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TIN TỨC & SỰ KIỆN

T rong những năm qua, 
Khoa học và công nghệ 
và đổi mới sáng tạo đã có 
những đóng góp quan 

trọng ở tất cả các ngành, lĩnh 
vực, các địa phương trong cả 
nước, tỉ trọng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm công nghệ cao trong 
tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 
tăng từ 19% năm 2010 lên 
khoảng 50% năm 2020.

Những đóng góp về Khoa học 
và công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong phát triển kinh tế-xã 
hội ở nước ta đã được các tổ chức 
quốc tế ghi nhận. Trong bảng 
xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu (GII) năm 2020, Việt 
Nam xếp hạng 42/131 quốc gia/
nền kinh tế. Việt Nam tiếp tục giữ 
vị trí đầu trong nhóm 29 quốc 
gia có thu nhập trung bình thấp 
được xếp hạng GII năm 2020; 
trong 10 nước khu vực Đông 
Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3, sau 
Singapore và Malaysia.

Với tư duy nhạy bén, những 
năm qua, Đảng, Chính phủ đã 
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các 
ngành đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển Khoa học và công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu nắm bắt, nâng cao năng lực 
tiếp cận và chủ động tham gia 
cuộc CMCN 4.0.

Đặc biệt ngày 27/9/2019, 
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 52 về một số chủ 
trương, chính sách chủ động 

Thủ tướng tham quan Triển lãm KHCN và đổi mới sáng tạo ngày 30/11/2019. Ảnh: VGP
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tham gia cuộc CMCN 4.0. Tuy 
nhiên, từ chủ trương, chính 
sách và thực tế đời sống thường 
còn một khoảng cách khá lớn. 
Để Nghị quyết của Đảng đi vào 
cuộc sống, để Khoa học và công 
nghệ và đổi mới sáng tạo thực 
sự là đột phá chiến lược trong 
hoạt động thực tiễn, đổi mới 
sáng tạo phải được triển khai 
toàn diện trên các lĩnh vực với 
nhiều giải pháp đồng bộ, có 
trọng tâm, trọng điểm, với lộ 
trình, bước đi được tính toán 
kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp 
với điều kiện thực tế đất nước; 
tránh nôn nóng, duy ý chí dẫn 
đến phiêu lưu, mạo hiểm, hoặc 
bàng quan, do dự, ngại khó, 
ngại khổ, chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ 
phát triển.

Thời gian tới, Việt Nam cần 
ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo trong phát triển công nghệ 
số, thực hiện chuyển đổi số trên 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản 
trị…, từng bước hình thành 
kinh tế số, xã hội số, chính phủ 
số, tạo ra những giá trị mới và 
sức mạnh tổng hợp mới 
của đất nước.

Triển khai Nghị quyết 
của Đảng, Bộ KH&CN 
cụ thể hóa ngay vào 
chương trình công tác 
của Bộ thực hiện Nghị 
quyết 01/NQ-CP và 
Nghị quyết 02/NQ-CP 
của Chính phủ. Đặc biệt 
năm 2021 là năm đầu 
tiên thực hiện Chiến 
lược phát triển kinh tế 
- xã hội giai đoạn 2021-
2030 và Kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội giai 
đoạn 2021-2025. Việc 
thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ của ngành 
trong năm 2021 sẽ tạo tiền đề 
và khích lệ mạnh mẽ cho các 
năm tiếp theo.

Theo đó, Bộ KH&CN chú 
trọng phối hợp sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp 
luật, bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất của hệ thống pháp 
luật về KHCN và đổi mới sáng 
tạo với các quy định khác có liên 
quan như thuế, đầu tư, đất đai... 
tạo điều kiện thuận lợi để phát 
triển hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia theo định hướng lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm. 
Xây dựng các chính sách và thể 
chế đột phá cho việc thí điểm 
triển khai các sản phẩm, dịch vụ 
và mô hình kinh doanh mới ứng 
dụng công nghệ cao.

Hoàn thiện quy định pháp 
luật, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện cơ chế tự chủ và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập, đẩy mạnh 
phát triển thị trường khoa học 
và công nghệ, phát triển thị 

trường các sản phẩm, dịch vụ 

ứng dụng thành tựu khoa học 

và công nghệ tiên tiến, kinh tế 

chia sẻ, kinh tế số... theo hướng 

tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp triển khai công 

nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thúc 

đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo quốc gia và tăng 

cường sự gắn kết, hợp tác giữa 

các trường đại học, viện nghiên 

cứu với doanh nghiệp để đẩy 

mạnh thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu trong sản xuất, kinh 

doanh; kết nối các mạng lưới 

đổi mới sáng tạo trong và ngoài 

nước, phát huy vai trò của hệ 

thống các trung tâm đổi mới 

sáng tạo quốc gia, gắn kết với 

các địa phương thúc đẩy hoạt 

động khoa học công nghệ và 

đổi mới sáng tạo mang lại hiệu 

quả thiết thực trong phát triển 

kinh tế-xã hội các địa phương.

Nguồn: baochinhphu.vn



TIN TỨC & SỰ KIỆN
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KHU VỰC ASEAN 
HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT THÔNG MINH

DỰ BÁO, SẢN XUẤT THÔNG MINH SẼ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG 
KHU VỰC ASEAN TỪ NĂM 2025. MỨC TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 
KÉP HẰNG NĂM ĐƯỢC DỰ ĐOÁN LÀ 2% GIAI ĐOẠN 2019-2024 VÀ 
2,3% |GIAI ĐOẠN 2025-2030.

Năm 2020, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã đề xuất sáng 
kiến: "Xây dựng Lộ trình, giải 
pháp thúc đẩy sản xuất 

thông minh cho các quốc gia 
Đông Nam Á” (Sáng kiến ASEAN 
2020 về sản xuất thông minh). 
Sáng kiến nhằm đề xuất lộ trình và 
giải pháp thúc đẩy sản xuất thông 
minh trong các nước ASEAN. Cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
chỉ ra rằng việc thúc đẩy sản xuất 
kỹ thuật số phát triển bằng cách 
tăng số hóa và sự kết nối với nhau 
giữa các sản phẩm, chuỗi giá trị và 
mô hình kinh doanh sẽ đóng góp 
vào sự tăng trưởng GDP hàng 
năm. Theo báo cáo, các ngành sản 
xuất chỉ tăng trưởng năng suất lao 
động ở mức khoảng 0,7% hằng 
năm cho thấy điều quan trọng đối 
với việc tăng năng suất lao động là 
thúc đẩy sản xuất bằng cách kết 
nối máy móc, dữ liệu và chuỗi giá 
trị, hướng tới chuyển đổi số, sản 
suất thông minh. Sản xuất thông 
minh là yếu tố then chốt của năng 

suất lao động. Dự báo, sản xuất 
thông minh sẽ tăng trưởng mạnh 
trong khu vực ASEAN từ năm 2025 
do hầu hết các nhà sản xuất sẽ tận 
dụng các công nghệ tiên tiến 
trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra 
mạnh mẽ. Mức tăng năng suất lao 
động kép hằng năm được dự đoán 
là 2% từ năm 2019 đến năm 2024 
và 2,3% từ năm 2025 đến năm 
2030. Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Chương trình quốc gia 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030, 
trong đó thúc đẩy việc áp dụng 
sản xuất thông minh trong các 
doanh nghiệp (Quyết định số 
1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020).

 Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã ban hành Quyết định số 2813/
QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 về 
việc phê duyệt Chương trình khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia 
“Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng công nghệ 4.0 đến năm 

2025." Bộ Thông tin và Truyền thông 
phát động chương trình Make in 
Vietnam (Sản xuất tại Việt Nam) với 
mục đích đẩy mạnh chuyển đổi số, 
thúc đẩy mạnh ngành công nghiệp 
ICT trong nước.

Trong thời gian tới, các nước 
ASEAN sẽ triển khai Lộ trình và 
giải pháp thúc đẩy sản xuất thông 
minh trong khu vực ASEAN. Ủy ban 
Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng 
của ASEAN (ACCSQ) là cơ quan chủ 
trì, phối hợp với các đối tác và các 
Ủy ban liên quan của ASEAN thực 
hiện. Các giải pháp được đưa ra 
nhằm thúc đẩy sản xuất thông 
minh trong khu vực như thúc đẩy 
nhận thức của các bên liên quan 
đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong ASEAN về sản xuất thông 
minh; Phát triển các chương trình 
nghiên cứu và triển khai, thí điểm 

về sản xuất thông minh; Hài hòa 
tiêu chuẩn về sản xuất thông minh 
trong khu vực và tham gia vào việc 
xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về 
sản xuất thông minh; Tăng cường 
hợp tác và xây dựng năng lực trong 
ASEAN, hợp tác với các đối tác 
ASEAN trong triển khai khung lộ 
trình và giải pháp thúc đẩy sản xuất 
thông minh; Xây dựng chiến lược 
phát triển sản xuất thông minh ở 
cấp quốc gia và khuyến khích các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
ASEAN, xây dựng chiến lược phát 
triển sản xuất thông minh và hỗ 
trợ doanh nghiệp áp dụng các giải 
pháp sản xuất thông minh.

Với vai trò là Chủ tịch ACCSQ, Việt 
Nam có trách nhiệm phối hợp chặt 
chẽ với các nước ASEAN thực thi có 
hiệu quả Lộ trình và giải pháp thúc 
đẩy sản xuất thông minh trong khu 
vực ASEAN, đóng góp vào hội nhập 
khu vực và hỗ trợ các doanh nghiệp 
sản xuất thông minh để các doanh 
nghiệp phát triển bền vững./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu 2020 cho đại diện  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
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ĐIỂM TIN KH&CN

GIẢI THƯỞNG VINFUTURE MỞ CỔNG NHẬN ĐỀ CỬ  
THU HÚT HƠN 200 NHÀ KHOA HỌC GIỚI THIỆU

Từ 3/2-7/6/2021, Giải thưởng 
VinFuture chính thức mở cổng 
nhận đề cử. Các đề cử được triển 
khai cho các nhà khoa học trên 
phạm vi toàn cầu. Đã có hơn 
200 nhà khoa học thuộc các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
uy tín của hơn 20 quốc gia trở 
thành người giới thiệu đề cử cho 
Giải thưởng.

Giải thưởng VinFuture được 
xét chọn bởi hội đồng giải 

thưởng độc lập gồm 11 nhà 
khoa học, nhà phát minh uy tín 
quốc tế đã từng đoạt Giải Nobel, 
Giải thưởng Turing, Giải thưởng 
Millenium Technology… đến 
từ các trường đại học, viện 
nghiên cứu và các tập đoàn 
công nghệ hàng đầu. VinFuture 
sẽ được tổ chức thường niên 
và mong muốn trở thành một 
trong những giải thưởng về 
KH&CN quy mô toàn cầu có giá 
trị lớn nhất với tổng trị giá Giải 
thưởng là 104,5 tỷ đồng/năm 
(tương đương 4,5 triệu USD) 
với giải thưởng chính trị giá 70 
tỷ đồng (tương đương 3 triệu 
USD) cho tác giả của nghiên cứu 
đột phá, sáng chế công nghệ 
có khả năng làm cho cuộc sống 
nhân loại trở nên tốt đẹp hơn và 
cải thiện môi trường sống bền 
vững. 3 giải đặc biệt khác trị 
giá 11,5 tỷ đồng (tương đương 
500.000 USD)/1 giải dành cho 3 
đối tượng sau: i) Các nhà nghiên 
cứu/nhà sáng chế làm việc tại 
các nước đang phát triển; ii) Các 
nhà nghiên cứu/nhà sáng chế là 
phụ nữ; iii) Các nhà nghiên cứu/
nhà sáng chế trong các lĩnh vực 
mới phát triển.

Giải thưởng VinFuture dựa 
trên các tiêu chí chính là: có 
bằng chứng rõ ràng hoặc tiềm 
năng cho thấy sản phẩm cuối 
cùng hoặc dịch vụ được đưa ra 
dựa trên giải pháp công nghệ có 
thể ứng dụng được trong thực 
tế hàng ngày; các giải pháp đã 
mang lại lợi ích cho hàng triệu 
người trong 10 năm qua, hoặc 
có khả năng mang lại lợi ích cho 
hàng triệu người trong 10 năm 
tới; các giải pháp phải phù hợp 
với một hoặc nhiều mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên hợp 
quốc (SDGs); các giải pháp phải 
được chứng minh bằng khoa 
học (tức là phải có bằng chứng 
rõ ràng về việc đã vượt qua các 
thử nghiệm khoa học liên quan 
và trong trường hợp nghiên cứu, 
nó phải được chứng minh bằng 
thực nghiệm hoặc được đánh giá 
rộng rãi); mở rộng cho các nhà 
nghiên cứu hoặc nhà sáng chế 
đã tham gia vào việc phát triển 
các giải pháp cơ bản, chứ không 

phải các doanh nhân hoặc công 
ty đã giúp thương mại hóa/phổ 
biến công nghệ; các sản phẩm 
cuối cùng của nghiên cứu phải 
có tiềm năng mang lại lợi ích 
cho mọi người trên toàn cầu, 
gồm cả những người đến từ các 
nước đang phát triển và kém 
phát triển cũng như các cộng 
đồng có thu nhập thấp và thiệt 
thòi; mở  rộng cho các cá nhân/
nhóm các nhà nghiên cứu/nhà 
phát minh; ưu tiên cho những 
người được đề cử trong giai 
đoạn hoạt động tích cực của 
sự nghiệp; cùng một cá nhân/
nhóm có thể được đề cử cho 
một hoặc nhiều giải thưởng đặc 
biệt (nếu đủ điều kiện). Theo kế 
hoạch, kết quả sẽ được công bố 
vào tháng 12/2021 và lễ trao 
Giải thưởng VinFuture sẽ được 
tổ chức vào tháng 1/2022 tại 
Việt Nam.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
công nghệ Việt Nam
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ĐIỂM TIN KH&CN

 Theo tin từ Quỹ Phát triển 
Khoa học và Công nghệ quốc 
gia (NAFOSTED), cơ quan 
thường trực giải thưởng Tạ 
Quang Bửu, giải thưởng năm 
nay có 4 đề cử thuộc 2 ngành 
Khoa học Trái đất và Sinh học 
nông nghiệp. Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu là giải thưởng hằng 
năm của Bộ Khoa học và Công 
nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học có thành tựu 
nổi bật trong nghiên cứu cơ 
bản thuộc lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật

Từ 41 hồ sơ các ngành khoa 
học tự nhiên và kỹ thuật, các 

hội đồng đã nhất trí đề cử 4 hồ 
sơ cho giải thưởng chính và giải 
thưởng trẻ năm nay.

Trong đó, giải thưởng 
chính gồm 2 đề cử: PGS.TS 
Ngô Đức Thành (Trường Đại 
học KH&CN Hà Nội - Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam), 
ngành Các Khoa học Trái đất 
và Môi trường với công trình 
“Performance evaluation of 
RegCM4 in simulating extreme 
rainfall and temperature 
indices over the CORDEX‐
Southeast Asia region” trên 
tạp chí International Journal of 
Climatology.

TS. Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải 
dương học - Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam, ngành Sinh học Nông 
nghiệp với công trình “Dietary 
β-glucan improved growth 
performance, Vibrio counts, 
haematological parameters and 
stress resistance of pompano 
fish” trên tạp chí  Trachinotus 
ovatus Linnaeus.

Giải thưởng trẻ cũng gồm 2 
đề cử: TS. Bùi Minh Tuân (Trường 
Đại học Khoa học tự nhiên, 
ĐHQGHN), ngành Các Khoa học 
trái đất và môi trường với công 

trình “Extratropical Forcing 
of Submonthly Variations of 
Rainfall in Vietnam” trên tạp 
chí Journal of Climate.

TS. Hoàng Thanh Tùng 
(Viện Nghiên cứu Khoa học 
Tây Nguyên - Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam), ngành Sinh 
học Nông nghiệp với công 
trình “A system for large scale 
production of chrysanthemum 
using microponics with 
the supplement of silver 
nanoparticles under light-
emitting diodes” trên tạp 
chí Scientia Horticulturae.

Dự kiến, Hội đồng Giải 
thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ 
vào tháng 4/2021. Lễ trao giải 
thưởng dự kiến được tổ chức tại 
Hà Nội vào tháng 5/202 nhân 
dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 18/5.

Nguồn: baochinhphu.vn 

BỐN NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC ĐỀ CỬ  
GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho PGS.TS Phạm Tiến Sơn
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Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam (VNPT) chính thức ra 
mắt Nền tảng quản lý an toàn 
thông tin - VNPT MSS. Đây là bộ 
dịch vụ mới nhất được VNPT xây 
dựng nhằm đảm bảo an toàn 
thông tin cho các doanh nghiệp 
và tổ chức.

Năm 2020, Covid-19 bùng 
phát, hàng loạt doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức 
chuyển sang làm việc từ 

xa, các phần mềm làm việc trực 
tuyến được tìm kiếm và 
download rầm rộ. Nhiều đơn vị 
buộc phải mở hệ thống ra 
Internet để nhân viên có thể truy 
cập và làm việc tại nhà… Điều 
này tạo môi trường cho kẻ xấu 
khai thác lỗ hổng, tấn công, đánh 
cắp thông tin.

Các cuộc tấn công chiếm đoạt 
dữ liệu đã tăng từ 34% số vụ gian 
lận năm 2019 lên 54% vào cuối 
tháng 12/2020. Hàng loạt vụ tấn 
công mạng quy mô lớn diễn ra 
trên toàn cầu, điển hình như vụ 
việc nhà máy của Foxconn bị tin 
tặc tấn công, đòi 34 triệu USD tiền 
chuộc dữ liệu hay 267 triệu thông 

tin người dùng Facebook được rao 
bán năm 2020.

Tại Việt Nam, tấn công giao 
dịch ngân hàng gây thiệt hại 
hàng trăm tỷ đồng. Theo thống 
kê của Cục An toàn thông tin - Bộ 
Thông tin và Truyền thông tính 
đến 6/2020, có 805 cuộc tấn công 
lừa đảo (Phishing), 788 cuộc tấn 
công thay đổi giao diện (Deface) 
và 296 cuộc tấn công cài mã độc 
(Malware) cùng nhiều cuộc tấn 
công mạng khác tại Việt Nam 
chưa được theo dõi và phát hiện.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số 
đang trở thành nhu cầu tất yếu 
của doanh nghiệp và tổ chức, quá 
trình này cũng đi kèm với những 
rủi ro lớn liên quan đến vấn đề 
bảo mật thông tin, an toàn dữ 
liệu. Nhận thấy nhu cầu bức thiết 
của các doanh nghiệp, tổ chức 
trong lĩnh vực này, VNPT phối hợp 
IBM để nghiên cứu và xây dựng 
VNPT MSS - hệ miễn dịch trên 
không gian số. VNPT MSS (VNPT 
Managed Security Service) là nền 
tảng giám sát, quản lý an toàn 
thông tin hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp và tổ chức nhằm kịp thời 
phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi 

ro gây mất an toàn thông tin 
trước các cuộc tấn công từ cả bên 
trong và bên ngoài. Sự xuất hiện 
của VNPT MSS sẽ giúp bảo vệ tài 
sản, trí tuệ, lợi nhuận cũng như 
giá trị thương hiệu của các doanh 
nghiệp, tổ chức một cách đơn 
giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Hiện tại, VNPT MSS cung cấp 
4 dịch vụ cho doanh nghiệp 
gồm: Giám sát an toàn thông tin 
(Security Monitoring); Ứng cứu sự 
cố (Incident Response); Điều tra 
truy vết (Forensic) và Săn tìm mối 
nguy (Threats Hunting). Đây được 
xem là dịch vụ bảo vệ toàn diện 
cho các doanh nghiệp, tổ chức 
trên không gian số. Công nghệ lõi 
của VNPT MSS giúp nền tảng này 
kịp thời phát hiện, theo dõi các 
cuộc tấn công mạng ngay từ giai 
đoạn đầu. Đội ngũ kỹ sư với trình 
độ quốc tế luôn sẵn sàng ứng 
cứu, xử lý sự cố 24/7. Đặc biệt, hệ 
thống săn tìm các nguy cơ mất an 
toàn được triển khai trên mạng 
băng rộng cố định lớn nhất Việt 
Nam cùng mạng lưới hỗ trợ dịch 
vụ trải rộng 63 tỉnh/thành phố 
trên toàn quốc.

Nguồn: Báo công thương

RA MẮT DỊCH VỤ BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN  
CHO DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC

RA MẮT BẢN ĐỒ SỐ CỦA NGƯỜI VIỆT

ĐIỂM TIN KH&CN

Ra mắt dịch vụ bảo vệ an toàn thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức
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ĐIỂM TIN KH&CN

CHÍNH THỨC RA MẮT MẪU XE TỰ HÀNH THÔNG MINH  
ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Xe tự hành thông minh 
cấp độ 4 “Make-in-Vietnam” 
đầu tiên tại Việt Nam do 
Tập đoàn Phenikaa nghiên 
cứu, phát triển và sản xuất 
được giới thiệu trong khuôn 
khổ Hội thảo Quốc tế “Công 
nghệ tự hành và Giao thông 
thông minh” được tổ chức 
vào chiều 26/3 tại trường 
Đại học Phenikaa (quận Hà 
Đông, Hà Nội). Sự kiện thu 
hút quan tâm của đông đảo 
giới chuyên gia, các doanh 
nghiệp và người dân.

Xe tự hành thông minh 
Phenikaa được phát 
triển với mục tiêu tối ưu 
lợi ích cho người dùng, 

sở hữu những tính năng 
thông minh vượt trội, được sử 
dụng công nghệ trí tuệ nhân 

tạo và hầu hết các công nghệ 
tiên tiến trên thế giới như bản 
đồ 2D/3D, cảm biến Lidar, 
SLAM, học máy, học sâu…. 
Đây cũng là một trong các 
mẫu xe tự hành với các giải 
pháp thông minh ít có trên 
thế giới, thân thiện với môi 
trường khi chạy bằng điện, sở 
hữu các tính năng tự hành cấp 
độ 4 theo tiêu chuẩn dựa trên 
thang đo 5 cấp độ được xây 
dựng bởi Hiệp hội Kỹ sư Xe 
hơi (SAE) với gần 40 tính năng 
thông minh chia ra làm 04 
nhóm hệ thống: Hệ thống 
kiểm soát làn; Hệ thống an 
toàn, Hệ thống nhận diện, và 
Hệ thống điều khiển thông 
minh. Nhà sản xuất cho biết, 
xe tự hành thông minh 
Phenikaa được nghiên cứu, 
phát triển và hoàn thiện mẫu 
xe prototype đầu tiên chỉ sau 

6 tháng bởi chính nhóm dự án 
là các nhà khoa học, chuyên 
gia và kỹ sư thuộc Tập đoàn 
Phenikaa từ các Trung tâm/
Viện nghiên cứu, trường Đại 
học Phenikaa và Công ty CP 
Phenikaa X. Thông qua việc 
đầu tư vào dự án qua Quỹ Đổi 
mới Sáng tạo Phenikaa, Tập 
đoàn Phenikaa tiếp tục thể 
hiện cam kết về việc tạo dựng 
một môi trường nuôi dưỡng 
và phát triển những tài năng, 
khuyến khích đổi mới sáng 
tạo, theo đuổi và hiện thực 
hóa các ý tưởng độc đáo của 
các nhà khoa học, các Start-
up, góp phần vào việc xây 
dựng sức mạnh nội lực của 
quốc gia.

Nguồn: Tạp chí Khoa học  
và công nghệ Việt Nam
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC VIỆT NAM LẦN THỨ 27
Thời gian: 06/05 đến 09/05/2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - NCC, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Tư Liêm, Hà Nội.

Quy mô dự kiến: ~500 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Phương tiện giao thông, Công nghiệp phụ trợ, Dịch vụ Gara, Dự án nghiên 
cứu, phát triển công nghệ ứng dụng phục vụ ngành phương tiện giao thông, Dịch vụ ngân hàng & Bảo 
hiểm, Dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng…

Nguồn: tradepro.vn

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ GIAO THÔNG, VẬN TẢI & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
 

Thời gian: 06/05 đến 09/05/2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - NCC, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Tư Liêm, Hà Nội.

Quy mô dự kiến: ~500 gian hàng.

Ngành hàng trưng bày: Phương tiện giao thông, Công nghiệp phụ trợ, Dịch vụ Gara, Dự án nghiên 
cứu, phát triển công nghệ ứng dụng phục vụ ngành phương tiện giao thông, Dịch vụ ngân hàng & Bảo 
hiểm, Dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng…

Nguồn: tradepro.vn

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

11 

CÔNG NGHỆ CÔ ĐẶC NƯỚC QUẢ JEVA  
NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST INNOVATION AWARD

Công nghệ JEVA với tên đầy 
đủ là công nghệ cô đặc nước 
quả nhiệt đới tích hợp các 
quá trình màng (Juice 

EVAporation Technology) và thiết 
bị cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt tại 
nhiệt độ thấp và áp suất thường 
có điểm cốt lõi là đưa ra cách kết 
hợp tối ưu giữa các quá trình 
màng vi lọc (MF), lọc nano (NF) và 
thẩm thấu ngược (RO), kết hợp với 
hệ thống bay hơi bề mặt lạnh, cho 
phép chế biến nước quả (và các 
dịch mẫn cảm nhiệt khác) tại điều 
kiện nhiệt độ thấp à áp suất 
thường nên sẽ tạo ra được sản 
phẩm có chất lượng tốt, giữ được 
hương vị tự nhiên của nước quả 
tươi trong khi vẫn đạt được lượng 
chất khô rất cao (trên 70°Brix).

Ưu điểm của công nghệ JEVA 
là có thể cô đặc nước quả thông 
qua phương pháp tách nước từ 
dịch quả thực hiện tại nhiệt độ 
thấp (dưới 42°C) nên giữ được các 
vitamin, chất khoáng và hương 
vị tự nhiên của nguyên liệu đạt 
chất lượng xuất khẩu vào các 
thị trường khó tính châu Âu, Mỹ, 
Nhật…Ngoài ra, sản phẩm nước 
quả cô đặc được sản xuất từ công 
nghệ JEVA có nồng độ chất khô 
cao (khoảng 70°Brix) nên giảm thể 
tích vận chuyển, có thể bảo quản 
ở nhiệt độ thường trong thời gian 
dài và không cần dùng bất cứ chất 
bảo quản nào. Đồng thời, hệ thống 

thiết bị có thể vận hành với nhiều 
quy trình khác nhau để chế biến 
nhiều loại nước quả khác nhau, vì 
vậy tăng được hiệu quả sản xuất, 
không lệ thuộc vào mùa vụ, có thể 
vận hành hệ thống quanh năm.

Đáng chú ý là công nghệ JEVA 
không sử dụng hóa chất và có nhu 
cầu năng lượng thấp hơn khoảng 
55% so với quá trình cô đặc nhiệt 
tại áp suất thường và áp suất chân 
không thông thường. Sau khi thực 
hiện quá trình cô đặc, thu được 
cùng lúc 2 sản phẩm: sản phẩm 
nước quả cô đặc và sản phẩm 
nước ngưng có chứa hương quả 
tự nhiên. Như vậy, quá trình cô đặc 
dịch quả bằng công nghệ JEVA 
thực chất là quá trình không chất 
thải (Zero waste).Như vậy, việc vận 
hành hệ thống thiết bị không gây 
ra các tác động bất lợi cho môi 
trường.Thêm vào đó, hệ thống 
thiết bị JEVA nhỏ gọn, có thể 
được tích hợp lên Container để di 

chuyển đến các địa điểm có chứa 
nguyên liệu quả khác nhau để 
vận hành. Quá trình cô đặc có thể 
được điều khiển và giám sát vận 
hành từ xa (qua internet).

Nhờ những đặc điểm trên, 
công nghệ JEVA đặc biệt thích 
hợp để được triển khai áp dụng 
tại các cơ sở chế biến rau quả tại 
Việt Nam với quy mô nhỏ, không 
có nguồn nguyên liệu ổn định. Khi 
doanh nghiệp sản xuất ổn định 
và hiệu quả, sản phẩm chất lượng 
cao sẽ đảm bảo sự ổn định trong 
chính sách thu mua và bao tiêu 
sản phẩm cho người nông dân. 
Vì thế người nông dân sẽ được 
hưởng lợi khi công nghệ cô đặc 
tiên tiến được triển khai và nhân 
rộng.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển truyền thông KH&CN

ĐẦU NĂM 2021, “CÔNG NGHỆ CÔ ĐẶC - JEVA” CỦA PGS.TS. NGUYỄN MINH TÂN, CHI HỘI 
TRƯỞNG CHI HỘI NỮ TRÍ THỨC TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHỞI NGHIỆP 
(COSTAS) ĐÃ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG “BEST INNOVATION AWARD” 2020 THUỘC CHƯƠNG 
TRÌNH GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHÂU Á CỦA QUỸ TOÀN CẦU HITACHI (THE HITACHI 
GLOBAL FOUNDATION) TRỊ GIÁ 3.000.000 YÊN NHẬT (TƯƠNG ĐƯƠNG 656.280.000 VNĐ). JEVA LÀ 
KẾT QUẢ HỢP TÁC KHOA HỌC LÂU NĂM GIỮA VIỆN INAPRO (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI) VỚI 
NHÓM NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC JOHANES KEPLER LINZ (CỘNG HÒA ÁO). GIẢI THƯỞNG NÀY LÀ KẾ 
TIẾP CỦA GIẢI BẠC NĂM 2019 TẠI TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ CỦA PHỤ NỮ DO CỤC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ HÀN QUỐC PHỐI HỢP VỚI TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) VÀ CÁC BỘ 
LIÊN QUAN CỦA HÀN QUỐC TỔ CHỨC. ĐÂY LÀ MỘT TRONG 06 CÔNG NGHỆ ĐƯỢC DỰ ÁN CỦA 
TRUNG TÂM COSTAS HỖ TRỢ THAM DỰ.
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VỆ TINH NANODRAGON CỦA VIỆT NAM 
SẴN SÀNG CHO NHỮNG THỬ NGHIỆM CUỐI CÙNG 

TRƯỚC KHI PHÓNG
VỆ TINH NANODRAGON (NDG) LÀ VỆ TINH DẠNG CUBESAT LỚP 
NANO NẶNG KHOẢNG 4 KG VỚI KÍCH THƯỚC 3U, ĐƯỢC TRUNG 
TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM (TTVTVN) THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN, DỰ KIẾN PHÓNG 
LÊN QUỸ ĐẠO VÀO THÁNG 9 NĂM 2021, ĐÚNG VÀO DỊP 10 NĂM 
THÀNH LẬP TTVTVN.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Vệ tinh là sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ 
tinh siêu nhỏ cỡ nano” thuộc “Chương trình 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công 

nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020”. Quá trình nghiên 
cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh 
hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam, bởi các cán 
bộ nghiên cứu của TTVTVN. Ngoài ra toàn bộ cấu 
trúc cơ khí và mạch phân phối nguồn của vệ tinh 
cũng được tự chế tạo tại Việt Nam.

Nhiệm vụ vệ tinh: Vệ tinh NDG dự kiến sẽ hoạt 
động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời (SSO) ở độ cao 
khoảng 520 km. Vệ tinh có hai nhiệm vụ chính: 1/ tích 
hợp một bộ thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy 
(Automatic Identification System - AIS) sử dụng cho 
mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển; và 
2/ sử dụng một thiết bị chụp ảnh quang học để xác 
thực chất lượng bộ điều khiển tư thế vệ tinh khi hoạt 
động trên quỹ đạo.  

Hiện quá trình phát triển vệ tinh NanoDragon đã 
đi đến những bước cuối cùng. Vệ tinh đã được tích 
hợp, thử nghiệm chức năng ở mức hệ thống và chuẩn 
bị được gửi sang Học viện Công nghệ Kyushu, Nhật 

Bản để thử nghiệm môi trường (giả lập môi trường 
phóng và môi trường vũ trụ). Sau khi thử nghiệm, vệ 
tinh sẽ được gửi trả về Việt Nam để chờ phóng. Trong 
thời gian này, phần mềm bay của vệ tinh vẫn có thể 
được kiểm tra, tối ưu, để bảo đảm vệ tinh vận hành 
trơn tru trên quỹ đạo. Dự kiến vệ tinh sẽ được phóng 
bởi tên lửa Epsilon của Nhật Bản theo chương trình 
“Innovative satellite technology demonstration” vào 
tháng 9/2021. Song song với quá trình phát triển vệ 
tinh là công tác thiết kế, xây dựng và lắp đặt trạm mặt 
đất để vận hành vệ tinh sau khi phóng. Trạm mặt đất 
này hiện cũng chuẩn bi được hoàn thành phần lắp 
đặt và chuyển sang vận hành thử nghiệm.

Việc phát triển vệ tinh NanoDragon tại Việt Nam là 
cột mốc lớn tiếp theo trong quá trình hướng tới mục 
tiêu làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ, tự thiết kế và chế 
tạo vệ tinh nhỏ quan sát trái đất trong lộ trình phát 
triển vệ tinh “Made in Vietnam”. Sự kiện cũng đã được 
truyền hình VTV đưa tin với khẳng định “Ước mơ nền 
công nghiệp vũ trụ Việt Nam vươn cao không còn xa”.

Nguồn tin: Trung tâm  
Vũ trụ Việt Nam

Vệ tinh NanoDragon đã hoàn thiện
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Sau khi thử nghiệm trên 
động vật, các nhà nghiên 
cứu phát hiện vaccine 
dạng uống có thể giúp tạo 

ra các kháng thể có khả năng 
miễn dịch trước virus SARS-
CoV-2. Điểm đặc biệt ở đây là chỉ 
với một viên nang Oravax duy 
nhất, các con vật đã có khả năng 
miễn dịch trước dịch bệnh 
COVID-19. Đây là điểm khác biệt 
và được cho là ưu thế vượt trội 

so với một số loại vaccine ngừa 
COVID-19 hiện hành cần hai mũi 
tiêm.

Thuốc có thể được bảo quản 
ở nhiệt độ phòng, giúp giảm bớt 
một số vấn đề giữ lạnh đối với 
vaccine truyền thống. Hơn nữa 
việc sử dụng vaccine dạng uống 
có thể dẫn đến ít tác dụng phụ 
hơn, hình thức viên nang cũng 
sẽ trở nên đặc biệt hữu ích nếu 
vaccine COVID-19 sau này trở 

thành liều thuốc tăng cường 

hàng năm như phòng cúm mùa.

Oravax Medical sẽ tiến hành 

thử nghiệm trên người ở một số 

quốc gia, trong đó có Mỹ, Israel, 

Mexico và Châu Âu. Đợt nghiên 

cứu mới có thể bắt đầu sớm nhất 

là vào tháng Bảy.

Nguồn: Thông tấn xã 

 Việt Nam

VACCINE COVID-19 QUA ĐƯỜNG UỐNG SỚM 
ĐƯỢC THỬ NGHIỆM TRÊN NGƯỜI
LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 BÀO CHẾ DƯỚI DẠNG VIÊN THUỐC UỐNG 
VÀ SỬ DỤNG TẠI NHÀ CÓ THỂ SẼ BẮT ĐẦU ĐƯỢC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG 
TRONG TƯƠNG LAI GẦN. THEO KÊNH TRUYỀN HÌNH RT, LOẠI VACCINE TIÊN 
PHONG NÀY CÓ TÊN GỌI LÀ ORAVAX DO HÃNG DƯỢC PHẨM ORAMED 
CỦA MỸ-ISRAEL VÀ CÔNG TY SINH HỌC PREMAS CỦA ẤN ĐỘ PHỐI HỢP 
PHÁT TRIỂN. HAI CÔNG TY ĐÃ BẮT TAY THÀNH LẬP CÔNG TY ORAVAX 
MEDICAL VỚI HY VỌNG SẼ KẾT HỢP CÔNG NGHỆ LÀM THUỐC QUA 
ĐƯỜNG UỐNG ĐỐI VỚI VACCINE ĐỂ TẠO RA MỘT CÁCH THỨC CHỦNG 
NGỪA MỚI TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19.
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NHỰA SINH HỌC LÀM TỪ BỘT GỖ PHÂN HỦY 
HOÀN TOÀN TRONG BA THÁNG

Loại nhựa sinh học thân 
thiện với môi trường 
này được làm từ bột gỗ 
– phế phẩm đặc trưng 

tại các nhà máy chế biến gỗ. 

Nhóm nghiên cứu sử dụng 

một dung môi phân hủy sinh 

học để biến đổi bột gỗ thành 

hỗn hợp dạng bùn của 

polyme hữu cơ và cellulose 

với các liên kết hydro. Sau đó, 

các nhà khoa học có thể sử 
dụng bùn như một loại nhựa 
sinh học để đúc ra các sản 
phẩm nhựa cần thiết.

Nhựa sinh học mới có độ 
bền cơ học cao, tính ổn định, 
có khả năng giữ chất lỏng và 
chống lại tia cực tím. Ngoài 
việc phân huỷ với tốc độ 
nhanh, nhựa sinh học cũng 
có thể trở lại dạng bùn ban 

đầu, cho phép thu hồi và tái 
sử dụng dung môi.

Nhóm nghiên cứu cũng 
cho biết, chúng ta có thể sử 
dụng loại nhựa sinh học mới 
này để sản xuất túi và bao 
bì, hoặc thậm chí có sử dụng 
trong xây dựng và sản xuất ô 
tô.

Nguồn: Yale University

TRONG NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ 
NATURE SUSTAINABILITY, CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI 
ĐẠI HỌC YALE (MỸ) ĐÃ TẠO RA MỘT LOẠI NHỰA SINH 
HỌC MỚI VỚI ĐỘ BỀN CAO NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG 
PHÂN HỦY HOÀN TOÀN TRONG BA THÁNG.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH MỚI CHIẾT XUẤT SẮC TỐ 
CÓ LỢI TỪ NGÔ TÍM

GẦN ĐÂY, TRONG MỘT NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP 
CHÍ ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, CÁC NHÀ 
NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MILAN ĐÃ CHIẾT XUẤT THÀNH 
CÔNG SẮC TỐ CÓ LỢI TỪ LÕI NGÔ TÍM BỊ VỨT BỎ CHO NHIỀU MỤC 
ĐÍCH KHÁC NHAU.

Cả hạt và lõi của ngô tím 
đều chứa một sắc tố được 
gọi là anthocyanin, ăn vào 
có thể giúp giảm nguy cơ 

phát triển bệnh tim hoặc tiểu 
đường. Mọi người thường chỉ ăn 
hạt, nhưng sắc tố có trong lõi 
thường bị vứt bỏ cùng với chúng. 
Các nhà khoa học trước đây đã 
thử chiết xuất anthocyanin từ 
những lõi ngô đó, nhưng quá 
trình này thường liên quan đến 
việc sử dụng các dung môi có 
hại.

Nhóm nghiên cứu bắt đầu 
bằng cách phát triển một loại 

ngô tím mới, từ đó họ thu hoạch 
hạt. Trong kỹ thuật lọc sinh học 
với tốc độ nhanh và chi phí thấp, 
lõi ngô sấy được nghiền nhỏ, sau 
đó trộn với nước và đun nóng. 
Kỹ thuật này đã loại bỏ 36% hàm 
lượng sắc tố của lõi ngô, được 
sử dụng thành công để nhuộm 
len và vải bông. Trong bước tiếp 
theo của quy trình, một hỗn hợp 
etanol được sử dụng để chiết 
xuất thêm 33% sắc tố, được thử 
nghiệm và cho kết quả là có 
các đặc tính chống oxy hóa và 
chống viêm khi được thêm vào 
các tế bào trong đĩa petri. Do đó, 

các nhà khoa học tin rằng nó có 
thể được sử dụng trong các chất 
bổ sung dinh dưỡng.

Cuối cùng, khi thử nghiệm lõi 
ngô nghiền còn sót lại thì khả 
năng thấm hút tốt hơn cả lõi ngô 
thải hiện đang được sử dụng 
làm cát vệ sinh cho mèo. Vì dư 
lượng anthocyanin trong lõi ngô 
thải được phát hiện có tính chất 
kháng khuẩn, nên có thể dùng 
làm ổ lót chuồng để tiêu diệt vi 
khuẩn và giảm mùi hôi. 

Nguồn: American 
 Chemical Society
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VIỆT NAM 
HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ 

LỚN NHẤT HÀN QUỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN AI

Đối với Naver, thỏa thuận 
hợp tác với HUST là một 
phần quan trọng trong 
mạng lưới nghiên cứu và 

phát triển (R&D) về AI của tập 
đoàn này. Năm 2019, Naver đã 
khởi động Sáng kiến vành đai 
R&D AI toàn cầu nhằm kết nối kỹ 
sư phần mềm với các cơ sở 
nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Liên minh châu Âu (EU) và 
Việt Nam. Tháng 8/2020, Naver 
chính thức ký kết quan hệ hợp 
tác với Học viện Công nghệ Bưu 

chính Viễn thông trên các lĩnh 
vực đầu tư, phát triển và đạo tạo 
AI ở Việt Nam. Thương vụ của 
Naver với HUST còn báo hiệu làn 
sóng đầu tư tiếp theo của các 
công ty Hàn Quốc vào Việt Nam, 
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 
AI. Đợt rót vốn đầu tiên do 
Samsung Electronics đứng đầu, 
đã biến Việt Nam thành cơ sở lắp 
ráp điện thoại thông minh quan 
trọng. Hiện Samsung vận hành 
hai nhà máy sản xuất điện thoại 
thông minh khổng lồ tại Bắc 

Ninh và Thái Nguyên, chịu trách 
nhiệm lắp ráp một nửa sản lượng 
điện thoại mà Samsung tung ra 
thị trường toàn cầu mỗi năm. 
Theo Bộ Công Thương, tập đoàn 
Samsung đã đầu tư tổng cộng 
hơn 17,3 tỷ USD vào Việt Nam. 
Chiến lược AI là trọng tâm trong 
các mục tiêu kinh tế năm 2030 
của Việt Nam. Chính phủ Việt 
Nam hy vọng có thể xây dựng 
các thương hiệu hoặc dịch vụ AI 
uy tín vào năm 2030./.

Nguồn: bnews.vn

VIỆT NAM ĐÃ HỢP TÁC VỚI NAVER - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ LỚN NHẤT HÀN QUỐC, 
TRONG KHUÔN KHỔ CỦA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA NHẰM BIẾN VIỆT NAM TRỞ THÀNH 
NHÂN TỐ TOÀN CẦU VỀ AI VÀO ĐẦU THẬP KỶ TỚI. BÁO NIKKEI CỦA NHẬT BẢN NGÀY 
7/4 ĐƯA TIN VIỆT NAM ĐÃ HỢP TÁC VỚI NAVER - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ LỚN NHẤT 
HÀN QUỐC, TRONG KHUÔN KHỔ CỦA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA NHẰM BIẾN VIỆT NAM 
TRỞ THÀNH NHÂN TỐ TOÀN CẦU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO ĐẦU THẬP KỶ TỚI. CỤ 
THỂ, TẬP ĐOÀN NAVER GROUP ĐÃ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI (HUST) 
TRIỂN KHAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU AI ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM ĐẶT TẠI HÀ NỘI VÀ 
DỰ KIẾN SẼ ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC 
CÔNG NGHỆ CAO CỦA VIỆT NAM, GIÚP NƯỚC NÀY ĐI ĐẦU TRONG CUỘC ĐUA NGHIÊN 
CỨU CŨNG NHƯ PHÁT TRIỂN AI CỦA THẾ GIỚI VÀO NĂM 2030.

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO  
VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỪA KÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/QĐ-TTG NGÀY 
25/01/2021 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC 
GIA ĐẾN NĂM 2030 (CHƯƠNG TRÌNH). THEO ĐÓ, NĂM 2030, SỐ 
LƯỢNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TĂNG 
TRUNG BÌNH 20%/1 NĂM.100% CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÁC 
SẢN PHẨM CHỦ LỰC, SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM HÌNH THÀNH TỔ CHỨC 
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN.

Mục tiêu của Chương 
trình nhằm tạo điều 
kiện, hỗ trợ doanh 
nghiệp chuyển giao, 

đổi mới, hoàn thiện công nghệ, 
tạo ra các sản phẩm có chất 
lượng, có giá trị gia tăng cao; 
thúc đẩy việc chuyển giao công 
nghệ phục vụ phát triển nông 
nghiệp ở vùng nông thôn, miền 
núi, địa bàn có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn; đào tạo nhân lực 
khoa học và công nghệ phục vụ 
chuyển giao, đổi mới, hoàn 
thiện công nghệ.

Mục tiêu đến năm 2025 số 
lượng doanh nghiệp thực hiện 
đổi mới công nghệ tăng trung 
bình 15%/1 năm. 100% các 
doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm trực tiếp tham gia Chương 
trình hình thành các tổ chức 

nghiên cứu và phát triển; có từ 3 
đến 5 ngành sản xuất sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm trọng điểm 
làm chủ hoặc tạo ra được công 
nghệ tiên tiến trong chuỗi giá 
trị để sản xuất ra các sản phẩm, 
có giá trị gia tăng và tính cạnh 
tranh cao trên thị trường.

Thúc đẩy tăng năng suất lao 
động trên cơ sở đổi mới công 
nghệ, đặc biệt trong các ngành, 
lĩnh vực sản xuất sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao, giá trị xuất 
khẩu lớn, sử dụng công nghệ 
cao; các doanh nghiệp trực tiếp 
tham gia Chương trình có năng 
suất lao động cao hơn ít nhất 
1,5 lần năng suất lao động khi 
chưa đổi mới công nghệ.

Khoảng 5.000 kỹ sư, kỹ thuật 
viên và cán bộ quản lý trong các 
doanh nghiệp được tập huấn, 
đào tạo về quản lý công nghệ, 
quản trị công nghệ và cập nhật 

công nghệ mới ở 10 lĩnh vực chủ 
lực, trọng điểm thông qua hình 
thức tại chỗ và trực tuyến.

Hình thành tại mỗi vùng kinh 
tế ít nhất một mô hình nghiên 
cứu ứng dụng chuyển giao công 
nghệ điển hình phù hợp với điều 
kiện đặc thù của địa bàn để triển 
khai nhân rộng.

Đến năm 2030, số lượng 
doanh nghiệp thực hiện đổi 
mới công nghệ tăng trung bình 
20%/1 năm. 100% các doanh 
nghiệp sản xuất các sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm trọng điểm 
hình thành tổ chức nghiên cứu và 
phát triển; có từ 8 đến 10 ngành 
sản xuất sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm trọng điểm làm chủ hoặc 
tạo ra được công nghệ tiên tiến 
trong chuỗi giá trị để sản xuất ra 
các sản phẩm, có giá trị gia tăng 
và tính cạnh tranh cao trên thị 
trường.

Các doanh nghiệp trực tiếp 
tham gia Chương trình có năng 
suất lao động cao hơn ít nhất hai 
lần năng suất lao động khi chưa 
đổi mới công nghệ.

Khoảng 1.000 kỹ sư, kỹ thuật 
viên và cán bộ quản lý trong các 
doanh nghiệp được tập huấn, 
đào tạo về quản lý công nghệ, 
quản trị công nghệ và cập nhật 
công nghệ mới ở 15 lĩnh vực chủ 
lực, trọng điểm thông qua hình 
thức tại chỗ và trực tuyến.

Hình thành tại mỗi vùng kinh 
tế ít nhất hai mô hình nghiên 
cứu, ứng dụng chuyển giao công 
nghệ điển hình phù hợp với điều 
kiện đặc thù của địa bàn để triển 
khai nhân rộng.

Nguồn: Trung tâm  
Nghiên cứu và Phát triển 

|truyền thông KH&CN

Doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện, hỗ trợ, chuyển giao và đổi mới công nghệ.
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“CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC CÔNG 
NGHIỆP PHỤ TRỢ THÀNH PHỐ CHANGWON LẦN THỨ NHẤT” DIỄN RA 
TRONG 03 NGÀY TỪ NGÀY 03 ĐẾN 05/3/3021 TRÊN NỀN TẢNG HỘI 
NGHỊ TRỰC TUYẾN., CÁC PHIÊN KẾT NỐI B2B VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 
THÀNH PHỐ CHANGWON, HÀN QUỐC ĐÃ DIỄN RA SÔI NỔI VÀ THU 
HÚT NHIỀU SỰ QUAN TÂM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC, KẾT NỐI  
CUNG CẦU CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC 

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Các phiên kết nối đã thu hút 
được gần 30 điểm cầu trực 
tuyến với sự tham gia của 
các tổ chức, doanh nghiệp 

Việt Nam từ nhiều địa phương 
tại Việt Nam như Bình Phước, Hải 
Phòng, Hải Dương, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Gia Lai. Chương trình 
nhằm hỗ trợ kết nối và chuyển 
giao công nghệ giữa các doanh 
nghiệp trong nước với đối tác 
nước ngoài. Chương trình đã 
giới thiệu các giải pháp công 
nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực 
công nghiệp phụ trợ của 05 
doanh nghiệp Hàn Quốc, hiện 
trạng và nhu cầu tiếp nhận, ứng 
dụng công nghệ của doanh 
nghiệp Việt Nam và thúc đẩy cơ 

hội hợp tác kinh doanh đối với 
đại diện doanh nghiệp hai Bên.

Kết quả có 24 cặp doanh 
nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã 
tham gia trao đổi, kết nối B2B, 
qua đó thúc đẩy doanh nghiệp 
Việt Nam tiếp cận nguồn công 
nghệ một cách hiệu quả, ngược 
lại doanh nghiệp Hàn Quốc có 
cơ hội tăng tốc xúc tiến phát 
triển thị trường Việt Nam. Một số 
kết quả trao đổi điển hình như 
công ty Bon Systems (Hàn Quốc) 
và công ty PSH (Việt Nam) trong 
lĩnh vực thiết kế kiểu dáng CAS, 
thiết kế kỹ thuật CAD và mô hình 
hoá 3D ứng dụng trong công 
nghiệp ô tô và các sản phẩm 

công nghiệp khác; công ty SF 
Hy-world (Hàn Quốc) và công 
ty TNHH Hùng Nhuế (Việt Nam) 
trong lĩnh vực máy bơm thuỷ lực 
và phụ tùng máy bơm thuỷ lực, 
hay cặp công ty Tae-chang (Hàn 
Quốc) và công ty TCI (Việt Nam) 
trao đổi về ý tưởng hợp tác sản 
xuất sản phẩm bánh răng v.v…

Sự thành công của sự kiện đã 
thay đổi cách tiếp cận của Ban tổ 
chức hướng tới kế hoạch gia tăng 
hoạt động giao lưu trực tuyến 
giữa doanh nghiệp hai nước 
Việt Nam và Hàn Quốc trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19.

Nguồn: Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ
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NGÀY 5/3, TRUNG TÂM R&D TỔ CHỨC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM NƯỚC 
SÚC MIỆNG NHÃN HIỆU ASIN VỚI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ ĐỂ PHÂN PHỐI 
RỘNG RÃI RA THỊ TRƯỜNG. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC TRUNG TÂM 
R&D THƯƠNG MẠI HÓA THÀNH CÔNG THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH QUYỀN TP. HỒ CHÍ 
MINH. NƯỚC SÚC MIỆNG ASIN LÀ SẢN PHẨM MỚI NHẤT ĐÃ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
TRIỂN KHAI -KHU CÔNG NGHỆ CAO (TRUNG TÂM R&D) THƯƠNG MẠI HOÁ THÀNH CÔNG 
TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
CUNG CẤP CHO THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. SẢN PHẨM NƯỚC SÚC MIỆNG 
ASIN SỬ DỤNG TỔ HỢP TINH DẦU QUẾ VÀ TINH DẦU CHANH TRÚC LÀM HƯƠNG LIỆU, TẠO 
HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN, NẤM, VIRUT VÀ KHÁNG VIÊM, 
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VIÊM NHIỄM VÙNG MIỆNG, HỌNG RẤT TỐT.

KHU CÔNG NGHỆ CAO THƯƠNG MẠI HÓA 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm R&D và Công ty TNHH Thương mại Bách Thư ký kết hợp tác  sản xuất  
sản phẩm ASIN để cung cấp rộng rãi ra thị trường

Ông Ngô Võ Kế Thành - Giám đốc Trung tâm 
R&D - cho biết, trong năm 2021 Trung tâm 
R&D cùng với Công ty TNHH Thương mại 
Bách Thư hợp đồng sản xuất 80.000 sản 

phẩm nước súc miệng ASIN cung ứng cho nhu cầu 
sử dụng ở các bệnh nhân gặp các vấn đề về răng 
miệng và họng, phòng ngừa sự xâm nhiễm vi 
khuẩn, virut lây bệnh qua đường hô hấp hiệu quả. 
ASIN là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện 
nay ứng dụng vật liệu nano berberine, được kiểm 
nghiệm đầy đủ, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn 
GMP và đã được đăng ký sỡ hữu trí tuệ. Ngoài sản 
phẩm ASIN đang thực hiện, công ty tiếp tục đồng 
hành với Trung tâm R&D nghiên cứu phát triển các 
sản phẩm từ vật liệu nano và thương mại hóa sản 
phẩm nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Trung tâm R&D là đơn vị nghiên cứu, triển khai 
ứng dụng, thương mại hóa các sản phẩm công 
nghệ cao đông thời là cấu nối giữa các trường, 
viện, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp để 
đưa nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn 
tại TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 - 2020, Trung tâm 
R&D đã thương mại hóa thành công 8 sản phẩm, 
hiện đang cung cấp cho thị trường; có 55 bài báo 
đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước; 24 đơn 
sở hữu trí tuệ được chập nhận. Trong năm 2020, 
Trung tâm R&D đã có 11 bài báo đăng trên các tạp 
chí, hội nghị trong và ngoài nước; được chấp nhận 
5 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa 
thành công 3 sản phẩm công nghệ cao.

Nguồn: Báo công thương
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01

02

03

Công nghệ chào bán

QUY TRÌNH SẤY CÁ TRA MỘT NẮNG BẰNG MÁY 
SẤY ĐỘNG TRỤC ĐỨNG ITS  

DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Hệ thống gồm buồng sấy với các giàn sấy chuyển động quay quanh trục cố định và sử dụng dòng 

không khí sấy hồi lưu; các bộ phận điều chỉnh tự động tốc độ quay của giàn sấy và tốc độ dòng không 
khí theo nhiệt độ đo được bên trong buồng sấy; mức điều chỉnh tự động độ ẩm theo thông số cảm biến 
độ ẩm đo được bên trong buồng sấy.

Thiết bị gia nhiệt bằng hiệu ứng nhà kính trực tiếp và bẫy nhiệt mặt trời. Hiệu quả gia nhiệt của thiết 
bị được gia tăng nhờ việc sử dụng tấm polycarbonate đặc ruột có độ xuyên thấu ánh sáng lên đến 95%. 
Nhiệt độ bên trong buồng sấy được gia thêm từ 10oC đến 35oC so với nhiệt độ ngoài môi trường tùy 
thời điểm trong ngày. Nhiệt độ sấy được kiểm soát chặt chẽ nhờ cơ chế cắt nắng/che mưa bằng bạt che 
và bù nhiệt bằng điện trở đốt nhiệt.

Công suất: 180kg cá tra nguyên liệu đã sơ chế mỗi mẻ sấy.

Ưu điểm của công nghệ

Nhân lực: sau khi sơ chế, công nhân đưa các vỉ cá vào buồng sấy, thiết lập các thông số sấy và vận 
hành máy. Thiết bị vận hành hoàn toàn tự động, không cần nhân lực vận hành.

Dây chuyền máy sấy 4 tấn cá nguyên liệu mỗi mẻ sấy được chuyển giao ở  
huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

01
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Tiết kiệm điện năng lên đến trên 90% so với thiết bị bơm nhiệt tương ứng: mỗi mẻ sấy 180kg cá tra 
nguyên liệu đã sơ chế vận hành trong điều kiện có nắng chỉ tiêu tốn trung bình 1.5kWh/giờ; trong điều 
kiện thiếu nắng (trời mưa, âm u hay ban đêm) tiêu tốn trung bình 4.5kWh/giờ.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: sản phẩm đạt độ khô rất nhanh và đồng đều nhờ công nghệ sấy động 
(sản phẩm sấy chuyển động liên tục); kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió… rất chặt chẽ, màu sắc cảm 
quan của sản phẩm tương đương phơi nắng nên rất đẹp, giữ được đa số chất dinh dưỡng.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: khử vi sinh và nấm mốc bằng đèn cực tím dải C (UVC) ngay 
trong quá trình sấy, không khí được lọc bụi trước khi đưa vào buồng sấy, buồng sấy kín (ngăn không 
cho côn trùng xâm nhập).

Giảm nhân công xấp xỉ 60% so với phơi nắng truyền thống nhờ quy trình hoạt động được vận hành 
tự động hóa hoàn toàn.

Thiết bị rất bền vững, bảo hành miễn phí tấm polycarbonate đặc ruột và tủ điều khiển lên đến 5 năm, 
bảo hành miễn phí các kết cấu còn lại của thiết bị 2 năm.Quá trình lắp đặt và vận hành dễ dàng.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ thông minh ITS

Địa chỉ: 292/42/6 Bà Hạt, phường 9, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 0989 309 477

Email: its.company.vn@gmail.com; phanvanhiep@gmail.com

Website: www.itsgroupvn.com

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH QUY  
GIÀU CHẤT XƠ TỪ BÃ MALT BIA

Thuyết minh quy trình:

+ Quá trình phối trộn bột:

Bột mì, bột bã malt khô và bột cacao được trộn khô trong máy trộn trục đứng, tốc độ quay của trục 
là 15 - 20 vòng/phút, thời gian trộn khoảng 8 - 10 phút.Quá trình phối trộn được thực hiện ở nhiệt độ 
phòng.

+ Quá trình đánh trộn cream:

Quá trình này được thực hiện trong máy nhào trộn nằm ngang có lớp vỏ ổn nhiệt. Đầu tiên, trứng 
gà, leucithine, bơ kempass và dầu thực vật tinh luyện được đánh trộn để tạo thành hệ nhũ trong thời 
gian 5 phút. Tiếp theo, bổ sung từ dung dịch muối ăn, bột nở, isomalt, acesulfame kali và hương liệu 
vào hỗn hợp nhũ, đánh khuấy hỗn hợp thu được với tốc độ 100 vòng/phút trong 15 phút, nhiệt độ cả 
khối được giữ ở 25oC trong suốt quá trình đánh trộn.

+ Quá trình nhào trộn:

Bổ sung hỗn hợp bột vào hỗn hợp nhũ, tiếp tục nhào trộn với tốc độ 50 vòng/phút trong thời gian 
1 phút. Quá trình nhào trộn được thực hiện ở nhiệt độ 25oC.

+ Quá trình tạo hình:

Quá trình tạo hình bánh được thực hiện trên máy tạo hình bằng cách ép đùn khối bột nhào qua lỗ 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

22 
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khuôn và cắt bằng dây kim loại nóng. Lỗ khuôn có đường kính 5cm. Dây kim loại cắt sẽ cắt dây bột thoát 
ra từ lỗ khuôn thành các miếng bột có chiều dày 8mm, khối lượng bánh trước khi nướng xấp xỉ là 9.1g. 
Quá trình tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ phòng.

Thiết bị nhào trộn bột và thiết bị tạo hình bánh sử dụng trong quy trình sản xuất.

+ Quá trình nướng:

Quá trình nướng được thực hiện bằng thiết bị nướng dạng hầm với hai khoang hoạt động.Khoang 
thứ nhất được giữ ở 198oC, thời gian lưu là 7 phút.Khoang thứ hai được giữ ở 223oC, thời gian lưu là 7 
phút.Độ ẩm bánh sau khi nướng không quá 4%, khối lượng bánh sau nướng xấp xỉ 7g.

+ Quá trình làm nguội:

Quá trình làm nguội được thực hiện trên băng tải kín để hạn chế nhiễm bụi và vi sinh vật cho đến khi 
nhiệt độ bánh tương đương với nhiệt độ phòng. Sau khi được làm nguội, bánh được bao gói trên thiết 
bị bao gói tự động, sử dụng bao bì nhôm, mỗi bao bì chứa 1 bánh.

Ưu điểm của công nghệ, hiệu quả kinh tế

Quy trình công nghệ sản xuất bột bã malt và quy trình công nghệ sản xuất bánh quy có bổ sung bột 
bã malt đã được vận hành thử nghiệm thành công tại doanh nghiệp, năng suất 200kg nguyên liệu/mẻ. 
Mẫu bã malt khô và mẫu bánh quy thành phẩm được kiểm nghiệm tại các cơ quan chức năng và đều 
đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu. Việc sử dụng bã malt thay thế một phần bột mì giúp tăng hàm lượng chất 
xơ, protein và hoạt tính kháng oxy hóa, giảm chi phí nguyên liệu, thích hợp để sản xuất bánh dành cho 
người ăn kiêng (bệnh nhân đái tháo đường và béo phì).

Công nghệ này có thể áp dụng tại các nhà máy sản xuất bánh quy, bánh dành cho người ăn kiêng 
với dây chuyền thiết bị đã có sẵn. Khi triển khai, chỉ cần thay thế công thức nguyên liệu và các thông 
số công nghệ, không thay đổi và không cần bổ sung thêm thiết bị mới trong dây chuyền sản xuất của 
doanh nghiệp.

Đơn vị chào bán: 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. Điện thoại: 3864646251

Người liên hệ: GS.TS Lê Văn Việt Mẫn

Điện thoại: 0918657786  * Email: lvvman@hcmut.edu.vn   

Quy trình công nghệ sản xuất bánh quy giàu xơ sử dụng 30% bã malt



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

23 
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HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ  
THÔNG MINH, TIẾT KIỆM ĐIỆN

Mô hình hệ thống

Hệ thống gồm: server trung tâm (thiết bị đầu đầu) và các thiết bị giám sát, điều khiển (thiết bị đầu 
cuối) đặt tại các tủ đóng/ngắt điện hệ thống đèn chiếu sáng hiện có.

Server trung tâm có chức năng tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu về dòng điện, điện áp, điện năng tiêu 
thụ tại các xuất tuyến của hệ thống đèn chiếu sáng. Server trung tâm sử dụng phần mềm giám sát điều 
khiển làm chức năng giao tiếp với các thiết bị đầu cuối. Việc tắt/mở hệ thống đèn cũng có thể được điều 
khiển từ Server trung tâm.

Các thiết bị giám sát, điều khiển có chức năng điều khiển việc đóng/ngắt hệ thống đèn một cách tự 
động theo các kiểu thời tiết dự báo hoặc lịch trình đóng cắt định trước. Mỗi thiết bị giám sát, điều khiển 
sử dụng 01 thẻ SIM điện thoại để hoạt động. Mỗi thiết bị giám sát và ghi nhận dòng điện, điện áp, điện 
năng tiêu thụ của các xuất tuyến đèn, gửi dữ liệu về Server trung tâm để lưu trữ. Đây được xem như đề 
xuất quan trọng của hệ thống.

Hệ thống sử dụng phương thức truyền dữ liệu qua mạng điện thoại di động GSM/GPRS/3G (internet).

Thiết bị đầu đầu (server trung tâm) bao gồm hệ thống bao gồm phần cứng là máy tính chủ và phần 
mềm Street Light Control (tự thiết kế) ứng dụng trình duyệt Web để quản lý tài sản hệ thống chiếu sáng. 
Ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng lập trình cho Web.Hệ thống trợ giúp người dùng nhập dữ liệu, sửa 
đổi dữ liệu, tìm kiếm, phân tích, thống kê và lập báo cáo về hệ thống.

Ưu điểm của công nghệ, hiệu quả kinh tế

Hệ thống có giao diện thân thiện với người sử dụng, tương thích với mọi trình duyệt hiện nay.Hệ 
thống sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý dữ liệu hệ thống.

Panel hiển thị thông tin thời tiết là thông tin liên quan đến chức năng quan trọng của hệ thống hệ 
thống điều khiển chiếu sáng đô thị

Đánh giá điện năng tiết kiệm được của hệ thống đối với một xuất tuyến đèn trong chu kỳ đóng cắt 
1 ngày, với 100 bóng đèn trên một xuất tuyến đèn, công suất mỗi bóng là 250W, kết quả tiết kiệm được 
trình bày trong bảng.

 Thông tin liên hệ chuyên gia, hỗ trợ

TS. Trần Phương Nam

Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng công nghiệp Huế

ĐT: 0905 303 645  * Email: tpnam@hueic.edu.vn
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DÂY CHUYỀN CÁN THÉP VÌ LÒ TỰ ĐỘNG
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các mỏ về thép cán vì lò, Công ty cổ phần chế tạo máy 

- Vinacomin đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
thành công dây chuyền cán thép vì lò tự động, 
có khả năng sản xuất các loại thép hình phục 
vụ khai thác than hầm lò.

Dây chuyền được thiết kế tự động với 2 mỏ 
cắt hàn hơi và hệ thống vận chuyển phôi sau 
khi cắt. Mọi chuyển động trong hệ thống có 
thể liên kết qua bộ điều khiển PLC (điều khiển 
được lập trình bằng thuật toán) vận hành 
trong cabin, đảm bảo yếu tố an toàn và môi 
trường. Hệ thống cắt phôi bằng ngọn lửa hàn 
được điều khiển tự động. Phôi thép sau khi cắt 
sẽ được điều khiển di chuyển trên các con lăn, 
qua sàn xích tự động bằng hệ thống xylanh thủy 
lực vào khu vực nhà xưởng để thực hiện công đoạn tạo hình thép theo yêu cầu. Dây chuyền có thể sản 
xuất các loại thép hình U, I, L đặc chủng với số lượng lớn, phục vụ hoạt động khai thác than hầm lò.

Đơn vị chào bán: 
Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin
Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;  

Tel: 0203.3716223; Fax: 0203.3862034

CÔNG NGHỆ NHÀ THÔNG MINH SMARTHOME
Smarthome có khả năng tích hợp điều khiển thông minh qua điện thoại vào những đồ vật có sẵn 

trong nhà như máy lạnh, đèn, cửa cổng, cửa sập, cửa cuốn.

Nhà thông minh Smarthome là giải pháp tổng thể về thiết kế, lắp đặt các thiết bị điện thông minh, 

giúp chủ nhà kiểm soát toàn bộ vật dụng trong ngôi nhà, chẳng hạn điều khiển hệ thống chiếu sáng, hệ 

thống rèm cửa, tưới cây tự động, cửa cổng tự động kết hợp chuông hình, âm thanh giải trí đa vùng, hệ 

thống an ninh báo động chống trộm… thông qua smartphone hoặc điều khiển bằng giọng nói.

 Với công nghệ nhà thông minh Smarthome, chủ nhà sẽ không còn phải canh giờ về mở cửa cho 

người khác, cũng không còn phải về nhà để tắt, mở các thiết bị trong gia đình, nhờ đó mà tiết kiệm được 

thời gian và công sức.

 Điển hình là bằng ứng dụng “chìa khóa tự động” trên smartphone, nếu có người muốn vào nhà, 

chủ nhà chỉ cần thông qua thao tác chạm vào màn hình điện thoại là có thể điều khiển đóng/mở cửa 

dù đang ở bất kỳ đâu. Cùng với đó, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong nhà sẽ được kiểm soát và điều 

khiển bật/tắt hoặc hẹn giờ tự động bật / tắt chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại. Hệ 

thống cảm biến chuyển động trong nhà thông minh sẽ giúp đèn tự động bật/tắt khi có người qua lại 

tại các khu vực như hành lang, cầu thang. Hệ thống rèm cửa cũng có thể được điều khiển tự động qua 

Dây chuyền cán thép vì lò tự động  
của Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin.
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điện thoại, hoặc hẹn giờ đóng/mở tùy theo 

sở thích.

 Yếu tố quan trọng đối với một công nghệ 

nhà thông minh là phải bảo đảm an ninh 

cho ngôi nhà. Smarthome có giải pháp an 

ninh chống trộm cắp và giải pháp báo cháy, 

với sự trợ giúp của camera IP thông minh 

hoặc camera hồng ngoại.

Đơn vị chào bán: 

Công ty TNHH Thương mại ENONLA

Địa chỉ: 23 Đường 6B Nối dài, KDC Vĩnh Lộc, 

P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : 0838210099

Email:enonla@enonla.com 

Website : enonla.com

CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN  
TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tỉ lệ thức ăn được thủy sản hấp thụ trong quá trình 
nuôi, theo các số liệu thống kê, chỉ từ 29,7-30,7%, nên 
lượng chất thải trong nuôi trồng thủy sản rất lớn (chất 
thải rắn như thức ăn thừa, phân thủy sản; chất thải 
hòa tan như ammonia, phosphore, ni tơ,…), cần phải 
xử lý trước khi tái sử dụng hoặc thải ra môi trường.

Hệ thống tuần hoàn xử lý nước trong nuôi trồng 
thủy sản bao gồm: hệ thống lọc cơ học, hệ thống diệt 
khuẩn, hệ thống khử CO2, hệ thống lọc sinhh học, hệ 
thống cung cấp oxy cho nước đưa về bể nuôi và hệ 
thống giám sát. Hệ thống có thể ứng dụng cho đa 
dạng các loài thủy sản, từ nuôi cá biển đến cá nước 
ngọt.

Đơn vị chào bán: 

Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2

Địa chỉ : 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 038299592

Fax : 038226807 * Email : ria2@mard.gov.vn

Website : http://vienthuysan2.org.vn/

Người đại diện : TS. Nguyễn Văn Sáng

Mô hình hệ thống đèn chiếu sáng đô thị thông minh và tiết kiệm năng lượng
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CÔNG NGHỆ ĐỐT RÁC BẰNG HỒ QUANG ĐIỆN
Công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện thích 

hợp cho việc xử lý nguồn rác thải nguy hại gây ô 
nhiễm môi trường.

Đốt rác bằng hồ quang giảm được khí thải và 
tải lượng khí thải ô nhiễm (đốt bằng hồ quang 
ở nhiệt độ 1.500oC cho hàm lượng tổng dioxin/
furan chỉ còn 1,16 ngTEQ/N.m3 so với khi đốt ở 
chế độ tiêu chuẩn cho phép (nhiệt độ 1.050oC) 
còn đến 5,9 ngTEQ/N.m3; các hàm lượng bụi 
tổng và CO cũng giảm rất nhiều).

Nếu so với công nghệ đốt rác bằng plasma, 
đốt bằng hồ quang có chi phí đầu tư và vận hành 
thấp hơn nhưng hiệu suất sử dụng nhiệt cao hơn. 
Cũng có thể đốt nhiệt phân chất thải để thu khí tổng hợp dùng cho phát điện. Quy trình dễ thực hiện, 
tiết kiệm chi phí.Việc ứng dụng công nghệ hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư và 
doanh nghiệp.

Đơn vị chào bán: 

Trường Đại học tài nguyên và môi trường Tp.HCM

Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38443006   Fax: 028.38449474

1.TÌM KIẾM DÂY CHUYỀN  
SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG TÔM VÀ SNACK

Công ty chúng tôi đang cần mua Dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm và snack, đề nghị quý công 
ty cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về phần mềm theo số điện thoại dưới đây:

Người tìm mua: 

Phạm Duy Hải

Điện thoại: 0977865885 * Email: duyhaittc@yahoo.com

01

02

03 Công nghệ tìm mua02
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2. MÁY ĐO TỔNG KHÍ NITO CẦM TAY
Công ty Nguyên Anh chúng tôi đang có nhu cầu mua máy đo tổng khí nito cầm tay, đo tổng nito của 

nước thải trong khoảng 20mmg/l. Đề nghị quý công ty báo giá cho chúng tôi kèm theo chứng chỉ CO và 

CQ thông số kỹ thuật theo địa chỉ sau:

Đơn vị tìm mua: Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nguyên Anh

Địa chỉ: Số 3A1 ngõ 6, Ao Sen, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0979296968

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 SẢN PHẨM COMPOSITE PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI 
CHỐNG XÓI MÒN, ĂN MÒN CHESTERTON ARC 855

Công ty chúng tôi đang cần báo giá  sản phẩm composite phủ bề mặt kim loại chống xói mòn, ăn 

mòn Chesterton ARC 855. Đề nghị quý công ty gửi báo giá cho chúng tôi theo địa chỉ:

Đơn vị tìm mua: 

SOTEC JSC

Địa chỉ: BT6-4, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 983.488.006 – Nguyễn Lâm Chi

5 .TÌM KIẾM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ  
BẢO QUẢN XOÀI CHUA NGỌT

Yêu cầu kỹ thuật

Quy trình công nghệ bảo quản xoài chua ngọt phải đáp ứng được công suất lớn, quy mô công nghiệp.

Áp dụng công nghệ bảo quản được với cho các sản phẩm có vị chua khác như cóc, me,…

Công nghệ tìm mua
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Bảo quản theo dạng túi được ghép mí chân không.

Thời gian bảo quản trong vòng 60 ngày, nhưng vẫn giữ được vị chua ngọt của sản phẩm.

Hình thức hợp tác

Tư vấn, chuyển giao quy trình công nghệ  bảo quản xoài chua ngọt.

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

6. TÌM KIẾM HỆ THỐNG SƠ CHẾ, TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA
Yêu cầu kỹ thuật

 Thiết bị/hệ thống tái chế, xử lý rác thải điện tử đáp ứng nhu cầu cho nhà máy xử lý rác công xuất  

2 tấn/giờ.

Hình thức hợp tác

Cung cấp thiết bị/hệ thống tái chế, xử lý rác thải nhựa.

Tư vấn, hướng dẫn vận hành.

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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THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

  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


