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Đề xuấT Cơ CHế THí ĐIểm 
pHáT TRIểN mÔ HìNH dOANH NGHIỆp 

KHởI NGuồN CÔNG NGHỆ
Mô hình spin-off được hiểu là doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (kh&cn), được hình 
thành trong các trường đại học, các viện nghiên cứu để 
thương Mại hoá sản phẩM nghiên cứu khoa học do chính 
các nhà khoa học nắM giữ công nghệ hay bằng sáng chế.

tin tỨC & SỰ Kiện

Hiện Việt Nam có khoảng 237 
trường đại học, 16.500 tiến 
sĩ, 574 giáo sư và 4.113 phó 
giáo sư. Hằng năm đào tạo 

khoảng 1.500 tiến sĩ, 36.000 thạc 
sĩ, gần 1,5 triệu sinh viên đại học 
và khoảng vài nghìn đề tài nghiên 
cứu khoa học các cấp được triển 
khai từ các trường đại học. Rất 
nhiều đề tài, quy trình công nghệ, 
sản phẩm khoa học có tiềm năng 
ứng dụng vào thực tiễn, nhưng 
chỉ một số khiêm tốn được 
chuyển giao hay thương mại hóa 
để tạo ra giá trị gia tăng cao, phục 
vụ quốc kế dân sinh. Điều này gây 
lãng phí nguồn lực của xã hội.

Chính vì vậy, mô hình spin-off 
sẽ tạo cơ chế thuận lợi để các nhà 
khoa học tự khởi nghiệp bằng 
chính các công nghệ của mình, 
đóng góp tích cực cho sự phát 
triển thương mại hoá sản phẩm 
KH&CN; trình diễn, triển lãm giới 
thiệu sản phẩm khoa học công 
nghệ, đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội 

kết nối sâu rộng, toàn diện giữa 
doanh nghiệp trong trường đại 
học với doanh nghiệp - đối tác 
trong và ngoài nước.

Việt Nam đã có nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật điều chỉnh 
những vấn đề pháp lý liên quan 
đến các doanh nghiệp KH&CN 
nói chung, nhưng doanh nghiệp 
khởi nguồn công nghệ hay doanh 
nghiệp spin-off vẫn chưa được 
đề cập một cách trực tiếp, cụ 
thể. Đây có thể xem là một trong 
những rào cản lớn nhất cho sự 
hình thành và phát triển mô hình 
doanh nghiệp spin-off ở Việt Nam 
hiện nay.

Ngoài ra, còn một số vướng 
mắc khi áp dụng mô hình doanh 
nghiệp spin-off trong các trường 
đại học ở Việt Nam liên quan đến 
phân chia lợi nhuận thu được từ 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu; về cơ chế quản lý viên chức 
tham gia thành lập doanh nghiệp 

trong các cơ sở nghiên cứu, đào 
tạo…

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt, trong năm 
2022, các cơ chế, chính sách giải 
pháp của Bộ sẽ tập trung để các 
trường đại học thực sự trở thành 
trung tâm nghiên cứu KH&CN. Đặc 
biệt, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ 
chế thí điểm phát triển loại hình 
doanh nghiệp KH&CN tại các viện 
nghiên cứu, trường đại học theo 
mô hình spin-off. Tăng cường gắn 
kết, hợp tác giữa các trường đại 
học, viện nghiên cứu với khu vực 
công nghiệp và doanh nghiệp để 
đẩy mạnh thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, 
kinh doanh.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
cho biết, hiện nay, muốn thực hiện 
đề án thử nghiệm liên kết “ba nhà” 
(Nhà nước - nhà doanh nghiệp 
- nhà khoa học) thành lập các 
doanh nghiệp spin-off sẽ vướng 
chừng 5-6 bộ luật và chỉ có mô 
hình sandbox mới hy vọng tháo 
gỡ được những rào cản pháp lý.

Sandbox là khung thể chế thí 
điểm, cho phép một số ít doanh 
nghiệp thử nghiệm các công 
nghệ mới, mô hình kinh doanh 
mới trong môi trường thực tiễn 
nhưng có phạm vi và thời gian xác 
định, dưới sự giám sát của các nhà 
quản lý và có các phương án dự 
phòng rủi ro phù hợp để ngăn hậu 
quả của sự thất bại mà không ảnh 
hưởng lớn đến hệ thống tài chính 
quốc gia.

Hiện Bộ KH&CN đang phối 
hợp với các đơn vị để xây dựng đề 
án dựa trên các nhiệm vụ KH&CN 
để báo cáo Thủ tướng, Quốc hội 
thông qua.

Nguồn: baochinhphu.vn
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tin tỨC & SỰ Kiện

Theo đó, Nghị quyết ưu tiên 
phát triển một số ngành, 
lĩnh vực có dư địa lớn và 
khả năng bắt kịp, tiến cùng, 

vượt lên ở khu vực, thế giới. Cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng bảo đảm ổn định vĩ mô, 
nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh dựa 
trên nền tảng khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn 
nhân lực chất lượng cao, góp 
phần phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế 
tự chủ, nâng cao khả năng thích 
ứng và sức chống chịu của nền 
kinh tế. 

Nghị quyết hướng tới mục 
tiêu hình thành cơ cấu hợp lý, 
hiệu quả trong từng ngành, lĩnh 
vực; giữa các ngành, lĩnh vực và 
cả nền kinh tế; phát triển nhiều 
sản phẩm quốc gia dựa vào công 

nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt 
phá về năng lực cạnh tranh của 
một số ngành kinh tế chủ lực và 
chuyển biến thực chất, rõ nét về 
mô hình tăng trưởng, năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh, nâng cao tính tự chủ, khả 
năng thích ứng, sức chống chịu 
của nền kinh tế.

Một trong 5 nhiệm vụ trọng 
tâm của Kế hoạch 2021-2025 là 
tạo ra khuôn khổ thể chế và môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho 
sự phát triển lớn mạnh của lực 
lượng doanh nghiệp. Do đó, bên 
cạnh việc hỗ trợ trực tiếp thì hỗ 
trợ thể chế cho doanh nghiệp 
cũng là điều vô cùng quan trọng.

Nếu chất lượng thể chế kinh 
tế không tốt sẽ có nguy cơ tạo ra 
tác động bất lợi đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, suy giảm sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Đó là làm gia 

tăng chi phí; tạo thêm rủi ro; hạn 
chế sáng tạo, năng động; hạn chế 
hoặc làm méo mó cạnh tranh. Khi 
tạo ra thể chế thuận lợi sẽ tạo môi 
trường cho doanh nghiệp phát 
triển và vươn lên trong bối cảnh 
hiện nay.

Do môi trường kinh doanh 
còn có yếu tố chưa ổn định và 
trước những bất ổn, khó đoán 
định của đại dịch toàn cầu nên 
các doanh nghiệp cần theo dõi, 
bám sát để thích ứng và điều 
chỉnh cho phù hợp. Việc tái cơ cấu 
doanh nghiệp cần phải được chú 
trọng bởi điều đó liên quan tới 
những vấn đề cốt lõi của doanh 
nghiệp như mục tiêu, tầm nhìn 
và định hướng chiến lược, triết lý 
kinh doanh, giá trị cốt lõi và văn 
hóa doanh nghiệp...

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

CẢI THIỆN CHấT lƯợNG THể CHế, TạO THuậN lợI 
cho doanh nghiệp vươn lên

Mới đây, Quốc hội đã ban hành nghị Quyết số 31/2021/Qh15 về kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. nghị Quyết được 
xây dựng trên tinh thần kế thừa thành tựu của giai đoạn trước; 
đồng thời, đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu Quả hơn để tạo sức 
bật cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời phấn đấu đạt Mục tiêu 
có khoảng 1,3 - 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năM 2025.
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ĐiểM tin Kh&Cn

Ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà 
báo Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 
công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KH&CN 
nổi bật năm 2021. Đây là hoạt động thường niên, 
thể hiện sự tôn vinh của giới báo chí đối với hoạt 
động KH&CN nước nhà. 

1. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng 
Cộng sản Việt Nam xác định “khoa học - công nghệ, 
đổi mới sáng tạo” là một trong các đột phá chiến 
lược.

2. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6

3. Công trình khoa học của Việt Nam giành giải 
đặc biệt Giải thưởng Đổi mới sáng tạo châu Á

4. Mô hình thành phố thông minh của Viettel 

được công nhận hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới

5. Công trình kè chống sạt lở bờ biển huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Áo hạ nhiệt, chống nóng cho nhân viên y tế 
phòng, chống dịch Covid-19

7. “Mũ cách ly di động” Việt Nam được WIPO 
vinh danh

8. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được Pháp và 
Belarus vinh danh

9. Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và thanh long 
Bình Thuận được Nhật Bản cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý

10. Ấn tượng TECHFEST 2021

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

công bố 10 sự kiện kh&cn nổi bật năM 2021

giải thưởng sao khuê 2022  
chính thức nhận hồ sơ đăng ký

Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ 
thông tin (CNTT) Việt Nam (Vinasa) vừa chính 
thức phát động Giải thưởng Sao Khuê 2022 
ở 6 nhóm gồm: Các giải pháp, sản phẩm số 
(bình xét theo 21 lĩnh vực ứng dụng chuyên 
ngành); các nền tảng chuyển đổi số; các giải 
pháp công nghệ tiên phong (AI, IoT, Big Data, 
Cloud, BlockChain, Robotics, VR, AR, XR, in 
3D...); các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số; 
các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới; các 
dịch vụ công nghệ thông tin (9 lĩnh vực dịch vụ 
chuyên ngành).

Giải thưởng Sao Khuê 2022 nhận hồ sơ từ 
ngày 10/1 đến hết ngày 13/3. Các doanh 

nghiệp, tổ chức tìm hiểu và đăng ký trực tuyến 
tại: http://giaithuongsaokhue.vn.

Vòng sơ loại hồ sơ dự kiến ngày 15/3. Vòng 
thuyết trình và thẩm định dự kiến từ 16-17/3. 
Vòng bình chọn chung kết dự kiến 19/3. Lễ 
công bố và trao giải thưởng dự kiến ngày 23/4.

Nguồn: baochinhphu.vn
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ĐiểM tin Kh&Cn

bMW ra Mắt ô tô đổi Màu đầu tiên trên thế giới
Hãng xe Đức BMW vừa trình 

làng chiếc xe “đổi màu” đầu tiên 
trên thế giới tại Triển lãm Công 
nghệ CES 2022 tại Las Vegas, 
bang Nevada, Mỹ. 

Mẫu xe được gọi là BMW iX 
Flow, sử dụng công nghệ 

mực điện tử thường thấy trong 
các thiết bị đọc sách điện tử để 
biến đổi ngoại thất của chiếc xe 
thành nhiều kiểu màu xám và 
trắng.

Đây là sự thay đổi màu sắc 
tiết kiệm năng lượng nhờ sử 
dụng công nghệ E Ink. Thủ 
thuật được thực hiện nhờ cách 
cắt gói được tạo hình đặc biệt 
để vừa với các tấm thân của 
chiếc SUV sau đó hệ thống dây 
điện được gắn vào từng phần.
Các bề mặt bảng điều khiển 
có hàng triệu viên nang nhỏ, 

mỗi viên chứa sắc tố trắng 

tích điện âm và sắc tố đen tích 

điện dương. Dòng điện mang 

một sắc tố này hay sắc tố kia 

lên bề mặt tạo ra các sắc thái 

khác nhau. Sau khi hoàn thành 

việc thay đổi màu sắc, các tấm 

pin sẽ giữ được tông màu của 

chúng mà không cần thêm bất 
kỳ sự tích điện nào.

Theo BMW, mặc dù chiếc xe 
trưng bày tại CES 2022 chỉ có thể 
thay đổi giữa màu xám và trắng, 
nhưng công nghệ này sẽ được mở 
rộng để bao phủ cả dải màu sắc.

Nguồn: Báo Nhân dân

viettel được cấp thêM 2 bằng độc Quyền sáng chế tại Mỹ

Cơ quan Quản lý sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 
tiếp tục công nhận Bằng sáng chế độc quyền tại 
Hoa Kỳ đối với 2 đăng ký của Tổng công ty Công 
nghiệp công nghệ cao Viettel.

Hai sáng chế mới được cấp bằng là: “Ăng-ten hai 
phân cực dải rộng” đưa ra phương án ăng-ten 

cấu trúc nhỏ gọn, băng thông rộng, đủ xử lý thông 
tin tốc độ cao; “Ống kính hồng ngoại sóng trung 
zoom liên tục tỷ số zoom lớn” mang lại các tính năng 
quan sát tích hợp với phạm vi hàng chục kilomet, 

cung cấp hình ảnh có độ tương phản cao trong các 
điều kiện khắc nghiệt. Việc nhận được bằng sáng 
chế độc quyền tại Mỹ sẽ là lợi thế giúp sản phẩm 
công nghệ Việt dễ tiếp cận với thị trường quốc tế.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, năm 2021, Tổng Công ty Công nghiệp công 
nghệ cao Viettel là đơn vị có số lượng đăng ký sáng 
chế cao nhất ở Việt Nam, tiếp đến là Viện Hàn lâm 
khoa học và công nghệ Việt Nam; các Đại học Quốc 
gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: vtv.vn
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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 trưng 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

HộI CHợ THƯơNG mạI QuốC Tế vIỆT NAm lầN THứ 31
Thời gian: Từ 13/04 đến 16/04/2022

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

Quy mô dự kiến: 600 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Máy móc, thiết bị; Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; Xây dựng, 
vật liệu xây dựng; Đồ gỗ, trang thiết bị nội ngoại thất & thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp thời trang; Thực 
phẩm, đồ uống; Ngành và dịch vụ khác...

Nguồn: tradepro.vn

SỰ Kiện Sắp diễn ra 
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thÔng tin CÔng nghệ

ThiếT bị sấy củ dược liệu Theo  
nguyên lý sấy bơm nhiệT kếT hợp hồng ngoại

Để khắc phục những hạn 
chế của các phương pháp 
sấy nêu trên, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm sấy, TS. Bùi 

Mạnh Tuân và nhóm nghiên cứu 
Trường cao đẳng công thương 
Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện đề 
tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo 
thiết bị sấy củ dược liệu theo 
nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp 
hồng ngoại”.

Qua quá trình nghiên cứu, đề 
tài đã thiết kế và chế tạo được thiết 
bị sấy củ dược liệu theo nguyên lý 
sấy bơm kết hợp hồng ngoại với 
năng suất 20kg/mẻ, thời gian sấy 
dự kiến 6h/mẻ (thời gian sấy nhanh 
hơn từ 20 - 30% so với các phương 
pháp sấy bằng không khí nóng và 
sấy bơm nhiệt). Thiết bị sử dụng 
công nghệ sấy bơm nhiệt kết hợp 
hồng ngoại được xây dựng theo sơ 
đồ sau:

So với các phương pháp sấy 

bằng không khí nóng và sấy 

bơm nhiệt thì chi phí năng lượng 

cho quá trình sấy cũng chỉ bằng 

khoảng 70-80%. Ẩm độ đinh lăng 

sau khi sấy đạt ≤ 12% và giữ được 

hương vị rễ đinh lăng tươi. Sản 

phẩm thiết bị sấy củ dược liệu 

theo nguyên lý sấy bơm nhiệt 

kết hợp hồng ngoại của đề tài 

cũng đã được đưa vào sấy thử 

nghiệm tại doanh nghiệp. Máy 

làm việc không ồn, không rung 

lắc, không bị rò  rỉ tác nhân sấy tại 

các đườngống dẫn tác nhân sấy.

Nguồn: Báo cáo kết quả 

nghiên cứu (Mã số:080.2020.

ĐT.BO/HĐKHCN) tại  

Cục Thông tin khoa học  

và công nghệ Quốc gia.

Quy trình sấy bơm nhiệt - hồng ngoại  
cho rễ đinh lăng thái lát

hiện nay, vấn đề bảo Quản, làM khô cây dược liệu đang là vấn đề 
rất được Quan tâM. tuy nhiên, phương pháp làM khô hiện nay chủ 
yếu là phơi nắng, Một số cơ sở sử dụng Máy sấy không khí nóng 
hoặc nhà sấy năng lượng Mặt trời. việc vận hành chủ yếu là theo 
kinh nghiệM, vì vậy còn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó đặc biệt 
là giảM sút chất lượng của sản phẩM dược liệu, năng suất còn 
thấp và chưa đạt vệ sinh an toàn thực phẩM.
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hoàn Thiện quy Trình, công nghệ sản xuấT  
Thử nghiệm vải có độ cách nhiệT cao 

trong những năM gần đây, sản phẩM vải dệt kiM đan 
ngang có độ cách nhiệt cao đang được ứng dụng ngày 
càng rộng rãi trong sản xuất hàng dệt và có tiềM năng 
lớn trên thị trường việt naM. tuy nhiên, tại việt naM hầu 
như chưa có doanh nghiệp nào làM chủ được công nghệ 
sản xuất loại vải nói trên.

thÔng tin CÔng nghệ

Công ty cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may đã 
thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn 
thiện quy trình, công nghệ sản xuất thử nghiệm 
vải có độ cách nhiệt cao”. Sau 3 năm thực hiện, 

dự án đã đạt được một số kết quả như sau:

- Đã tập trung nghiên cứu công nghệ gia công 
xử lý vải từ xơ, sợi Viloft.

- Kết quả dự án đã làm chủ các công nghệ sản 
xuất vải, sợi chứa xơ, sợi Viloft. Kết quả đã đáp ứng 
các yêu cầu và vượt một số chỉ tiêu kỹthuật của dự 
án đề ra.Cụ thể:

+ Bộ 03 quy trình công nghệ sản xuất sợi có 
chứa xơ Viloft để sản xuất vải dệt kim có độ cách 
nhiệt cao; 

+ Bộ 03 các quy trình thiết kế, công nghệ dệt vải 
dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi Viloft pha Acrylic, 
Viloft pha Polyeste; 

+ Sản phẩm vải dệt kim có độ cách nhiệt cao: 
Đã sản xuất và tiêu thụ 43,55 tấn sợi và 22.093 kg 

vải dệt kim có độ cách nhiệt cao, đạt yêu cầu dựa án 
đặt ra là 20.000 kg và yêu cầu cụ thể của các khách 
hàng trong nước. Từ kết quả thí nghiệm nhận được 
cho thấy cả 03 mặt hàng đều có các chỉ tiêu đạt và 
vượt so với yêu cầu đặt ra của dự án và khách hàng. 
Vải sản xuất ra được khách hàng chấp nhận, đưa vào 
sản xuất các mặt hàng may mặc, tiêu thụ tốt.

Đây là một dự án đã ứng dụng nguyên liệu mới 
và các công nghệ dệt nhuộmhoàn tất các loại vải dệt 
kim cách nhiệt cao từ các nguyên liệu khác nhau, 
ứng dụng các công nghệ có tính cạnh tranh vào sản 
xuất may mặc cho Việt Nam. Dự án được triển khai 
sẽ làm tăng giá trị của vải dệt kim, nâng cao tỉ lệ nội 
địa hóa, giảm nhập khẩu vải, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, tính cạnh tranh cao, bảo vệ môi 
trường và tạo việc làm cho người lao động.

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số: 
KQ036077) tại Cục Thông tin khoa học và công 

nghệ Quốc gia.

Quy trình công nghệ sản xuất sợi Viloft Quy trình công nghệ kéo sợi Viloft pha bông Quy trình công nghệ kéo sợi  
Viloft pha Polyeste
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chế Tạo Thành công ThiếT bị 
Theo dõi covid-19 

từ hệ thống nước thải
sau Một vài dự án thí điểM thực hiện thành 
công trong 2 năM Qua, bộ y tế israel đã bắt 
đầu ứng dụng công nghệ do công ty địa 
phương kando phát triển vào theo dõi dịch 
covid-19 từ nước thải.

thÔng tin CÔng nghệ

Giải pháp từ công nghệ 
của Kando là dựa trên 
cảm biến và bộ phận 
điều khiển đặt trong 

hệ thống ống thoát nước 
thải kết hợp cùng phân tích 
máy tính, dữ liệu lớn và trí 
tuệ nhân tạo để đưa ra cảnh 
báo và các thông tin liên 
quan. Những cảnh báo đưa 
ra sẽ liên quan đến tỷ lệ bệnh 
tiềm tàng và khởi đầu của làn 
sóng dịch trong tương lai 
cũng như biến thể mới.

Bộ Y tế Israel đang triển 
khai dự án phối hợp cùng 
công ty Kando, Phòng thí 

nghiệm virus tại Trung tâm 
Y tế Sheba ở khu dân cư Tel 
Hashomer tại thành phố 
Ramat Gan và các nhà nghiên 
cứu Đại học Ben Gurion cùng 
Viện Công nghệ Israel.

Trong khuôn khổ dự án, 
các thị trấn với trên 20.000 
dân sẽ bị theo dõi 2 lần/tuần. 
Việc thu thập các mẫu phẩm 
đại diện được cho giúp tối đa 
khả năng phát hiện dấu hiệu 
virus trong nước thải từ đó 
giám sát tỷ lệ bệnh tại khu 
vực nhất định.

Các mẫu phẩm sau khi 
thu thập sẽ được chuyển 

đến các phòng thí nghiệm 

tại Đại học Ben Gurion để xét 

nghiệm PCR. Nếu kết quả là 

dương tính, các xét nghiệm 

xa hơn sẽ được tiến hành để 

nhận diện Omicron và các 

biến thể khác. Quy trình này 

được thực hiện trong 24 giờ.

Công ty Kando cũng sử 

dụng dữ liệu lớn và trí tuệ 

nhân tạo trong phân tích 

nước thải nhằm cải thiện môi 

trường và y tế công cộng.

Nguồn: Tạp chí điện tử 

chất lượng Việt Nam
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thÔng tin CÔng nghệ

CHế TạO THàNH CÔNG pIN NATRI 
ổN ĐỊNH, sạC NHANH

các nhà nghiên cứu tại đại học texas 
vừa phát triển Một loại pin Mới có 
nguyên liệu chính là natri, đặc biệt với 
tính ổn định và sở hữu tốc độ sạc 
nhanh như pin li-ion.

loại pin mới có tiềm 
năng xả lượng năng 
lượng lớn hơn công 
nghệ pin lithium-ion 

chúng ta đang có. Pin có thể 
sinh điện nhờ các ion di 
chuyển giữa hai cực. Trong 
pin natri, cực anode có thể 
sinh ra các sợi dendrite, 
những sợi “rễ” lan bên trong 
pin và có thể gây chập cháy. 
Pin gốc natri mới ngăn việc 
hình thành các sợi dendrite, 
bên cạnh đó pin vẫn có tốc 
độ sạc ngang ngửa pin 
li-ion.

 Vật chất tạo nên cực 
anode của loại pin mới 
là một tấm kim loại natri 

mỏng dát lên bên trên bột 
antimon telurit, và được gấp 
thành nhiều lần để dàn đều 
phân tử natri trên bề mặt 
anode. Một lớp natri như 
vậy ngăn được việc hình 
thành sợi dendrite và tình 
trạng ăn mòn. Quá trình sản 
xuất cũng khiến pin ổn định 
hơn.

Đồng tác giả của nghiên 
cứu David Mitlin cho biết: Về 
cơ bản, chúng tôi đang giải 
quyết một lúc hai vấn đề. Vì 
thông thường, khi sạc càng 
nhanh, các sợi dendrite 
càng phát triển nhiều. Vậy 
nên, khi ngăn việc hình 
thành dendrite, ta có thể sạc 

nhanh hơn, bởi lẽ pin đã an 

toàn.

Công nghệ ngày càng 

hiện đại, nhu cầu sử dụng 

thiết bị lưu trữ năng lượng 

ngày càng lớn. Loại pin mới 

có thể mang tới một giải 

pháp mới an toàn, lâu dài và 

giá thành rẻ hơn công nghệ 

pin li-ion hiện hành. Các 

nhà nghiên cứu đã đệ đơn 

yêu cầu cấp bằng sáng chế  

và cố gắng sớm đưa loại pin 

này vào thực tế.

Nguồn: Tạp chí môi 

trường đô thị 
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vIỆT NAm NHậN CHuyểN GIAO ‘CHu TRìNH Đầy Đủ’ 
sẢN xuấT vACCINe spuTNIK v Từ NGA

Theo đó, để thiết lập một 
“chu trình đầy đủ”, Quỹ Đầu 
tư trực tiếp Liên bang Nga 
sẽ chuyển giao công nghệ 

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

Tập đoàn Binnopharm hiện là 
nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất, 
đồng thời là một trong những 
doanh nghiệp chủ lực sản xuất 

vaccine Sputnik V của Nga.

Binnopharm là một trong 
những công ty lớn nhất trên thị 
trường dược phẩm Nga, được 
người dân Nga ưa chuộng và 
tin dùng với danh mục thuốc đa 
dạng.

Trong khi đó, Quỹ Đầu tư trực 
tiếp Liên bang Nga là quỹ tài sản 
có chủ quyền của Nga, đóng vai 
trò dẫn dắt trong việc hợp tác 
giữa các nhà đầu tư hàng đầu thế 
giới với các công ty hàng đầu của 
Nga. Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên 

bang Nga là đơn vị tài trợ chính 
cho chương trình nghiên cứu, và 
hợp tác sản xuất vaccine Sputnik 
V.

Việc hợp tác kịp thời giữa Tập 
đoàn T&T với đối tác Nga để sản 
xuất Sputnik V trong nước có ý 
nghĩa quan trọng trong việc hỗ 
trợ Việt Nam không chỉ chủ động 
nguồn cung vaccine, mà còn 
nhanh chóng chống lại những 
biến chủng mới liên tục của virus 
SARS-CoV-2.

Nguồn: Suckhoedoisong.vn

vừa Qua, công ty cổ phần tập đoàn t&t đã ký kết 
biên bản ghi nhớ với Quỹ đầu tư trực tiếp liên bang 
nga (rdif) và tập đoàn binnopharM về việc chuyển 
giao công nghệ sản xuất, thiết lập Mới Một cơ sở 
sản xuất “chu trình đầy đủ” vaccine sputnik v 
phòng covid-19 tại việt naM; đồng thời chuyển 
giao công nghệ sản xuất, cùng thiết lập trung 
tâM nghiên cứu và cơ sở sản xuất “chu trình đầy 
đủ” tại việt naM để sản xuất các loại dược phẩM 
phòng, chống covid-19 và các loại dược phẩM 
khác.

thị trường CÔng nghệ
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thị trường CÔng nghệ

pháT Triển Thị Trường khoa học và công nghệ: 
đưa kếT quả nghiên cứu vào Thực Tiễn 

thúc đẩy thương Mại hóa sáng chế, đẩy nhanh ứng dụng 
các kết Quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống có thể 
coi là yếu tố Quyết định, giúp phát triển thị trường khoa 
học - công nghệ, nhằM nâng cao trình độ lĩnh vực này ở 
việt naM. tuy nhiên, vấn đề liên kết, hợp tác và chuyển giao 
công nghệ hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vướng Mắc, cần 
phải được tháo gỡ.

Khó Khăn trong 
thương Mại hóa  

Sáng Chế 

Việc sáng tạo, chuyển giao tri 
thức và thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ từ các viện, trường, các tổ 
chức nghiên cứu… vào sản xuất, 
tuy đã đạt được nhiều thành 
công, song vẫn chưa tương xứng 
với tiềm năng.

Theo Giáo sư Nguyễn Quang 
Liêm, nguyên Viện trưởng Viện 
Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm 
khoa học và Công nghệ Việt Nam), 
mặc dù các nhà khoa học đã có 
nhiều kết quả nghiên cứu về vật 
liệu tiên tiến ở rất nhiều hướng 

hiện đại, nhưng việc đưa các vật 
liệu ấy vào ứng dụng trong sản 
xuất vẫn còn điểm nghẽn. Điều 
đó thể hiện chủ yếu ở hai điểm: 
Doanh nghiệp chưa có xu hướng 
đầu tư vào hoạt động nghiên cứu 
và phát triển để tăng tính cạnh 
tranh cho hàng hóa; ngành công 
nghiệp chưa thực sự tin tưởng và 
chia sẻ với các cơ sở nghiên cứu 
trong nước. Bên cạnh đó, việc 
thiếu kiến thức về vấn đề liên 
quan tới quyền sở hữu trí tuệ, quy 
định phân chia lợi nhuận trong 
các hoạt động chuyển giao khoa 
học và công nghệ cũng là rào 
cản lớn. Có doanh nghiệp ký hợp 
đồng nhận chuyển giao công 
nghệ của nhà khoa học, nhưng 

chỉ một thời gian sau khi tiếp thu 
được công nghệ, thì không cần 
đến nhà khoa học nữa...

Trưởng ban Khoa học - Công 
nghệ, Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh Lâm Quang 
Vinh cho rằng, thương mại hóa 
sáng chế khó khăn, dẫn đến nhà 
khoa học thiếu động lực đăng 
ký sáng chế; chưa có mô hình tổ 
chức khoa học và công nghệ mới 
để áp dụng cơ chế và chính sách 
đặc biệt.

Cần SỰ phối hợp  
toàn diện

Theo các chuyên gia, giải bài 
toán thương mại hóa kết quả 
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nghiên cứu không chỉ là việc của 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp, mà phải là 
một sự phối hợp toàn diện từ tất 
cả các bên. Nói cách khác, cần 
một sự hợp tác để xây dựng mối 
quan hệ chặt chẽ giữa 3 nhà: Nhà 
nước - nhà doanh nghiệp - nhà 
khoa học.

Ông Lâm Quang Vinh cho 
rằng, để thúc đẩy thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu, tài sản 
trí tuệ hình thành từ kết quả 
nghiên cứu trong trường đại học, 
cần lấy đổi mới mô hình quản trị 
làm “nền tảng”, nhân sự - hợp tác 
- tài chính là “trụ cột” và các định 
hướng đột phá là “mũi nhọn”. Còn 
theo Trưởng ban Ứng dụng và 
Triển khai công nghệ (Viện Hàn 
lâm khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) Phan Tiến Dũng, Nhà nước 
cần giao quyền sở hữu trí tuệ 
của các kết quả nghiên cứu sử 
dụng ngân sách nhà nước cho cơ 

quan chủ trì nghiên cứu để thúc 
đẩy thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, 
cần thử nghiệm mô hình thương 
mại hóa công nghệ đặc thù, với 
một cơ chế đặc biệt tại các trường 
đại học, viện nghiên cứu lớn…

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đang xây dựng Chiến lược 
phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo giai đoạn 
2021-2030. Tiến sĩ Hoàng Minh, 
Giám đốc Học viện Khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
cho hay, trong xu thế ngày nay, 
khoa học, công nghệ gắn liền 
với sản xuất, kinh doanh và song 
hành với việc thương mại hóa kết 
quả, tạo thành chuỗi khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Trong đó, khoa học và công nghệ 
tạo ra tri thức, còn đổi mới sáng 
tạo nhằm biến tri thức thành sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ ứng 
dụng vào cuộc sống. Thương mại 

hóa thành công các sáng chế sẽ 
trở thành yếu tố quan trọng trong 
tăng trưởng của đổi mới sáng tạo, 
đồng thời tránh hiện tượng chảy 
máu chất xám. Việc ra đời của Sàn 
giao dịch Thông tin công nghệ và 
thiết bị là kênh quan trọng giúp 
kết nối cung - cầu công nghệ.

Liên quan đến vấn đề này, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Văn Tùng cho biết, định 
hướng của Bộ trong thời gian tới 
là ủng hộ những đề tài xuất phát 
từ nhu cầu của doanh nghiệp và 
xã hội, làm sao để các giao dịch 
mua - bán công nghệ trên thị 
trường phải sôi động, đủ hấp 
dẫn để đưa lên sàn chứng khoán, 
mua bán ở các sàn giao dịch công 
nghệ… Trước mắt, Bộ đang tổ 
chức nghiên cứu, xây dựng, thử 
nghiệm chính sách về thương 
mại hóa các kết quả nghiên cứu 
có sử dụng ngân sách nhà nước.

Nguồn: Báo Hà Nội mới
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vừa Qua, tại hà nội, viện nghiên cứu hợp chuẩn hàn Quốc 
(klc) đã tiến hành chuyển giao công nghệ, thiết bị thử nghiệM 
và chứng nhận trong lĩnh vực xây dựng/dệt May cho viện cơ 
khí năng lượng và Mỏ - ieMM (tập đoàn công nghiệp than - 
khoáng sản việt naM) trong khuôn khổ dự án trách nhiệM xã 
hội toàn cầu giữa hàn Quốc - việt naM.

HàN QuốC CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ, 
THIếT BỊ THử NGHIỆm và CHứNG NHậN 

CHO vIỆT NAm 

Thiết bị được chuyển giao là máy 
thử kéo nén đa năng (Universal 
Testing Machine, UTM) có lực kéo 
lên đến 50 KN. Thông qua thiết bị 

này, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ có 

thể cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và 

chứng nhận áp dụng được cho nhiều 

lĩnh vực công nghiệp đa dạng khác 

nhau và tạo ra cơ hội tốt để nâng cao 

năng lực cạnh tranh, uy tín và chất 

lượng của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jo Yung 

Tae - Viện trưởng KLC và ông Lê Thái Hà 

-Viện trưởng IEMM đều khẳng định việc 

hợp tác trao đổi kỹ thuật giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc mang một ý nghĩa rất quan 

trọng, góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ 

khác nhau trong thời gian sắp tới.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam
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thị trường CÔng nghệ
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02

03

Công nghệ chào bán

công nghệ sấy bã sắn

Thông số kĩ thuật:

- Công suất : 1 tấn bã khô / giờ

- Nhiên liệu : Biogaz, điện, dầu , củi, trấu … tiêu hao tương đương 1m3 củi/ tấn. Có thể kết hợp năng 
lượng mặt trời.

- Điều khiển tự động khâu cấp nhiệt ( kể cả nhiên liệu là củi )

- Điều kiện sấy tương đương phơi. ( không làm mất keo, không gây hồ hoá, không vón cục, không chai 
cứng, không bị ẩm cục bộ … )

- Độ trắng đạt được cao nhất.

- Độ ẩm đạt cao nhất 11%.

- Tự động hoá khép kín từ khâu cấp liệu đến khâu thành phẩm (đóng bao thủ công).

- Thời gian bảo hành : 12 tháng ( kể từ ngày nghiệm thu công trình )

- Thời gian thi công chế tạo và lắp đặt thiết bị : 60 ngày.

Thiết bị có thể dùng trong việc sấy các sản phẩm nông sản khác như : Mì lát (sắn lát), Bắp (ngô), Cà phê, 
hồ tiêu, lúa … 

Đơn vị chào bán:

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39912467

Email: rttc.skhcn@tphcm.gov.vn

Website: rttc.com.vn

công nghệ chưng cấT phân đoạn Tinh dầu 
Thực vậT có độ Tinh khiếT lớn hơn 99%

Chưng cất phân đoạn là một trong những phương pháp kinh điển dùng để tách các chất bay hơi ra 
khỏi một hỗn hợp dựa vào sự khác biệt nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp. Quá trình chưng cất có 
thể thực hiện ở áp suất khí quyển hay áp suất giảm. Phương pháp chưng cất phân đoạn được thực hiện với 

01
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những bình cất có lắp cột phân đoạn và thường được nối với máy hút chân không để giảm nhiệt độ chưng 
cất, giảm ảnh hưởng tới các chất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ và áp suất được theo dõi trong quá trình 
chưng cất.

Hệ thống được thiết kế để chưng cất tất cả các loại tinh dầu từ quy mô nhỏ đến quy mô công nghiệp, 
phù hợp với tất cả các nguyên liệu trong ngành sản xuất dược phẩm và thực phẩm. Cấu tạo thiết bị gọn, dễ 
vận hành, năng suất hoạt động cao. Thiết bị được thiết kế có thể sử dụng điện hoặc sử dụng hơi gia nhiệt 
tuỳ theo quy mô, sản lượng yêu cầu cần sản xuất, phù hợp tiêu chuẩn GMP.

Ưu điểm:

Kiểm soát và tối ưu hóa được hàm lượng hoạt chất 
có trong tinh dầu

Thành phần tinh dầu cho dược tính cao nhất

Tính thẩm thấu tốt hơn, nhanh và sâu hơn

Tinh dầu ít bị nhớt và rít da

Mùi dễ chịu hơn, thơm hơn

Màu sắc đẹp hơn.

Đơn vị chào bán:

Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu Việt Nam

Địa chỉ: 171-175 Đại lộ Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 08 38297336; Fax: 08 38243528; Email: ioop@ioop.org.vn

hệ Thống kiểm Tra đóng gói  
cho các sản phẩm dạng Trụ v2410

Hệ thống kiểm tra nhãn:Nhãn hiệu và kiểm tra in 
cho các sản phẩm định hướng tròn, không định hướng

Thiết kế gọn nhẹ: Thiết kế đột phá của V2410 đặt 6 
máy ảnh vào một gói mỏng, cho phép hệ thống phù 
hợp với dây chuyền sản xuất hàng loạt

Chính xác: Các quy trình kiểm tra hiện đại của 
chúng tôi đảm bảo nhãn và bản in hiện diện và chính 
xác trên các gói và sản phẩm theo định hướng không 
định hướng.

Kết cấu thép không gỉ: Thiết kế bằng thép không rỉ 
của V2410 làm cho nó trở nên lý tưởng cho việc sử dụng 
trong các môi trường rửa xe, phù hợp với các yêu cầu kỹ 
thuật của IP65.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Địa chỉ: Tầng trệt, Lô A, Tòa nhà 24A, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0915567885; Email:info@redstarvietnam.com
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hệ Thống cân băng Tải cho  
sản phẩm đóng lon versa Teorema

Với tốc độ và độ chính xác đối với các dòng đồ hộp cần tốc độ kiểm tra cao, đòi hỏi khắt khe ngày nay. 
Kết hợp bộ khung chắc chắn và độ chính xác, Hệ thống cân băng tải cho sản phẩm đóng lon Versa Teorema 
mang lại một tiêu chuẩn mới về kiểm tra trọng lượng sản phẩm đóng lon.

    Băng tải đôi tăng thông lượng ở cả đầu ra và đầu vào

    Camera để kiểm soát lượng sản phẩm bằng nút dừng 

    Vít dấn tiến phân chia lon mở và đóng, lon nhôm hay thép và phân loại 2 hoặc 3 lon 1 lúc với tốc độ 
lên tới 700 lon / phút

    Cơ chế thải loại tốc độ cao với hồ sơ đặc biệt để kiểm soát sản phẩm

    Thiết kế mở và xây dựng bằng thép không gỉ có thể được làm sạch áp lực cao

    Tự động theo dõi nhiệt độ và độ ẩm 

    Vận hành bền bỉ dưới môi trường khắc nghiệt

    Không có bộ phận chuyển động cân phần (không có dây xích hoặc dây đai) cho độ chính xác cao và 
bảo trì thấp

    Mức độ bảo vệ cao nhất và khóa liên động 

    Được chỉ định cho mức độ rửa trôi và độ ẩm cao nhất

    Được trang bị bộ điều khiển Thermo Science ™ Versa Teorema

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

Địa chỉ: Tầng trệt, Lô A, Tòa nhà 24A, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0915567885; Email:info@redstarvietnam.com
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công nghệ nuôi Tảo spirulina ứng dụng 
Trong chăn nuôi

Spirulina là cách gọi chung của vi tảo đa bào sợi màu xanh lá cây, được P.J. Turpin cô lập lần đầu tiên từ 
một mẫu nước ngọt năm 1827. Hiện nay tảo Spirulina được sử dụng nhiều trong sản xuất thực phẩm chức 
năng giúp tăng tỷ lệ sống, khả năng kháng bệnh trong nuôi trồng thủy sản và là nguồn protein thay thế 
trong sản xuất thức ăn cho lợn, bò sữa, gia cầm...

 THÔNG TIN CHUNG

• TRIỂN KHAI cách chăn nuôi theo quy chuẩn và công nghệ của công ty

• HỔ TRỢ giống và cung cấp dưỡng chất cho tảo

• BAO TIÊU sản phẩm cho người nuôi

• Tảo đưa vào chăn nuôi sẽ được giảm 80% chi phí với sử dụng thương phẩm đạt chuẩn ( ví dụ nếu phải 
sử dụng tảo cho một con lơn một ngày là 3 nghìn đồng thì nuôi trồng lấy phí chỉ khoản 600 đồng) như vậy 
tảo xoắn áp dụng vào nông nghiệp chăn nuôi thì chúng ta đã trồng được sản phẩm tốt và tự tạo đầu ra 
cho chính mình

ƯU ĐIỂM CN/TB

Tảo Spirulina tốt cho hệ thống tiêu hóa của vật nuôi:

- Hấp thu toàn bộ dinh dưỡng từ thức ăn

- Ngăn ngừa virus, vi khuẩn có hải

- Cung cấp nhiều protein, axit amin

- Lượng khoáng chất gồi dào

- Tảo giá rẻ, số lượng nhiều, chất lượng không thay đổi

Đơn vị chào bán:

Công ty TNHH Tảo Spirulina Sài Gòn

Địa chỉ: 287/1/8 Đường Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: 0911365115; Email:spirulinasaigon@gmail.com
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giải pháp Truy xuấT nguồn gốc nexTfarm 
qrcheck Tích hợp nhậT ký điện Tử

Quản lý các mã QRCheck: Ứng dụng 
cho phép tạo ra hàng trăm, hàng nghìn 
các mã QR tương ứng với số lượng của 
mỗi sản phẩm.

Quản lý thông tin sản phẩm của nông 
trại: Nhà cung cấp có thể miêu tả, thêm/
sửa/xóa, và cập nhật thông tin chi tiết về 
sản phẩm để hiển thị lên phía người dùng

Xuất các mã QRcheck: Khi đã tạo ra đủ 
số mã QR ứng với số lượng nông sản thì 
chức năng xuất sẽ thực hiện hành động 
in ra các mã QR để nhà cung cấp có thể 
dán lên các sản phẩm một cách dễ dàng.

Tương thích trên mọi thiết bị: Ứng 
dụng QRCheck truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm cung cấp hai phiên bản trên IOS và Android. Giúp người dùng có thể sử dụng phiên bản thích hợp 
cho thiết bị di động của mình

Đơn vị chào bán: 

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Ngọc Văn Trâm Anh, 33 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM; 

Điện thoại: 0902243822; Email: support@nextfarm.vn; Website: nextfarm.vn

công nghệ sản xuấT dầu hạT Thanh long 
bằng phương pháp ép lạnh kếT hợp enzym

Nghiền: Phá vỡ tế bào hạt thanh long để tăng bề mặt tiếp xúc giữa các phần tử bột nghiền với dịch 
thủy phân, do đó tăng hiệu quả của quá trình thủy phân. Sử dụng máy nghiền dao để nghiền hạt thanh 
long đến kích thước yêu cầu.

Rây: Tạo hình dáng và kích thước đồng nhất cho nguyên liệu yêu cầu qua rây 1mm. Phần còn lại trên 
rây sẽ được quay trở lại nghiền tiếp cho đến khi tất cả đều qua rây 1mm.

Thủy phân bằng enzym: Phá vỡ màng tế bào, giải phóng dầu ra ở trạng thái tự do dễ dàng và hiệu quả 
hơn. Bột thanh long sau khi qua rây, được phối trộn với dịch pH theo tỉ lệ, bổ sung loại enzym với hàm 
lượng enzym/bột thích hợp. Gia nhiệt và khuấy đều một thời gian nhất định.

Ép: Tách dầu ra khỏi dịch thủy phân và thu hồi dịch trích. Sử dụng máy ép thủy lực, dịch sau thủy phân 
và xử lý sóng siêu âm được cho vào bao vải và ép với áp lực tối đa là 200kg/cm2 trong thời gian 30 phút. 
Máy hoạt động theo từng mẻ.
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Ly tâm: Tách dầu ra khỏi dịch trích ly và thu hồi 
dầu. Dịch trích được đem ly tâm ở các tốc độ và thời 
gian thích hợp để pha dầu, pha nước và pha rắn tách 
khỏi nhau.

Lọc: loại bỏ các tạp chất còn sót trong dầu (bã 
thanh long) qua giấy lọc.

Sấy: Làm trong và loại bỏ nước còn sót trong dầu. 
Sấy ở 105oC trong 2 giờ.

ƯU ĐIỂM CN/TB

• Mùi vị đặt trung của dầu hạt thanh long

• Tốt cho sức khỏe và hệ tim mạch, tốt cho em bé 
và người già

• Hàm lượng chất chống oxi hóa cao tiền chất ngừa ung thư flavonoid 20 mgCAE/100g -2 mg CAE/100g

• Hàm lượng chất chống oxi hóa α –tocopherol 18 mg/100g -22 mg/100g

• An toàn về sinh thực phẩm theo quy định Bộ Y tế.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thủy Mộc Việt

 Địa chỉ: Thửa đất số 159, Tờ bản đồ số 12, Khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh,  
thị xã Tân Uyên, Bình Dương; 

Điện thoại: 0915755446; Email: loioop@yhaoo.com.vn

dây chuyền ThiếT bị sản xuấT  
nước ép Trái cây cô đặc

Dây chuyền sản xuất nước ép trái cây do TFM sản xuất 
có nhiều công suất khác nhau, phù hợp cho sản xuất với 
quy mô đa dạng như nông trại, hợp tác xã, công nghiệp…

Ưu điểm CN/TB:

• Dây chuyền máy móc thiết kế có kích thước nhỏ gọn, 
hiệu suất làm việc cao, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo 
dưỡng định kỳ

• Hiệu suất thu hồi dịch quả cao, đảm bảo giữ nguyên 
hương vị, màu sắc tự nhiên vốn có của trái cây

• Dịch trái cây được đóng gói vô trùng, giúp kéo dài thời hạn sử dụng, gia tăng giá trị thương phẩm trên 
thị trường

• Công ty tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng trong các dự án đầu tư có hiệu quả nhất 
từ khâu nguyên liệu đầu vào – chế biến – đóng gói.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Tropical Food Machinery SRL

Địa chỉ: 127A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM; 

Điện thoại: 0938 613 408; Email:tropicalfoodmachinery@gmail.com; Website:www.tropicalfood.vn
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dây chuyền ThiếT bị Tách dịch Trái cây

Thiết bị phân chia trái cây nhiệt đới thành 3 nhóm để có các giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý, 
chế biến (loại trái cây có hạt lớn và vỏ mỏng: xoài, cóc, bơ…; loại trái cây lớn, không hạt: dứa, đu đủ, mãng 
cầu gai…; loại trái cây có hạt nhỏ: chanh dây, acelora, vải, thanh long,…).

Các loại trái cây sẽ được cấp tới bộ phận rửa sạch bằng cách sục khí trong bồn nước và cọ sạch bằng 
chổi lăn. Loại bỏ trái cây bị hư hỏng.

Dây chuyền bao gồm bộ phận rửa sạch bằng cách sục khí trong bồn nước và cọ sạch bằng chổi lăn, bộ 
phận sục hơi nước ấm trần mềm vỏ (đối với trái xoài, đu đủ), bộ phần tách dịch, con lăn cắt miết, chà, bộ 
phận chà, tách hạt, túi dịch bằng phương pháp ly tâm để loại bỏ xơ, bã còn lẫn trong dịch.

Dịch trái cây tươi được chuyển tới két chứa trung gian để chuẩn bị cho các bước sản xuất tiếp theo 
trong quy trình sản xuất dịch trái cây tươi hay cô đặc.

ƯU ĐIỂM CN/TB

• Thiết kế chuyên biệt, sáng tạo và tối ưu hóa trong từng công đoạn

• Làm việc hiệu quả, hiệu suất thu hồi dịch trái cây cao

• Đảm bảo giữ nguyên hương vị, màu sắc tự nhiên của dịch trái cây.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Tropical Food Machinery SRL

Địa chỉ: 127A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM; 

Điện thoại: 0938.613.408; 

Email:tropicalfoodmachinery@gmail.com; 

Website:www.tropicalfood.vn
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1. Tìm mua máy Thu hoạch ngô băm cả cây 
Kemper champion 3000

Hiện nay công ty chúng tôi đang có nhu cầu mua máy thu hoạch ngô sinh khối băm tại ruộng. Công 
ty chúng tôi nhận thấy máy thu hoạch ngô băm cả cây Kemper Champion 3000 phù hợp với nhu cầu của 
công ty, mong quý công ty cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau:

+ Giá bán
+ Phương thức vận chuyển
+ Thời gian giao 
+ Hình ảnh thực tế sản phẩm
Người tìm mua: 
Trì Trọng Tân 
Công ty TNHH Yên Trì Tây Ninh

Điện thoại: 0888 852 488 * Email: tannhi48@gmail.com

2.Tìm Kiếm các phương pháp bền vững để  
giảm Tải việc sử dụng hóa chấT  

Trong nông nghiệp

Công ty đang tìm kiếm các phương pháp bền 
vững có thể giảm lượng hóa chất nông nghiệp 
đang được sử dụng và ảnh hưởng của nó đến môi 
trường.

Yêu cầu:
- Đối tượng sử dụng: lúa mì, cacao
- Kiểm soát sâu bệnh hiệu quả
- Cải thiện sự cố 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.

Phương thức hợp tác:

01

02

03 Công nghệ tìm mua02
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- Cấp phép
- Hợp tác R&D
- Khác
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

3. Tìm Kiếm công nghệ sản xuấT Tiên Tiến để 
cải Thiện hiệu suấT pin LiThium-ion

Yêu cầu công nghệ:

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

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

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

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

Phương thức hợp tác: 

- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)

- Mua lại IP

- Cấp phép

- Khác

- Hợp tác R&D

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

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

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

Telephone: +65-6653-4910

Email: techscout@ipi-singapore.org hoặc  hr@ipi-singapore.org
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  CỤC thÔng tin Khoa họC và CÔng nghệ QuốC gia 
24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

  Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923  
E-mail: vp@vista.gov.vn


