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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH 

PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 
NGÀY 18/5/2022, TẠI HÀ NỘI, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(KH&CN) TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT 

NAM VÀ TRAO GIẢI THƢỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2022 

 

 

 

Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí 

lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương; đại 

diện lãnh đạo viện nghiên cứu, trường đại 

học, các nhà khoa học, doanh nghiệp 

KH&CN; thành viên Hội đồng Giải thưởng; 

đại diện gia đình cố GS. Tạ Quang Bửu và 

các phóng viên, cơ quan thông tấn, báo 

chí. 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng 

Trần Văn Tùng đã tri ân, tôn vinh các thế 

hệ đội ngũ cán bộ quản lý và trực tiếp 

triển khai hoạt động KH&CN, đồng thời 

khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu 

khoa học của thế hệ trẻ - thế hệ tương lai 

của đất nước. Nhiều sự kiện, hoạt động 

được tổ chức rộng khắp cả nước để 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã 

hội về vai trò của KH&CN, kêu gọi sự 

quan tâm đầu tư cho nghiên cứu khoa 

học, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh và ứng dụng giải pháp khoa 

học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

Tại Lễ kỷ niệm, Giải thưởng Tạ 

Quang Bửu năm 2022 cũng đã được trao 

cho 2 nhà khoa học. Đó là GS.TSKH Ngô 

Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam, lĩnh vực Toán học với 

Công trình "Depth functions of symbolic 

powers of homogeneous ideals - Các hàm 

độ sâu lũy thừa hình thức của idean 

thuần nhất". Và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ 

Thu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh 

vực Hóa học với Công trình: Thiết kế giao 

diện vùng cứng – vùng mềm với những 
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liên kết động lực Diels–Alder: Hướng đến 

các cơ tính và tự lành chất lượng cao ở 

nhiệt độ trung bình. Kết quả nghiên cứu 

góp phần xây dựng một hướng nghiên 

cứu mới của thế giới, và khởi đầu cho 

việc phát triển các sản phẩm vật liệu mới 

"tự lành" ở Việt Nam. 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển truyền thông KH&CN. 

 

 

 

KHUYẾN NGHỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ  

DỮ LIỆU ĐỂ THEO DÕI "SỨC KHỎE" 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 
 

KHUYẾN NGHỊ ĐƯỢC THỨ TRƯỞNG BỘ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN TÙNG 

NÊU TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

VÀ HỘI THẢO THỨC ĐẨY KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP DO HIỆP HỘI 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

VIỆT NAM (VST) TỔ CHỨC TẠI TP. HỒ CHÍ 

MINH NGÀY 15/5. 

heo Thứ trưởng Trần 

Văn Tùng, tại Việt Nam, 

hiện nay các kết quả 

nghiên cứu của các nhà 

khoa học, các ý tưởng sáng tạo nhiều 

nhưng lại chậm đưa ra thị trường, 

thương mại hóa, chưa tương xứng với 

tiềm năng. Đó chính là yếu tố hạn chế 

lớn, chưa được làm mạnh. Do đó, để 

hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp 

Hội Doanh nghiệp Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam cần xây dựng cơ sở dữ 

liệu về doanh nghiệp khoa học công 

nghệ Việt Nam, để nắm rõ được các 

biến động, “sức khỏe” của doanh 

nghiệp, từ đó mới thấy được những 

vấn đề còn tồn tại, các khó khăn để 

nghiên cứu giải pháp hỗ trợ thúc đẩy 

phát triển. Thứ trưởng Trần Văn Tùng 

cũng cho biết, Bộ Khoa học

T 
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và Công nghệ luôn đồng hành, lắng 

nghe và hỗ trợ các doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ để hoàn thiện chính 

sách quản lý. 

Theo Chủ tịch Hiệp Hội Doanh 

nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam Hoàng Đức Thảo, để tiếp tục hỗ 

trợ các doanh nghiệp, trong năm 2022, 

Hiệp hội sẽ đẩy mạnh hoạt động phát 

triển hội viên, phát triển  

 

câu lạc bộ các tỉnh thành, tổ chức             

hội thảo qui mô quốc gia... để hỗ trợ 

doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn  vị 

tổ chức các chương trình về đổi mới 

sáng tạo trong doanh nghiệp, tiến tới 

thành lập sàn giao dịch công nghệ tại 

TP.HCM, hướng dẫn thực thi chính 

sách ưu đãi, khảo sát tình trạng và nhu 

cầu hoạt động doanh nghiệp… 

Nguồn: Vietnamplus.vn 

 

 

TRAO GIẢI THƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC 

QUÂN SỰ, QUỐC PHÕNG 
 

Sáng 19/5, đúng kỷ niệm 132 

năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và chào mừng Ngày Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 18-5, tại Hà 

Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) phối hợp với Bộ Quốc 

phòng tổ chức trọng thể Lễ Trao giải 

thưởng Hồ Chí Minh đợt 6 cho các 

đồng tác giả của hai công trình 

thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

 
Hai công trình thuộc lĩnh vực quân 

sự, quốc phòng của Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông quân đội được             

 

 

 

thực hiện bởi tập thể cán bộ khoa học 

của tập đoàn với nhiều cán bộ trẻ, 

được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ 

đạo chặt chẽ, hiệu quả từ Quân ủy 

Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự hỗ trợ 

của các cơ quan, đơn vị trong quân đội. 

Trình độ KH&CN của hai công trình 

được ghi nhận trên thế giới, thể hiện 

qua 2 sáng chế quốc tế về công nghệ 

được cấp bằng độc quyền; 8 sáng chế 

được cấp bằng độc quyền tại Việt Nam 

và 15 bài báo công bố tại các hội thảo 

khoa học quốc tế uy tín. Thành công 

của hai công trình có ảnh hưởng sâu 

rộng trong khoa học và công nghệ, 

khẳng định vị thế mới của Việt Nam 

trong lĩnh công nghiệp quốc phòng 

công nghệ cao. 

Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ 
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HỘI NGHỊ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ 2022 VÀ 
TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG KIẾN KHOA HỌC 
 

Sáng 17/5, Bộ KH&CN phối 

hợp với báo VnExpress tổ chức 

Hội nghị các nhà khoa học trẻ 

2022 (Young Scientist Summit) 

và trao giải Cuộc thi Sáng kiến 

khoa học 2022. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã 

trao 7 giải thưởng cho các tác giả. 

Theo đó, giải Đặc biệt (trị giá 

100 triệu đồng) được trao cho 

sang kiến "Giải pháp kết hợp công 

nghệ vệ tinh và chà nổi truyền 

thống giúp khai thác cá hiệu quả" 

của tác giả Đồng Quang Hùng, 

Công ty TNHH Zunibal Việt Nam. 

Giải Nhất cuộc thi (trị giá 50 

triệu đồng) được trao cho sáng 

kiến "Chiết tách lycopen từ quả 

gấc" của nhóm nhà khoa học G5-

nhóm nghiên cứu phát triển vật 

liệu mới thuộc Viện Hóa học, Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Đây là 

công trình đã tách chiết thành 

công lycopen tinh khiết 98% và 

nano lycopen dễ tan trong nước. 

Theo Ban Tổ chức, các sáng 

kiến được vinh danh đều có giá trị 

 
thiết thực giải quyết vấn đề từ 

cuộc sống, tiềm năng ứng dụng 

góp phần tăng năng suất lao động, 

mang lại hiệu quả kinh tế. 

Nguồn: Báo Chính phủ điện tử

 

 

 

CHÍNH THỨC RA MẮT  

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM 
 

Theo Quyết định số 343/QĐ-

BNV đƣợc Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 

27/4/2022, Hiệp hội Blockchain Việt 

Nam đƣợc phép thành lập, trở thành 

tổ chức có pháp nhân chính thức 

đầu tiên quy tụ những ngƣời đam 

mê nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ 

Việt Nam. 

Đại hội lần thứ I được tổ chức 

ngày 16/5 tại Hà Nội, đánh dấu sự 

thành lập của Hiệp hội Blockchain Việt 

Nam, công bố ban chấp hành chính 

thức, tôn chỉ và phương hướng hoạt 

động của Hiệp hội. Trong đó, trọng tâm 

là chuỗi chương trình hành động ứng 

dụng blockchain với mục tiêu thúc đẩy 

nền kinh tế số, sớm đưa Việt Nam 

ngang tầm quốc tế về kinh tế số và sẽ 



6 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 5 

 

bắt đầu từ chương trình hành động 

thiết thực: Nghiên cứu, ứng dụng các 

giải pháp công nghệ blockchain trong 

mọi mặt đời sống kinh tế. 

 
Bộ khoa học và công nghệ sẽ tập trung 

chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực 

phối hợp với Hiệp hội trong các hoạt 

động của Hiệp hội; đồng thời rà soát 

hoàn thiện hành lang pháp lý của 

ngành khoa học công nghệ để tạo điều 

kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng công nghệ 

blockchain tại Việt Nam. Bộ cũng cũng 

sẽ xem xét, ưu tiên nguồn lực cho các 

nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, ứng 

dụng công nghệ blockchain.  

Hiện tại, Bộ KH&CN đang triển 

khai Chương trình trọng điểm cấp quốc 

gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 

công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số 

KC-4.0/19-25, trong đó blockchain là 

một trong những công nghệ chủ chốt 

của công nghiệp 4.0 được chương trình 

này ưu tiên. 

Nguồn: Báo Chính phủ điện tử

 

 

 

Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Hải Phòng 

năm 2022 (Techmart HaiPhong 2022) 
 

Ngày 16/5/2022, Cục Thông 

tin KH&CN Quốc gia đã phối hợp 

với Sở KH&CN Hải Phòng tổ chức 

điểm cầu kết nối trực tuyến Lễ 

Khai mạc Techmart Hải Phòng 

năm 2022 tại Sàn Giao dịch Thông 

tin Công nghệ và Thiết bị - 24 Lý 

Thường Kiệt, Hà Nội. 

Với chủ đề “Công nghệ số thúc 

đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội”, Techmart Haiphong 2022 được 

xác định là sự kiện khoa học và 

công nghệ lớn thiết thực hưởng ứng 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (18/5). Techmart Haiphong 

2022 có 42 gian trực tiếp, gần 300 

gian hàng trực tuyến tại 

 

https://techmarthaiphong.isc1.vn của 

các tổ chức, doanh nghiệp đến từ 

thành phố Hải Phòng; 30 tỉnh, thành 

phố trong cả nước và từ 3 quốc gia, 

vùng lãnh thổ: Đài Loan, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, giới thiệu gần 2.000 công 

nghệ, thiết bị, giải pháp, sản phẩm 

khoa học - công nghệ, cùng nhiều 

hoạt động thiết thực, phong phú. 

http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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Ngoài ra, còn có hội thảo khoa học 

“Nâng cao năng lực hấp thụ, đổi mới 

công nghệ phát triển doanh nghiệp”; 

3 hội thảo giới thiệu công nghệ trong 

các lĩnh vực trọng điểm và đặc biệt 

là Phiên kết nối cung cầu công nghệ 

giữa các doanh nghiệp Việt Nam và 

doanh nghiệp Đài Loan (Trung 

Quốc). 

Các sản phẩm trưng bày, giới 

thiệu tại Techmart Haiphong 2022 

chủ yếu ở các lĩnh vực như: công 

nghệ số phục vụ hoạt động sản 

xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế-

xã hội, internet vạn vật (IoT), trí tuệ 

nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), 

điện toán đám mây (Cloud), thực tế 

ảo/thực tế tăng cường (VR/AR)… 

Nguồn: NĐ, Trung tâm Giao 

dịch Thông tin công nghệ và thiết bị

 

KHAI TRƯƠNG SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ      

VÀ ĐIỂM KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ 

 

Ngày 18/5/2022, Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia đã phối hợp với Sở 

KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 

điểm cầu trực tuyến Lễ Khai trương 

Sàn Giao dịch công nghệ Huế.  

 
Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm 

kết nối cung - cầu công nghệ là nơi 

trưng bày, giới thiệu nhằm hỗ trợ cho 

các đơn vị có công nghệ, thiết bị chào 

bán có nhu cầu tìm mua công nghệ, 

thiết bị tiếp xúc, trao đổi trực tuyến và 

thực hiện giao dịch mua bán công nghệ 

thuận lợi, không hạn chế về không gian 

và thời gian. Bên cạnh đó, Điểm kết nối 

cung - cầu công nghệ được đưa vào 

hoạt động nhằm nâng cao năng lực, 

hiệu quả, tăng cường liên kết giữa các 

Điểm kết nối trên toàn quốc, hỗ trợ xây 

dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về 

công nghệ, chuyên gia công nghệ, kết 

nối cung - cầu công nghệ giữa các 

doanh nghiệp với nhà khoa học, doanh 

nghiệp trong nước và ngoài nước, thúc 

đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, 

phát triển thị trường KH&CN. 

Tại Lễ Khai Trương Sàn Giao dịch 

Công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu 

Công nghệ đã diễn ra sự kiện Ký kết 

Biên bản ghi nhớ kết nối, hợp tác 

chuyển giao công nghệ giữa Công ty 

TNHH SBC Hoàng Gia với Công ty 

Golden Mountain Hàn Quốc – Công ty 

JVC Hightech Energy. 

Nguồn: NĐ, Trung tâm Giao dịch 

Thông tin công nghệ và thiết bị 
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TRIỂN LÃM VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Thời gian: Từ 09/06 đến 11/06/2022 

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Đại 

lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT); 

Giải pháp công nghệ thông tin; Viễn thông; Phát thanh truyền hình; Điện tử. 

Nguồn: tradepro.vn 

 

TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỆN 

VÀ NĂNG LƢỢNG 2022 

 

Thời gian: Từ 20/07 đến 22/07/2022 

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: 400 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Công nghệ và thiết bị điện; Sản phẩm điện 

công nghiệp, điện gia dụng; Sản phẩm, mô hình, giải pháp tiết kiệm năng 

lượng; Vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; Các nguồn năng lượng 

mới.. 

Nguồn: tradepro.vn 
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CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN ĐỂ 
THU HỒI BỤI BỘT CÁ VÀ XỬ LÝ MÙI CHO 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ 
 

Hiện nay, các nhà máy chế biến thủy hải sản thường có dây chuyền 

sản xuất bột cá để tận thu nguồn nguyên liệu dư thừa từ quá trình 

chế biến. Công nghệ sản xuất bột cá bao gồm các công đoạn chính: 

thu gom nguyên liệu, nghiền và sấy sản phẩm và đóng bao. Khí thải 

phát sinh từ quá trình sấy bột cá được đưa qua cyclone để thu hồi 

bụi bột cá trước khi thải ra ngoài môi trường. 

 

 
uy nhiên đối với việc xử lý 

khí thải bằng cyclone, chỉ 

xử lý được các hạt bụi có 

kích cỡ lớn, các hạt bụi mịn và các 

thành phần khí gây mùi hôi thì cyclone 

không xử lý được. Bụi mịn và mùi hôi 

trong khí thải khi phát tán ra ngoài môi 

trường gây ô nhiễm không khí ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân 

xung quanh các nhà máy. Chính vì vậy 

vấn đề nghiên cứu giải pháp bổ sung 

cho hệ thống xử lý khí thải công đoạn 

sấy bột cá nhằm hạn chế tối thiểu sự 

phát thải bụi mịn và mùi hôi ra môi 

trường là hết sức quan trọng và mang 

tính chất cấp thiết. 

Xuất phát từ thực tế trên, các nhà 

khoa học thuộc Trung tâm Phát triển 

Công nghệ CECO (Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - Tập 

đoàn Hóa chất Việt nam) đã nghiên 

cứu thiết kế, chế tạo“hệ thiết bị thu hồi 

bụi bột cá và xử lý mùi ứng dụng vào 

các cơ sở sản xuất bột cá để giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường”. 

Sau quá trình tìm hiểu, tổ thực 

hiện đề tài quyết định nghiên cứu chế 

tạo hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện và 

thiết bị khử mùi bằng plasma để thu hồi 

bụi bột cá và giảm thiểu ô nhiễm mùi 

cho môi trường.Để vật liệu có khả năng 

chịu được nhiệt độ cao, hấp phụ tốt đối 

với hầu hết các chất hữu cơ gây mùi và 

có hệ số điện môi lớn, nhóm đề tài đã 

lựa chọn zeolite. 

T 
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Từ kết quả thử nghiệm thực tế tại 

nhà máy chế biến thủy hải sản Long 

Hải có thể thấy, hệ thống thu hồi bụi và 

khử mùi bằng plasma có hiệu quả rất 

tốt. Hàm lượng bụi đầu ra gần như 

bằng không và độ mùi cũng gần như 

không phát hiện thấy. Qua kết quả 

khảo sát thời gian hấp phụ và xử lý của 

hệ thống phù hợp nhất là 10 phút 

tương ứng với hiệu suất oxy hóa là 

100%. Tỷ lệ đóng mở cửa lật là 50/50, 

khi đó bố trí một nửa số lượng cửa lật 

thường đóng và một nửa thường mở 

(lệch pha 90º) và luân phiên đổi ca 

trong suốt quá trình vận hành. 

Trong phạm vi đề tài nhóm nghiên 

cứu mới đã đưa ra giải pháp công nghệ 

khử mùi bằng plasma áp dụng cho khí 

thải đầu ra của quá trình sấy sản phẩm 

bột cá. Tuy nhiên hiện nay trong các 

ngành công nghiệp khác như công 

nghiệp nhựa, dệt, công nghiệp sơn, 

sản xuất ô tô… những thành phần gây 

mùi rất đa dạng với nhiều mức ô nhiễm 

khác nhau. Đó là một trong những 

thách thức cho các nhà khoa học nói 

chung và nhóm nghiên cứu nói riêng 

trong việc xử lý chất ô nhiễm và làm 

sạch môi trường. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: 

KQ043961) tại Cục Thông tin KH&CN 

quốc gia 

 

 
 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHĂN TỪ SỢI 

VITXCO VÀ VITXCO PHA BÔNG 
 

Hiện nay, việc ứng dụng nguyên liệu xơ, sợi nhân tạo cho 

ngành dệt may là rất cần thiết. Ở nƣớc ta đã triển khai thực 

hiện một số đề tài, dự án nghiên cứu về xơ sợi nhân tạo, đạt 

đƣợc một số thành công nhất định. Nguyên liệu từ xơ nhân 

tạo (xơ vitxco, modal...) đã đƣợc đƣa vào sử dụng để sản xuất 

khăn, tuy nhiên những sản phẩm từ loại xơ này có giá thành 

cao, một số đặc tính chất lƣợng chƣa phù hợp yêu cầu của 

ngƣời sử dụng (độ bền thấp, độ hút hơi nƣớc thấp...).  

 

ể có thể hoàn thiện 

các quy trình công 

nghệ cho sản phẩm 

khăn làm từ sợi vitxco và vitxco 

pha bông và để khắc phục được 

nhược điểm trên, tạo sản phẩm 

khăn đáp ứng các yêu cầu chất 

lượng, phù hợp với người tiêu 

dùng trong nước và có thể xuất 

khẩu. Các nhà khoa học Viện dệt 

may đã thực hiện Dự án “Hoàn 

thiện công nghệ và sản xuất thử 

nghiệm sản phẩm khăn (khăn tắm, 

khăn quấn , khăn mặt...) từ sợi 

vitxco và vitxco pha bông”. 

 

Đ 
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Sau 2 năm thực hiện, dự án 

đã hoàn thiện và xác lập các thông 

số công nghệ kéo sợi vitxco và 

vitxco pha bông với chi số Ne 30, 

Ne20 tại xưởng thực nghiệm kéo 

sợi - Viện dệt may. Đưa ra sơ đồ 

công nghệ cho kéo sợi vitxco và 

vitxco pha bông. Chất lượng sợi 

đáp ứng các yêu cầu của hợp 

đồng dự án cũng như yêu cầu để 

sản xuất khăn. Hoàn thiện công 

nghệ dệt, nhuộm và xử lý hoàn tất 

cho khăn từ sợi vitxco và vitxco 

pha bông. Đã đưa ra các thông số 

công nghệ cần quan tâm như : 

Nồng độ hồ sợi nổi vòng, độ ẩm 

của sợi sau khi hồ, nhiệt độ - nồng 

độ - thời gian trong quá trình tiền 

xử lý và nhuộm. Đồng thời đưa ra 

sơ đồ công nghệ nấu tẩy và 

nhuộm cho khăn.

 

 

Công nghệ đã được áp dụng 

tại xưởng thực nghiệm của Viện 

Dệt May, các công ty thuộc Tập 

đoàn Dệt May, kết quả cho thấy 

chất lượng sản phẩm được khách 

hàng chấp nhận. Quan trọng hơn 

là chủ động được sợi vitxco và 

vitxco pha bông nên sản phẩm 

khăn sử dụng loại sợi này đang 

chiếm ưu thế trên thị trường với 

các đặc tính ưu việt nhất là sản 

phẩm Vitxco pha bông. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã 

số: 14831/2018) tại Cục Thông 

tin KH&CN quốc gia.
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THIẾT BỊ KHỬ VIRUS SARS-COV-2 

TRONG 60 GIÂY 
Mới đây, Công ty công nghệ khử trùng tiên tiến 

TESER ở Calgary đã phối hợp với các nhà khoa 

học Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 

3 thuộc Đại học Alberta nghiên cứu ra thiết bị 

khử trùng TESER ACT sử dụng ánh sáng cực 

tím từ hàng trăm bóng đèn LED.  

 

 
 

hiết bị này được thiết 

kế với 2 phiên bản để 

có thể khử trùng mọi đồ 

vật, từ điện thoại cầm tay cho tới 

các bưu kiện và các dụng cụ y tế.  

Mẫu thứ nhất giống một lò vi 

sóng, có thể đặt trên bàn hoặc trên 

một xe đẩy để dễ dàng di chuyển.  

Mẫu thứ hai có 2 cánh cửa và 

có thể lắp đặt tạo thành một buồng 

khử khuẩn. Thiết kế lớp kính ngăn 

tia UVC trên hai cửa này giúp người 

sử dụng có thể nhìn thấy đèn hoạt 

động mà không gây hại cho mắt và 

da. 

Bất kỳ vật dụng nào đặt vừa 

vào thiết bị này đều có thể được khử 

trùng mà không ảnh hưởng tới hệ 

thống điện, điện tử. TESER ACT có 

tính ứng dụng trong ngành thương 

mại và y tế. Thiết bị sử dụng khá 

đơn giản, do chỉ có 2 nút vận hành 

và rất tiệm kiệm điện năng. Thiết bị 

này hiện được bán với giá 23.000 

USD. 

Thiết bị khử trùng TESER ACT 

bằng tia cực tím mới sẽ sớm được 

sử dụng tại sân bay quốc tế 

Edmonton (Canada) cũng như tại 

các văn phòng chính quyền ở thành 

phố Calgary và Edmonton nhằm 

ngăn chặn nguy cơ lây lan virus 

SARS-CoV-2. 

Nguồn: Medicalxpress 

T 
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THIẾT BỊ BIẾN NƢỚC BIỂN THÀNH  

NƢỚC UỐNG KHÔNG CẦN LỌC 
 

Thiết bị mới do giáo sƣ Jongyoon Han và cộng 

sự ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát 

triển tạo ra nƣớc uống từ nƣớc biển chỉ với 

một lƣợng điện nhỏ. 

 

Phiên bản hiện nay của thiết bị chỉ 

nhỏ cỡ một chiếc valy. Thiết bị sử 

dụng lượng điện nhỏ hơn bộ sạc 

điện thoại thông minh, có thể lấy 

năng lượng từ pin mặt trời di động 

trong trường hợp không có sẵn bộ 

pin lưu trữ điện. 

Phiên bản hiện nay của thiết 

bị chỉ nhỏ cỡ một chiếc valy. Thiết 

bị sử dụng lượng điện nhỏ hơn bộ 

sạc điện thoại thông minh, có thể 

lấy năng lượng từ pin mặt trời di 

động trong trường hợp không có 

sẵn bộ pin lưu trữ điện. 

 

Thay vì sử dụng bộ lọc hoặc 

chưng cất, thiết bị sử dụng một 

công nghệ do MIT thiết kế mang 

tên phân cực tập trung ion (ICP), 

được giới thiệu lần đầu cách đây 

12 năm. Các nhà nghiên cứu bơm 

nước biển qua một kênh dẫn hẹp 

nằm giữa hai lớp màng tích điện, 

một lớp màng tích điện dương và 

lớp màng còn lại tích điện âm. 

Khi nước chảy qua điện 

trường giữa hai lớp màng, những 

hạt như phân tử muối, virus và vi 

khuẩn bị đẩy vào kênh dẫn nước 

phụ để thải ra ngoài. Lúc này, 

kênh dẫn nước chính đã được lọc 

sạch và khử mặn tương đối, 

nhưng vẫn có thể chứa một số ion 

muối. 

Vì lý do trên, nước đã lọc sơ 

bộ sẽ tiếp tục chảy qua một 

module thẩm tách bằng điện. Tại 

đó, lượng muối cuối cùng còn sót 

lại sẽ bị loại bỏ. Dù bước này liên 

quan tới dẫn nước qua một màng 

trao đổi ion, giúp tách ion muối 

khỏi lớp màng để tái sử dụng. 

Cuối cùng, nước chảy ra từ vòi 

phun của thiết bị, vượt qua tiêu 

chuẩn nước uống của Tổ chức Y 

tế Thế giới. 

Nhóm nghiên cứu nhấn 

mạnh, hệ thống hơi phức tạp một 

chút do tích hợp quy trình nhiều 

gia đoạn. Đầu tiên, nước chảy qua 

chuỗi 6 module ICP, sau đó chảy 

qua 3 module khác rồi đến module 

thẩm tách điện. Phiên bản hiện 
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nay có thể sản xuất 300 ml nước 

uống mỗi giờ, với mức tiêu thụ 20 

watt giờ điện mỗi lít. Han và cộng 

sự đang làm việc để tăng  

 

 

 

 

cường công suất của thiết bị. Họ 

công bố nghiên cứu hôm 14/4 trên 

tạp chí Environmental Science and 

Technology. 

Nguồn: vnexpress.net 

 

 

 

 

 

TÁI CHẾ KHẨU TRANG Y TẾ  

THÀNH BÊ – TÔNG 
 

Trong một nghiên cứu mới 

được công bố trên tạp chí 

Materials Letters cho biết, nhóm 

chuyên gia tại Đại học Bang 

Washington đã tìm ra phương 

pháp có thể tận dụng những 

chiếc khẩu trang y tế thải bỏ để 

tăng độ bền của bê-tông. 

 

Các nhà khoa học đã xử lý 

khẩu trang cũ bằng cách tháo 

gọng mũi kim loại và quai đeo tai 

bằng cotton, sau đó tách nhỏ phần 

còn lại thành những sợi dài từ 5 

mm đến 30 mm. Tiếp theo, các sợi 

được xử lý bằng dung dịch 

graphene oxit. Chất này tạo thành 

một lớp phủ bên trên, tăng thêm 

diện tích bề mặt và giúp các sợi 

kết dính với hồ xi măng Portland 

thường dùng. Các sợi được thêm 

vào xi măng - thành phần kết dính 

trong bê-tông với thể tích 0,1%. 

 

Thử nghiệm xi măng cốt sợi 

sau khi đóng rắn một tháng, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy nó có độ 

bền kéo cao hơn 47% so với xi 

măng Portland chưa qua xử lý. 

Việc bổ sung các sợi cũng làm 

giảm độ bền nén một chút, khoảng 

3%. 

Nghiên cứu này giới thiệu 

một công nghệ giúp chuyển đổi 

khẩu trang đã qua sử dụng, từ rác 

thải sang thứ hữu dụng và có giá 

trị cao. 

Nguồn: Tạp chí môi trường 

và đô thị 
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TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO  

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN KH&CN 

DỰA TRÊN DỮ LIỆU LỚN 
 

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông 

qua xây dựng Hệ thống phân tích thông tin khoa học và công 

nghệ dựa trên dữ liệu lớn - Advancement of Digital Innovation by 

Establishing S&T Big Data Analysis System”, Cục Thông tin 

khoa học và công nghệ quốc gia đã nhận bàn giao Hệ thống 

phân tích thông tin KH&CN dựa trên dữ liệu lớn do Viện Thông 

tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) chuyển giao tháng 5 

năm 2022, tại Hà Nội. Dự án do Bộ Khoa học, Công nghệ Thông 

tin và Hàn Quốc tài trợ và KISTI phối hợp với Cục Thông tin triển 

khai trong giai đoạn 2021-2023. 

 

 
ục tiêu của Dự án là 

nhằm thúc đẩy sự phát 

triển của Hệ sinh thái 

dữ liệu khoa học và 

công nghệ, ứng dụng 

công nghệ tiên tiến để 

tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thông 

tin có chất lượng phục vụ công tác 

quản lý, điều hành, nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. Dự án sẽ giúp phân tích, 

đánh giá hiện trạng phát triển công 

nghệ trong từng lĩnh vực cụ thể, xu 

hướng công nghệ trên thế giới và 

xác định những lĩnh vực công nghệ 

mà các viện nghiên cứu, trường đại 

học và doanh nghiệp của Việt Nam 

cần tập trung triển khai nhằm tạo lợi 

thế cạnh tranh trong môi trường kinh 

tế toàn cầu. 

Cục Thông tin đã nhận chuyển 

giao bộ công cụ COMPASS 

(Competitive Analysis Service) từ 

phía Hàn Quốc, bao gồm hệ thống 

máy chủ và phần mềm phân tích dữ 

liệu KH&CN. Đây là công cụ quan 

trọng đã được KISTI phát triển và sử 

dụng trong vài năm gần đây đã 

M 
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chứng minh hiệu quả trong việc giúp 

ra các quyết sách về KH, CN & 

ĐMST, đặc biệt là giúp doanh 

nghiệp xác định các công nghệ cần 

tập trung phát triển nhằm tạo lợi thế 

cạnh tranh cho quốc gia. Bộ công cụ 

này đã được Hàn Quốc chuyển giao 

cho một số quốc gia đang phát triển. 

COMPAS giúp phân tích, đánh 

giá hiện trạng phát triển công nghệ 

trong từng lĩnh vực cụ thể, từ đó 

đưa ra những dự báo và định hướng 

công nghệ cần phát triển. COMPAS 

sẽ trả lời các câu hỏi: (1) Ai là đối 

thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực 

công nghệ này? (2) Hiện trạng 

nghiên cứu cơ bản ra sao? (3) Các 

tổ chức, doanh nghiệp nào cũng 

đang tiến hành nghiên cứu tương tự 

trong lĩnh vực này? (4) Ai quan tâm 

đến công nghệ của tôi? (5) Đâu là 

các công nghệ lõi trong lĩnh vực này? 

(6) Đâu là các mảng thị trường mới? 

(7) Tình hình các giao dịch bằng 

sáng chế trong lĩnh vực này ra sao?. 

Trả lời được những câu hỏi này sẽ 

giúp đẩy nhanh quá trình phát triển 

KH&CN, rút ngắn thời gian và giảm 

bớt chi phí ngân sách cho phát triển 

hạ tầng phân tích thông tin. 

Kết quả và sản phẩm của dự án 

sẽ nhắm tới phục vụ tất cả các đối 

tượng trong hệ sinh thái KH, CN & 

ĐMST, bao gồm: nhà quản lý, nhà 

khoa học và doanh nghiệp, đặc biệt 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, 

việc tham gia triển khai Dự án là rất 

cần thiết trong bối cảnh chúng ta 

đang đẩy mạnh các hoạt động đổi 

mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng 

lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN 

quốc gia. 

 

 
 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: 
GIẢI PHÁP NẰM Ở CƠ CHẾ? 

 

 
Mong đợi về một môi trƣờng lý tƣởng với những cơ chế 

thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động chuyển giao 

công nghệ và đủ sức kết nối trƣờng, viện với doanh 

nghiệp, có lẽ, chỉ dần trở thành hiện thực nếu các nút thắt 

chính sách đƣợc tháo gỡ. 

 

Qua rất nhiều hội thảo liên quan đến 

doanh nghiệp, có thể thấy doanh 

nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, “khát” công nghệ  

mới đến như thế nào, bởi chỉ có công 

nghệ mới giúp họ có được sản phẩm 

 cạnh tranh trên thị trường. Quá trình 

hội nhập quốc tế đi kèm với việc thực 

thi các hiệp định thương mại thế hệ mới 

và những cơ hội của quá trình số hóa 

càng khiến doanh nghiệp thấm hơn bài 

toán của thị trường này.  
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Trong khi đó, năng lực hội nhập và 

cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 

lại không cao như mong đợi.  

 
 Vậy có cách nào để tháo gỡ những 

nút thắt công nghệ này? 

Nếu nhìn lại toàn bộ quá trình 

chuyển giao công nghệ thì có thể thấy, 

khúc mắc cần tháo gỡ có mặt ở ngay 

khâu đầu tiên, đó là chuyển kết quả 

nghiên cứu thành công nghệ. Ở bước 

khởi đầu của công nghệ này, nhà khoa 

học chưa được trang bị một cách đầy 

đủ nên sản phẩm của họ vẫn dừng lại 

ở mức độ ý tưởng và mới chứng thực 

ở việc có công bố quốc tế.  

 Vậy giải pháp nào để nhà khoa học 

có thể bước qua từng giai đoạn một 

cách vững chắc, nếu không phải là bệ 

đỡ chính sách? Chính sách đã hỗ trợ gì 

cho họ trong nỗ lực phát triển công 

nghệ? Có phải họ quá đơn độc?  

Có lẽ tham dự nhiều cuộc họp liên 

quan đến chuyển giao công nghệ, mới 

thấy vô vàn ý kiến của các nhà khoa 

học và cả doanh nghiệp đề xuất tháo 

gỡ những vướng mắc đang tồn tại. 

Dường như ai cũng nhận thấy rằng, 

trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần 

công nghệ mới và doanh nghiệp vừa và 

nhỏ không đủ nguồn lực để đầu tư cho 

R&D thì việc có những mô hình, chính 

sách mang tính đột phá để tạo ra 

những cơ hội mới cho công nghệ hình 

thành trong trường, viện là những việc 

cần được chú trọng hàng đầu. 

Rất nhiều những đề xuất liên quan 

đến chính sách như vậy đã được bàn 

tới bàn lui trong nhiều phiên họp do Bộ 

KH&CN tổ chức. Đó cũng là điểm trọng 

tâm của kế hoạch tái cơ cấu lại các 

chương trình KH&CN quốc gia và qua 

đó trên đường hình thành những cơ 

chế chính sách mới. Tại phiên họp tổng 

kết các chương trình KH&CN trọng 

điểm cấp quốc gia vào cuối năm 2021, 

ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ 

Tài chính kế toán (Bộ KH&CN) cho biết, 

trên tinh thần Công văn số 1066/TTg-

KGVX của Chính phủ về tái cơ cấu các 

chương trình KH&CN cấp quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 thì các nguyên tắc quản lý 

chương trình giai đoạn tới sẽ thể hiện 

quan điểm chấp nhận rủi ro trong 

nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Bộ 

KH&CN sẽ tiến hành cùng Bộ Tài chính 

sửa đổi một số thông tư liên tịch và 

nghiên cứu thí điểm cơ chế xử lý tài 

sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN có 

sử dụng ngân sách nhà nước.  

 Chắc hẳn, khi nhìn toàn toàn bộ quá 

trình đầu tư làm ra một công nghệ và 

phát triển nó trở thành một sản phẩm 

có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, 

nhiều người sẽ vẫn băn tự hỏi “vậy nhà 

nước có thể thu lại được gì qua việc 

đầu tư nguồn lực cho các hoạt động 

KH&CN?”. Giá trị của những khoản đầu 

tư cho khoa học cần phải có thời gian 

mới có thể kiểm chứng. Nhà vật lý 

Michael Fadaray từng giải đáp về lợi 

ích nhiều mặt của một khoản đầu tư “có 

lãi” như vậy trước câu hỏi “cái này để 

làm gì?” của người đứng đầu Chính 

phủ Anh sau khi nghe ông trình bày về 

nghiên cứu cảm ứng điện từ của mình: 

“Rồi một ngày nào đó, ngài sẽ có thể 

đánh thuế nó”. 

Nguồn: Báo khoa học và phát 

triển
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VINGROUP VÀ INTEL 

KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƢỢC VỀ CÔNG NGHỆ 
 

Ngày 31/5/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup công bố ký Biên 

bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lƣợc với Intel trong 5 lĩnh 

vực về công nghệ, bao gồm: Các giải pháp thành phố thông 

minh hỗ trợ 5G; Quy trình sản xuất thông minh; Chiến lƣợc đa 

đám mây; Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) 

dựa trên công nghệ Mobileye. 

 

 
Vingroup và Intel cũng dự kiến hợp 

tác xây dựng kiến trúc điện toán tối ưu 

hóa có thể mở rộng để đào tạo và suy 

luận trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng 

trên xe và ứng dụng đám mây của 

Vingroup, nâng tầm trải nghiệm của 

người tiêu dùng... 

Hai bên sẽ đồng thời định hình tầm 

nhìn chung về hệ thống các nền tảng 

điện toán ôtô trong tương lai, xây dựng 

các nền tảng điện toán mở rộng cho hệ 

thống ADAS dựa trên công nghệ 

Mobileye và hệ thống thông tin giải trí 

đa phương tiện. 

Xu hướng số hóa mọi lĩnh vực đang 

tạo ra nhu cầu lớn với các chất bán 

dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất 

ôtô. Intel có thế mạnh toàn diện về 

phần mềm, silicon và các nền tảng, 

được xử lý ở quy mô sản xuất lớn. 

Việc Intel hợp tác với Vingroup được 

kỳ vọng sẽ giúp tạo nên những đột phá 

công nghệ, cho những con đường an 

toàn hơn, các nhà máy phát triển bền 

vững và những thành phố thông minh 

hơn. 

 Theo ông Pat Gelsinger, Tổng giám 

đốc của Intel, trên nền tảng thành công 

đã đạt được, tập đoàn Intel sẽ tiếp tục 

mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư 

tại Việt Nam trong giai đoạn mới theo 

hướng công nghệ cao, thân thiện môi 

trường, tăng cường hợp tác chặt chẽ 

với các doanh nghiệp Việt Nam, có lợi 

cho cả hai bên, nhất là góp phần vào 

quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ 

sinh thái đầu tư tại Việt Nam. 

Nguồn:vingroup.net 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT N-ACETYL-D-

GLUCOSAMINE TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU VỎ TÔM 

BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC 

 
Mô tả công nghệ: 

Hàng năm sản lượng tôm chế biến 

xuất khẩu khoảng 195,000 tấn, trong đó 

có khoảng 117,000 tấn phế liệu sau thu 

hoạch gây ô nhiễm môi trường. Chúng 

tôi sử dụng công nghệ vi sinh để thu 

nhận N-acetyl-D-glucosamine nhằm giải 

quyết vấn đề môi trường và tạo giá trị 

cao cho nguồn phế liệu vỏ đầu tôm. 

N-acetyl-D-glucosamine được sử dụng 

làm thuốc phòng và điều trị bệnh khớp.  
 

Thuốc tác động vào cơ chế sinh bệnh của thoái hóa khớp, điều trị các 

bệnh thoái hóa xương khớp cả cấp và mạn tính, cải thiện chức năng khớp và 

ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp. 

Vỏ tôm chỉ cần sơ chế có thể sử dụng để phân hủy và cho hiệu suất thu 

hồi N-acetyl-D-glucosamine khoảng 46,1%. 

Ƣu điểm của công nghệ: 

Tận dụng nguồn phụ liệu sau thu hoạch để làm ra sản phẩm có giá trị thay 

thế hàng nhập khẩuTận dụng nguồn phụ liệu sau thu hoạch để làm ra sản 

phẩm có giá trị thay thế hàng nhập khẩu 

Đơn vị chào bán:  

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang; Địa chỉ : Số 02A 

Hùng Vương, phường Lộc Thọ,TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại : 

(058) 352 1781; Fax : (058) 352 1847 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT 

PHLOROTAMIN TỪ RONG NÂU 
 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:  

Hàm lượng phlorotannin đạt 5% 
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Thời gian bảo quản 24 tháng 
Hoạt tính chống oxy hóa gấp 5 

lần so với acid ascorbic. 

Hòa tan hoàn toàn trong nước. 

Lĩnh vực áp dụng: 

Công nghệ sau thu hoạch nhằm 

tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng 

phục vụ cho con người dưới dạng đồ 

uống chức năng, thực phẩm chức 

năng. 
 

ƢU ĐIỂM CN/TB: 

Sản xuất phù hợp điều kiện Việt Nam, giá thành sản xuất rẻ. 

Tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng từ rong nâu. 

Góp phần nâng cao giá trị của rong nâu. 

Góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm từ rong nâu. 

Sau khi sản xuất bột chống oxy hóa phlorotannin, phụ phẩm vẫn có thể 

ứng dụng trong sản xuất fucoidan, alginate, phân bón, thức ăn gia súc, nhiên 

liệu sinh học. 

Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do phụ phẩm nông nghiệp tạo ra. 

Đơn vị chào bán:  

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang; Địa chỉ : Số 02A 

Hùng Vương, phường Lộc Thọ,TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại : 

(058) 352 1781; Fax : (058) 352 1847 

 

 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM  

SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP TỪ 

HÈM RƢỢU ĐẾ, NƢỚC THẢI SAU CHƢNG CẤT 

CỒN THỰC PHẨM, CỒN CÔNG NGHIỆP 
 

Mô tả công nghệ: 

Hèm rượu hoặc nước thải sau chưng cất cồn (NTSCCC) tại nhà máy 

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

ích ủ tĩnh ở nhiệt độ thường thành chế phẩm sinh học BIO-HR. Đóng chai, bảo 

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

được sử dụng để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi (5 lít/1000 kg thức ăn) và 
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nước cho gia súc gia cầm uống (2-3 lít/1000 lít nước uống), giúp tăng trọng, 

giảm tiêu tốn thức ăn, giảm tỷ lệ bệnh, giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi và 

chuồng trại. Kết quả tính toán hiệu quả kinh tế cho thấy, lợi nhuận ước 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. 

 
ƢU ĐIỂM CN/TB 

Quy trình và thiết bị đơn giản;  

Nguyên vật liệu rẻ tiền và vốn đầu tư thấp;  

Giảm chi phí xử lý nước thải kết hợp mang l ại sản phẩm sinh học có chất 

lượng cao với giá thành đầu tư rẻ;  

Tăng giá trị sử dụng và kéo dài thời gian bảo quản so với nguyên liệu ban 

đầu. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam; Địa chỉ : LD8, Đường số 2, Khu 

công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Điện thoại : (072) 3751 912 

Fax : (072) 3751 910 

Email : support@phuongnambiology.com.vn 

 

 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI LÒ HƠI 

Mô tả công nghệ: 

Khí thải được sinh ra từ lò hơi có 

nhiệt độ rất cao được sục vào bể tản 

nhiệt kín chứa nước lạnh để giảm 

nhiệt độ. Dòng khí mang theo nhiệt độ 

cao làm cho nước trong bể nóng lên. 

Nước nóng trong bể tản nhiệt đi theo 

ống dẫn sẽ được lưu thông với bể làm 

mát. Máy thổi khí cung cấp khí tươi  
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cho hệ thống đường ống sục khí dưới đáy của bể làm mát, chính nhờ quá trình 

này mà nước trong bể được làm mát và tuần hoàn trở lại bể tản nhiệt theo 

dòng đối lưu. 
 Nhiệt độ dòng khí thải tại bể tản nhiệt được giảm xuống rất nhanh, dòng 

khí này đi lên từ đáy bể sẽ theo đường ống dẫn khí đi đến tháp giải nhiệt. Tại 

đây được bố trí hệ thống giàn phun mưa cùng với hai lớp vật liệu lọc với các 

vách ngăn tràn. Dung dịch hấp phụ được bơm từ bể chứa dung dịch theo ống 

dẫn đến giàn phun mưa. Nhờ sự phân bố đều dung dịch trên toàn bộ tiết diện 

ngang của 2 lớp vật liệu lọc đã làm cho khả năng tiếp xúc giữa dòng khí và 

dung dịch tăng cao. 

 Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường ETM; Địa chỉ : 688/115 Quang Trung, 

Phường 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM; Điện thoại : 0911.782.236; Email : 

sales@moitruongetm.vn; Website : www.cokhimoitruong.com.vn 

 

 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƢỚC ÉP CHANH DÂY 
Mô tả công nghệ: 

Quy trình: Nguyên liệu (Chanh 

dây) -> rửa -> tách ruột quả -> trích ly 

-> gia nhiệt -> đồng hóa -> rót chai -> 

đóng nắp -> dán nhãn -> thành phẩm 

- Nguyên liệu chanh dây, đường 

và các phụ gia; 

- Rửa - tách ruột quả: sau đó 

được phân loại và rửa sạch để loại bỏ 

tạp chất trên nguyên liệu. Chẻ đôi 

tách ruột quả; 

- Trích ly: sau khi tách ruột quả 

ta tiến hành trích lý để lấy nước 

chanh dây loại bỏ hạt;  

- Gia nhiệt: tiến hành lấy nước chanh dây đã được trích ly, đường, các 

phụ gia cho vào nồi tiến hành gia nhiệt ở nhiệt độ 80 độ C trong thời gian 15 

phút mục đích để chế biến sản phẩm; 

- Đồng hóa: tạo dung dịch thống nhất, không bị tách lớp và bảo quản sản 

phẩm; 

mailto:sales@moitruongetm.vn
http://www.cokhimoitruong.com.vn/
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- Rót chai, đóng nắp, dán nhãn: chai được rửa trước khi vô sản phẩm. 

Dịch nước chanh dây theo ống dẫn của thiết bị chiết rót vào chai. Sau dó đóng 

nắp và dán nhãn sản phẩm. 

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Địa chỉ : Thôn Măng Đen, xã Đắk 

Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại : 02603848237; Fax : 

02603848237; Email : vangsimthienson@gmail.com 

 

 

 

 

HỆ THỐNG SIÊU TINH LỌC VÀ LÀM NGỌT NƢỚC 
Mô tả công nghệ:  

Hệ thống siêu tinh lọc và làm ngọt 

nước là giải pháp tạo ra nguồn nước 

ngon, ngọt hơn cho các công ty, xí 

nghiệp. Hệ thống ứng dụng công nghệ 

lọc đa tần để khử nhiều thành phần độc 

hại và kim loại nặng trong nước, với sự 

kết hợp đồng bộ giữa hệ thống lọc nước 

và hệ thống xử lý nước bằng phương  
 

pháp thẩm thấu ngược (RO) giúp tăng độ ngọt, tăng cường chất lượng nguồn 

nước, tạo hương vị tự nhiên cho nguồn nước. Bên cạnh đó còn giúp giảm thiểu 

chi phí sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai. Đồng thời, nước đầu ra cũng 

đạt tiêu chuẩn QCVN 6-01-2010 và tiêu chuẩn mô hình mẫu Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

Ƣu điểm công nghệ:  

• Tuổi thọ máy cao hơn máy ngoài thị trường. 

• Nguồn nước ngọt hơn và đảm bảo ngọt lâu dài 

• 100% đảm bảo loại bỏ hết tất cả các tạp chất và vi khuẩn có hại 

• Sản phẩm thuộc Tập Đoàn Cali.US cung cấp hàng chính hãng của Mỹ, 

khách hàng được hoàn đổi 100% nếu máy mua về bị hư hỏng. 

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Công nghệ lọc nước Việt Úc 

Địa chỉ : B7/23E Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Điện thoại : 088 883 4779 

Email : info@locnuocvietuc.com.vn 

Website : https://locnuocvietuc.com.vn/ 

 

 

 

tel:088%20883%204779
mailto:info@locnuocvietuc.com.vn
https://locnuocvietuc.com.vn/


24 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 5 

 

MÁY SẢN XUẤT 

NƢỚC ĐIỆN PHÂN KHỬ KHUẨN ĐA NAOCLEAN 
Mô tả công nghệ:  

NaOClean là sản phẩm máy tạo 

nước khử khuẩn được nghiên cứu và 

phát triển bởi tập đoàn D&D 

Electronics Hàn Quốc, máy được ứng 

dụng trong khu chế biến, kho lạnh và 

phòng thí nghiệm giúp khử khuẩn và 

mùi hôi, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, lưu trữ và kéo dài thời 

gian sử dụng của thực phẩm đồng 

thời ngăn ngừa sự phát triển và lây 

lan của mầm bệnh.  

 

Ƣu điểm công nghệ:  

- Công nghệ điện phân không màng ngăn dung dịch nước muối loãng tạo 

nước khử khuẩn NaOCl hoạt tính cao với nồng độ 650-680ppm: 

- Độ bền điện cực cao (trên 10 năm) 

- Phổ kháng khuẩn rộng, loại bỏ 99,9997% các vi khuẩn, virus, bào tử 

nấm,…chỉ trong 30 giây đầu tiên 

- Dễ dàng phá hủy màng vi khuẩn trên bề mặt 

- Thay thế hoàn toàn hóa chất khử khuẩn 

- Thời gian diệt khuẩn và khử mùi ngắn hơn trung bình 4 lần so với các 

hóa chất khác. 

- Siêu tiết kiệm. Chỉ với 2 kg muối, có thể sản xuất ra 1000 lit nước khử 

khuẩn. 

- Nhận được nhiều chứng nhận danh giá. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ 

Địa chỉ : Số nhà 79, ngõ 387 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại : 0981 048 338; 

Email : tuan.vmintech@gmail.com; Website : www.vmintech.vn 

 

 

 

 

 

 

 

http://techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/may-san-xuat-nuoc-dien-phan-khu-khuan-da-nang-naoclean-23303.html#tabUudiem
tel:0981%20048%20338
mailto:tuan.vmintech@gmail.com
http://www.vmintech.vn/
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MÁY Ủ PHÂN HỮU CƠ THÔNG MINH RCM-750.I 
Mô tả thiết bị: 

- Nguyên liệu và chế phẩm vi 

sinh đưa vào buồng ủ của máy sẽ 

được phân hủy liên tục trong các điều 

kiện tối ưu để chuyển hóa rất nhanh 

thành phân vi sinh chất lượng cao. 

- Có thể dùng với nhiều loại chế 

phẩm vi sinh khác nhau đang bán trên 

thị trường.  
- Với cơ chế xử lý nguyên liệu thông minh, máy sẽ tự chọn chế độ xử lý tối 

ưu với các loại nguyên liệu khác nhau phù hợp với từng thời điểm khác nhau 

trong quá trình ủ mà không cần sự điều khiển từ các bộ điều khiển riêng biệt. 

- Các loại vi khuẩn gây bệnh bị diệt hoàn toàn trong quá trình ủ. 

- Sản phẩm đầu ra đáp ứng được TCVN 7185:2002 - Phân hữu cơ vi sinh 

vật. 

 Ưu điểm  

 Các máy RCM của công ty Nhân Hòa là sản phẩm trí tuệ thuần Việt. 

Được nghiên cứu phát triển theo hướng mới, và hoàn toàn độc lập với các 

hướng phát triển trên thế giới, là hướng mô phỏng cơ chế tiêu hóa ở một số 

loại động vật để gia tăng tốc độ phân hủy nguyên liệu, do đó không cần sử 

dụng loại vi khuẩn đặc biệt. 

 Cơ chế xử lý nguyên liệu thông minh cho phép máy tự động chọn chế độ 

xử lý nguyên liệu đối với các loại nguyên liệu khác nhau, tại các thời điểm khác 

nhau trong quá trình ủ nguyên liệu. 

 Không cần sử dụng loại vi khuẩn đặc biệt, nên không cần gia nhiệt trong 

hầu hết quá trình ủ nguyên liệu, tiết kiệm điện năng và tăng tính phổ dụng của 

máy. 

 Giá thành rẻ chỉ bằng 1/2 giá thành của các sản phẩm tương đương 

nhập ngoại. 

 Quá trình ủ phân diễn ra hoàn toàn tự động trong máy với thời gian 

không quá 18 giờ. 

 Tiết kiệm điện năng, mức tiêu thụ điện chỉ bằng 1/3 đến 1/4 mức tiêu thụ 

điện của các sản phẩm tương đương, nhập ngoại. 

Đơn vị chào bán:  

Công ty cổ phần công nghệ Nhân Hòa 

Địa chỉ : Lô đất số C27, khu tái định cư 2,8ha, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội; Điện thoại : 0934663663; Fax : 02435657917; 

Email : thinhvd58@gmail.com 

 

 

 

tel:0934663663
mailto:thinhvd58@gmail.com
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1. TÌM KIẾM THẠCH CAO ULTRA-VEST CỦA 

RANSOM&RANDOLPH ĐỂ ĐÖC BẠCH KIM 
 

Công ty TNHH Estelle chúng tôi là công ty chuyên sản xuất đồ trang sức ở 

Hải Phòng. Hiện nay, Công ty chúng tôi muốn tìm mua thạch cao Ultra-vest của 

Ransom&Randolph về đúc bạch kim. Đơn vị nào có thể đáp ứng nhu cầu trên, 

vui lòng liên hệ theo địa chỉ; 

Ngƣời tìm mua: Nguyễn Thị Kim Hoa CÔNG TY TNHH ESTELLE VIỆT 

NAM; Địa chỉ: Ngô Yến, An Hồng, An Dương, Hải Phòng; Điện thoại:0313-

594022; Fax:0313-594024; Mobile: 098.3838.71; Email: kimhoahp@gmail.com 

 

 

 

2. TÌM KIẾM BẢNG HIỂN THỊ DG8000-IC 
 

Hiện nay công ty chúng tôi đang tìm kiếm 01 Bảng hiện thị - DG8000-IC. 

Quý đơn vị báo giá (có số lượng yêu cầu báo giá, có hãng, xuất xứ, phương 

thức thanh toán, có con dấu, chữ ký, giá đã bao gồm vận chuyển)  theo địa chỉ 

sau: 

Ngƣời tìm mua: Thái Công Thắng; Địa chỉ: Thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại: 0975.38.7999; Email: 

tcthang@vinamilk.com.vn 

 

 

3. TÌM KIẾM CÁC PHƢƠNG PHÁP BỀN VỮNG 

ĐỂ GIẢM SỬ DỤNG VÀ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƢỜNG CỦA HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP 
Làm nông nghiệp tốt là phải chống lại sâu bệnh, giảm tổn thất năng suất 

bằng cách thức đẩy cây trồng phát triển khỏe mạnh và cải thiện khả năng 

chống chịu với môi trườngbao gồm cả sự tấn công của sâu bệnh.  

tel:0313-594022
tel:0313-594022
mailto:kimhoahp@gmail.com
mailto:tcthang@vinamilk.com.vn
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Phân bón hóa học, đặc biệt là 

nitơ, là nguồn phát thải khí nhà kính 

chính cả trong giai đoạn sản xuất và 

trang trại. Để tăng năng suất một 

cách bền vững, cần phải cải thiện 

hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng, 

giảm các nguồn dinh dưỡng carbon 

xuống thấp. 

      Công ty chúng tôi đang tìm kiếm 

các phương pháp bền vững có thể 

giảm lượng hóa chất nông nghiệp 

đang được sử dụng / hoặc tác động 

đến môi trường của nó.  

Yêu cầu kỹ thuật:  

 Cây trồng quan tâm: Lúa mì, Ca cao 

 Kiểm soát sâu bệnh hiệu quả  

 Cải thiện sự ổn định nitơ 

 Vật liệu dễ xử lý - độ nhạy cảm với môi trường thấp, tức là sản 

phẩm ổn định với ánh sáng mặt trời, độ ẩm, nhiệt độ, mưa 

 Các giải pháp vi sinh phải có tỷ lệ sống sót của các chủng cao và 

duy trì hiệu quả trong các điều kiện đồng ruộng đặc trưng cho ca cao và 

lúa mì 

 Thân thiện với môi trường - có thể phân hủy sinh học hoặc không 

tồn tại trong môi trường địa phương  

 Không yêu cầu thêm thiết bị hoặc đầu tư cho nông dân 

 Giảm lượng khí thải carbon 

Các phương pháp tiếp cận ưu tiên: Công nghệ vi sinh trong đất, các giải 

pháp thay thế lành tính với môi trường khác, các giải pháp giảm phát thải nhà 

kính, v.v. 

Hình thức hợp tác:  

 Cấp phép 

 Khác 

 Hợp tác R&D 

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

sau: 

 Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

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

 Telephone: +65-6653-4910 

 Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org 

 

 

mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org
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4. TÌM KIẾM THÀNH PHẦN LÀM TĂNG SPF 

CỦA KEM CHỐNG NĂNG KHÔNG GÂY HẠI  

CHO MÔI TRƢỜNG 
 

Công ty chuyên chăm sóc da đang tìm thành phần thay thế trong các sản 

phẩm kem chống nắng như acrylates. Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý 

lo ngại về tác động môi trường của kem chống nắng, đặc biệt là đối với hệ sinh 

thái biển. Để đáp ứng điều này, các công ty đang phát triển các sản phẩm “thân 

thiện với rạn san hô”, không độc hại, được pha chế từ các thành phần dễ phân 

hủy và có nguồn gốc sinh học. 

Người tìm kiếm công nghệ đang tìm 

kiếm trên toàn cầu các công ty và nhà 

cung cấp đang phát triển và sản xuất 

các thành phần tạo màng, tăng cường 

SPF có thể phân hủy sinh học cho 

kem chống nắng gốc ethanol, ví dụ 

như polyme tạo màng. Thành phần 

được đề xuất nên được thương mại 

hóa hoặc có thể được thương mại hóa 

trong 18 tháng tới. Các giải pháp lý 

tưởng có nguồn gốc sinh học nhưng  
 

không làm giảm chất lượng và hiệu suất của thành phẩm. Thành phần sẽ phù 

hợp với các sản phẩm tung ra thị trường Châu Âu. 

Yêu cầu công nghệ:  

 Có thể phân hủy sinh học - đã được thử nghiệm hoặc dự đoán là 

có thể phân hủy sinh học 

 Hòa tan trong etanol và dầu phân cực / chất làm mềm / lipid 

 Cung cấp tăng cường yếu tố bảo vệ chống nắng đáng kể của kem 

chống nắng (tăng SPF> 50%) 

 Nồng độ trong công thức cuối cùng là 1-3% 

 Thích hợp để sử dụng với các bộ lọc UV hữu cơ 

 Tạo ra các dung dịch ethanolic có độ nhờn thấp, không mùi, không 

dính và trong suốt. 

Ưu tiên:  

 Thành phần có nguồn gốc sinh học, được làm từ các nguồn có sẵn, 

có thể tái tạo 

 Sản xuất theo quy mô lớn hoặc sẽ mở rộng sản xuất trong 18 

tháng tới 

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

sau: 

 Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

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

 Telephone: +65-6653-4910 

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org 

mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ̣ QUỐC GIA 

24.Lý Thƣờng Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923 

                                   E-mail: vp@vista.gov.vn 


