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TIN TỨC & SỰ KIỆ̣N 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC 
CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO  

 

 
        

ưa công nghệ vũ trụ vào phục vụ đời   

sống. Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ vũ trụ, đưa công 

nghệ vũ trụ phục vụ thiết thực và có hiệu 

quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

của đất nước, ngày 14/6/2006, Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ 

đến năm 2020” của Việt Nam.  

      Chương trình khoa học công nghệ vũ 

trụ  do Viện Hàn lâm Khoa học và công 

nghệ Việt nam chủ trì, với bốn mục tiêu 

giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt 

gồm: (1) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thông, viễn thám, hệ thông 

tin địa lý và hệ thống vệ tinh định vị toàn 

cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

đảm bảo quốc phòng - an ninh; giám sát 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên 

tai và biến đổi khí hậu trên cơ sở khai thác 

hiệu quả các hạ tầng công nghệ vũ trụ đã 

được đầu tư và hợp tác quốc tế; (2) Chủ 

động hội nhập và hợp tác quốc tế trong 

nghiên cứu, làm chủ công nghệ thiết kế, 

chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm một số 

thiết bị, mô đun chính trong các phân hệ 

của vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, công 

nghệ trạm mặt đất và công nghệ phóng vệ 

tinh nhỏ lên quỹ đạo thấp, tiếp nhận 

chuyển giao công nghệ vệ tinh với các 

nước tiên tiến; (3) Thúc đẩy nghiên cứu 

cơ bản có chọn lọc về khoa học và công 

nghệ vũ trụ có tiềm năng ứng dụng và phù 

hợp với điều kiện của Việt Nam, góp phần 

đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực khoa 

học công nghệ vũ trụ, tiếp tục hình thành 

một số nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở 

khai thác thành tựu khoa học công nghệ 

trên thế giới; (4) Góp phần định hướng nội 

dung chiến lược quốc gia về công nghệ vũ 

trụ cho giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2040, trong đó chú trọng xây 

dựng và hoàn thiện khung pháp luật về 

công nghệ vũ trụ, thương mại hóa sản 

phẩm và từng bước hình thành thị trường 

trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. 

     Kết quả đạt được của chương trình 

được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ Bùi Thế Duy đánh giá cao, đặc biệt 

là các liên quan đến ứng dụng công nghệ 

vũ trụ vào trong cuộc sống được tập trung 

nhiều về sử dụng ảnh vệ tinh, viễn thám, 

cũng như tập trung vào các kết quả phát 

triển vệ tinh nhỏ quan sát trái đất từ việc 

thiết kế vệ tinh nhỏ đến việc thiết kế các 

trạm thu phát...  

Nguồn: Báo Khoa học và Phổ thông 
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ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 
DOANH NGHIỆP KHỞI NGUỒN CÔNG NGHỆ 

          

          Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN trong năm 2022 là nghiên cứu, đề xuất  

          cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN tại các viện nghiên cứu, trường đại  

          học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) 

 

 

       Việt Nam đã có nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề 

pháp lý liên quan đến các doanh nghiệp 

KH&CN nói chung, nhưng doanh nghiệp 

khởi nguồn công nghệ hay doanh nghiệp 

spin-off vẫn chưa được đề cập một cách 

trực tiếp, cụ thể. Đây có thể xem là một 

trong những rào cản lớn nhất cho sự hình 

thành và phát triển mô hình doanh nghiệp 

spin-off ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, 

còn một số vướng mắc khi áp dụng mô 

hình doanh nghiệp spin-off trong các 

trường đại học ở Việt Nam liên quan đến 

phân chia lợi nhuận thu được từ thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu; về cơ chế 

quản lý viên chức tham gia thành lập 

doanh nghiệp trong các cơ sở nghiên 

cứu, đào tạo… 

     Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 

Thành Đạt, trong năm 2022, các cơ chế, 

chính sách giải pháp của Bộ sẽ tập trung 

để đại học thực sự trở thành trung tâm 

nghiên cứu KH&CN. Đặc biệt, Bộ sẽ 

nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát 

triển loại hình doanh nghiệp KH&CN tại 

các viện nghiên cứu, trường đại học theo 

mô hình spin-off. Tăng cường gắn kết, 

hợp tác giữa các trường đại học, viện 

nghiên cứu với khu vực công nghiệp và 

doanh nghiệp để đẩy mạnh thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn 

sản xuất, kinh doanh. 

     Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, 

hiện nay, muốn thực hiện đề án thử 

nghiệm liên kết "ba nhà" (Nhà nước - nhà 

doanh nghiệp - nhà khoa học) thành lập 

các doanh nghiệp spin-off sẽ vướng 

chừng 5-6 bộ luật và chỉ có mô hình 

sandbox mới hy vọng tháo gỡ được 

những rào cản pháp lý. Sandbox là khung 

thể chế thí điểm, cho phép một số ít 

doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ 

mới, mô hình kinh doanh mới trong môi 

trường thực tiễn nhưng có phạm vi và 

thời gian xác định, dưới sự giám sát của 

các nhà quản lý và có các phương án dự 

phòng rủi ro phù hợp để ngăn hậu quả 

của sự thất bại mà không ảnh hưởng lớn 

đến hệ thống tài chính quốc gia. 

     Hiện Bộ KH&CN đang phối hợp với 

các đơn vị để xây dựng đề án dựa trên 

các nhiệm vụ KH&CN để báo cáo Thủ 

tướng, Quốc hội thông qua. 

Nguồn: Báo Khoa học và Phổ thông 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ HÌNH THÀNH CÁC TRUNG 
TÂM GIÚP DOANH NGHIỆP CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ 

          

       TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 2 trung tâm đổi mới công nghệ, 

phục vụ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. 

 

 

       UBND TP.HCM vừa có văn bản ban hành kế hoạch phát triển các trung tâm đổi mới 

công nghệ trên địa bàn trong giai đoạn 2022 - 2025. 

       Trung tâm đổi mới công nghệ hay trung tâm chuyển giao công nghệ  sẽ tham gia hỗ 

trợ doanh nghiệp xây dựng quy trình, tiêu chuẩn trong hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, đổi 

mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

        Với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm có thể hỗ trợ hình thành và phát 

triển những nơi thương mại hóa và chuyển giao công nghệ. 

        Vấn đề kết nối cung - cầu công nghệ cũng được quan tâm. Theo đó, các trung tâm 

đổi mới công nghệ sẽ đảm nhận chia sẻ thông tin về nhu cầu công nghệ phục vụ đổi mới 

sáng tạo. 

        Các trung tâm cũng được TP.HCM hỗ trợ, cung cấp những dịch vụ chuyển đổi số, 

góp phần thúc đẩy và triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số của TP. 

       Trong giai đoạn 2022 - 2025, UBND TP sẽ hỗ trợ hình thành và phát triển ít nhất 2 

trung tâm đổi mới công nghệ trên địa bàn. 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ 
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Ra mắt liên minh blockchain 
Việt Nam 
 

 
 

 Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) 

có sứ mệnh kết nối cộng đồng blockchain 

và tư vấn, góp phần tham mưu cho các cơ 

quan quản lý Nhà nước xây dựng chính 

sách, khung pháp lý về blockchain, tài sản 

số, tiền số tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế số quốc gia. 

     Ban Cố vấn của Liên minh Blockchain 

Việt Nam gồm: Thứ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Chủ tịch 

Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Minh Hồng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường 

Đại học Bách Khoa Hà Nội; ông Đỗ Cao 

Bảo, nhà đồng sáng lập Tập đoàn FPT 

Group, nguyên Chủ tịch FPT IS. 

      Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu 

minh bạch theo thời gian thực, bền vững 

và bảo mật cao, blockchain đã thể hiện là 

một trong những xu hướng công nghệ đột 

phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở 

nhiều ngành nghề, lĩnh vực như tài chính, y 

tế, giáo dục, sở hữu trí tuệ, logistic, giải trí, 

nông nghiệp. Liên minh Blockchain Việt 

Nam hiện sở hữu mạng lưới chuyên gia 

blockchain hàng đầu tại các đại học nổi 

tiếng trong và ngoài nước. Trong khi đó, 

nhiều đối tác, thành viên trong Khối tổ chức 

của VBU đều là các tổ chức, trường đại 

học có uy tín, doanh nghiệp lớn trong lĩnh 

vực công nghệ và truyền thông. Với slogan 

"Building Smarter Societies" và tầm nhìn 

trở thành hiệp hội blockchain uy tín số 1 

Việt Nam, VBU quy tụ các chuyên gia, tổ 

chức hàng đầu cùng xây dựng và thúc đẩy 

cộng đồng blockchain Việt Nam trở thành 

cộng đồng năng động top 3 thế giới. 

Nguồn: Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công 

thương 

Phương pháp mới cho phép 
vắc xin không cần bảo quản 
lạnh trong nhiều tháng 

 

     Các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức 

nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp của 

khối thịnh vượng chung (CSIRO) ở 

Ôxtrâylia đã chứng minh một phương pháp 

mới để bảo vệ tính toàn vẹn của vắc xin 

trước nhiệt độ cao. Nghiên cứu bước đầu 

đã chứng tỏ khả năng bảo quản vắc xin ở 

mức nhiệt 37 độ C trong ba tháng. 

     Hầu hết các loại vắc xin cần được lưu 

giữ trong phạm vi nhiệt độ từ 20 - 80 độ C 

để không làm mất tác dụng của vắc xin. 

Một số loại vắc xin, đặc biệt là vắc xin 
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mRNA mới, cần được giữ ở nhiệt độ thậm 

chí còn lạnh hơn, dưới 0 độ C rất nhiều. 

     Đột phá mới sử dụng vật liệu tinh thể 

xốp,  có thể hòa tan được gọi là khung hữu 

cơ kim loại (MOF). Vật liệu này bao phủ 

các phân tử vắc xin để bảo vệ chúng khỏi 

bị phân huỷ do nhiệt cho đến khi vắc xin 

được sử dụng. Tại thời điểm sử dụng, chỉ 

cần bổ sung một loại dung dịch để hòa tan 

các lớp phủ MOF và vắc xin được tiêm như 

bình thường. 

     MOF là vật liệu tinh thể xốp có thể hình 

thành xung quanh vắc xin để tạo nên giàn 

khung bảo vệ chống lại sự thay đổi nhiệt 

độ. MOF hoạt động tương tự như một giàn 

khung mà bạn có thể đặt xung quanh nhà 

của mình. Sau khi bạn dỡ bỏ khung, ngôi 

nhà của bạn vẫn còn. Đó là điều sẽ xảy ra 

khi chúng ta hòa tan MOF trong một loại 

vắc xin. 

     Các thí nghiệm thành công cho thấy lớp 

phủ MOF bảo vệ hai loại vắc xin thông 

dụng được phát triển từ vi rút sống, trong 

12 tuần ở cả nhiệt độ phòng và mức nhiệt 

37 độ C. Hình ảnh tổng thể cho thấy vắc 

xin vẫn còn sử dụng được sau ba tháng 

không được bảo quản lạnh. 

     Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm 

trước khi lớp phủ có thể được thương mại 

hóa và triển khai trong thế giới thực vì lớp 

phủ MOF cần được tối ưu hóa và thử 

nghiệm trên các loại vắc xin khác như 

mRNA. 

     Phương pháp mới này sẽ tăng cường 

đáng kể khả năng tiếp cận vắc xin trên toàn 

thế giới. Kỹ thuật này có giá thành rẻ và dễ 

mở rộng, nghĩa là có thể nhanh chóng 

được đưa vào các quy trình sản xuất vắc 

xin hiện nay. 

Nguồn: Newatlas.com 

Thay thế phân bón bằng vi 
khuẩn tạo ammoniac 
 

 

Amoniac (NH3) thường được sử dụng trong 

phân bón, do đó có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước khi chảy ra khỏi ruộng. Tuy nhiên, 

một nghiên cứu mới cho thấy vi khuẩn 

chỉnh sửa gen có thể trở thành giải pháp 

thay thế cho những loại phân bón như vậy. 

      Đó là kết luận của các nhà khoa học tại 

Đại học Washington State University do 

GS. Florence Mus dẫn dắt, với kết quả 

được công bố trên tạp chí Applied and 

Environmental Microbiology (Vi sinh ứng 

dụng và môi trường). 

      Nhóm đã tiến hành chỉnh sửa gen của 

một loại vi khuẩn sống trong đất mang tên 

Azotobacter vinelandii – có thể chuyển hóa 

khí nitơ trong môi trường thành amoniac. 

Nhờ sự can thiệp này mà khả năng sản 

sinh và bài tiết amoniac của những chủng 

vi khuẩn mới đã được tăng cường đáng kể, 

diễn ra thường xuyên, nhất quán và ở nồng 

độ cao hơn nhiều, bất kể điều kiện môi 

trường. 

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển 
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Triển lãm quốc tế về Thiết bị, Công nghệ,  

Xây dựng, Công nghiệp Mỏ,  
Giao thông – Máy móc, Phương tiện và Vật liệu 

(CONTECH VIETNAM 2022) 
 

 
  

 
 
 

Thời gian: Từ 27/09 đến 30/09/2022 

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

Số 1 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: khoảng 450 gian hàng. 

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

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

N CÔNG NGHỆ̣  
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CÔNG NGHỆ XÚC TÁC MỚI: 
XỬ LÝ HIỆU QUẢ KHÍ THẢI NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NHỎ  

ác kỹ sư tại Đại học Bách 

khoa Hà Nội đã phát triển 

các công nghệ nhiệt độ 

thấp sử dụng các xúc tác 

hỗn hợp oxit kim loại 

chuyển tiếp để xử lý từ 70-100% khí thải 

chứa hydrocarbon, VOCs, CO, NOx, SOx 

và bụi sinh ra trong những quá trình sản 

xuất công nghiệp. 

      Nhóm nghiên cứu của GS. TS. Lê 

Minh Thắng đã tìm cách phát triển công 

nghệ nội địa sử dụng lõi gốm Cordierit và 

các chất xúc tác từ hỗn hợp oxit kim loại 

chuyển tiếp Mn, Co, Ce, Zr, Ba để xử lý 

các loại khí thải của nhà máy. Kết quả 

cho thấy sản phẩm xúc tác này có thể 

làm giảm 100% khí CO, hơn 90% 

hydrocacbon và 70% NOx trong dòng khí 

thải ở điều kiện thích hợp.  

     Ưu điểm của phương pháp này là có 

thể xử lý được nhiều chất trong không khí 

cùng lúc thay vì phải xử lý riêng biệt từng 

đối tượng. Hỗn hợp xúc tác từ oxit kim 

loại chuyển tiếp đã được so sánh đối 

chứng với các xúc tác từ kim loại quý 

(thường là Pt-Pd) sử dụng trong động cơ 

xe Vespa. Kết quả cho thấy chúng có khả 

năng xử lý tương đương nhưng chuyển 

hóa các chất ở nhiệt độ thấp hơn đáng 

kể, chỉ từ 250-3000C, so với mức 350-

5000C của chất xúc tác thương mại thông 

thường.    

 

     Theo GS. TS. Lê Minh Thắng, điều 

này rất quan trọng bởi phần lớn các nhà 

máy hiện nay đã có sẵn công nghệ đốt và 

thiết bị hạ tầng nên không phải lúc nào họ 

cũng có thể lắp đặt bộ xúc tác xử lý khí 

thải ở những vị trí tốt nhất để tận dụng 

được nguồn nhiệt sẵn có. Đôi khi, người 

ta phải dẫn khí thải ra một đường mới và 

có thể phải bổ sung thêm nhiệt để xử lý. 

Do vậy, giảm được năng lượng cần thiết 

để gia nhiệt là giảm được chi phí lớn.  

      Sản phẩm này đã “sẵn sàng để áp 

dụng thương mại”. Hiện nay, một số nhà 

máy nhiệt phân cao su phế thải ở Hải 

Dương đã lắp đặt bộ xúc tác này trên hệ 

thống ống xả với chi phí khoảng 100 triệu 

đồng/lần. Các kỹ sư của nhóm nghiên 

cứu cho biết sau khi lắp đặt, người sử 

dụng không phải điều chỉnh gì ngoại trừ 

việc đảm bảo các yếu tố công nghệ như 

thiết kế. Trước khi sử dụng xúc tác xử lý 

khí thải, các nhà máy phải được khảo sát 

công nghệ để “may đo” ra những hỗn 

hợp xúc tác tối ưu và có được sự tư vấn, 

hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trong quá trình 

vận hành.  

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ 

c 
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HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN SINH HỌC 
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ GIẤM GỖ SINH HỌC TỪ NGUYÊN 

LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG (BẠCH ĐÀN VÀ KEO) 

 

 
 
ản phẩm than sinh học chất lượng 

cao và sản phẩm giấm gỗ sinh học là các 

sản phẩm sản xuất thử nghiệm của dự án 

“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản 

xuất than sinh học chất lượng cao và giấm 

gỗ sinh học từ nguyên liệu gỗ rừng trồng 

(bạch đàn và keo)” do Cơ quan chủ trì 

Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ 

tổng hợp Bình Định cùng phối hợp với 

Chủ nhiệm đề tài Võ Chí Hiếu thực hiện 

với mục tiêu: Nghiên cứu hoàn thiện công 

nghệ sản xuất than sinh học chất lượng 

cao phục vụ xuất khẩu (quy mô 60 lò, công 

suất 2.000 tấn than sinh học chất 4 lượng 

cao/năm); Nghiên cứu hoàn thiện công 

nghệ sản xuất giấm gỗ sinh học từ khí thải 

của quá trình sản xuất than sinh học phục 

vụ sản xuất nông nghiệp bền vững (công 

suất lít giấm gỗ sinh học/năm); Đánh giá 

hiệu quả của giấm gỗ đối với cây trồng 

(khả năng BVTV sinh học, kích thích tăng 

trưởng thực vật, làm lành các vết thương 

thực vật và cải tạo đất trồng). 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu 

được những kết quả như sau: 

     Hệ thống lò nung dạng cửa lò mở phù 

hợp yêu cầu sản xuất than sinh học chất 

lượng cao bằng kỹ thuật cơ giới, tự động 

hoá, quy mô 60 lò, công suất 2.000 tấn 

than sinh học/năm, 500.000 lít giấm gỗ 

sinh học/năm. 

     Than sinh học (tương đương với 3.000 

tấn nguyên liệu đầu vào); Giấm gỗ sinh 

học: 162.235 lít. Hồ sơ thiết kế hệ thống lò 

sản xuất than sinh học dạng cửa lò mở 

phù hợp yêu cầu sản xuất than sinh học 

chất lượng cao và giấm gỗ sinh học. Quy 

trình công nghệ sản xuất than sinh học 

chất lượng cao được hội đồng khoa học 

cơ sở công nhận.  

     Quy trình công nghệ sản xuất giấm gỗ 

sinh học được hội đồng khoa học cơ sở 

công nhận. Quy trình sử dụng giấm gỗ 

sinh học trong nông nghiệp được hội đồng 

khoa học cơ sở công nhận. 

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu (mã 

số 17118/2019) tại Cục Thông tin khoa 

học và công nghệ quốc gia 

s 
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SẢN XUẤT THIẾC 99,99% BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
ĐIỆN PHÂN TINH LUYỆN CÓ MÀNG NGĂN 

 

 

 

      Các nhà nghiên cứu 

của Viện Khoa học và 

Công nghệ Mỏ - Luyện kim 

đã nghiên cứu và thử 

nghiệm thành công công 

nghệ sản xuất thiếc sạch 

99,99% bằng phương 

pháp điện phân tinh luyện. 

Nghiên cứu được kỳ vọng 

sẽ tạo ra thiếc sạch, giúp 

các doanh nghiệp tiết kiệm 

chi phí trong quá trình sản 

xuất, chế biến, đồng thời là 

một hướng đột phá trong 

ngành luyện kim. 

      Bắt tay thực hiện dự 

án, nhóm nghiên cứu đã 

đặt ra mục tiêu làm chủ 

được công nghệ sản xuất 

thiếc 99,99% bằng 

phương pháp điện phân 

tinh luyện, quy mô công 

nghiệp có màng ngăn từ 

thiếc 99,75%. Nhóm 

nghiên cứu đã xây dựng 

một hệ thống dây chuyền 

thiết bị, điện phân tinh 

luyện bán tự động để sản 

xuất thiếc quy mô 240 

tấn/năm, đồng thời đảm 

bảo các tiêu chuẩn của 

môi trường.  

     Trong quá trình tinh 

luyện thiếc 99,99% có hai 

sản phẩn phụ chứa thiếc 

sinh ra đó là tàn cực 

dương và bùn anot của 

quá trình điện phân tinh 

luyện thiếc. Tàn cực 

dương chiếm khoảng 10 ¸ 

15%, thậm chí đến 20% 

lượng thiếc đưa vào điện 

phân tinh luyện. Lượng tàn 

cực này sau khi điện phân 

sẽ được quay vòng lại để 

nấu chảy lại và đúc điện 

cực anot, do đó dự án sẽ 

không thử nghiệm nghiên 

cứu quá trình thu hồi thiếc 

ở tàn cực dương. 

      Ngoài ra trong quá 

trình điện phân tinh luyện, 

bùn anot sinh ra chiếm từ 

1,5% khối lượng anot đưa 

vào điện phân. Tỷ lệ này 

thay đổi tùy thuộc vào hàm 

lượng tạp có trong thiếc 

thô. Thành phần bùn anot 

thiếc chủ yếu chứa thiếc 

và một số nguyên tố kim 
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loại khác như chì, antimon, 

bitmut, đồng, v.v... Đây 

chính là sản phẩm phụ 

chứa thiếc và các kim loại 

khác cần thu hồi trong quá 

trình điện phân tinh luyện 

thiếc 99,99%.  

     Nhóm nghiên cứu đã 

phối hợp với Công ty 

TNHH Một thành viên Mỏ 

và Luyện kim Thái Nguyên 

để sản xuất thử nghiệm 

thiếc 99,99% Sn. Kết quả, 

đã sản xuất được 

200,6432 tấn sản phẩm, 

bao gồm 139,6108 tấn sản 

phẩm sản xuất từ nguyên 

liệu của Công ty và 

61,0324 tấn sản phẩm từ 

nguyên liệu của khách 

hàng đưa đến gia công. 

Tổng doanh thu sau khi 

bán sản phẩm là gần 62 tỷ 

đồng. 

     Dự án sau khi đưa vào 

sản xuất, trừ chi phí, lợi 

nhuận ròng thu được là 

gần 500 triệu đồng, giúp 

giảm chi phí một số khâu 

không cần thiết trong quá 

trình luyện thiếc. Bên cạnh 

đó, nhóm nghiên cứu cũng 

đã đề xuất, xây dựng 

nhiều khung hướng dẫn, 

để doanh nghiệp có thể áp 

dụng vào quá trình sản 

xuất của mình. 

     Công nghệ điện phân 

thiếc 99,99% có độ ổn 

định cao. Công ty có thể 

chuyển toàn bộ hệ thống 

điện phân thiếc hiện nay 

để sản xuất thiếc 99,99% 

mà không cần phải đầu tư 

thêm thiết bị, mà chỉ cần 

điều chỉnh công nghệ, làm 

sạch môi trường sản xuất, 

đào tạo lại công nhân...Với 

thiết bị như hiện nay, mỗi 

năm có thể sản xuất được 

600-700 tấn sản phẩm 

thiếc 99,99%. Khi chuyển 

toàn bộ dây chuyền sang 

sản xuất thiếc 99,99% sẽ 

giảm được chi phí sản 

xuất cố định, trong giá 

thành đơn vị sản phẩm 

như: chi phí khấu hao, chi 

phí quản lý. Ngoài ra, Viện 

có thể chuyển giao công 

nghệ điện phân thiếc 

99,99% cho các cơ sở sản 

xuất thiếc trong nước . 

     Cũng trong khuôn khổ 

thực hiện dự án, nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất xây 

dựng, hướng dẫn an toàn 

lao động trong sản xuất, 

xây dựng quy trình và 

hướng dẫn quy trình vận 

hành thiết bị, an toàn lao 

động trong sản xuất điện 

phân thiếc; đào tạo cán bộ 

công nghệ và công nhân 

vận hành, các cán bộ quản 

lý và công nhân xưởng 

điện phân thiếc của Công 

ty TNHH Một thành viên 

Mỏ và Luyện kim Thái 

Nguyên. Sau khi dự án kết 

thúc, những công nhân, 

cán bộ được đào tạo đã có 

thể tự làm chủ và tự tổ 

chức sản xuất thiếc 

99,99%. 

     Dự án đã hoàn thành 

mục tiêu đặt ra là làm chủ 

được công nghệ sản xuất 

thiếc 99,99% từ thiếc 

99,75% bằng phương 

pháp điện phân tinh luyện, 

quy mô công nghiệp. Khả 

năng tiêu thụ thiếc 99,99% 

ngày càng được sử dụng 

nhiều hơn trong công nghệ 

sản xuất đồ hộp, thiết bị 

công nghệ, điện tử thông 

minh... Hiện nay, nguồn 

khoáng sản quặng thiếc 

ngày càng cạn kiệt, nên 

sản lượng khai thác, chế 

biến thiếc ngày càng giảm, 

chi phí sản xuất ngày càng 

cao. Chính vì vậy, việc áp 

dụng công nghệ sản xuất 

tiên tiến nhằm giảm chi phí 

sản xuất, tăng tính cạnh 

tranh là một trong những 

vấn đề các doanh nghiệp 

trong ngành luyện kim 

đang hướng đến. 

Nguồn: Bộ Công Thương 
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DÙNG NEO TRONG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC 
CÂY CẦU CHỐNG ĐỘNG ĐẤT  

 
 
 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Sydney ở Úc 

đã phát triển một ứng dụng sử dụng neo trong đất để bảo 

vệ các cây cầu chống lại động đất. 

 

 

ây cầu là bộ phận dễ bị tổn thương 

nhất trong mạng lưới giao thông 

khi động đất xảy ra, cản trở các 

ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm và cứu hộ và 

cung cấp viện trợ. Để giảm thiểu tác động 

của những trận động đất lớn như vậy, các 

nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật Xây 

dựng & Môi trường tại Đại học Công nghệ 

Sydney đã phát triển một ứng dụng sử dụng 

neo trong đất làm hệ thống chống địa chấn 

chính để bảo vệ các cây cầu chống lại trận 

động đất thảm khốc. 

     Theo nhóm nghiên cứu của phó giáo sư 

Behzad Fatahi và tiến sĩ Mootassem 

Hassoun, cách tiếp cận mới có thể bảo vệ 

các cây cầu chống lại mức độ động đất cao 

hơn mức tiêu chuẩn khuyến nghị. Fatahi và 

nhóm của ông đã phát triển một mô hình 

máy tính ba chiều để mô phỏng và đánh giá 

khả năng địa chấn của những cây cầu được 

neo trong đất chịu một số trận động đất thảm 

khốc nhất thế giới. Fatahi nói: "Phát hiện của 

chúng tôi chứng minh rằng những cây cầu 

được giữ bởi neo trong đất có tính năng địa 

chấn vượt trội so với những cây cầu truyền 

thống hoặc cây cầu hiện đại với các thiết bị 

bảo vệ địa chấn hiện đại như bộ giảm chấn  

 

nhớt". Điều này làm tăng tính khả thi của 

việc xây dựng những cây cầu nhẹ hơn và 

kinh tế hơn, các nhà nghiên cứu cho biết. Nó 

có thể dẫn đến việc giảm kích thước và chi 

phí của việc xây dựng cầu an toàn trong khi 

duy trì - hoặc thậm chí tăng lên - khả năng 

chống động đất của cây cầu. 

     Nghiên cứu chỉ ra rằng những cây cầu 

được trang bị công nghệ neo mặt đất có thể 

sống sót sau những trận động đất thảm khốc 

và gần như không bị hư hại trong khi những 

cây cầu được thiết kế bằng kỹ thuật giảm 

thiểu địa chấn thông thường đã bị sập. 

Nguồn: Viện Công nghệ và giao thông vận 

tải 

c 



 
 

14 

 

 
 

KỸ THUẬT MỚI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ LINH HOẠT 
 
 

Trong nhiều năm qua các mạch máy tính siêu mỏng, linh hoạt trở thành mục tiêu 
công nghệ, nhưng các rào cản kỹ thuật đã ngăn cản việc sản xuất chúng không 
đạt được hiệu suất cao. 

 

iờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã phát minh ra một kỹ thuật sản 

xuất bóng bán dẫn nguyên tử mỏng linh hoạt, có chiều dài dưới 100 nanomet - nhỏ 

hơn nhiều lần so với trước đây. 

  

 

      Trong nhiều năm qua các mạch máy 

tính siêu mỏng, linh hoạt trở thành mục 

tiêu công nghệ, nhưng các rào cản kỹ 

thuật đã ngăn cản việc sản xuất chúng 

không đạt được hiệu suất cao.  

      Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại 

học Stanford đã phát minh ra một kỹ thuật 

sản xuất bóng bán dẫn nguyên tử mỏng 

linh hoạt, có chiều dài dưới 100 nanomet - 

nhỏ hơn nhiều lần so với trước đây. 

      Các nhà nghiên cứu cho biết, với tiến 

bộ này, cái gọi là "flextronics" ngày càng 

tiến gần hơn với thực tế. Các thiết bị điện 

tử linh hoạt hứa hẹn các mạch máy tính 

có thể uốn cong, có thể tạo hình nhưng 

vẫn tiết kiệm năng lượng, có thể được đeo 

hoặc cấy vào cơ thể con người để thực 

hiện vô số chức năng liên quan đến sức 

khỏe. Hơn nữa, “internet vạn vật” sắp ra 

mắt, hầu hết mọi thiết bị trong cuộc sống 

đều được tích hợp và kết nối với nhau với 

các thiết bị điện tử linh hoạt, cũng sẽ được 

hưởng lợi tương tự từ flextronics.  

     Trong số các vật liệu thích hợp cho 

thiết bị điện tử linh hoạt, chất bán dẫn hai 

chiều (2D) là vật liệu có nhiều hứa hẹn vì 

các đặc tính cơ và điện tuyệt vời của 

chúng ngay cả ở kích thước nano, khiến 

G 
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chúng trở thành ứng cử viên tốt hơn các 

vật liệu hữu cơ hoặc silicon thông thường.       

      Thách thức kỹ thuật cho đến nay là 

việc chế tạo những thiết bị gần như mỏng 

đến mức không tưởng, đòi hỏi một quá 

trình sử dụng quá nhiều nhiệt đối với chất 

nền nhựa linh hoạt. Những vật liệu linh 

hoạt này sẽ tan chảy đơn giản và phân 

hủy trong quá trình sản xuất. Theo Eric 

Pop, giáo sư kỹ thuật điện tại Stanford và 

Alwin Daus,  người đã phát triển kỹ thuật 

này thì giải pháp là thực hiện theo từng 

bước, bắt đầu với một chất nền cơ bản là 

bất cứ loại nào ngoại trừ vật liệu linh hoạt.      

     Phía trên một phiến silicon rắn được 

phủ thủy tinh, Pop và Daus tạo ra một 

màng mỏng nguyên tử của chất bán dẫn 

2D molypden disulfide (MoS2) được phủ 

bằng các điện cực vàng nhỏ kiểu nano. 

Bởi vì bước này được thực hiện trên chất 

nền silicon thông thường, kích thước bóng 

bán dẫn tỉ lệ nano được tạo mẫu bằng các 

kỹ thuật tiên tiến hiện có, nên đạt được độ 

phân giải cao mà các chất nền nhựa dẻo 

khác không có được. Kỹ thuật phân lớp, 

được gọi là lắng đọng hơi hóa học (CVD), 

phát triển một màng MoS2 từng lớp 

nguyên tử tại một thời điểm. Màng tạo 

thành chỉ dày ba nguyên tử, nhưng cần 

nhiệt độ đạt tới 850 độ C (hơn 1500 F) để 

hoạt động. Để so sánh, chất nền dẻo - làm 

bằng polyimide, một loại nhựa mỏng –biến 

dạng ở khoảng 360 độ C (680 F), và bị 

phân hủy hoàn toàn ở nhiệt độ cao hơn.   

      Lần đầu tiên tạo mẫu và tạo hình các 

bộ phận quan trọng này trên silicon cứng 

và làm nguội chúng, các nhà nghiên cứu 

Stanford có thể ứng dụng vật liệu dẻo này 

mà không bị hư hại. Sau một vài bước chế 

tạo bổ sung, kết quả là các bóng bán dẫn 

linh hoạt có hiệu suất cao hơn nhiều lần 

so với bất kỳ bóng bán dẫn được sản xuất 

trước đó bằng chất bán dẫn nguyên tử 

mỏng. Các nhà nghiên cứu cho biết, toàn 

bộ mạch được chế tạo và chuyển sang vật 

liệu dẻo, thì một số biến chứng nhất định 

với các lớp tiếp theo khiến các bước bổ 

sung này trở nên dễ dàng hơn. Pop, tác 

giả chính của bài báo cho biết: “Cuối cùng, 

toàn bộ cấu trúc chỉ dày 5 micron, bao 

gồm cả polyimide dẻo. "Nó mỏng hơn tóc 

người khoảng mười lần."  

      Thành tựu kỹ thuật trong việc sản xuất 

bóng bán dẫn kích thước nano trên vật 

liệu linh hoạt cũng được mô tả như các 

thiết bị "hiệu suất cao", đáp ứng yêu cầu 

tiêu thụ điện năng thấp. Chúng có thể xử 

lý dòng điện cao áp trong khi hoạt động ở 

điện áp thấp, mức tiêu thụ điện năng ít 

hơn. 

      Sắp tới, Daus sẽ nghiên cứu việc tích 

hợp mạch vô tuyến với các thiết bị, cho 

phép các biến thể trong tương lai giao tiếp 

không dây với thế giới bên ngoài — một 

bước nhảy vọt khác hướng tới khả năng 

tồn tại của flextronics, đặc biệt là những 

thiết bị được cấy vào cơ thể người hoặc 

được tích hợp sâu trong các thiết bị khác 

kết nối với internet vạn vật.  

Nguồn:https://techxplore.com/news/2021-

06-technique-flexible 

electronics.html?utm_source=TrendMD&u

tm_medium=cpc&utm_campaign=TechXpl

ore.com_TrendMD_1 
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HỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ̣ 
 

 

NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY KÝ CHUYỂN GIAO  
CÔNG NGHỆ MỚI TỪ CHÂU ÂU

 
 

 

 
           Đại diện Nha khoa Quốc tế Daisy và Công ty Việt Đăng ký kết chuyển giao công 

nghệ chẩn đoán hình ảnh CT Kavo 3D Pro 

     Tại tọa đàm, các chuyên gia đã trình diễn loạt công nghệ đang được ứng dụng tại Nha 

khoa Quốc tế Daisy. Trong đó gồm công nghệ chẩn đoán hình ảnh CT Kavo 3D OP Pro, sử 

dụng cảm biến thế hệ mới, hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh toàn diện; hệ thống vô trùng chuẩn 

châu Âu nhằm đảm bảo khả năng vô trùng, tránh tình trạng lây nhiễm chéo; công nghệ quét 

dấu răng Itero Element 5D, ứng dụng công nghệ AI, quét dấu răng chỉ trong 60 giây, giúp 

biết trước kết quả điều trị răng miệng. 

     Quyết định ký kết chuyển giao công nghệ lần này nhằm ứng dụng công nghệ nha khoa 

hiện đại vào chăm sóc răng miệng giúp nâng cao hiệu quả, tăng tính an toàn, rút ngắn thời 

gian điều trị và mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. 

Nguồn: Vnexpress.Net 
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       THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM TẢO XOẮN TỪ KẾT QUẢ 
CỦA DỰ ÁN “ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀN 
THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG, NUÔI TRỒNG, THU SINH 
KHỐI, CHẾ BIẾN TÁO XOẮN SPIRULINA” TẠI NINH BÌNH 

 

Tảo xoắn (tên khoa học là tảo Spirulina)  sinh trưởng tự nhiên chủ yếu trong đại dương 

và các hồ nước mặn ở khu vực khí hậu cận nhiệt đới. Ngoài môi trường nước mặn thì 

chúng cũng có thể sống trong môi trường nước ngọt. Bên cạnh thành phần chủ yếu là 

đạm thực vật giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, tảo xoắn còn chứa nhiều Vitamin E và các khoáng 

chất, không chứa đường, chất béo nên được xem là thực phẩm tối ưu giúp chống oxy 

hóa, tăng cường sức mạnh cơ bắp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và phòng chống ung 

thư cùng nhiều bệnh khác.  

 

 

 
 

     Từ những giá trị quan trọng 

mà tảo xoắn mang lại cho sức 

khỏe, dẫn đến nhu cầu sử dụng 

sản phẩm này ngày càng tăng 

cao. Thực tế hiện nay, hầu hết 

các sản phẩm từ tảo xoắn tại 

Việt Nam đều chủ yếu được 

nhập khẩu từ nước ngoài, do 

nuôi trồng tảo trong nước chưa 

đáp ứng được các mục tiêu đặt 

ra, vì vậy, việc nuôi trồng, phát 

triển và thương mại hóa các sản 

phẩm tảo xoắn là một hướng đi 

phù hợp. 

    Tại thị xã Đông Sơn, TP 

Tam Điệp (Ninh Bình), đất 

có chỉ số pH axit thấp vì các 

nguyên tố dinh dưỡng này 

bị ion hidro (H+) thay thế 

trên bề mặt keo đất và khi ở 

dạng tự do thì dễ bị rửa trôi. 

Với chất lượng đất này, việc 

chăn nuôi, tổ chức sản xuất 

tảo xoắn trên địa bàn được 

xác định sẽ góp phần 

chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, nâng cao hiệu quả 

sản xuất, tăng thu nhập, cải 

thiện đời sống cho người 

dân… 

    Trước thực trạng này, với 

kinh nghiệm nuôi trồng, sản 

xuất tảo xoắn quy mô nhỏ 

trước đây, nhóm nghiên cứu 

đã đề xuất và được Sở Khoa 

học và Công nghệ Ninh Bình 

phê duyệt thực hiện dự án 

“Ứng dụng khoa học công 

nghệ hoàn thiện quy trình nhân 

giống, nuôi trồng, thu sinh khối, 

chế biến táo xoắn Spirulina tại 

thành phố Tam Điệp” hướng 
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đến tạo ra sản phẩm nông 

nghiệp công nghệ cao. Mục tiêu 

của nhóm nghiên cứu là: xây 

dựng khu nhân giống, nuôi trồng 

và thu hoạch theo công nghệ 

nhân giống cấp 2; hoàn thiện 

xây chuyền đóng gói sản phẩm 

thương phẩm dạng bột khô, ép 

viên và đóng gói sản phẩm tươi 

theo công nghệ tự động hóa. 

     Trải qua hơn 12 tháng thực 

hiện dự án (12/2020-12/2021), 

Với diện tích 1.000 m2 HTX 

nông nghiệp công nghệ cao Tảo 

Việt đã thiết kế, xây dựng khu 

nhân giống cấp 1, 2, khu nuôi 

trồng phù hợp với kiều kiện khí 

hậu tự nhiên tại tỉnh Ninh Bình, 

khắc phục các yếu tố thời tiết 

bất lợi như nắng nóng, cường 

độ sáng, độ ẩm…, góp phần tạo 

môi trường thuận lợi để tảo phát 

triển tốt nhất, từ đó giúp cho quá 

trình thu sinh khối tảo đạt năng 

suất và chất lượng cao. 

      HTX đã tiến hành khoan 

mạch nước ngầm, đầu tư hệ 

thống xử lý nước theo công 

nghệ RO; quy trình sản xuất 

theo hệ thống: nuôi tảo ngoài 

trời bằng nhà kính, mái che tự 

động bằng công nghệ của 

Israel, xung quanh quây bằng 

lưới, quạt thông gió, hệ thống 

sục khí, đồng thời gắn cảm biến 

nhiệt độ kết nối với hệ thống 

phun nước làm mát tự động để 

phù hợp với điều kiện sinh 

trưởng của tảo xoắn. Ngoài 

ra, các thành viên nhóm 

nghiên cứu cũng tăng 

cường kiểm tra phân tích 

hóa nghiệm tỷ lệ nồng độ 

các loại muối dinh dưỡng, vi 

lượng để xử lý điều chỉnh, 

đảm bảo nguồn ánh sáng 

cho tảo quang hợp và sục 

khí tạo dòng chảy trong bể. 

      Khi thu hoạch, tảo sẽ 

được hút lên bằng các máy 

bơm với công suất phù hợp, 

sau đó đi qua lưới lọc có 

mắt lưới rất nhỏ khoảng 100 

micromes để tách nước, lúc 

này tảo sẽ thu được ở dạng 

bột nhão. Phần nước thừa 

sẽ được đưa quay lại vào 

bể nuôi tảo. Toàn bộ hệ 

thống thu hoạch này là chu 

trình khép kín, tấm lưới làm 

bằng thép không rỉ đảm bảo 

vệ sinh an toàn cũng như 

chất lượng sản phẩm tảo. 

Tảo dưới dạng bột nhão 

được đưa vào máy quay ly 

tâm để tách nước trong vài 

phút, trước khi đưa vào 

buồng sấy lạnh để làm bay 

hơi nước và tạo thành bột 

khô, bột này được đưa ra 

phòng đóng gói. Quá trình 

này phải dùng máy sấy lạnh 

để sấy khô tảo nhằm giữ 

gìn, bảo tồn nguyên vẹn các 

chất dinh dưỡng nhạy cảm với 

nhiệt độ cao, sắc tố và các 

enzym có trong tảo mà không 

dùng chất bảo quản. Các sản 

phẩm từ tảo xoắn hiện đã 

được HTX sản xuất gồm: tảo 

tươi nguyên chất, tảo bột khô, 

tảo khô ép viên. Đến nay, HTX  

đã sản xuất được 1.200 kg tảo 

tươi (tương ứng 228 kg tảo 

khô), dự tính đóng được 1.140 

lọ bột tảo khô (100 g/lọ) và 

1.140 lọ viên nén (200 

viên/100 g/lọ). Sản phẩm từ 

tảo xoắn của HTX cũng đã 

được Viện Kiểm nghiệm An 

toàn vệ sinh thực phẩm quốc 

gia chứng nhận. 

      Việc ứng dụng thành công 

dự án sản xuất, chế biến tảo 

xoắn tại thị xã Đông Sơn, TP 

Tam Điệp (Ninh Bình) có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng. 

Ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh 

Bình có thêm một sản phẩm 

hàng hóa mới, đặc trưng riêng 

và có giá trị kinh tế cao. Góp 

phần nâng cao sức cạnh tranh 

sản phẩm tảo xoắn với các địa 

phương trong cả nước. Đồng 

thời, tạo công ăn việc làm, 

tăng nguồn thu nhập, cải thiện 

đời sống cho chính người dân 

địa phương. 

Nguồn:Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Việt Nam 
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VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THƯƠNG     
MẠI HOÁ SÁNG CHẾ TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 

 

hương mại hóa sáng chế là một thành 

phần trong chuyển giao công nghệ, 

khi muốn sở hữu những công nghệ 

cốt lõi thì doanh nghiệp phải nhắm đến 

những công nghệ được bảo hộ thông qua 

sáng chế. Do đó xác định sáng chế nào có 

tiềm năng thương mại là một cách thức để 

biết công nghệ đó có mang lại lợi ích cho 

doanh nghiệp hay là không. 

      Thương mại hóa thành công sáng chế 

sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu chuyển 

giao công nghệ tại doanh nghiệp là vấn đề 

đã được nhiều quốc gia quan tâm và đầu tư 

hỗ trợ. Thương mại hóa sáng chế sẽ mang 

lại lợi nhuận, bù đắp các chi phí nghiên cứu, 

chi phí duy trì hiệu lực và nâng cao danh 

tiếng, vị thế của chủ sở hữu. 

      Đánh giá phân tích tiềm năng bằng sáng 

chế là một công cụ hữu ích để phát hiện 

tiềm năng thị trường, góp phần vào việc ra 

quyết định quản lý danh mục đầu tư. Xác 

định các bằng sáng chế có giá trị trong danh 

mục bằng sáng chế của tổ chức là một vấn 

đề quan trọng đối với các nhà quản lý sở 

hữu trí tuệ nếu một tổ chức có được 

phương pháp đánh giá phân tích giá trị công 

nghệ thông qua phân tích bằng sáng chế, 

thì tổ chức đó có thể thực hiện các chiến 

lược tiếp thị và hiệu quả chi phí tốt hơn, tổ 

chức đó sẽ có thể đưa ra quyết định đúng 

đắn cho việc thương mại hóa danh mục 

sáng chế của mình. 

      Để đánh giá phân tích tiềm năng thương 

mại hoá (Kavoos Mohannak 2014) cần phải 

xây dựng được các tiêu chí để đánh giá ví 

dụ như : tính sẵn sàng công nghệ, rủi ro 

pháp lý, lợi ích và tác động xã hội; các yếu 

tố kinh tế và thị trường… hoặc (Michele 

Grimaldi 2014) xây dựng phương pháp tận 

dụng giá trị của các bằng sáng chế dựa trên 

T 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/1/26/eaa3af638003573f66df7d9eb556dba96e0chuyen-giao-cong-nghe-1643191252338178439569.jpg
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trích xuất tất cả các thông tin từ danh mục 

bằng sáng chế, thị trường mức độ phù hợp 

và các vấn đề liên quan và đề xuất một 

khung phân tích  đánh giá tiềm năng các 

bằng sáng chế cho các doanh nghiệp sử 

dụng. 

      Một vấn đề khác thường được các chủ 

sở hữu quan tâm khi sử dụng phương pháp 

phân tích đánh giá tiềm năng thương mại 

hoá sáng chế đó là (Chetan Sharma 2019) 

với sự tăng trưởng theo cấp số nhân về số 

lượng bằng sáng chế mỗi năm và danh mục 

đầu tư của các công ty ngày càng mở rộng, 

phân tích đánh giá chất lượng bằng sáng 

chế đã trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan 

trọng. Phí duy trì bảo hộ bắt buộc phải trả 

định kỳ để giữ bằng sáng chế tồn tại trong 

20 năm, càng làm tăng thêm tầm quan trọng 

của việc phân tích đánh giá tiềm năng 

thương mại hóa của các bằng sáng chế 

chất lượng. Khi ở giai đoạn sơ khai (Terry 

Ludlow 2016), danh mục đầu tư còn tương 

đối nhỏ, giúp bạn dễ dàng xác định các 

bằng sáng chế có giá trị và giá trị sử dụng 

tiềm năng nhất. Đánh giá phân tích tiềm 

năng là yếu tố cần thiết để mang lại sự 

thành công trong chiến lược thương mại 

hoá, nó cho phép xác định các mối đe doạ 

tiềm tàng và công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

người quản lý trong việc tiếp tục đầu tư vào 

sáng chế hay từ bỏ.  

      Hãy xem xét ví dụ cụ thể sau của IBM 

vs Qualcomm. Có thể thấy từ biểu đồ bên 

dưới, IBM có số lượng bằng sáng chế đang 

hoạt động (45.487) nhiều hơn so với 

Qualcomm (26.511). Ngược lại, thu nhập 

tương ứng của họ từ tài sản trí tuệ là 1,026 

triệu USD (IBM) và 5,574 triệu USD 

(Qualcomm). Điều đó có nghĩa là, với hơn 

một nửa số lượng bằng sáng chế, 

Qualcomm đã có thể tạo ra doanh thu tài 

sản trí tuệ gấp hơn 5 lần so với IBM.  

      Sử dụng công cụ đánh giá tiềm năng 

thương mại hóa sáng chế của một công ty 

trung gian đã lý giải cho chúng ta biết vì sao 

có sự chênh lệch này. Đó là vì trong nhiều 

năm Qualcomm luôn duy trì các bằng sáng 

chế có vị thế cạnh tranh cao so với IBM, khi 

IBM cũng giống như một số công ty khác 

trên thế giới theo đuổi số lượng bằng sáng 

chế thì Qualcomm lại đi theo hướng nâng 

cao tính cạnh tranh của bằng sáng chế, do 

vậy các bằng sáng chế của Qualcomm khi 

thương mại luôn được giá hơn IBM. 

      Như vậy chúng ta đã thấy đánh giá tiềm 

năng thương mại hóa sáng chế có vai trò 

quan trọng đối với những người quản lý 

danh mục đầu tư sáng chế, việc đánh giá 

này cần phải thực hiện mang tính chất 

thường xuyên liên tục định kỳ để xác định 

lại giá trị những sáng chế mà chủ sở hữu 

đang có. Thông qua việc đánh giá tiềm năng 

thương mại hóa này mà chủ sở hữu sẽ 

quyết định giữ hay loại bỏ duy trì hiệu lực 

các sáng chế có trong danh mục cũng như 

có những chiến lược dài hơi trong việc 

thương mại hóa danh mục sáng chế của 

mình. Việc đánh giá tiềm năng này nếu 

được chủ sở hữu thực hiện đánh giá sơ bộ 

trước khi quyết định đăng ký bảo hộ sáng 

chế sẽ làm cho sáng chế nếu được cấp 

bằng sau này sẽ có tiềm năng hơn những 

sáng chế khác không được đánh giá. 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê 

KH&CN TP.HCM
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CẦN THÁO GỠ NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC 
THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

      Việt Nam hiện có khoảng 237 trường đại học, học viện với hàng nghìn đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp được triển khai hằng năm. Mặc dù không ít trường đã đạt được 

nhiều thành công trong việc chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sáng chế, song 

theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng. 

         

 
 

     Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép thí điểm, năm 2008 Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội đã thành lập hệ 

thống doanh nghiệp sáng tạo (BK-

Holdings). Thời gian qua, mô hình ươm 

tạo công nghệ và chuyển giao công 

nghệ của BK-Holdings đã đạt được 

những thành quả tích cực. Chỉ tính 

riêng năm 2021, có 2 doanh nghiệp 

spin-off được thành lập, 3 công ty khởi 

nghiệp (startup) được đầu tư và 12 

sáng chế được ươm tạo, thương mại 

hóa. BK-Holdings không chỉ dừng lại ở 

việc thúc đẩy ra đời công ty spin-off hay 

những công ty startup, mà còn tăng 

cường khả năng kết nối, hợp tác với 

những tập đoàn công nghệ, hệ thống 

doanh nghiệp ở ngoài thị trường để 

triển khai những tài sản trí tuệ trong 

trường đại học.       
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      Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội 

đã công bố Chiến lược khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 

2021-2030, với 3 trụ cột chính: Tăng 

cường công bố quốc tế; đẩy mạnh 

chuyển giao và thương mại hóa sản 

phẩm khoa học, công nghệ; thúc đẩy 

thành lập doanh nghiệp spin-off. Theo 

Trưởng ban Khoa học và Công nghệ 

(Đại học Quốc gia Hà Nội) Vũ Văn 

Tích, để đẩy mạnh thương mại hóa sản 

phẩm khoa học và công nghệ, nhà 

trường đang đẩy nhanh việc số hóa, 

lập bản đồ sản phẩm công nghệ. Đại 

học Quốc gia Hà Nội cũng đang nghiên 

cứu thành lập Sàn giao dịch công nghệ 

theo hình thức hợp tác công - tư, với hy 

vọng sẽ tạo cú hích đẩy mạnh hoạt 

động thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu, gắn kết nghiên cứu khoa học với 

cuộc sống. 

     Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

khu vực trường đại học, cần thực hiện 

thí điểm cơ chế, chính sách thuận lợi 

để phát triển mô hình doanh nghiệp 

spin-off, trong đó cho phép các nhà 

khoa học được tham gia vào Ban quản 

lý điều hành doanh nghiệp spin-off; 

giao quyền cho các cơ sở nghiên cứu, 

trường đại học khai thác, sử dụng các 

sản phẩm của đề tài nghiên cứu từ 

nguồn ngân sách nhà nước và chịu 

trách nhiệm về nguồn kinh phí thu 

được cho tái đầu tư nghiên cứu. 

     Hiện một trong những rào cản lớn 

nhất cho phát triển mô hình doanh 

nghiệp spin-off là thiếu những văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến loại 

hình doanh nghiệp này. Muốn thực hiện 

đề án thử nghiệm liên kết “ba nhà” 

(Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà 

khoa học) thành lập các doanh nghiệp 

spin-off sẽ vướng bởi các quy định của 

6 luật. Chẳng hạn, theo Luật Viên chức 

thì viên chức trong viện nghiên cứu, 

trường đại học công lập không được 

phép tham gia quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, mà chỉ có thể tham gia 

góp vốn thành lập doanh nghiệp. Ngoài 

ra, khi áp dụng mô hình doanh nghiệp 

spin-off trong các trường đại học còn 

có vướng mắc liên quan đến phân chia 

lợi nhuận thu được từ thương mại hóa 

kết quả nghiên cứu; về cơ chế quản lý 

viên chức tham gia thành lập doanh 

nghiệp trong các cơ sở nghiên cứu, 

đào tạo… 

     Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ 

trong năm 2022 là nghiên cứu, đề xuất 

cơ chế thí điểm phát triển loại hình 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

tại các viện nghiên cứu, trường đại học 

theo mô hình doanh nghiệp spin-off. 

Tăng cường gắn kết, hợp tác giữa các 

trường đại học, viện nghiên cứu với 

khu vực công nghiệp và doanh nghiệp 

để đẩy mạnh thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, 

kinh doanh. 

Nguồn: Báo Hà Nội Mới
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TRƯỜNG Cg nghệ chào bán        

 CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
 

 

Mô tả: Đông trùng hạ thảo là cộng sinh 

giữa một loài nấm túi với ấu trùng của một 

loài côn trùng. Nó được xem là một loại 

dược liệu quý hiếm cùng với nhân sâm, linh 

chi, tam thất tạo thành bộ tứ thần dược 

mang lại sức khỏe cường thịnh cho con 

người. 

Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm 

đông trùng hạ thảo dòng Cordyceps Militaris 

theo hướng hữu cơ, quy trình khép kín từ 

khâu nhân nuôi lai tạo chủng giống, nuôi 

trồng quả thể nấm, thu hoạch và bảo quản 

đảm bảo giữ được chất lượng tốt nhất. 

Thông số kỹ thuật: 

Chuẩn bị phòng nuôi 

Để có thể nuôi trồng nấm đông trùng hạ 

thảo thành công thì phòng nuôi trồng phải 

đảm bảo các yếu tố sau: 

- Phòng nuôi là phòng vô trùng, độ 

sáng, thoáng tự nhiên; 

- Hệ thống phun sương tạo ẩm (tự 

động) tạo độ ẩm cần thiết (70 – 85%) 

- Hệ thống làm lạnh giữ nhiệt độ ổn định 

(18 – 20 độ C) 

- Hệ thống giàn và giá để đặt các lọ cơ 

chất, bình nuôi 

- Hệ thống chiếu sáng; 

- Ẩm kế, nhiệt kế. 

Chuẩn bị giá thể trồng: Giá thể nuôi 

trồng nấm phù hợp được sử dụng từ nguồn 

nguyên liệu: gạo lứt, nước dừa, bột nhộng 

tằm và được phối hợp theo tỷ lệ 1,5:5:1,2 

và có bổ xung một số vi lượng thiết yếu. 

Giá thể sau khi được phối hợp các 

nguồn nguyên liệu, được đưa vào các bình 

thủy tinh để tiến hành nuôi trồng và được 

hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 1210C, áp suất 1,2 

atm trong thời gian 3h. Sau đó để nguội tự 

nhiên, bắt đầu cấy giống. 

Ưu điểm: 

- Chi phí đầu tư cho công nghệ nuôi 

đông trùng hạ thảo nhân tạo khá rẻ vì các 

thiết bị phục vụ cho sản xuất nấm như: nồi 

hơi công nghiệp, thiết bị khử trùng, hệ thống 

phun sương, máy điều hòa, … hoàn toàn có 

thể sản xuất ở trong nước với giá thành phù 

hợp. 

- Nguồn nguyên liệu sử dụng quá trình 

nuôi cấy cũng có sẵn và đảm bảo an toàn 

chất lượng sản phẩm. 

Liên hệ: Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SAHA 

Địa chỉ : 87/89/16 Nguyễn Sĩ Sách, 

Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại : 028 2218 1029 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẶT SINH HỌC 
NANOFRANCE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mô tả: Đây là dòng nước giặt được 

tạo ra bằng việc sử dụng công nghệ sinh 

học để tạo ra các loại enzym có khả năng 

loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo. Chính vì thế 

chúng được đánh giá cao về độ an toàn 

cho sức khỏe cũng như với môi trường 

xung quanh. Để sản xuất nước giặt cần 

phải có một dây chuyền sản xuất riêng, 

NanoFrance cũng đã sẵn sàng hệ thống 

máy móc chuyên dụng để gia công nước 

giặt sinh học. Các loại máy móc như: Ấm 

trộn sơ bộ, hệ thống cân, ấm trộn thành 

phẩm, bể chứa, hệ thống gia nhiệt, hệ 

thống làm mát, hệ thống lọc, hệ thống 

điều khiển đều được đầu tư đồng bộ.  

Ưu điểm: Nước giặt sinh học đem 

đến hiệu quả làm sạch tốt, hương thơm 

lâu An toàn với da Phù hợp cho máy giặt, 

tiết kiệm Nước được sử dụng sau khi giặt 

đồ hoàn toàn có thể tái sử dụng: tưới 

cây, tưới rau…  

Liên hệ: Công ty TNHH Sản Xuất DP 

Công Nghệ Cao NanoFrance 

 Nhà máy 1: Khu công nghiệp Đồng 

Văn IV, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam          

Nhà máy 2: Đô Quan, Quất Động, 

Thường Tín, Hà Nội.                              

Văn Phòng: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ 

Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, 

Hà Nội Hotline: 0986 859 777  
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HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 
THỨC ĂN CHĂN NUÔI  

 

Mô tả: 
 Hệ thống điều khiển dây chuyền sản 

xuất thức ăn chăn nuôi được đánh giá tối 
ưu, làm tăng năng suất cũng như tiết kiệm 
chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hệ 
thống bao gồm các thiết bị chất lượng, đáp 
ứng đúng tiêu chuẩn của quốc tế nhằm 
đảm bảo thực phẩm làm ra an toàn, chất 
lượng trong thời gian nhanh nhất. 

Thông số kỹ thuật: 
- Cho phép tạo, lưu và chọn công thức 

sản xuất. 
- Đặt trước tham số cho mỗi lần làm 

việc (chọn công thức, khối lượng mẻ, số 
mẻ, các thời gian trộn, xả và bơm chất 
béo...). 

- Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 
đến 16 thành phần (tuỳ theo cấu hình dây 
chuyền sản xuất), cân theo nguyên tắc 
cộng dồn từng thành phần. Năng suất dây 
chuyền 2-20 Tấn/h 

- Có cơ chế tự bù sai số hệ thống. Độ 
chính xác cân tĩnh: 0,1%; cân động: 0,5%. 

- Hoạt động phân cấp: Bộ LFPC điều 
khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản 
lý. Bộ LFPC có chế độ làm việc độc lập và 
lưu trữ số liệu cho 500 mẻ. 

- Cho phép làm việc ở chế độ tự động 
và bán tự động. 

- Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra 
toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. 

- Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra 
độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm 
việc và báo cáo thống kê ngày, tháng. 

- Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận 
hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, 
hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự 
cố trong quá trình làm việc. 

- Cân đóng bao cho phép đặt 5 - 50 
kg/bao; năng suất 2-10 tấn/h  

Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các 
nhà chế tạo dây chuyền chế biến thức ăn 
chăn nuôi trong nước (đối với các công 
trình mới), hoặc trực tiếp đưa vào cải tạo 
nâng cấp cho các nhà máy đang hoạt 
động. 

Liên hệ:  
Phân viện nghiên cứu điện tử, tin học, 

tự động hoá TP. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ : 69, Võ Văn Ngân, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại : 0837220066       Fax : 
0838978293 

Email : vielina_hcm@vielina.com 
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         HỆ THỐNG LỌC NƯỚC MẶN TRÊN 2000 LÍT/GIỜ  
NG NGHỆ̣ 

 

Mô tả:  

Sử dụng công nghệ thẩm thấu từ 
màng lọc RO tiên tiến nhất tính đên thời 
điểm hiện tại. Với kích thước siêu nhỏ, 
chất liệu Thin Film Composite (chất liệu 
đặc biệt) có thể loại bỏ tất cả các nguyên 
tử, phân tử có kích thước nhỏ hơn. 

Lọc được hầu như tất cả loại nước 
thông dụng trên thị trường. Đặc biệt là 
nước biển hay các loại nước nhiễm mặn 
hoặc nhiễm lợ cao. 

Các lõi lọc thô khác được thiết kế để 
tách các bụi bẩn, tạp khuẩn và các chất 
độc hại có trong nước từ các nguồn. 
Nguồn nước sẽ đi qua các lõi lọc khác 
nhau. Dòng nước sẽ chảy từ nơi có nồng 
độ thấp đến nơi có nồng độ cao. 

Bộ các lõi lọc được nhập khẩu 100% 
từ Mỹ và Hàn Quốc. Các linh kiện lắp ráp 
khác, đều đảm bảo đạt các tỉ lệ tiêu 
chuẩn. Đạt chuẩn các thông số kỹ thuật 
quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

Thông số kỹ thuật: 

– Model: SETECH_WPxx2000 (với 
xx là độ mặn nguồn nước đầu vào) 

– Năng suất thiết kế: từ 2000 lit/giờ 
trở lên tùy nhu cầu 

– Nồng độ TDS nước vào : từ 4000 
đến 35.000 mg/lit tùy loại máy 

– Nồng độ TDS nước ra : dưới 600 
mg/lit (chuẩn nước sinh hoạt hoặc nước 
uống tùy nhu cầu) 

– Công suất điện : 6,5 kW trở lên tùy 
loại máy 

– Điện áp : 1 pha/220V/50Hz 

Ưu điểm: 

Thiết kế cho quy mô cơ sở sản xuất 
hoặc phân xưởng, nhà xưởng công 
nghiệp. 

Lắp ráp sản xuất và lắp đặt dựa trên 
khảo sát độ mặn từ nguồn nước đang 
được sử dụng. 

Tránh sử dụng nguồn nước độ mặn 
vượt ngưỡng cho phép của thiết bị. Từ 
đó đảm bảo máy lọc vận hành ở chế độ 
tối ưu và tăng tuổi thọ của các lõi lọc. 

Thiết kế đề cao yếu tố đơn giản 
nhưng hiệu quả. 

Chi phí đầu tư luôn giữ vững ở phân 
khúc mang tính cạnh tranh cao. Độ mặn 
càng thấp thì chi phí càng thấp. Mức giá 
trung bình từ 135.000.000 đồng cho chi 
phí đầu tư ban đầu với nguồn nước đầu 
vào có độ mặn dưới 4/1000. 

Chế độ bảo hành lâu dài, nhanh 
chóng, và cấp tốc. 

Liên hệ:  

Công ty cổ phần Công nghệ Năng 
lượng Bền vững Việt Nam 

Địa chỉ : 55/3/9C Đường Cây Keo, 
KP.1, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, 
TP.HCM 

Điện thoại : 0976 846 575 
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        SMART – PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN BÓN CANH TÁC 

 

Mô tả: Smart - Phần mềm quản lý phân bón canh tác ngay lập tức lựa chọn và tính 

toán công thức phối trộn phân bón tối ưu, dựa trên thành phần nước/đất và nhu cầu 

dinh dưỡng của cây trồng, vì vậy người trồng có thể kết hợp đúng loại hóa chất, tránh 

sử dụng quá nhiều hoặc quá ít phân bón làm ảnh hưởng tới chất lượng đất hay nguồn 

nước, làm nghẽn hệ thống tưới, làm nhiễm mặn và nhiều ảnh hưởng khác. Phần mềm 

quản lý phân bón canh tác giúp tăng cường khả năng phát triển của tất cả các loại đất 

và môi trường canh tác, sử dụng nguồn nước với chất lượng bất kì và kiểm tra khả 

năng tương thích của phân bón tránh xảy ra hiện tượng kết tủa, một nguyên nhân 

chính dẫn đến sự tắc nghẽn của hệ thống tưới, đặc biệt là phương pháp tưới nhỏ giọt 

Việc sử dụng phần mềm không yêu cầu sử dụng bất kì máy tính bổ sung hoặc kiến 

thức đặc biệt nào. Phần mềm có thể thiết kế giải pháp tối ưu dựa trên nguồn phân bón 

có sẵn của bạn mà không gây lãng phí, vì vậy có thể tối đa hóa lợi nhuận và tiết kiệm 

nguồn chi cho các loại hóa chất, thời gian lập kế hoạch và các vấn đề xảy ra trong quá 

trình canh tác.  

Liên hệ: Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam  

Địa chỉ : Tầng trệt, Lô A, Tòa nhà 24A, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh  

Điện thoại : 0915567885                  Email : info@redstarvietnam.com 
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HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HOÁ - BIAST CHECK 

 

Mô tả: Truy xuất nguồn gốc hiện là 

một trong những giải pháp hiệu quả, minh 

bạch giúp người tiêu dùng yên tâm hơn 

khi mua sắm, tiêu dùng, nhất là trong khi 

mua sắm thực phẩm. Phần mềm truy 

xuất nguồn gốc quét mã vạch trên sản 

phẩm, từ đó giúp người dùng kiểm tra 

được thông tin về sản phẩm mình mua 

như nguồn gốc, xuất xứ, thông tin bảo 

hành, hạn sử dụng. BiastCheck là hệ 

thống được xây dựng theo chuẩn tại Việt 

Nam, dễ sử dụng với mọi đối tượng: 

người sản xuất nguyên liệu, nhà chế biến 

thực phẩm, nhà nhập khẩu, người tiêu 

dùng. 

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc điện tử với các tính năng vượt trội 

như cung cấp dữ liệu một cách nhanh 

chóng và rõ ràng; cung cấp đầy đủ thông 

tin về đường đi của sản phẩm, từ quá 

trình sản xuất, nhập vào kho bãi, khi 

thông quan qua cửa khẩu, tới khi sản 

phẩm đến tay người tiêu dùng. 

Doanh nghiệp khi tham gia vào hệ 

thống sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu 

riêng. Tại đây, doanh nghiệp có thể tùy 

chọn mẫu báo cáo truy xuất dành cho thị 

trường phù hợp của mình, phân quyền 

người dùng trong nội bộ đưa thông tin và 

quyền truy cập xem thông tin cho các 

khách hàng của mình. Mỗi sản phẩm sẽ 

được dán những con tem truy xuất nguồn 

gốc điện tử BiastCheck. 

Tuy nhiên, hệ thống này chỉ là công 

cụ, đơn vị sản xuất phải có trách nhiệm 

cung cấp thông tin trong từng khâu một, 

chứng chỉ kiểm nghiệm của nhà sản xuất. 

Nhiều doanh nghiệp có dây chuyền sản 

xuất phức tạp sẽ cần có hệ thống truy 

xuất nội bộ để quản lý thông tin sản 

phẩm. Nếu thực hiện tốt công việc truy 

xuất nội bộ thì việc áp dụng hệ thống truy 

xuất điện tử sẽ được thực hiện dễ dàng 

hơn. Các nền tảng của truy xuất nguồn 

gốc điện tử cũng đảm bảo khả năng có 

thể tích hợp hài hòa với các phần mềm 

quản lý khác của doanh nghiệp. 

Liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ứng 

dụng Khoa học công nghệ Bình Định 

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - Tp. 

Quy Nhơn - Bình Định. 

Điện Thoại: 0256. 3522206   Hỗ trợ 

tư vấn trực tiếp: 0913.651.619 
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Công nghệ sản xuất Zircon Silicat làm 

men frit từ tinh quặng zircon 

Tôi cần tư vấn công nghệ sản xuất zircon 

silicat từ tinh quặng zircon, công suất 2 tấn. 

Yêu cầu về thành phần là: SiO2 <32%, 

Al2O3<1%, ZrO2> 65,3%, Fe2O3 <0,1%, TiO2 

<0,1%, tạp chất.  Kích cỡ: 1-1,2 micronmet. 

Liên hệ: Dương Thanh Viễn 

Địa chỉ giao dịch: 51 Tân Thành-Phường 12, 

Quận 5 –Tp HCM 

Email: jimmyvien@yahoo.com  

Điện thoại: 0903355666  

Công nghệ khuôn mẫu sản xuất các 

loại nến 

Công ty cần tìm công nghệ chế tạo khuôn 

mẫu để sản xuất các loại nến từ vật liệu 

silicon hoặc nhựa composit. Yêu cầu: cạnh 

tranh về giá cả. 

Liên hệ: Công ty CP Công nghiệp và Thương 

mại ATT 

Địa chỉ giao dịch: số 11 đường Vạn An, 

TP Vinh, Nghệ An 

Email: hoanhtuan@companyatt.com  

Điện thoại: 382.211101  

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh 

học BP compost  

Tôi cần tư vấn công nghệ sản xuất chế 

phẩm sinh học BP compost phòng trừ vi 

nấm trong nuôi trồng thủy sản hoặc men 

vi sinh bacillus cung cấp cho trang trại 

nuôi tôm quy mô hộ gia đình.  

Yêu cầu: Sản phẩm được sản xuất ra 

phải đảm bảo khả năng xử lý đáy ao 

nuôi, phân hủy nhanh các thức ăn thừa, 

phân tôm, cá, rong tảo chết, thúc đẩy 

nhanh quá trình tự làm sạch nước ao 

nuôi. 

Liên hệ: Mai Trọng Trung – cá nhân tìm 

mua 

Điện thoại: 0903123568 
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TÌM KIẾM VẬT LIỆU BỀN CHẮC DÙNG TRONG  

CÁC ỨNG DỤNG ĐÓNG GÓI HÀNG HOÁ 

 

Mô tả: Vật liệu đóng gói đóng một vai trò quan 

trọng trong quá trình lưu hàng hóa tại kho bãi 

hàng ngày; bảo vệ và vận chuyển khối lượng 

lớn các sản phẩm hàng hóa từ những địa 

điểm khác nhau. Việc đóng gói  đó phải được 

thiết kế chắc chắn, bền, chịu được va đập bên 

ngoài trong các điều kiện và khoảng thời gian 

khác nhau cũng như có thể tái sử dụng để 

tăng hiệu quả kinh tế. 

      Là một phần trong sáng kiến nhằm hướng 

tới các giải pháp xanh của công ty, một nhà 

sản xuất bao bì có trụ sở tại Singapore đang 

tìm kiếm vật liệu composite bền vững thay thế 

cho gỗ để sử dụng trong các giải pháp đóng 

gói hàng hóa. Bên cạnh việc đóng gói, một 

ứng dụng khả thi khác cho loại vật liệu này là 

có thể sử dụng làm ván xây dựng hoặc ván 

sàn tại các công trường xây dựng. 

       Vật liệu composite yêu cầu phải có độ 

bền cao (độ bền và chắc phải tương đương 

với gỗ), tiết kiệm chi phí và có thể dễ dàng 

sản xuất (ví dụ: ép, đúc). 

      Công ty này muốn cộng tác với các chủ 

sở hữu công nghệ có: 

• Các tiếp cận với nguồn nguyên liệu ổn 

định, chi phí thấp để thay thế gỗ 

• Khả năng cùng phát triển một loại vật liệu 

composite thích hợp từ các nguồn nguyên 

liệu ổn định, giá rẻ để dùng trong các ứng 

dụng đóng gói hàng hóa, ví dụ, loại vật liệu 

này có thể chịu được các tác động bên ngoài 

trong những điều kiện khác nhau. 

• Khả năng hỗ trợ quá trình sản xuất vật liệu 

này thành các sản phẩm như bao bì đóng 

gói hàng hóa, ván xây dựng… 

Đặc điểm công nghệ: 

Vật liệu được đề xuất phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

• Phải sản xuất từ một nguồn nguyên liệu ổn 

định, ví dụ như có nguồn gốc từ các nguồn 

chất thải hoặc tái chế 

• Độ bền và độ chắc chắn cao - có thể so 

sánh với gỗ 

• Trọng lượng nhẹ 

• Có thể sẵn sàng để sản xuất bền vững, ví 

dụ: có thể ép đùn bằng thiết bị gia công ép 

tiêu chuẩn, hoặc thông qua khuôn, v.v. 

• Vật liệu có chi phí thấp cho ứng dụng mong 

muốn (ví dụ: làm ván hoặc làm sàn) 

Các hình thức hợp tác được ưu tiên 

• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh) 

• Hợp tác R&D 

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công 

nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của 

Singapore 

Địa chỉ: Số 10, đường Biopolis, 02-01 

Chromos,Singapore 

Telephone:+65-6653-4910  
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TÌM KIẾM HỆ THỐNG KHỬ NƯỚC TỪ BÙN DẦU THÔ 

CÓ THỂ XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC 

 

 

Mô tả: Trong ngành Công nghiệp Hóa 

chất & Năng lượng, các bể chứa dầu thô 

cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ các 

chất cặn nặng và bùn tích tụ dưới đáy bể. 

Quá trình này bao gồm việc sử dụng các 

tia nước áp suất cực cao và lực hút chân 

không để loại bỏ nước thải đã rửa mà 

phần lớn bao gồm bùn, dầu và nước. Các 

sản phẩm chất thải sau đó được gửi qua 

xe bồn để được xử lý và thiêu hủy. Nước 

là một thành phần chủ yếu trong chất thải 

này, nên việc giảm lượng nước trong quá 

trình làm sạch sẽ rất có lợi, giúp giảm 

đáng kể chi phí vận chuyển và xử lý tổng 

thể. 

Công ty này đang tìm kiếm hợp tác với 

các công ty có kinh nghiệm về khử nước 

bùn và có khả năng tích hợp hệ thống các 

chức năng xử lý và tái sử dụng nước. 

Phương thức hợp tác là đồng phát triển hệ 

thống POC để đánh giá, trước khi mở 

rộng quy mô hoạt động. 

Đặc điểm công nghệ: 

1. Hệ thống lọc được nước bùn nhờn với 

tùy chọn hệ thống xử lý nước để tái sử 

dụng và tái chế 

2. Bùn thải sau khi làm sạch bể bao gồm 

dầu, chất rắn và nước. Trong đó, nước có 

thể chiếm hơn 50% tổng thành phần 

3. Hệ thống cần tìm có thể loại bỏ ít nhất 

60% nước khỏi bùn và được tích hợp với 

quy trình làm sạch bể hiện có 

4. Nước đã qua xử lý phải được xử lý để 

phù hợp cho mục đích tái sử dụng cho các 

hoạt động vệ sinh bể chứa với kích thước 

hạt trong nước là <5 micron 

5. Hệ thống xử lý nước được đề xuất phải 

nhỏ gọn và không lớn hơn một container 

20 feet tiêu chuẩn để có thể triển khai 

được linh động 

6. Hệ thống xử lý nước được đề xuất phải 

có thông lượng nhất quán là 10 tấn mỗi 

giờ 

Những điều lưu ý 

1. Phương pháp nén, máy ép lọc 

2. Công nghệ xử lý nước quá phức tạp 

3. Các giải pháp yêu cầu xử lý hàng loạt 

để xử lý nước 

4. Công nghệ được đề xuất phải phù hợp 

để sử dụng và tiết kiệm chi phí 

Các hình thức hợp tác được ưu tiên 

• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh) 

• Mua lại IP 

• Cấp phép 

• Hợp tác R&D 

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công 

nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ 

của Singapore 

Địa chỉ: Số10, đường Biopolis, 02-01 

Chromos,Singapore 

Telephone: +65-6653-4910 

Email: techscout@ipi-singapore.org 

hoặc  hr@ipi-singapore.org 
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ̣ 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 
 
 
 
 


