƣ vấn và Dịch vụ 

 hoa học  ỹ thuật L.C.D 

 ịa chỉ: số 7, 218/44 Lạc Long 

Quân, p. Bƣởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 

 iện thoại : 0904 685 835 

Fax: 0243 753 1446 

Email: secs.lcd@gmail.com

 

 

 

mailto:secs.lcd@gmail.com
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MÁY DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ ReSPR ONE 

 – NGĂN NGỪA COVID-19 

 

 

 

Mô tả quy trình: 

– Các thử nghiệm khoa học đã 

chỉ ra rằng việc sử dụng máy lọc không 

khí và diệt khuẩn bề mặt ReSPR One 

làm giảm đáng kể số lƣợng vi sinh vật 

trên bề mặt. 

– Giảm tối đa đến 99.99% vi 

khuẩn, vi nấm và virus trong không khí 

và cả trên bề mặt: tụ cầu vàng, vi 

khuẩn có bào tử, vi khuẩn Listeria, 

Trực khuẩn ly, MRSA, trực khuẩn mủ 

xanh, nấm candida, H1N1, Norovirus, 

SARS nCOV-2,… 

– Công nghệ NCC đƣợc lắp đặt 

trong máy diệt khuẩn này đã đƣợc thử 

nghiệm thành công chống lại SARS 

nCOV-2 hoặc CORONAVIRUS, 

nguyên nhân gây ra căn bệnh có tên 

COVID-19. 

Ƣu điểm: 

 

 

 

ReSPR One làm giảm đáng kể mùi hôi, 

khói có thể nhìn thấy trong không khí 

và quần thể vi sinh vật trong  

môi trƣờng và trên các bề mặt sử dụng 

bằng Công nghệ NCC.  ặc biệt thích 

hợp để kiểm soát ô nhiễm trong nhà.  

Khử trùng không khí liên tục.  

Tiết kiệm chi phí cho các sản 

phẩm làm sạch và khử trùng.  

Tiết kiệm chi phí liên quan đến 

nhân viên.  

Tiết kiệm khi nhân viên vắng mặt.  

Tiết kiệm trực tiếp và gián tiếp 

cho thuốc men và bảo hiểm lao động.  

Liên hệ: 

Công ty Cổ phần công nghệ Vinatek 

Group 

 ịa chỉ: Số 28  ƣờng Số 20,  DC Him 

Lam, P.Tân Hƣng, Q.7, HCM 

 iện thoại: 0378939209 

Email: quynh.vu@vinatek-gr
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MINCELL TÍCH HỢP 5 

TRONG 1 (KEO TỤ, LẮNG, TUYỂN NỔI VÀ CÔ ĐẶC BÙN) 

Mô tả quy trình: 

 ây là công nghệ tiên tiến mới có 

mặt tại Việt Nam từ năm 2016 đã thành 

công với nhiều dự án xử lý nƣớc thải 

lớn nhƣ Masan, Minh Phú, Biwase, 

Trung Sơn... Công nghệ Minicell có 

nhiều ƣu điểm hơn các công nghệ 

khác trên thi trƣờng nhƣ: 

Tổng mức đầu tƣ cạnh tranh với 

công nghệ truyền thống trong nƣớc. 

Vận hành hệ thống 1500m3/ngày đơn 

giản chỉ với 1 công nhân. 

Thiết bị xử lý nƣớc thải Minicell 

rất tiết kiệm diện tích vì thời gian lƣu 

nƣớc chỉ 8 phút thấp hơn 15 - 38 

lần so với công nghệ truyền thống có 

thời gian lƣu nƣớc từ 2 - 5h. 

Tiết kiệm 40% chi phí vận hành 

hóa chất so với công nghệ truyền 

thống (chi phí thực tế vận hành dự án 

xử lý nƣớc thải tẩm bột chiên tôm nhà 

máy thủy sản Minh Phú năm là 2.400 

VN /m3). 

Công nghệ lắng ngƣợc giúp giảm 

hơn 50% lƣợng bùn hóa lý sinh ra với 

độ ẩm thấp hơn 8 lần so với công nghệ 

truyền thống. Nồng độ bùn sau cô đặc 

từ thiết bị có thể đạt đến 8,2% giúp 

giảm chi phí xử lý bùn và công suất 

máy ép bùn. 

Ƣu điểm: 

Hiệu quả xử lý nƣớc thải nhiễm 

dầu đạt đến 100% (dự án xử lý nƣớc 

thải tẩm bột chiên tôm nhà máy thủy 

sản Minh Phú). 

Hiệu quả xử lý Photpho tổng đạt 

đến 96% và Nitơ tổng đạt đến 67%. 

Hiệu suất xử lý vi sinh đạt 

đến 94% mà không cần dùng đến hóa 

chất khử trùng nhƣ công nghệ truyền 

thống. 

Hóa chất châm trực tiếp vào 

đƣờng ống.  hông cần bể khuấy trộn 

vào tạo bông nhƣ các sản phẩm khác. 

Có khả năng xử lý những chất 

hòa tan nhƣ COD, amoni, nitrit, nitrat 

với hiệu suất lên đến 67% mà các công 

nghệ khác không xử lý đƣợc. 

 
Ảnh: Minh họa 

Liên hệ: 

Công ty Môi trƣờng Tầm Nhìn Xanh 

 ịa chỉ: 100-102  iện Biên Phủ, p.  a 

Kao, Q.1, TP HCM 

 iện thoại: (028)38279706 

Email: tamnhinxanh@ gree-vn.com 
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PHẦN MỀM PHÒNG HỌC THÔNG MINH 

 

 

 

 

Mô tả quy trình: 

 ết nối bằng mạng LAN qua 

dây cable đƣờng truyền CAT6/5e 

hoặc kết nối bằng Wireless qua 

Access Point hoặc Router Wireless 

 Tài khoản ngƣời dùng, file 

ghi âm, và bài tập của cả lớp đều 

đƣợc lƣu trữ và quản lý tập trung 

tại máy máy chủ của nhà trƣờng 

hoặc tại Cloud (đám mây). 

 Tƣơng thích tất cả các hệ 

điều hành, Hỗ trợ giao diện 27 

ngôn ngữ khác nhau. Có khả năng 

mở rộng, kết nối với các phòng 

smartclass+ Robotel khác. 

 

 

 

Mức độ phát triển: Sản xuất 

thử nghiệm 

Phƣơng thức chuyển giao: 

Thỏa thuận với khách hàng 

Liên hệ: 

Công ty CP Giải Pháp Thiết Bị Sao 

Mai 

 ịa chỉ: 160 đƣờng số 3,  DC 

Trung Sơn, H. Bình Chánh, TP. 

HCM 

 iện thoại: (028)54491888 

Email: marketing@saomaiedu.com 

Website: https://saomaiedu.com/

  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ 

NÔNG NGHIỆP TỪ HÈM RƯỢU ĐẾ, NƯỚC THẢI SAU 

CHƯNG CẤT CỒN THỰC PHẨM, CỒN CÔNG NGHIỆP 

 

 

https://saomaiedu.com/
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MÔ TẢ QUY TRÌNH:  

Hèm rƣợu hoặc nƣớc thải sau chƣng cất cồn (NTSCCC) tại nhà máy 

đƣợc làm nguội, bổ sung phụ gia, khuấy đều. Cấy giống vi sinh vật (VSV) hữu 

ích ủ tĩnh ở nhiệt độ thƣờng thành chế phẩm sinh học BIO-HR.  óng chai, 

bảo quản ở điều kiện thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chế phẩm BIO-

HR đƣợc sử dụng để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi (5 lít/1000 kg thức ăn) 

và nƣớc cho gia súc gia cầm uống (2-3 lít/1000 lít nƣớc uống), giúp tăng 

trọng, giảm tiêu tốn thức ăn, giảm tỷ lệ bệnh, giảm ô nhiễm môi trƣờng ao 

nuôi và chuồng trại.  ết quả tính toán hiệu quả kinh tế cho thấy, lợi nhuận 

ƣớc tính từ việc sản xuất 10.000 lít BIO-HR tăng 228% so với sản xuất 

10.000 lít cồn thực phẩm. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

• Chế phẩm BIO-HR có thành phần gồm:  

• Bacillus sp. ≥ 107 CFU/ml; Vi khuẩn lactic ≥ 107 CFU/ml 

• Nấm men ≥ 107 CFU/ml Coliforms trong giới hạn cho phép ; pH = 4• Có mùi 

thơm và vị chua 

• Thời gian bảo quản 6 tháng. 

ƯU ĐIỂM: 

Quy trình và thiết bị đơn giản; Nguyên vật liệu rẻ tiền và vốn đầu tƣ thấp; 

Giảm chi phí xử lý nƣớc thải kết hợp mang lại sản phẩm sinh học có chất 

lƣợng cao với giá thành đầu tƣ rẻ; Tăng giá trị sử dụng và kéo dài thời gian 

bảo quản so với nguyên liệu ban đầu. 

 

Liên hệ: 

Công ty TNHH Sinh học Phƣơng Nam 

 ịa chỉ: LD8, đƣờng số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện  ức Hoà, 

tỉnh Long An 

 
 iện thoại: 072.3751912 

Email: hanhthunhan@gmail.com 

mailto:hanhthunhan@gmail.com
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TÌM KIẾM ĐỐI TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO 

SNGS - THIẾT BỊ NGẮT GAS TỰ ĐỘNG DÙNG TRONG 

BẾP GAS MINI 

Tình trạng kỹ thuật của sáng 

chế: 

Những lý do cháy nổ bình ga 

thƣờng gặp: 

- Bình gas đƣợc sang chiết 

trái phép, sử dụng nhiều lần dù đã 

bị rỉ sét, móp méo. 

- Van ngắt gas an toàn hiện 

nay sử dụng là van áp suất mà 

lƣợng khí gas thoát ra ngoài tùy 

thuộc vào van điều chỉnh gas nên 

khi van điều chỉnh gas đã mở thì 

van ngắt gas chẳng có tác dụng gì 

cả. Van ngắt gas không đƣợc thiết 

kế ngay điểm tiếp xúc trực tiếp với 

đầu van của bình gas cho nên van 

không thể ngắt gas vì khi gài bình 

gas vào bếp thì cũng đã tự mở van 

của bình gas rồi. 

-  hi IC đánh lửa không phát 

huy hiệu quả tốt trong vài lần đánh 

lửa đầu tiên thì lƣợng gas bị thoát 

ra sẽ tích tụ dƣới thành bếp rất 

nhiều vì khí gas nặng hơn không 

khí, cho nên sau nhiều lần đánh lửa 

bếp không cháy, ngƣời sử dụng sẽ 

mồi lửa hoặc đánh lửa liên tục tiếp 

và khi lƣợng khí gas tích tụ dƣới 

thành bếp càng nhiều thì khi gặp 

ngọn lửa sẽ gây nổ khí gas. 

- Bếp kém chất lƣợng, bếp sử 

dụng quá cũ, bếp sử dụng liên tục 

trong thời gian quá dài nên các ron 

bằng chất liệu cao su bị lão hóa, 

hiện tƣợng rò rỉ khí gas không phải 

chỉ xảy ra phía sau bộ phận ngắt 

gas mà các nhà sản xuất đã lắp đặt 

vì nơi dễ rò rỉ khí gas nhất là nơi 

tiếp xúc giữa đầu van của bình gas 

và bếp, do bếp quá cũ, kém chất 

lƣợng, ngƣời sử dụng gài không 

khít nên khi xảy ra cháy nổ thì van 

ngắt gas chẳng có hiệu quả gì cả. 

- Gas ở thể khí đốt bị nén nên 

thoát ra ngoài gây cháy còn phát 

nổ. 

-  hí gas khi bị rò rỉ ít không 

gây cháy nổ nhƣng cũng ảnh 

hƣởng rất nhiều đến sức khỏe của 

ngƣời sử dụng. 

 Bản chất kỹ thuật của sáng 

chế 

Mục đích của sáng chế là 

khắc phục các khuyết điểm của các 

loại bếp gas mini hiện có trên thị 

trƣờng khi sự cố cháy nổ xảy ra 

không tự động ngắt gas đƣợc. 

  ể đạt đƣợc mục đích nêu 

trên sáng chế đề xuất gắn thiết bị 

để ngắt gas đặt dƣới cần gạt gài 

bình gas để tạo thành thiết bị tự 

động ngắt gas trực tiếp van của 

bình gas mini khi có sự cố cháy nổ. 

 Nhƣ đã biết, điểm xì gas 

thƣờng xảy ra tại điểm tiếp xúc đầu 

van bình gas vào cụm van gas, do 

bếp quá cũ, kém chất lƣợng, ngƣời 

sử dụng gài không khít, đun nấu 

trong thời gian dài nên các ron cao 

su bị lão hóa. Khi có ngọn lửa phát 
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sinh ngoài khu vực đầu đốt thì sẽ 

kích hoạt thiết bị ngắt gas hoạt 

động đẩy cần gạt gài bình gas bật 

lên ngắt hoàn toàn van của bình 

gas mini. 

 Hiệu quả ngắt gas tuyệt đối 

vì ngắt gas ở van bình gas mini chứ 

không ngắt gas ở bộ phận bếp. Khi 

có ngọn lửa phát sinh ngoài khu 

vực đầu đốt ,ngọn lửa sẽ kích hoạt 

thiết bị ngắt gas tự động đẩy cần 

gạt gài bình gas bật lên ngắt hoàn 

toàn van của bình gas mini.van 

bình gas mini ở đầu bình gas, khi 

gài vào bếp, ngƣời sử dụng đẩy 

cần gạt bình gas xuống thì van bình 

gas sẽ đƣợc mở,nên muốn đóng 

van của bình gas mini lại khi có sự 

cố phựt lửa thì phải đẩy cần gạt 

bình gas lên. thiết bị ngắt gas trên 

thị trƣờng hiện nay chỉ ngắt gas khi 

áp suất tăng đột ngột còn khi ngọn 

lửa bùng phát thì không hoạt động 

và ngắt ở cụm van gas chứ không 

thể ngắt van của bình gas mini 

đƣợc nên không phát huy đƣợc 

hiệu quả. 

 Thiết bị ngắt gas này khác 

biệt với các thiết bị ngắt gas khác ở 

chổ là dùng chính ngọn lửa bùng 

phát để ngắt VAN CỦA B NH GAS 

MINI nên nếu có dùng phải loại bếp 

kém chất lƣợng thì khả năng an 

toàn cho ngƣời sử dụng vẫn rất 

cao. Tốc độ ngắt gas diễn cực 

nhanh có thể tính bằng phần trăm 

(%) của giây. Thiết bị ngắt gas gọn 

nhẹ, lắp đặt dễ dàng vào các loại 

bếp gas mini hiện có trên thị 

trƣờng. 

Liên hệ: 

Nguyễn Thành Lâm 

 iện thoại: 0933949585 

Email: thanhlam064@yahoo.c

om 
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THỊ TRƯỜG CÔNG NGHỆ                                         

TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  

TRÕ CHƠI HÓA ĐỂ VẬN HÀNH KHO HÀNG 
 

Yêu cầu của phần mềm: 

- Xây dựng đƣợc cơ chế trò 

chơi: quy tắc và phần thƣởng 

- Tạo ra động lực của trò 

chơi: là tạo ra một tập hợp các cảm 

xúc, hành vi và mong muốn từ cơ 

chế trò chơi nói trên (ví dụ cạnh 

tranh thông qua bảng xếp hạng, 

hợp tác thông qua hoàn thành 

nhiệm vụ nhóm, ý thức cộng đồng, 

mong muốn tìm kiếm và thu thập 

các thẻ ra vào và mở khóa các 

nhiệm vụ mới. Ngoài ra, cho phép 

nhân viên tùy chọn tên ngƣời dùng, 

kiểm tra lỗi quy trình hoạt động nếu 

ứng dụng cũng đƣợc sử dụng để 

thực thi tác vụ, bảng điều khiển 

phân tích dành cho quản trị viên để 

phân tích hiệu suất; quản trị viên có 

thể tùy ý bật hoặc tắt các yếu tố trò 

chơi riêng lẻ. 

 ẶC  IỂM CÔNG NGHỆ 

Ứng dụng trò chơi cần đƣợc 

kết nối với hệ thống quản lý kho 

của ngƣời tìm kiếm công nghệ 

(WMS) để truy xuất nhiệm vụ (đƣợc 

gọi là Lệnh chuyển) và cung cấp 

xác nhận khi hoàn thành nhiệm vụ 

hoặc truy xuất thông tin về các 

nhiệm vụ đã hoàn thành để tính 

toán và hiển thị hiệu suất  

Ngoài ra còn đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật sau: 

 

 

- Tuân thủ tất cả các yêu cầu 

an ninh mạng ở phía ngƣời tìm 

kiếm công nghệ 

- Ứng dụng dựa trên nền tảng 

Android (bắt buộc) và sẽ có điểm 

cộng khi ứng dụng hỗ trợ iOS  

-  ết nối thời gian thực với 

SAP WMS (thông qua Trao đổi dữ 

liệu điện tử) 

- Lập mô hình AI / ML để tối 

ƣu hóa hơn nữa quy trình  

- Giải pháp 5G trên đám mây 

riêng (tùy chọn) 

Sản phẩm đƣợc giao: 

1. Thiết kế ý tƣởng của 

giải pháp trò chơi  hóa, giao diện và 

kiến trúc giải pháp 

2. Ban lãnh đạo có thể 

kiểm tra tại chỗ ứng dụng với việc 

sử dụng máy phát sóng tần số vô 

tuyến (RF) dựa trên Android và 

đƣợc kết nối với SAP để truy xuất 

nhiệm vụ (Lệnh chuyển giao) với 

giao diện ngƣời dùng trò chơi hóa . 

 ƠN VỊ TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ: 

 Tổ chức trung gian về sở hữu trí 

tuệ của Singapore 

  ịa chỉ: Số 10, đƣờng Biopolis, 

02-01 Chromos, Singapore 

 Telephone: +65-6653-4910 

 Email: techscout@ipi-

singapore.org hoặc hr@ipi-

singapore.org 

 

 

mailto:hr@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org
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