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XÂY DỰNG CƠ CHẾ VƯỢT TRỘI, ĐỘT PHÁ 
CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
HỘI NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021, ĐỊNH 
HƯỚNG CÔNG TÁC NHỮNG NĂM TIẾP THEO ĐÃ ĐƯỢC BỘ KH&CN TỔ CHỨC VÀO CHIỀU NGÀY 
9/4, PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) HUỲNH 
THÀNH ĐẠT ĐẶC BIỆT NHẤN MẠNH ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ VƯỢT TRỘI, ĐỘT PHÁ ĐỂ 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, ĐÓNG GÓP THIẾT 
THỰC VÀO KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.NẾU KHÔNG RẤT KHÓ ĐẾN NĂM 2045, 
NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ THU NHẬP CAO.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Trong thời gian qua, KH&CN 
ngày càng khẳng định vị 
thế và đóng góp thiết thực 
cho các mục tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội. Bên cạnh những 
thuận lợi, kết quả đạt được, 
ngành KH&CN cả nước nói chung 
và đặc biệt là hoạt động KH&CN 
ở địa phương nói riêng còn nhiều 
khó khăn, tồn tại, hạn chế, nhiều 
việc phải làm và phải làm quyết 
liệt hơn nữa để KH&CN thực sự 
có những đóng góp thiết thực, 
trực tiếp phục vụ các mục tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội, bảo 
đảm quốc phòng-an ninh, xây 
dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh ở địa phương.

Đề ra các nhiệm vụ mà ngành 
KH&CN cần triển khai mạnh mẽ, 
quyết liệt trong thời gian tới, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt bày tỏ: “Chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội 2021-2020 đưa 
ra quan điểm phát triển nhanh 
và bền vững với tư duy và cách 
tiếp cận mới, đó là dựa chủ yếu 
vào KHCN, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số. Đây là điều tự 
hào, nhưng cũng là thách thức 
của ngành KHCN”. Đồng thời đề 
nghị các Sở KH&CN cần hết sức 
chủ động, sáng tạo trong việc 
tham mưu, xây dựng, triển khai 
kế hoạch, chương trình, đề án 
phát triển KHCN để thực hiện các 
nhiệm vụ được giao trong Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, bảo 
đảm phù hợp bối cảnh và điều 

kiện của địa phương và đề xuất 
các giải pháp triển khai khả thi, 
vững mạnh, có tính đột phá nhằm 
phục vụ tốt nhất cho các mục 
tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa 
phương đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030. Đặc biệt 
nhấn mạnh xây dựng các cơ chế, 
chính sách có tính chất nổi trội, 
đột phát, minh bạch, công khai, Bộ 
trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, 
hiện nay các đơn vị chức năng của 
Bộ đang xây dựng cơ chế thí điểm 
khoán đến sản phẩm cuối cùng 
đối với các nhiệm vụ KHCN sử 
dụng nguồn ngân sách nhà nước 
trên nguyên tắc tôn trọng đặc thù 
của hoạt động nghiên cứu, chấp 
nhận rủi ro. Đây là vấn đề khó, cần 
sự quyết tâm, kiên trì của toàn 
ngành KHCN cũng như sự phối 
hợp chặt chẽ với các địa phương, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, 
viện nghiên cứu…

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
cũng mong muốn trong thời gian 
tới, các Sở KH&CN tiếp tục đề xuất 
các chính sách để các bộ, ngành 
Trung ương xem xét ban hành; 
chủ động xây dựng các đề án đổi 
mới, sắp xếp lại hệ thống theo 
hướng gọn, đáp ứng được yêu 
cầu quản lý, khả năng hoạt động 
hiệu quả, thực hiện chức năng 
nhiệm vụ được giao của ngành 
KH&CN. Đồng thời triển khai, khai 
thác các kết quả nghiên cứu đã có 
và có khả năng ứng dụng ngay tại 
địa phương, phục vụ trực tiếp các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
địa phương, thông qua việc nâng 
cao năng suất, chất lượng của các 
sản phẩm chủ lực địa phương. 
Tiếp tục nghiên cứu việc xây dựng 
các nhiệm vụ KH&CN và đổi mới 
sáng tạo có tính liên vùng…

Nguồn: Bộ Khoa học 
 và công nghệ
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Đã có 2.030 lượt doanh 
nghiệp nhận được giải 
thưởng này, 280 lượt 
doanh nghiệp được tặng 

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, 
129 lượt doanh nghiệp được 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen, 50 lượt doanh nghiệp 
được trao Giải thưởng GPEA.

Trong 2 năm qua, mặc dù đại 
dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng 
nặng nề đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, các doanh 
nghiệp tham dự giải thưởng 
chất lượng quốc gia vẫn đạt 
được những kết quả đáng ghi 
nhận. Uớc tính doanh thu của 
các doanh nghiệp đạt giải là 
hơn 192 ngàn tỷ; lợi nhuận là 
hơn 17 ngàn tỷ; nộp ngân sách 
hơn 7 ngàn tỷ. Tạo công ăn việc 
làm cho hơn 100 nghìn người 
lao động. 

Thực tiễn thành công của 
nhiều doanh nghiệp, nhiều 
quốc gia, đều đã khẳng định 

chất lượng là nền tảng để phát 
triển doanh nghiệp, góp phần 
phát triển đất nước.Vì vậy, 
chúng ta cần nhận thức rằng 
năng suất - chất lượng phải 
là động lực quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội.“Nếu 
vận dụng và phát huy hiệu 
quả, chất lượng sẽ là bệ phóng 
vững chắc để các doanh 
nghiệp doanh nghiệp Việt 
Nam vươn lên mạnh mẽ trong 
bối cảnh toàn cầu hoá nhiều cơ 
hội và thách thức. Chúng ta hãy 
tin tưởng vào năng lực, bản lĩnh 
của các doanh nghiệp nước nhà, 
đặc biệt là các doanh nghiệp 
được trao tặng GTCLQG sẽ tiếp 
tục chủ động tham gia xây 
dựng, phát triển kinh tế, phát 
huy sức mạnh, nâng cao vị thế 
của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam 
trên thị trường trong và ngoài 
nước”, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và công nghệ Huỳnh Thành Đạt 
nhấn mạnh.

 Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ 
tiếp tục chủ động, tích cực hơn 
nữa trong việc thiết lập các 
chính sách để các doanh nghiệp 
ngoài việc được tôn vinh trao 
giải thưởng còn được hưởng các 
ưu đãi về tiếp cận và phát triển 
thị trường, nâng cao năng suất 
chất lượng, hỗ trợ đổi mới sáng 
tạo… để tạo động lực mới, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm và doanh nghiệp Việt.

Bộ trưởng chúc mừng các 
doanh nghiệp đã đạt giải, cảm 
ơn cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam đã luôn tin tưởng và 
tích cực tham gia Giải thưởng 
suốt 25 năm qua. Sự tin tưởng 
của cộng đồng doanh nghiệp 
vào Giải thưởng chính là động 
lực quan trọng để Bộ KH&CN 
không ngừng nỗ lực nâng cao 
chất lượng của giải thưởng.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển 

truyền thông KH&CN

CHẤT LƯỢNG SẼ LÀ BỆ PHÓNG VỮNG CHẮC 
ĐỂ DOANH NGHIỆP VƯƠN LÊN

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (GTCLQG) NĂM 2019 
- 2020 CHO 116 DOANH NGHIỆP (TRONG ĐÓ CÓ 40 DOANH NGHIỆP 
ĐẠT GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA) VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (GPEA) NĂM 2019 CHO 
4 DOANH NGHIỆP ĐÃ BỘ KH&CN TỔ CHỨC TẠI HỘI TRƯỜNG BỘ 
QUỐC PHÒNG SÁNG NGÀY 25/4.
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TIẾP THÊM SỨC SỐNG CHO THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (KH&CN) HIỆN NAY 
CHƯA THỰC SỰ KHUYẾN KHÍCH TỔ 
CHỨC NGHIÊN CỨU, NHÀ KHOA 
HỌC CHUYỂN GIAO, THƯƠNG MẠI 
HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI 
SẢN TRÍ TUỆ.

Chiến lược phát triển thị 
trường KH&CN giai đoạn 
2021-2030 được Bộ KH&CN 
xác định tập trung thúc đẩy 

phát triển nguồn cung và cầu, liên 
thông, tiến tới đồng bộ hóa thị 
trường KH&CN với các thị trường 
hàng hóa, lao động và tài chính.

Hiện tại cả nước có hơn 800 
tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN. Trong đó, số lượng các sàn 
giao dịch công nghệ cũng đã có 
sự phát triển mạnh mẽ, nếu như 
trước năm 2015 chỉ có 8 sàn giao 
dịch công nghệ thì giai đoạn 2015-
2020 đã hình thành được 20 sàn 
giao dịch công nghệ địa phương, 
1 sàn giao dịch vùng Duyên hải 
Bắc bộ, 1 sàn giao dịch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đang trong 
giai đoạn thành lập.

Cùng với việc phát triển các 
tổ chức trung gian truyền thống, 
các tổ chức kiểu mới cũng phát 
triển mạnh mẽ với 69 cơ sở ươm 
tạo, 28 chương trình thúc đẩy kinh 
doanh, loại hình không gian làm 
việc chung có 186 khu...

Hoạt động thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu từ khu vực viện, 
trường có xu hướng chuyển biến 

tích cực. Nhiều kết quả nghiên 
cứu đã được chuyển giao cho 
doanh nghiệp với doanh thu lên 
tới hàng chục thậm chí hàng trăm 
tỷ đồng. Điển hình trong giai đoạn 
2009-2019, Trường Đại học Bách 
khoa Thành phố Hồ Chí Minh có 
doanh thu từ hoạt động chuyển 
giao công nghệ đạt khoảng 1.300 
tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau 5 năm (2016-
2020) triển khai thực hiện Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 (Chương trình 
2075) đã phê duyệt 63 nhiệm 
vụ/500 đề xuất đăng ký với tổng 
kinh phí là 340 tỷ đồng, trong đó 
có 194 tỷ đồng từ ngân sách nhà 
nước (chiếm khoảng 55%), còn 
lại khoảng 45% nguồn kinh phí 
được đối ứng từ phía các doanh 
nghiệp tham gia thực hiện nhiệm 
vụ.Mặc dù đạt được những kết 
quả nhất định, trên thực tế thị 
trường KH&CN trong nước chưa 
phát triển đúng với tiềm năng của 
nguồn cung, nguồn cầu.

Mặc dù các trường đại học của 
Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt 
động nghiên cứu khoa học nhưng 
chỉ có 5%-10% số đề tài nghiên 
cứu được ứng dụng vào sản xuất 

và kinh doanh.Bên cạnh các vấn 
đề về nhiều kết quả nghiên cứu 
KH&CN chưa có tiềm năng thương 
mại hoá tốt, năng lực đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp còn thấp, 
môi trường kết nối giữa trường 
đại học và các doanh nghiệp còn 
kém thì cần xét tới vấn đề của đội 
ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, 
chuyên viên vẫn có thói quen công 
bố mà chưa lắng nghe được tiếng 
nói của doanh nghiệp, chưa nắm 
được nhu cầu của thị trường, và 
đặc biệt là sự thiếu kiến thức về các 
vấn đề liên quan tới quyền sở hữu 
trí tuệ, các quy định phân chia lợi 
nhuận trong các hoạt động chuyển 
giao KH&CN...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công 
nghệ Trần Văn Tùng cho biết định 
hướng của Bộ KH&CN trong thời gian 
tới là ủng hộ các đề tài xuất phát từ 
nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, 
làm sao để các giao dịch mua bán 
công nghệ trên các thị trường phải 
sôi động, đưa lên sàn chứng khoán, 
mua bán ở các sàn giao dịch công 
nghệ… tác động mạnh mẽ đến hoạt 
động của doanh nghiệp thì lúc đó 
mới có giá trị.

Nguồn: Bộ Khoa học  
và công nghệ

Thương mại hoá sản phẩm KH&CN từ các trường đại học còn thiếu hiệu quả.
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ĐIỂM TIN KH&CN

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC 
VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỀ 
XUẤT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) 
phối hợp Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ KH&CN), Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Kiên Giang tổ chức 
sơ kết Chương trình Khoa học 
Công nghệ phục vụ xây dựng 
Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 
2020 và đề xuất khung chương 
trình giai đoạn 2021 – 2025, 
Hội thảo góp ý xây dựng khung 
chương trình và giải pháp thúc 
đầy Chương trình OCOP giai 
đoạn 2021 – 2025 diễn ra vào 
ngày 26/4/2021, tại thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,. 

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện 
chiến lược phát triển toàn 

diện nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn theo Nghị Quyết 
Trung ương 7 khóa X, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010-2020. Để triển khai 
Chương trình có hiệu quả, Chính 
phủ đã phê duyệt Chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng nông 

thôn mới (Chương trình) và giao 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ, các 
bộ ngành có liên quan tổ chức 
thực hiện. Chương trình thể 
hiện sự quyết tâm của Chính 
phủ phát huy vai trò của KH&CN 
làm đòn bẩy góp phần thực hiện 
thành công Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

Sau 10 năm triển khai, 
Chương trình đã đạt được 
những kết quả toàn diện, tích 
cực. Trong đó, khoa học và công 
nghệ được xác định là động lực 
và nhân tố quan trọng để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của 
Chương trình; góp phần vào 
phát triển bền vững ở khu vực 
nông thôn trên tất cả các mặt 
kinh tế, xã hội và môi trường. 
Chương trình đã củng cố lại cơ 
sở lý luận, khoa học và thực tiễn 
về kết quả 10 năm xây dựng 
nông thôn mới từ góc nhìn khoa 
học trên 7 vùng kinh tế - xã hội 
của cả nước; góp phần quan 
trọng vào sự kiện tổng kết 10 

năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới 
(2010-2020); nhận diện những 
yếu tố bền vững, những vấn 
đề lớn cần giải quyết trong giai 
đoạn tiếp theo (2021-2030).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc đánh cao kết quả đã 
đạt được của Chương trình 
trong thời gian qua, các nhiệm 
vụ KH&CN thuộc Chương trình 
đã tập trung giải quyết các vấn 
đề lớn, phục vụ trực tiếp cho 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, 
bên cạnh đó cũng còn một số 
hạn chế đó là: trình độ công 
nghệ nhìn chung còn thấp; thị 
trường KHCN chưa thực sự tạo 
sự gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả 
giữa nghiên cứu với đào tạo và 
sản xuất kinh doanh nông sản; 
chưa tạo được bước “đột phá” 
để nâng cao giá trị gia tăng, 
sức cạnh tranh của sản phẩm, 
ngành hàng nông sản trên thị 
trường quốc tế. Định hướng 
cho chương trình KHCN trong 
giai đoạn tới, Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc cho rằng cần có sự “đổi 
mới”  thực sự trong các hoạt 
động KH&CN, đi vào chiều sâu, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 
sản xuất. Thứ trưởng cũng nhấn 
mạnh “niềm tin” là nền tảng của 
giá trị, là chuẩn mực của xã hội, 
do đó Chương trình cần tập 
trung xây dựng vào tạo được 
niềm tin vững chắc cho người 
nông dân đối với Đảng, các cấp 
chính quyền trong phong trào 
xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Vụ KH&CN  
các ngành kinh tế - kỹ thuật
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ĐIỂM TIN KH&CN

Ba tình nguyện viên cuối cùng được tiêm thử 
nghiệm vaccine Nano Covax, kết thúc chương 
trình tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine 
phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam tại Học 
viện Quân y.Tổng số người tham gia thử nghiệm 
giai đoạn 2 ở cả hai đơn vị là 560 người.Khác với 
thử nghiệm giai đoạn 1, tình nguyện viên phải 
ở theo dõi 48 giờ thì sang giai đoạn 2 này, tình 
nguyện viên sẽ chỉ ở lại địa điểm tiêm 60 phút 
sau khi tiêm để giám sát sức khỏe. Sau đó tình 
nguyện viên sẽ được về nhà và được giám sát 
sức khỏe bởi lực lượng y tế địa phương.Theo đại 
diện Học viện Quân y, hiện tất cả trường hợp 
được tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax đều 
không có phản ứng nặng, chỉ có một số biểu hiện 
thông thường sau khi tiêm như: Sốt nhẹ, đau tại 
chỗ tiêm hay mệt mỏi.

Sau khi hoàn thành tiêm giai đoạn 2 vaccine 
Nano Covax, nhóm nghiên cứu tại Học viện 

Quân y sẽ đánh giá tính sinh miễn dịch, hiệu quả 
của vaccine Covid-19 trên các tình nguyện viên.

Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ được báo cáo sơ bộ kết 
quả thử nghiệm vào tháng 5-2021. Sau đó, nhóm 
nghiên cứu sẽ trình Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học quốc gia để xem xét, đánh 
giá các cơ sở khoa học của giai đoạn 2, đồng 
thời xây dựng, lựa chọn mức liều tiêm hiệu quả 
nhất để tiếp tục thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 
3.Nano Covax là vaccine phòng Covid-19 đầu tiên 
của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm 
sàng trên người, do Công ty cổ phần Công nghệ 
Nanogen nghiên cứu, phát triển.

Nguồn: Báo Nhân dân

HOÀN TẤT THỬ NGHIỆM VACCINE COVID-19 ‘MADE IN VIETNAM’ GIAI ĐOẠN 2

Khi được bán ra, ô tô VinFast sẽ 
đi kèm chương trình cho thuê 

pin điện, được hãng kỳ vọng thu 
hút khách hàng khỏi các công ty 
đang dẫn đầu thị trường Mỹ như 
Tesla và General Motors.Điều này 
có thể giúp chi phí hàng tháng 
khách hàng phải bỏ ra gần tương 
đương như việc sử dụng ô tô chạy 
xăng và dầu Diesel. VinFast đang 
sử dụng pin với các cell được sản 
xuất bởi Samsung và sẽ được thay 
thế bộ pin mới khi tuổi thọ của pin 
dưới 70%.

VinFast có các nhà máy sản xuất 
tại Việt Nam, với công suất sản 
xuất khoảng 250.000 chiếc mỗi 
năm.VinFast đang lên kế hoạch 
bán hàng trực tuyến tại Mỹ, nhằm 
loại bỏ mạng lưới các đại lý gây 
tốn kém. Cho đến nay, công ty đã 
có 15.000 đơn đặt hàng trước cho 
mẫu xe điện VF e34 tại thị trường 
Việt Nam.

Nguồn: Báo Nhân dân

XE ĐIỆN VINFAST SẼ RA MẮT TẠI THỊ TRƯỜNG 
MỸ VÀ CHÂU ÂU VÀO NĂM 2022

Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, Vingroup cho biết xe 
điện VinFast sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm 
2022. Tập đoàn đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ với dòng 
ô-tô VinFast và hy vọng những chiếc SUV chạy điện và mô hình 
cho thuê pin sẽ đủ sức thu hút người tiêu dùng trước các nhà sản 
xuất nội địa lớn như Tesla và General Motors (GM). Cũng theo 
Reuters,VinFastthương hiệu ô-tô đứng thứ 5 tại Việt Nam không 
đặt ra tham vọng niêm yết tại thị trường Mỹ và được định giá 
lên tới 60 tỷ USD.
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Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) công bố danh 

sách 100 nhà khoa học có thành tựu nghiên cứu những vấn đề cấp 

bách về biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, có thành tích trong 

phát hiện khoa học hoặc là người dẫn đầu trong lĩnh vực đó.

NHÀ KHOA HỌC VIỆT LỌT TOP 100 CHÂU Á

RA MẮT BẢN ĐỒ SỐ CỦA NGƯỜI VIỆT

ĐIỂM TIN KH&CN

5 nhà khoa học Việt Nam xuất 
sắc lọt vào top 100 châu Á 

năm nay gồm:

PGS.TS Trần Thị Thu Hà tập 
trung nghiên cứu về nhân giống 
và thâm canh cây, nhân giống, 
nuôi trồng các loại cây lâm sản 
ngoài gỗ và dược liệu, phát triển 
cây thuốc địa phương.Bà được 
trao Giải thưởng Kovalevskaia 
Việt Nam 2019.

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc 
Lan nghiên cứu trong lĩnh vực 
y sinh, là một trong ba nhà 
khoa học nhận giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2020 về so sánh 
phương pháp chuyển phôi tươi 
và đông lạnh để thụ tinh ống 
nghiệm (IVF).Bà có nhiều đóng 

góp cho nghiên cứu cũng như 
thực hiện IVF cho hàng nghìn 
gia đình.

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai 
người đại diện nhóm nhà khoa 
học nữ được trao Giải thưởng 
Kovalevskaia năm 2019 vì phân 
lập thành công một chủng virus 
SARS-CoV-2 mới, đưa Việt Nam 
trở thành một trong 4 quốc gia 
đầu tiên phân lập thành công 
virus này.

PGS. TS Phạm Tiến Sơn một 
trong ba nhà khoa học nhận 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2020 nhờ công trình nghiên cứu 
về các tính chất tổng quát về 
quy hoạch nửa đại số trong lĩnh 
vực toán học.

Trong lĩnh vực vật lý, PGS 
TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu 
là một trong ba nhà khoa học 
nhận Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2020 nhờ công trình 
nghiên cứu về quãng đường tự 
do trung bình của điện tử năng 
lượng thấp trong vật liệu.

Năm 2021 là năm thứ 6 liên 
tiếp tạp chí Asian Scientist vinh 
danh các nhà nghiên cứu xuất 
sắc ở châu Á, có đóng góp 
trong nhiều lĩnh vực, từ nông 
nghiệp, kinh tế, đến vật lý, y 
học... Việt Nam đã có 15 nhà 
khoa học được vinh danh trong 
top các nhà khoa học tiêu biểu 
của châu Á.

Nguồn: Vnexpress
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 27
Thời gian: 21/07 đến 24/07/2021

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: ~300 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; Thiết bị y tế; Bệnh viện – Phòng khám; 
Thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật, Chăm sóc sức khỏe; Nha khoa, nhãn khoa; Hóa chất và Thiết bị phân tích, 
thí nghiệm; Thiết bị và sản phẩm làm đẹp; Du lịch Y tế..

Nguồn: tradepro.vn

TRIỂN LÃM VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Thời gian: Từ 16/06 đến 18/06/2021

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh.

Quy mô dự kiến: ~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

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ  
CHỈNH SỬA GENE TRÊN ĐẬU TƯƠNG

CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GENE 
CRISPR/CAS 9 LẦN ĐẦU ĐƯỢC 
NHÀ KHOA HỌC VIỆT ÁP DỤNG 
TẠO RA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG MỚI 
CÓ LƯỢNG ĐƯỜNG KHÓ TIÊU 
THẤP HƠN 25%.

Công nghệ chỉnh sửa gene 
CRISPR/Cas 9 hay còn gọi 
lại “chiếc kéo phân tử” cho 
phép các nhà khoa học lựa 

chọn gene tốt để phát triển. Từ 
năm 2019, PGS.TS Phạm Bích 
Ngọc và cộng sự tại Viện Công 
nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam bắt đầu tiếp cận và sử 
dụng chỉnh sửa gene trên cây 
đậu tương.

Với mục tiêu tạo đột biến 
các gene mã hóa cho enzyme 
Galactinol Synthase trong đậu 
tương để có thể giảm lượng 
đường khó tiêu. Nhóm nghiên 
cứu đã tìm cách đưa vi khuẩn 
vào trong tế bào chủ để “kéo 
phân tử” có thể nhận biết và 
tìm đến đúng đoạn gene cần 

Sau khi tạo đột biến, cây đậu tương được bảo quản và nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm.

cắt. Phương pháp này giúp hạn 
chế tổn thương tế bào, bản lặp 
của gene chuyển so với phương 
pháp cắt thông thường. Cây 
đậu tương mang đột biến tiếp 
tục được sàng lọc, đánh giá tác 
động đột biến, đặc điểm sinh 
trưởng, phát triển và khả năng 
giảm lượng đường khó tiêu.

Công nghệ chỉnh sửa gen 
CRISPR/Cas9 cho phép thay đổi 
ADN của sinh vật, là phương 
pháp hiệu quả và chính xác 
trong tạo đột biến phục vụ 
chọn tạo giống cây trồng. Hệ 
thống này giúp cắt chính xác 
các phân đoạn DNA tại vị trí 
nhất định trong hệ gene và 
tạo hiện tượng mất, chèn đoạn 
hoặc thay thế vào đó những 
trình tự ADN mới.Sau khi chọn 
được vị trí cần chỉnh sửa trong 
hệ gene của tế bào chủ, cấu 
trúc CRISPR/Cas9 được thiết kế 
và chuyển vào tế bào cắt sửa 
gene để tạo các dòng tế bào, 
cây đột biến.

Kết quả phân tích của Viện 
nghiên cứu di truyền thực vật và 

cây trồng Đức về hóa sinh, nhóm 
ghi nhận 4 dòng đậu tương đột 
biến có tổng hàm lượng đường 
khó tiêu thấp hơn so với hạt 
của cây không mang đột biến 
ít nhất 25%. Đột biến có lợi này 
được xác định có khả năng duy 
trì trong các thế hệ tiếp theo. 
Kết quả được công bố trên tạp 
chí Frontiers in Plant Science.

Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 
hơn 90% đậu tương chủ yếu 
phục vụ chế biến thức ăn chăn 
nuôi. Làm chủ công nghệ chỉnh 
sửa gene CRISPR/Cas9 và bước 
đầu áp dụng thành công trên 
đậu tương, nhóm nghiên cứu 
mong muốn đưa công nghệ để 
tạo ra những giống cây kháng 
bệnh cao và chống chịu điều 
kiện môi trường bất lợi. Ngoài 
hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR/
Cas9 trên thực vật, nhóm cũng 
đang nghiên cứu chỉnh sửa 
gene trên vi sinh vật ứng dụng 
trong nông nghiệp và y dược.

Nguồn: Vnexpress
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NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG, ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG 
MẶT NẠ TRIO RE BIO-CELLULOSE

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 
MẶT NẠ TRIO RE BIO-CELLULOSE DO ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU PHÁT 
TRIỂN. SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÁC CÔNG 
NGHỆ VẬT LIỆU MỚI GIÚP CUNG CẤP CÁC DƯỠNG CHẤT CẦN THIẾT, 
NUÔI DƯỠNG VÀ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU CHO DA, LÀM DỊU DA SAU 
TỔN THƯƠNG (MỤN, TRỊ LIỆU…) VÀ NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA, HỖ 
TRỢ TÁI TẠO DA SAU TỔN THƯƠNG.ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DOANH NGHIỆP ĐẶT HÀNG CÁC CHUYÊN GIA TẠI KHU CÔNG NGHỆ 
CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Trio Re Bio-cellulose có 
nhiều ưu điểm so với các 
sản phẩm khác trên thị 
trường. Nền (phôi) là vật 

liệu cao cấp ứng dụng công 
nghệ vật liệu mới - vật liệu sinh 
học Bacterial cellulose, với cấu 
trúc là các sợi nano cellulose 
đan xen thành mạng lưới, có độ 
đàn hồi tốt, tương thích với mọi 
làn da, mềm mại, có khả năng 
thấm giữ và cung cấp độ ẩm, 
dưỡng chất liên tục cho da.Việc 

ứng dụng công nghệ nano chế 
tạo dạng nano collagen giúp 
hoạt chất collagen dễ dàng 
thẩm thấu vào sâu bên trong da 
giúp tái tạo da và làm da săn 
chắc. Ngoài ra, Trio Re Bio-
cellulose ứng dụng các hợp chất 
thiên nhiên từ nguồn thực vật 
như tảo biển, dầu cám gạo, 
vitamin B5… giúp nâng cao 
hoạt tính các chiết xuất sinh 
học, không gây kích ứng và 
không gây ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm Trio Re Bio-

cellulose được đưa ra thị trường 

là sự đột phá trong nghiên cứu 

thảo dược hướng đến những 

giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng của các nhà nghiên cứu 

khoa học và giúp người tiêu 

dùng tiếp cận sản phẩm công 

nghệ cao.

Nguồn: 
 khoahocphothong.com.vn



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

BIẾN CHẤT THẢI KIM LOẠI 
THÀNH AEROGEL

NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE (NUS) DO 
PGS DƯƠNG MINH HẢI DẪN ĐẦU, ĐÃ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG KỸ 
THUẬT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG BIẾN CHẤT THẢI KIM LOẠI THÀNH 
AEROGEL ĐA NĂNGĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ CHU TRÌNH VẬT 
CHẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI (THE JOURNAL OF MATERIAL CYCLES 
AND WASTE MANAGEMENT).

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Vệ tinh NanoDragon đã hoàn thiện

Thông thường, các phương 
pháp tái chế chất thải kim 
loại tiêu tốn nhiều năng 
lượng, một số phương 

pháp tạo ra các chất phụ có hại 
cho môi trường, như khí 
amoniac và metan trong quá 
trình tái chế nhôm.Để giải quyết 
vấn đề này, các nhà nghiên cứu 
từ Đại học NUS đã nghiên cứu 
và đưa ra một kỹ thuật mới thân 
thiện với môi trườngđể chuyển 
chất thải nhôm và magiê thành 
các loại khí có giá trị cao, đa 
chức năng.

Đầu tiên, rác thải kim loại 
được nghiền thành bột và trộn 
với các chất liên kết hóa học. 
Hỗn hợp được làm nóng trong 
lò, đông lạnh và sau đó đông 
khô để tạo aerogel. Quá trình 
này có thể thay đổi một chút 
tùy thuộc vào chất thải kim 
loại có liên quan. Trung bình, 
mất khoảng một đến ba ngày 
để biến chất thải kim loại dạng 
bột thành aerogel, trong khi sử 
dụng các phương pháp sản xuất 
aerogel thông thường phải mất 
từ ba đến bảy ngày.

Với quy trìnhđơn giản, các 
aerogel dựa trên kim loại có thể 
được sản xuất với chi phí thấp 
hơn nhiều, chỉ bằng một nửa 
giá của aerogel silica bán trên 
thị trường. Ngoài ra, các aerogel 
làm từ kim loại này có độ ổn định 
nhiệt và cơ học cao, và chúng có 
thể được sử dụng làm vật liệu 
xây dựng trọng lượng nhẹ và 
phát triển tế bào cho mục đích 
y sinh.

Nguồn: Đại học Quốc gia 
Singapore
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

CÔNG THỨC BÊ TÔNG KHÔNG XI MĂNG
LIÊN KẾT CÁT SỬ DỤNG CỒN

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI ĐẠI HỌC TOKYO ĐÃ TÌM RA CÔNG THỨC BÊ 
TÔNG KHÔNG CHỨA XI MĂNG CÓ THỂ LIÊN KẾT TRỰC TIẾP CÁC HẠT CÁT 
VỚI NHAU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẢN ỨNG GIỮA RƯỢU VÀ CHẤT XÚC 
TÁC. NGHIÊN CỨU SẼ ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ SEISAN KENKYU.

Bê tông được tạo thành từ 
một vật liệu tổng hợp, 
thường là cát, sỏi và xi 
măng, hoạt động như 

keo để giữ tất cả lại với nhau. 
Xi măng porrtland là loại phổ 
biến nhất, nhưng quy trình sản 
xuất lại không thân thiện với 
môi trường - giữa nhiệt độ 
nung nóng cao và đá vôi thoát 
ra ngoài, khoảng 1 kg (2,2 lb) 
carbon dioxide được tạo ra 
cho mỗi kg xi măng. Chỉ xét 
đến lượng nguyên liệu được 
tạo ra hàng năm, sản xuất xi 
măng chiếm khoảng 8% lượng 
khí thải CO2 toàn cầu. Để giảm 
lượng khí thải, các nhà khoa 
học đang nghiên cứu các giải 
pháp thay thế xanh hơn, phổ 
biến nhất là thay thế xi măng 
cho các vật liệu phế thải như 
tro bay hoặc xỉ thép. Các nhà 
nghiên cứu đã phát triển một 

công thức mới giúp liên kết 
trực tiếp các hạt cát lại với 
nhau.Yuya Sakai, tác giả chính 
của nghiên cứu, cho biết, các 
nhà nghiên cứu có thể sản 
xuất tetraalkoxysilane từ cát 
thông qua phản ứng với rượu 
và chất xúc tác bằng cách loại 
bỏ nước, là sản phẩm phụ của 
phản ứng. từ cát đến 
tetraalkoxysilan, để liên kết 
các hạt cát với nhau.

Nhóm nghiên cứu đã thử 
nghiệm với hỗn hợp cát 
silica, etanol, kali hydroxit và 
2,2-dimethoxypropan, được 
nung nóng trong một bình 
đồng. Họ đã chạy hàng chục 
biến thể khác nhau về thiết 
lập, thay đổi khối lượng và tỷ lệ 
của các thành phần, nhiệt độ 
mà nó được nung và trong thời 
gian bao lâu - 24, 36, 48 hoặc 
72 giờ.

Cát liên kết với nhau ở các 
mức độ khác nhau tùy thuộc 
vào sự thay đổi, với một số thử 
nghiệm cho ra vật liệu bê tông 
ổn định và tương đối chắc chắn. 
Điều đó nói rằng, cường độ nén 
của nó chưa phù hợp với những 
gì bạn mong đợi về bê tông 
truyền thống. Nhóm nghiên cứu 
cho đến nay chỉ thử nghiệm nó 
bằng cách bóp nó giữa các ngón 
tay - các thí nghiệm trong tương 
lai sẽ sử dụng các thử nghiệm 
mạnh hơn và tìm phương pháp 
tiềm năng làm cho liên kết 
mạnh hơn.

Với những ưu điểm khác 
của phương pháp mới, các nhà 
nghiên cứu cho rằng loại bê 
tông mới có thể bền hơn các 
loại bê tông thông thường và ít 
bị tác động bởi hóa chất, nhiệt 
độ và độ ẩm.

Nguồn: University of Tokyo
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BẪY NANO CÓ THỂ TIÊU DIỆT 
 NHIỀU BIẾN CHỦNG NCOV

Những bẫy nano thu hút virus 
bằng cách mô phỏng tế bào 
mục tiêu mà virus lây nhiễm. 
Khi virus liên kết với bẫy 

nano sẽ bị cô lập virus khỏi những 
tế bào khác và biến chúng thành 
mục tiêu tiêu diệt của hệ miễn 
dịch.

Về lý thuyết, bẫy nano có thể sử 
dụng cho nhiều biến chủng virus, 
dẫn tới biện pháp mới để ức chế 
virus tiến hóa. Dù phương pháp 
điều trị này vẫn còn ở giai đoạn thử 
nghiệm ban đầu, nhóm nghiên 
cứu cho biết bẫy nano có thể được 
dùng dưới dạng dung dịch xịt mũi 
để điều trị Covid-19 .Họ công bố 
kết quả nghiên cứu hôm 19/4 trên 
tạp chí Matter.

Để thiết kế bẫy nano, nhóm 
nghiên cứu đứng đầu là học giả 
Min Chen và nghiên cứu sinh Jill 
Rosenberg xem xét cơ chế nCoV 
liên kết với tế bào, đó là sử dụng 
protein hình gai trên bề mặt của 
nó với protein thụ thể ACE2 ở tế 
bào người. Nhằm tạo ra bẫy liên 

kết với virus theo cách tương tự, 
họ thiết kế hạt nano với mật độ 
cao protein ACE2 ở bên ngoài. 
Tương tự, họ cũng thiết kế những 
hạt nano khác có kháng thể vô 
hiệu hóa virus trên bề mặt.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra độ 
an toàn của hệ thống trên mô hình 
ở chuột và không phát hiện độc 
tính. Sau đó, họ thử nghiệm bẫy 
nano với giả virus, mô hình yếu 
hơn của virus và không nhân lên 
trong tế bào phổi của con người 
trên đĩa nuôi cấy mô.Các nhà 
nghiên cứu nhận thấy bẫy nano 
chặn hoàn toàn đường xâm nhập 
vào tế bào của virus.

Sau khi giả virus tự liên kết với 
hạt nano, diễn ra khoảng 10 phút 
sau khi tiêm trong thử nghiệm, 
hạt nano sử dụng một phân tử 
báo hiệu cho đại thực bào tới nuốt 
chửng và phá hủy bẫy nano. Đại 
thực bào sẽ ăn hạt nano bên trong 
cơ thể, nhưng phân tử ở bẫy nao 
sẽ đẩy nhanh quá trình. Hạt nano 
bị tiêu diệt trong vòng 48 giờ.

Các nhà nghiên cứu cũng thử 
nghiệm hạt nano với giả virus ở 
hệ thống truyền dịch phổi ngoài 
cơ thể sống (cặp lá phổi hiến tặng 
được nuôi sống bằng máy thở), và 
phát hiện chúng ngăn chặn hoàn 
toàn lây nhiễm trong phổi. Họ 
cũng cộng tác với nhóm nghiên 
cứu ở Phòng thí nghiệm quốc gia 
Argonne để kiểm tra bẫy nano với 
virus sống thay vì giả virus ở hệ 
thống trong ống nghiệm.Kết quả 
là bẫy nano ức chế virus hiệu quả 
gấp 10 lần so với kháng thể. Tiếp 
theo, các nhà nghiên cứu hy vọng 
có thể thử nghiệm hệ thống kỹ 
hơn, bao gồm ứng dụng với nhiều 
biến chủng.

Bẫy nano có thể lưu trữ trong 
tủ đông lạnh tiêu chuẩn và dùng 
dưới dạng xịt mũi để đưa trực tiếp 
vào hệ hô hấp, giúp đạt hiệu quả 
tốt nhất.Nhóm nghiên cứu cho 
biết bẫy nano cũng có thể đóng 
vai trò như một loại vaccine.

Nguồn: Vnexpress

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU Ở ĐẠI HỌC CHICAGO SỬ 
DỤNG HẠT NANO ĐỂ BẮT NCOV BÊN TRONG CƠ THỂ, 
 SỬ DỤNG DƯỚI DẠNG XỊT MŨI.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN  

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN 
CHIỀU NGÀY 07/5/2021, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÃ TIẾN 
HÀNH LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
QUY TRÌNH BÀO CHẾ DUNG DỊCH XỊT HỌNG HYALURONIC ACID 
TRONG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT VÙNG HỌNG GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI YERSIN

Đây là sản phẩm đạt được 
từ kết quả nghiên cứu đề 
tài “Nghiên cứu tác dụng 
và bào chế dung dịch xịt 

họng Hyaluronic Acid trong 
dự phòng và điều trị viêm loét 
vùng miệng họng trong phòng 
thí nghiệm” do TS.BS Phạm 
Huy Tần làm chủ nhiệm, 
Trường Đại học Y Hà Nội chủ 
trì xét duyệt đề cương và 
nghiệm thu đề tài.

Ý tưởng đề tài được nghiên 
cứu từ cuối năm 2019 khi 
dịch bệnh COID-19 xuất hiện.
Cùng với sự hỗ trợ về máy 
móc, trang thiết bị, tư vấn 
qui trình bào chế của Công 
ty cổ phần Phát triển Thương 
mại Yersin, nhóm nghiên cứu 
đã thành công trong việc bào 
chế dung dịch xịt họng miệng 
ứng dụng đặc tính y học của 
Acid Hyaluronic.

Sau khi hai bên đã thỏa 
thuận và thống nhất, Hợp đồng 
chuyển giao kết quả nghiên cứu 
dung dịch xịt họng Hyaluronic 
Acid trong dự phòng và điều 
trị viêm loét vùng họng miệng 
giữa Trường Đại học Y Hà Nội 
và Công ty cổ phần Phát triển 
Thương mại Yersin đã được hai 
bên ký kết.

Nguồn: Trường Đại học y  
Hà Nội
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CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỐI HỢP VỚI SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI 
THẢO VỚI CHỦ ĐỀ “THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, LIÊN KẾT ỨNG 
DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI MIỀN NAM” TẠI THÀNH PHỐ 
CẦN THƠ.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU,  
LIÊN KẾT ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO  
CÔNG NGHỆ TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Hội thảo tập trung vào các 
nội dung: Tổng hợp, 
đánh giá kết quả tình 
hình hoạt động của các 

Trung tâm tâm có chức năng 
ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ thuộc Sở KH&CN các 
tỉnh, thành phố khu vực phía 
Nam; phố biển một số văn bản, 
chính sách mới ban hành đầu 
năm 2021 có tác động đến 
hoạt động của các Trung tâm; 
trao đổi, thảo luận những cơ 
hội, thách thức và định hướng 
hoạt động của các Trung tâm 
giai đoạn 2021-2025; ngoài ra, 
trong Hội thảo cũng giới thiệu 
một số công nghệ mới có khả 
năng liên kết để phát triển 
theo chuỗi giá trị; cuối cùng là 
Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia 

tư vấn hoạt động ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ cho 
các Trung tâm Vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu tham dự đã thảo 
luận về giải pháp thúc đẩy liên 
kết ứng dụng, chuyển giao và 
đổi mới công nghệ trong tình 
hình hiện nay, chia sẻ những 
kinh nghiệm về mô hình thành 
công trong việc liên kết xây 
dựng và thực hiện các nhiệm 
vụ nhằm thúc đẩy hoạt động 
ứng dụng, đổi mới công nghệ, 
giới thiệu một số công nghệ 
có tiềm năng ứng dụng cao tại 
khu vực như: công nghệ xử lý 
nước MET; công nghệ CheckVN 
trong lĩnh vực truy xuất nguồn 
gốc; công nghệ Plasma xử lý, 

bảo quản nông, thủy, hải sản và 
thực phẩm,….

Ông Phạm Thế Dũng Phó 
cục trưởng Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệđề nghị các 
Trung tâm khu vực phía Nam 
cần nghiên cứu các văn bản, 
chính sách mới ban hành năm 
2021 làm căn cứ để triển khai các 
nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm 
vụ nghiên cứu và các nhiệm vụ 
khác trong giai đoạn 2021-2025; 
một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong giai đoạn này là các 
Trung tâm chủ động liên kết 
với tổ chức khoa học và công 
nghệ, doanh nghiệp để hình 
thành các nhiệm vụ nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ phục 
vụ việc sản xuất, phát triển các 
sản phẩm theo nhu cầu của thị 
trường, các sản phẩm chủ lực có 
thế mạnh của địa phương; Để 
đưa các sản phẩm ra thị trường 
thành công, các Trung tâm cần 
nhanh chóng làm chủ các công 
nghệ sản xuất có liên quan, đẩy 
mạnh hoạt động chuyển giao 
công nghệ tại địa phương. Đối 
với các Trung tâm đã sáp nhập 
cần ổn định tổ chức để triển khai 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Nguồn: Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ
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VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CP 
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU (ACIT) CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG 
LƯỢNG. NGOÀI RA, PHÁT HUY VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM ĐỂ PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY Á CHÂU ĐỂ NGHIÊN CỨU, GÓP 
PHẦN PHÁT TRIỂN, XÂY DỰNG MỘT NỀN TẢNG (PLATFORM) ĐẠT CÁC 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP LINH HOẠT, THÔNG 
MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN.

KÝ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Đây là cơ sở quan trọng cho 
sự hợp tác bền vững, lâu 
dài giữa Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam và Công ty CP Kỹ thuật 
Công nghiệp Á Châu, phù hợp 
với xu thế phát triển trong giai 
đoạn mới, góp phần tích cực 
vào thúc đẩy sự tăng trưởng 
mạnh mẽ của đôi bên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, 
TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam cho 

rằng, thế giới càng ngày càng 
phát triển, nhu cầu về năng 
lượng tăng, nguồn cung năng 
lượng truyền thống ngày càng 
hiếm, ô nhiễm môi trường 
ngày một gia tăng.Trước nhu 
cầu của thực tiễn, các ngành 
công nghiệp phải đáp ứng đa 
dạng hóa khả năng tích trữ 
năng lượng, thu nhỏ về thế 
tích và khối lượng, tìm kiếm 
nguồn năng lượng mới, năng 
lượng sạch, giảm ô nhiễm 
môi trường, hệ thống quản lý 

năng lượng thông minh… Để 
có được điều này, khoa học và 
công nghệ phải tham gia cùng 
ngành năng lượng nói chung, 
điện nói riêng.

Công ty CP Kỹ thuật Công 
nghiệp Á Châu được thành lập từ 
năm 2006. Trải qua 15 năm thành 
lập và phát triển, hiện công ty đã 
trở thành một trong những đơn vị 
hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh thiết bị điện.

Nguồn: Báo Nhân dân
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01

02

03

Công nghệ chào bán

1.MÁY GỌT VỎ VÀ CẮT MIẾNG MÁ XOÀI MALVER
Máy phù hợp để gọt vỏ và cắt miếng xoài chín, đối với miếng xoài đã cắt làm đôi và bỏ hạt. Người 

vận hành dùng tay đặt những miếng xoài đã cắt đôi vào băng tải cấp nguyên liệu hoạt động liên tục. 
Bên trong máy có một bánh răng truyền động đặc biệt để chuyển sản phẩm đến bộ phận gọt vỏ. Tại 
đó, sản phẩm được đẩy tới các lưỡi gọt và lưỡi cắt. Máy rất linh hoạt và được thiết kế để có thể gọt và 
cắt các loại quả với kích cỡ khác nhau nhưng vẫn đảm bảo việc gọt vỏ đồng đều. Vỏ được thải ra phía 
trước của máy còn xoài đã gọt vỏ và cắt miếng được đưa đến thùng chứa thành phẩm.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất lắp đặt: 0.75KW

- Công suất: 48 – 50 Miếng/ 
 1 phút

Ưu điểm CN/TB:

- Có khả năng gọt vỏ xoài chín.

- Hoạt động liên tục.

- Gọt vỏ xoài với độ dày vỏ 
đồng đều.

- Có thể tích hợp chức năng 
gọt vỏ với chức năng loại bỏ hạt.

- Dễ dàng sử dụng, lau rửa và 
bảo dưỡng.

- Thiết kế đơn giản.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Turatti Pacific

Địa chỉ : Số 25, ngõ 26 phố 
Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0904821116

Email: thanh.nguyen@turatti.com

01
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2. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GĂNG TAY Y TẾ

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế và nitrile là sản phẩm do đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của 
MEKONG thiết kế và chế tạo, có nhiều tính năng ưu việt hơn so với các dây chuyền nhập khẩu từ nước 
ngoài Malaysia và Đài Loan

Toàn bộ khung sườn của dây chuyền được thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ kỹ sư lành nghề, thép 
sử dụng chế tạo khung sườn là loại thép hộp vuông U, I, V chuyên dụng có độ bền, cứng cao chuyên 
dùng trong lĩnh vực chế tạo máy móc dây chuyền. khung sườn được chế tạo với độ chính xác cao, 
vững trãi không rung lắc trong quá trình vận hành máy, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy 
của mủ cao su trong quá trình nhúng găng tay.

Hệ thống dẫn hướng xích thế V5, được bao che cẩn thận đảm bảo không có bụi bẩn trong quá trình 
vận hành và nhúng m

Hệ thống gá khôn được làm bằng thép mạ kẻm hoặc inox, đảm bảo độ bền chắc và không có bụi 
bẩn tron quá trình vận hành

Quản lý gia công chế tạo bằng hệ thống  PDM (Quản lý dữ liệu- thông tin sản phẩm)

Thao tác vận hành, kiểm tra dễ dàng.

Các thông số của từng khâu, từng cụm được hiển thị về điều khiển trung tâm.Tự động điều khiển 
tất cả các công đoạn cấp liệu, nhiệt độ các bồn công nghệ, nhiệt độ các module sấy.

Đơn vị chào bán: 

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Mê Kông

Địa chỉ : E3, Biệt thự Thanh Uy, Đường 18, Kha Vạn Cân,.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại : 840822404445

Fax : +840837262687

Email : sales@mktech.com.vn

Website : mktech.com.vn
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3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SBR

- Lượng nước thải phát sinh từ 
các nhà xưởng trong khu công 
nghiệp được dẫn về các hố thu của 
trạm xử lý nước thải theo mạng lưới 
thoát nước. Sau đó, lượng nước thải 
này sẽ được bơm lên các bể điều 
hòa.

- Ở bể điều hòa, hệ thống phân 
phối khí sẽ hòa trộn đồng đều nước 
thải trên toàn diện tích bể, ngăn 
ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh 
ra mùi khó chịu, đồng thời có chức 
năng điều hòa lưu lượng và nồng 
độ nước thải đầu vào. Nước thải 
từ bể điều hòa được bơm sang bể 
phản ứng. 

- Phần bùn trong hỗn hợp nước 
thải được bơm qua bể chứa bùn, 
phần nước sau khi tách bùn sẽ chảy về bể trung gian, sau đó được bơm vào bể SBR. Tại đây, vi sinh vật 
được cung cấp oxy sẽ sử dụng chất hữu cơ cho quá trình tăng trưởng. SBR là bể kết hợp giữa bể hiếu 
khí và bể lắng nên không cần hoàn lưu bùn.

- Nước trong thu được sau xử lý ở bể SBR được bơm sang qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát 
thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những 
chất khó hoặc không phân giải sinh học. 

- Bùn ở bể chứa bùn được được bơm qua máy ép bùn băng tải để loại bỏ nước, giảm khối tích bùn. 
Bùn khô được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý định kỳ. Tại bể chứa bùn, không khí được cấp 
vào bể để tránh mùi hôi sinh ra do sự phân hủy sinh học các chất hữu cơ.

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

Người đại diện : Nguyễn Diệu Linh
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4. QUY TRÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO

Là cây thuộc họ bầu bí, có lớp vỏ cứng màu lục hoặc vàng với những đường gân trắng đan nhau 
như lớp lưới rất độc đáo. Quả dưa lưới có trọng lượng trung bình từ 1,3 – 3,5kg (tùy giống). Từ trồng 
đến thu hoạch đối với giống chịu nhiệt 65-70 ngày. Phân nhánh nhiều tại mỗi nách lá.Trên thân mang 
nhiều hoa đực và hoa cái, màu vàng.Rễ chùm phát triển khá mạnh, thích thoáng và không ưa ngập 
úng. Là cây ưa sáng và chịu được nhiệt trong nhà lưới.

ƯU ĐIỂM CN/TB

Kỹ thuật áp dụng nhà màng, hệ thống tưới 
nhỏ giọt, hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng 
và bộ châm phân, cho sản phẩm có hàm lượng 
đường cao

Hướng dẫn quy trình chi tiết, từ giai đoạn ươm 
cây đến thu hoạch

Đơn vị chào bán:

Công ty Cổ Phần Công nghệ tưới Khang Thịnh

 Địa chỉ : 85 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,  
TP. HCM

Điện thoại : 08 38445850

Fax : 08 38476877

Email : khangthinh@irritech.vn

Người đại diện : Vũ Kiên Trung

5. HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT NETAFIM
Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ ra chậm với 

lưu lượng không đổi nhờ các cơ chế đều tiết áp lực nước của các đầu nhỏ giọt gắn chìm trong ống dẫn 
hay lắp bên ngoài ống. Kỹ thuật này giúp tiết kiệm nước, phân bón, cung cấp đều đặn lượng nước tưới 
cần thiết, tránh hiện tượng tập trung muối trong đất, ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại và sâu bệnh 
quanh gốc cây.

Cấu tạo của đầu nhỏ giọt bù áp Dripnet PC gắm chìm trong ống nhựa LDPE:

- Lưu lượng: 1,0L/h, 1,6L/h

- Khoảng cách đầu nhỏ giọt gắn chìm bên trong ống: 0,4M, 0,5m

- Tự bù áp lực trong khoảng biến thiên 5m-25m

- Có cơ chế tự làm sạch đầu nhỏ giọt
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- Sử dụng ống nhỏ giọt chạy dọc theo hàng cây

Đầu nhỏ giọt bù áp lắp ngoài ống PCJ:

- Lưu lượng: nhiều loại từ 2l/h-30l/h

- Lưu lượng sử dụng cho hồ tiêu; 20L/h

- Tự bù áp lực trong khoảng biến thiên 5m-35m

- Có cơ chế tự làm sạch đầu nhỏ giọt

- Kết nối dễ dàng với ống nhỏ giọt Microdrip cuộn vòng quanh gốc cây

Ống nhỏ giọt Micro drip 8mm: 

- Sử dụng nối từ đầu bù áp PCJ cuộn vòng quanh gốc cho cây công nghiệp, cây ăn quả, khoảng 
cách lỗ nhỏ giọt 20cm, lưu lượng đầu nhỏ giọt 2l/h

Thiết bị châm phân bón

Thiết bị lọc nước tưới 

Ưu điểm CN/TB:

- Tưới nhỏ giọt đáp ứng được các loại đất và địa hình khác nhau, cung cấp được ượng nước và phân 
bón chính xác và đồng đều trên địa hình đồi dốc, trên diện tích lớn thông qua ống nhỏ giọt bù áp.

- Tưới nhỏ giọt giúp tối ưu hóa quá trình tưới và bón phân, đáp ứng được nhu cầu phân bón của cây 
trồng không phụ thuộc vào thời tiết.

- Tưới nhỏ giọt không làm nén đất vì vậy vùng rễ cây tiêu luôn được tơi xốp giúp tăng khả năng hô 
hấp của bộ rễ.

- Tưới nhỏ giọt giúp tăng năng suất cây trồng nhờ tạo điều kiện thích hợp cho sự sinh trưởng và 
phát triển của vùng rễ. 

- Sử dụng phân bón hiệu quả , tiết kiệm nước, nhiên liệu và phân bón.

- Tới nhỏ giọt giúp giảm chi phí 
nhân công trên vườn.

Đơn vị chào bán:

Công ty Cổ Phần Công nghệ tưới 
Khang Thịnh

Địa chỉ : 85 Đào Duy Anh, P. 9, Q. 
Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại : 08 38445850

Fax : 08 38476877

Email : khangthinh@irritech.vn

Người đại diện : Vũ Kiên Trung
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

6. HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC  
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN E-AQUA

Đây là hệ thống giám sát, cảnh báo 
chất lượng nước tự động cho ngành thủy 
sản, nhằm giúp cho người nuôi nắm bắt 
được các thông số môi trường nuôi vào 
bất kỳ thời điểm nào trong ngày thông 
qua các thiết bị di động thông minh một 
cách nhanh chóng và kịp thời mà không 
cần phải có mặt tại khu vực nuôi trồng.

Hệ thống e-Aqua là một tổ hợp hệ 
thống hoàn chỉnh, thiết kế gọn nhẹ, dễ 
vận chuyển và lắp đặt.Một hệ thống có 
thể đo cùng lúc cho 4 ao nuôi bố trí tương 
đối gần nhau.Về vận hành, lập trình của 
hệ thống được tính toán kỹ lưu lượng 
nước, tiết diện ống cũng như về tốc độ 
bơm, sao cho sự chênh lệch số liệu đo được 
với thực tế là thấp nhất.

Hệ thống e-Aqua bao gồm Hệ thống điều khiển đo (Bộ điều khiển – PLC; thiết bị lưu điện – UPS; 
nút khẩn cấp, đèn báo, còi; các cảm biến; máy bơm, các val điện từ); Giao diện giám sát và điều khiển; 
Phần mềm thu thập, thống kê số liệu. Khi có lỗi, trục trặc thiết bị hoặc mất điện hệ thống sẽ cảnh báo 
bằng cách hú còi và báo trên giao diện thiết bị di động cho người dùng.

Hiện, hệ thống đã được các doanh nghiệp, cơ sở tôm giống, tôm thịt tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An 
Giang, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thành công.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tôm phát triển nhanh, hệ số sử dụng thức ăn – FCR thấp;

Chi phí sử dụng thuốc trong vụ nuôi thấp (là một trong những yếu tố quyết định đến lợi nhuận).

Giảm chi phí điện năng từ 5-7,5 triệu đồng/vụ/ao 4000 m2;

Sản lượng tôm tăng từ 8,8 – 10,3%.

ƯU ĐIỂM CN/TB
Giám sát tối đa 8 điểm cần đo: cho 4 ao nuôi thủy sản

Liên tục, suốt 24/24 giờ, bất kể ngày – đêm, nắng – mưa

Không cần giám sát người giám sát vì đã tự động hóa

 Có thể lưu trữ dữ liệu để phân tích

Kết quả đo có thể dùng để điều khiển các thiết bị điều chỉnh chất lượng nước.

Cảnh báo khi cúp điện

Đơn vị chào bán: 
Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Cenintec

Địa chỉ : 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02838429329

Fax : 02838112750

Email : dinhcan006@gmail.com

Website : cenintec.com

Người đại diện : Nguyễn Minh Hà
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7.  CÔNG NGHỆ TIỆT TRÙNG BẰNG NHIỆT ĐỘ  
VÀ ÁP SUẤT CAO ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN 

THỰC PHẨM
Retort là phương pháp chế biến sử dụng nhiệt và áp suất để khử trùng thực phẩm. Đây là một trong 

những phương pháp chế biến thực phẩm cần nấu chín bằng nhiệt được sử dụng phổ biến nhất và 
được các nhà sản xuất thực phẩm trên khắp thế giới ưa chuộng.

 Quá trình Retort tiêu diệt được tất cả vi sinh vật, vô hiệu hóa bất kỳ hành động enzyme nào và đảm 
bảo tính ổn định của sản phẩm. Thời gian chế biến giảm đảm bảo rằng bất kỳ thực phẩm nào được 
đóng gói trong bao bì retort đều giữ được giá trị dinh dưỡng, hương vị, mùi thơm và hương vị tối đa 
tại thời điểm tiêu thụ. Các sản phẩm được chế biến trong bao bì retort được tìm thấy tươi hơn và có 
các thuộc tính kết cấu và hương vị tốt hơn như độ dai, độ cứng và độ cứng so với các sản phẩm đóng 
hộp thông thường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thực phẩm hoặc đồ uống được nấu chín hoặc nấu chín một phần.

- Thực phẩm hoặc đồ uống được đóng gói và hàn nhiệt trong túi và khay chịu nhiệt

- Các túi hoặc khay kín được đặt trong máy móc chế biến thực phẩm và đun nóng dưới áp suất bằng 
hơi nước hoặc nước nóng ở nhiệt độ lên tới 121oC hoặc 125oC trong 30 - 120 phút.

ƯU ĐIỂM CN/TB

Lợi ích của công nghệ tiệt trùng thực phẩm

- Không cần thêm chất bảo quản.

- Không cần bảo quản trong tủ lạnh.

- Hương vị và mùi thơm của thực phẩm đóng gói vẫn còn nguyên đến 18 tháng.

- Dễ cầm, dễ mở, dễ hâm nóng lại.

- Diện tích bề mặt lớn để xây dựng thương hiệu.

- Lượng vật liệu đóng gói nhỏ nhất cần thiết để đóng gói cùng một khối lượng sản phẩm.

- Giảm trọng lượng, không gian lưu trữ và chi phí hậu cần. 

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ Saya Pack

Địa chỉ : Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 094 500 1952

Email : thanhtrang.sayapack@gmail.com

Website : saya.com.vn

Người đại diện : Trần Thanh Trang
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8.MÁY ĐÓNG GÓI KHẨU TRANG Y TẾ
Công dụng: dùng trong sản xuất các 

loại khẩu trang y tế đóng gói khẩu trang

Quy trình: Vải không dệt  -> gấp -> lồng 
quai -> dán quai -> thành phẩm

Tính năng:

Máy hoàn toàn tự động với năng suất 
cao, máy sử dụng công nghệ hàn siêu âm, 
mối ghép đẹp bền chắc

Toàn bộ máy được điều khiển bằng PLC 
và vật liệu chế tạo toàn bộ là thép không 
gỉ 304, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh 
an toàn thực phẩm

Máy có kết cấu đơn giản thân thiện với người dùng dễ vận hành bảo trì

Toàn bộ máy được chế tạo tại Việt nam, giá thành thấp so với các máy nhập ngoại

Thông số kỹ thuật:

Năng suất: 120 - 150 khẩu trang/phút

Công suất: 5 kw/hour

Điện nguồn: 220 V, 50 Hz

Kích thước máy: 4000 x 1500 x 1500 mm

Trọng lượng: 1000 kg

Đơn vị chào bán: 

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Mê Kông

Địa chỉ : E3, Biệt thự Thanh Uy, Đường 18, Kha Vạn Cân,.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại : 840822404445

Fax : +840837262687

Email : sales@mktech.com.vn

Website : mktech.com.vn

9. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN ĐỐT SINH HỌC
Áp dụng: dây chuyền sản xuất viên đốt sinh học dùng cho lò hơi, lò đốt, nguyên liệu từ gỗ vụ, mùn 

cưa, vỏ trấu ...

Tính năng:

Dây chuyền hoàn toàn tự động từ khâu nguyên liệu đến khâu ép viên và đóng gói

Thích hợp dùng cho các loại như vỏ trấu, mùn cưa, gỗ vụn ,,,
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Đã được chuyển giao cho nhiều nước trên thế giới Denmark, Hungary, Bulgaria, Korea, India, 
Vietnam, Argentina ….

Dây chuyền có kết cấu bền vững dễ lắp đặt bảo trì, sửa chữa

Thông số kỹ thuật:

Năng suất: 1- 2 tấn/giờ

Công suất: 100 kw

Điện nguồn: 380 V, 3 phase

Kích thước: 20000 x 6000 x 5000mm

Trọng lượng: 20 tấn

Đơn vị chào bán: 

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển 
Công Nghệ Mê Kông

Địa chỉ : E3, Biệt thự Thanh Uy, Đường 
18, Kha Vạn Cân,.Hiệp Bình Chánh, Thủ 
Đức, TPHCM

Điện thoại : 840822404445

Fax : +840837262687

Email : sales@mktech.com.vn

Website : mktech.com.vn

1.TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MIẾN
Yêu cầu kỹ thuật

Khách hàng dự định đầu tư dây chuyền sản xuất miến công suất 500kg/ngày, 
lắp đặt tại huyện tỉnh An Giang.

Hiện tại thị trường miến chủ yếu do các cơ sở sản xuất thủ công 
và bán thủ công cung cấp. Để nâng cao năng suất, giảm chi phí 
nhân công từ đó giảm giá thành sản phẩm, khách hàng yêu cầu dây 
chuyền sản xuất miến tươi hoàn toàn tự động và khép kín gồm các 
khâu: nguyên liệu bột + nguyên liệu phụ trợ thêm nước trộn trộn 
hỗn hợp dịch thể phân chia dịch thể tự làm chín kéo sợi lão hóa liên 
tục băng tải đưa cắt đoạn thông minh làm nguội từ từ rửa miến công 
nhân tính số lượng cho vào khuôn sấy khô đa tầng liên tục đóng gói 
hàng thành phẩm.

01

02

03 Công nghệ tìm mua02
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Công nghệ tìm mua

Hình thức hợp tác

Chuyển giao trọn gói dây chuyền và kỹ thuật sản xuất miến tự động khép kín.

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

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-028-38221635    Fax: 84-028-38291957    Email: info@techport.vn

2. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA 
PHÂN HỦY SINH HỌC

Yêu cầu kỹ thuật

Khách hàng là doanh nghiệp hiện 
đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 
bao bì có nhu cầu tìm kiếm đơn vị tư vấn 
và cung ứng nguyên liệu hạt nhựa sinh 
học và công nghệ sản xuất nhựa phân 
hủy sinh học với các yêu cầu sau:

- Tư vấn công nghệ sản xuất bao bì 
nhựa phân hủy sinh học;

- Tư vấn các vấn đề liên quan: mực in, 
cắt ép đáy túi…

- Sản phẩm hạt nhựa nguyên liệu 
được kiểm nghiệm bởi Vinacontrol và 
được chứng nhận đảm bảo các chỉ tiêu 
về vệ sinh an toàn khi tiếp xúc với thực 
phẩm

- Sản phẩm hạt nhựa phân hủy sinh học và bao bì phải đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu, và Mỹ;

Hình thức hợp tác

- Tư vấn, chuyển giao hạt nhựa nguyên liệu sinh học để thổi màng trên cở sở máy móc, thiết bị  
hiện có;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất hạt nhựa sinh học.

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

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN

Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-028-38221635    Fax: 84-028-38291957    Email: info@techport.vn
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3. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ SẢN XUẤT  
BỘT CHUỐI, BỘT BÍ ĐỎ

Công ty Sao Á Châu chúng tôi đang tìm kiếm công 
nghệ, thiết bị sản xuất bột chuối, bột bí đỏ. Đề nghị 
quý công ty báo giá cho chúng tôi theo số điện thoại 
sau:

Người tìm mua: 

Đinh Hoàng

Điện thoại: 0972167038 

4. TÌM KIẾM RHODUNA ® KIM CƯƠNG -  
SẢN PHẨM DÙNG ĐỂ XI RHODIUM SÁNG TRẮNG
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm sản phẩm RHODUNA ® Kim cươngdùng để xi rhodium sáng trắng. 

Đề nghị quý công ty báo giá cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Người tìm mua: 

Phạm Trung Hiếu

Địa chỉ: Tầng 7 - Trung tâm KS&KTNB, Tòa nhà DOJI số 5 Lê Duẩn, Hà Nội

SĐT:  0988.868.517 - 6801 |  Email: hieu.pt@doji.vn     

5. TÌM KIẾM MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN
Công ty Casablanca Việt 

Nam đang tìm kiếm Máy ép 
bùn khung bản.Đề nghị quý 
công ty cung cấp thông số kĩ 
thuật và báo giá cho chúng tôi 
theo địa chỉ sau:

Người tìm mua: 

Công ty Casablanca Việt 
Nam

Địa chỉ: Khu B, tòa nhà Sông 
Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 966368796 
(Ms Kim)
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6. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ CHỐNG VIRUS  
CHO BAO BÌ THỰC PHẨM

Một công ty tại Singapore đang tìm kiếm công nghệ chống virus cho bao bì thực phẩm với các yêu 
cầu như sau:

- An toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
- An toàn cho người và động vật;

- Tiêu diệt virus hoặc các mầm bệnh khác khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn (hoặc 
phương pháp tác động khác);

- Không tác động tiêu cực đến khả năng tái chế hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường;

- Giá cả phù hợp; 

Hình thức hợp tác:

- Hợp tác R&D;

- Li xăng;

- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối);

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

                                      



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

30 

  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


