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Phát triển trên 240 tổ chức 
trung gian và 6 mạng lưới 
tổ chức trung gian chuyên 
sâu cho 6 ngành hàng 

xuất khẩu chủ lực. 
Hiện đại hóa hệ thống hạ 

tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN, kết nối hiệu quả với 
mạng lưới tổ chức trung gian 
khu vực và toàn cầu.

Theo đó, để đạt được những 
mục tiêu nói trên, Chương trình 
đã đưa ra những nhiệm vụ và 
giải pháp cụ thể như: Tiếp tục 
hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ 
trợ phát triển thị trường KH&CN; 
thúc đẩy phát triển nguồn cầu 
của thị trường KH&CN, nâng 
cao năng lực hấp thụ, làm chủ 
và đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn 
cung của thị trường KH&CN; 
phát triển các tổ chức trung gian 
của thị trường KH&CN; tăng 
cường hoạt động xúc tiến thị 
trường KH&CN.

Cụ thể, Chương trình sẽ tập 
trung nghiên cứu và đề xuất cơ 

BAN HàNH CHƯơNG TRìNH pHáT TRIểN 
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ 

quốC GIA đếN Năm 2030
Ngày 13/7/2021, Phó Thủ TướNg Vũ Đức Đam ký QuyếT ĐịNh số 1158/
QĐ-TTg baN hàNh chươNg TrìNh PháT TriểN Thị TrườNg khoa học Và 
côNg Nghệ Quốc gia ĐếN Năm 2030. chươNg TrìNh Đã Đề ra Nhiều 
mục Tiêu QuaN TrọNg Như: ĐếN Năm 2030, giá Trị giao dịch hàNg hóa 
kh&cN hàNg Năm TăNg mạNh, bìNh QuâN ĐạT 30%, TrêN 35% Đối Với 
mộT số lĩNh Vực, NgàNh hàNg xuấT khẩu chủ lực. Tỉ TrọNg giao dịch 
Tài sảN Trí Tuệ ĐạT TrêN 20%, Tỉ TrọNg giao dịch các côNg Nghệ NhậP 
khẩu Từ các Nước PháT TriểN ĐạT 35%. Tỉ TrọNg giao dịch côNg Nghệ 
Từ các ViệN NghiêN cứu, TrườNg Đại học ViệT Nam ĐạT TrêN 40% TroNg 
TổNg giao dịch côNg Nghệ có NguồN gốc TroNg Nước. 

tin tỨC & SỰ Kiện

Ưu tiên phát triển thị trường KH&CN bằng nhiều chính sách

chế, chính sách thu hút và sử 
dụng có hiệu quả chuyên gia 
KH&CN là người nước ngoài và 
chuyên gia là người Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia hoạt động 
đổi mới sáng tạo và phát triển 
thị trường KH&CN của Việt 
Nam; Xây dựng cơ chế, chính 
sách tạo động lực cạnh tranh 
để thúc đẩy doanh nghiệp tham 
gia thị trường KH&CN; cơ chế 
liên thông thị trường KH&CN 
với các thị trường hàng hóa, 
dịch vụ, tài chính và lao động; 
cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, 

trường - doanh nghiệp; chính 
sách thương mại hoá, đưa 
nhanh kết quả nghiên cứu, tài 
sản trí tuệ vào sản xuất, kinh 
doanh.

Ngoài ra, để thực hiện 
nhiệm vụ thúc đẩy phát triển 
nguồn cầu của thị trường 
KH&CN, nâng cao năng lực 
hấp thụ, làm chủ và đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp, 
các đơn vị liên quan phải điều 
tra, thống kê, đánh giá nhu cầu 
công nghệ, năng lực giải mã, 
hấp thụ, làm chủ công nghệ 
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của doanh nghiệp; xây dựng 
cơ sở dữ liệu về nguồn cầu 
công nghệ và xuất bản báo 
cáo phân tích nhu cầu công 
nghệ của một số ngành hàng 
xuất khẩu chủ lực; Khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ 
doanh nghiệp thành lập tổ chức 
KH&CN, nâng cao năng lực 
hấp thụ công nghệ của doanh 
nghiệp; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 
đánh giá, định giá, thẩm định 
giá công nghệ; tìm kiếm, lựa 
chọn và tiếp nhận, thử nghiệm 
công nghệ; khai thác, phát triển 
tài sản trí tuệ…

Một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm và đột phá mà 
Chương trình phát triển thị 
trường KH&CN quốc gia đến 
năm 2030 đề ra là phát triển 
đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc 
gia của thị trường khoa học 
và công nghệ; xây dựng cổng 
thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu 
và nền tảng kỹ thuật tích hợp 

dùng chung về thị trường khoa 
học và công nghệ. Từng bước 
liên thông, tích hợp với các nền 
tảng kỹ thuật về thị trường khoa 
học và công nghệ trong nước 
và quốc tế.

Cùng với đó là đầu tư, phát 
triển sàn giao dịch công nghệ 
quốc gia tại Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và 
một số sàn giao dịch công nghệ 
cấp vùng và chuyên ngành có 
vai trò đầu mối mạng lưới, hỗ 
trợ hiệu quả cho các tổ chức 
trung gian khác thực hiện các 
dịch vụ tư vấn, môi giới về thị 
trường KH&CN….

Bên cạnh đó, Chương trình 
nhấn mạnh đến công tác đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực, truyền thông và hội nhập 
quốc tế về thị trường khoa học 
và công nghệ. Trong đó cần 
đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho các tổ chức trung 

gian và đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước về thị trường khoa 
học và công nghệ. Xây dựng 
Đề án thí điểm chính sách tạo 
động lực thương mại hoá, đưa 
nhanh kết quả nghiên cứu, tài 
sản trí tuệ được tạo ra từ ngân 
sách nhà nước vào sản xuất, 
kinh doanh trình Thủ tướng 
Chính phủ.

Tăng cường công tác truyền 
thông nhằm nâng cao nhận 
thức xã hội và quảng bá thành 
tựu phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ, đổi mới sáng 
tạo. Khen thưởng, tôn vinh các 
tổ chức, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động phát 
triển thị trường KH&CN; Đẩy 
mạnh hoạt động hợp tác quốc 
tế về thị trường KH&CN, kết nối 
thị trường KH&CN Việt Nam 
với thị trường KH&CN quốc tế.

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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bộ kh&cN Đã baN hàNh 
ThôNg Tư số 05/2021/TT-bkhcN 
Quy ĐịNh yêu cầu kỹ ThuậT 
Đối Với dữ liệu ThôNg TiN Đầu 
Vào của cơ sở dữ liệu Quốc 
gia (csdlQg) Về khoa học 
Và côNg Nghệ (kh&cN).

Thông tư nêu rõ, đối tượng 
áp dụng gồm các cơ quan 
quản lý CSDLQG về 
KH&CN thuộc Bộ 

KH&CN; các cơ quan, đơn vị 
chuyên môn về KH&CN tổ 
chức thực hiện chức năng đầu 
mối thông tin KH&CN thuộc 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan trực thuộc Chính phủ, 
UBND tỉnh, thành phố; tổ chức 
KH&CN và tổ chức khác có 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ; 
cán bộ nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; tổ 
chức cá nhân khác có liên 
quan đến việc xây dựng, quản 
lý, cập nhật và phát triển 
CSDLQG về KH&CN.  

Thông tư quy định 4 nguyên 
tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu 
thông tin đầu vào gồm: Bảo 
đảm thống nhất về cấu trúc của 
dữ liệu thông tin đầu vào giữa 
các dữ liệu thành phần của 
CSDLQG về KH&CN; phù hợp 
với các mã định danh điện tử 
của các cơ quan, tổ chức phục 
vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với 
các bộ ngành, địa phương quy 
định tại Quyết định số 20/2020/
QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về mã 
định danh điện tử của các cơ 
quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, 
ngành, địa phương, phù hợp 
với tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
cơ quan Nhà nước;

Bảo đảm kết nối, chia sẻ, 
trao đổi dữ liệu thông suốt 
giữa CSDLQG về KH&CN và 
các CSDL về KH&CN của bộ, 
ngành, địa phương; bảo đảm 
kết nối liên thông, chia sẻ thông 
tin với hệ thống thông tin điện 
tử một cửa, cổng dịch vụ công 
của bộ, ngành, địa phương, 
Cổng Dịch vụ công quốc gia và 
các CSDL khác phục vụ người 
dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng 
nêu rõ nguyên tắc kết nối phải 
tuân thủ các quy định của pháp 
luật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của 
cơ quan Nhà nước; bảo đảm 
quyền khai thác dữ liệu hợp 
pháp theo quy định của pháp 
luật; không làm hạn chế quyền 
khai thác, sử dụng CSDLQG 
về KHCN của cơ quan Nhà 
nước, tổ chức, cá nhân do yếu 
tố kỹ thuật.

Đồng thời, phải tuân thủ 
các quy định của pháp luật về 
an toàn thông tin mạng, các 
quy định về bảo đảm an toàn 
hệ thống thông tin theo cấp độ 
đối với CSDLQG về KHCN và 
các hệ thống thông tin kết nối 
với CSDLQG về KHCN. Phù 
hợp với Khung kiến trúc Chính 
phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc 
Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến 
trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, 
kiến trúc chính quyền điện tử 
cấp tỉnh.

Nguồn: Bộ KH&CN

tin tỨC & SỰ Kiện

Liên thông dữ Liệu thông tin đầu vào 
của cơ sở dữ Liệu quốc gia  
về KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ   
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Nhằm góp phần 
vào nỗ lực 
chung của các 

nhà khoa học Việt Nam 
trong nghiên cứu thuốc, 
vắc-xin và sinh phẩm 
phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, 
mới đây, Viện Hóa 
học – Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam đã nghiên cứu thành 
công phương pháp mới trong 
việc tổng hợp thuốc Favipiravir 
trong phòng thí nghiệm. Bằng 
sáng chế thuốc Favipiravir 
của Nhật Bản đã hết hiệu lực 
từ năm 2019, vì vậy các quốc 
gia khác được phép khai thác, 
sản xuất favipiravir dưới phiên 
bản thuốc generic giá rẻ (tức 
là dạng bản sao của thuốc biệt 
dược với thành phần hoạt chất 
tương tự nhau).Favipiravir là 
thuốc có cơ chế hoạt động 
tương tự như Remdesivir 

nhưng được sử dụng ở 
đường uống và lần đầu tiên 
được sử dụng chống SARS-
CoV-2 ở Vũ Hán. Loại thuốc 
này cũng được chấp thuận sử 
dụng ở Ý, Nhật Bản, Nga và 
một số nước khác.Favipiravir 
trên thế giới hiện được thử 
nghiệm lâm sàng trong điều 
trị Covid-19 đến pha 3 (thử 
nghiệm trên nhóm bệnh nhân 
lớn nhất trong 3 bước để đánh 
giá chính xác mức độ hiệu quả 
và độ an toàn của thuốc), cho 
hiệu quả tới 97%.

Hiện nay, việc nghiên cứu, 
cấp phép, sản xuất và tiêm 

chủng một số loại vaccine 
như: Astrazeneca, Pfizer, 
Moderna, Johnson and 
Johnson đã góp phần ngăn 
ngừa đại dịch COVID-19 
hiệu quả. Tuy nhiên, do 
xuất hiện nhiều loại biến 
thể mới có khả năng kháng 
vaccine, nên thuốc chống 
virus là yếu tố bổ sung 

quan trọng cho các loại 
vaccine hiện có trong phòng, 
chống đại dịch COVID-19.

Việc xây dựng thành công 
quy trình tổng hợp Favipiravir 
còn góp phần nâng cao năng 
lực nghiên cứu, triển khai của 
các nhà khoa học Việt Nam 
trong lĩnh vực công nghệ hóa 
dược, tiến tới tự chủ được 
nguồn nguyên liệu thuốc điều 
trị COVID-19 trong bối cảnh 
dịch bệnh diễn biến phức tạp 
kéo dài.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

ĐiểM tin Kh&Cn

Viện hóa họC hoàn thành quy trình tổng hợp thuốC FaVipiraVir 
Điều trị CoViD-19

Xây DỰng nền tảng tin Cậy Cho truy Xuất nguồn gốC Sản phẩM
Tại Quyết định 100/QÐ-TTg ngày 19/1/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Ðề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc”, Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã xây dựng, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia 
trong lĩnh vực TXNG. Dự kiến quý IV/2021, 
Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa 
quốc gia sẽ đi vào hoạt động.

Các tiêu chuẩn quốc gia là cơ sở để các 
doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động 
TXNG, trong đó, thông tin về sản phẩm, 

hàng hóa được thu thập đầy đủ trong tất cả các 
khâu của chuỗi cung ứng, thay vì chỉ có thông tin của khâu nuôi trồng, sản xuất như hiện nay. Cổng 
TXNG sẽ lưu trữ các thông tin này nhằm phục vụ nhu cầu quảng bá của doanh nghiệp và quản lý, 
giám sát việc thực hiện TXNG của Nhà nước.

Nguồn: baochinhphu.vn
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ĐiểM tin Kh&Cn

689CLouD: thương hiệu Việt 
Về bảo Mật nội Dung Số trên 
nền tảng ĐáM Mây

689Cloud là nền tảng điện toán đám 
mây về bảo mật, lưu trữ, quản lý, chia sẻ 
dữ liệu cho doanh nghiệp và chính phủ. 

Ngoài chức năng về quản lý, chia 
sẻ như các giải pháp đang có trên 
thị trường, 689Cloud trang bị công 

nghệ bảo mật IRM với chức năng bảo mật 
được đính kèm trên mỗi tài liệu. Cho dù 
tài liệu đã chia sẻ, hay bị đánh cắp, thì chỉ 
những người dùng được cấp quyền mới có 
thể xem tài liệu. Với 689Cloud, trong quá 
trình mở/xem tài liệu, người xem không thể 
copy nội dung. Chủ nhân tài liệu có thể kiểm 
soát, thu hồi quyền truy cập tài liệu, cài đặt 
tự động hết hạn cho tài liệu, cho phép hoặc 
không cho phép in dù tài liệu đã được chia 
sẻ, tải về, lưu trữ trên máy cá nhân của 
người dùng.

689Cloud có thể ứng dụng rộng rãi trong 
các lĩnh vực tài chính ngân hàng; cơ quan 
chính phủ, quản lý chứng từ, văn bản điện 
tử; y tế; giáo dục; xây dựng, thiết kế, sản 
xuất; các hệ thống bán lẻ; khảo sát, nghiên 
cứu;… Qua đó mang lại những giá trị thiết 
thực như nâng cao tính bảo mật thông tin, 
an toàn dữ liệu, giảm 90% rủi ro về đánh 
cắp thông tin, lộ thông tin mật khi chia sẻ 
ra bên ngoài; đơn giản hóa các quy trình 
làm việc, tăng cường số hóa trong doanh 
nghiệp; tiết kiệm thời gian và chi phí (cải 
thiện 50% thời gian) trong các quy trình làm 
việc, giải quyết hồ sơ, trao đổi thông tin với 
khách hàng/đối tác;…

Nguồn: cesti.gov.vn

LÔ VắC Xin ngừa CoViD-19 
SputniK V Đầu tiên Sản Xuất 
tại Việt naM

Theo thông tin từ Quỹ đầu tư trực tiếp 
Nga (RDIF), Việt Nam đã sản xuất thử nghiệm 
lô vắc xin Sputnik V ngừa COVID-19 đầu tiên. 
Hiện mẫu thử từ lô vắc xin thử nghiệm đầu 
tiên sẽ được chuyển tới Viện Gamaleya để 
kiểm định chất lượng.

RDIF đang tích cực triển khai 
chương trình chuyển 
giao công nghệ cho 

VABIOTECH. Trước đó, vắc xin Sputnik V đã 
được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép vào ngày 
23/3/2021.

Sputnik V là loại vắc xin sản xuất theo công 
nghệ vector adenoviral (human adenoviral 
vector), sử dụng 2 vector khác nhau cho 2 liều 
tiêm chủng đầy đủ, do đó nó mang lại hiệu quả 
miễn dịch lâu dài hơn vắc xin sử dụng cùng một 
cơ chế cho 2 liều tiêm.

Theo nhà sản xuất, vắc xin Sputnik V không 
gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Nhiệt độ 
bảo quản của vắc xin Sputnik V là từ 2-8 độ 
C, nên có thể bảo quản trong tủ lạnh thường, 
không cần phải đầu tư thêm trang thiết bị cho 
dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin.

Hiệu quả bảo vệ của vắc xin Sputnik V là 
97,6% dựa trên phân tích dữ liệu tiêm chủng đủ 
2 liều vắc xin ở Nga từ ngày 5/12/2020 tới ngày 
31/3/2021./.

Nguồn: Báo sức khỏe và đời sống
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Máy có chức năng cung cấp liên tục khí 
thở lưu lượng cao (lên tới 60l/phút) với nồng 
độ oxy điều chỉnh được (từ oxy không khí 
đến nguyên chất). Dòng khí thở được ổn 
định ở 37oC với độ ẩm bão hòa và cấp qua 
gọng mũi để giúp điều trị bệnh nhân suy hô 
hấp.

Cuối tháng 5/2021, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội đã tập hợp các chuyên gia 

khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia từ 
VMED Group, hợp tác triển khai Dự án nghiên 
cứu sản xuất máy oxy dòng cao BKVM-HF1 
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Vào giai 
đoạn 1 của dự án, 30 máy BKVM-HF1 đầu tiên 
đã được Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp 
Dầu khí Petrosetco thuộc Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất, trị giá 
1,5 tỷ đồng. 

Máy được đo lường tại phòng thử nghiệm 
của VMED Group, do Đại học Bách khoa xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở, được giám định kỹ 
thuật từ Vinacontrol, thử nghiệm tại Trung tâm 

cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, và được Bộ Y 
tế quyết định lưu hành vào giữa tháng 6/2021.

Vào giai đoạn 2 của dự án, Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội và VMED Group xây dựng 
phương án triển khai sản xuất với số lượng lớn 
và đồng bộ với các hệ thống khác trong bệnh 
viện để nâng cao hiệu quả cứu chữa bệnh nhân.

Nguồn: Báo Nhân dân

ra Mắt Máy oXy Dòng Cao Sử DỤng Cho Điều trị CoViD-19

Lễ công bố máy oxy dòng cao BKVM-HF1 vừa diễn ra tại Hà Nội, 
 do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và VMED Group hợp tác 

nghiên cứu sản xuất.

ĐiểM tin Kh&Cn
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TRIểN lãm quốC Tế lầN THứ 17 về pHƯơNG TIỆN GIAO THÔNG, vậN TẢI - 
CÔNG NGHIỆp Hỗ TRợ - vIeTNAm AuTOexpO 2021

- thời gian: Từ ngày 18 - 22/08/2021
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - NCC, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Mể Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội.
- quy mô dự kiến: Với 10.000m2 diện tích trưng bày sẽ thu hút hơn 50.000 lượt khách tham 

quan tại triển lãm.
- Lĩnh vực trưng bày tại triển lãm Vietnam AutoExpo 2021 gồm 3 mảng chính: Phương tiện 

giao thông, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan
Nguồn: tradepro.vn

TRIểN lãm quốC Tế về xây dựNG, CÔNG NGHIỆp mỏ và GIAO THÔNG -  
máy móC, THIếT BỊ, CÔNG NGHỆ, pHƯơNG TIỆN và vậT lIỆu.

thời gian: Từ 20/10 đến 23/10/2021
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: ~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,...
Nguồn: tradepro.vn

SỰ Kiện Sắp DiỄn ra
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khi các hiệN TượNg Thời TiếT khắc NghiệT Và ThiêN Tai 
Ngày càNg gia TăNg TrêN ToàN cầu, Nhiều sáNg kiếN 
xaNh ĐaNg Được Thực hiệN TroNg Nỗ lực giảm Thiểu Tác 
hại cho Trái ĐấT.

CÔNG NGHỆ NăNG lƯợNG GIó và NăNG lƯợNG 
mặT TRỜI  sẽ GIúp íCH CHO HàNH TINH

Những sáng kiến xanh đã 
được đưa ra trong năm 
nay với nỗ lực giảm thiểu 
tác hại đối với môi trường, 

cũng như tăng nhu cầu sử dụng 
năng lượng sạch, năng lượng 
tái tạo. Các nhà môi trường 
ước tính năng lượng tái tạo sẽ 
chiếm 70% công suất phát điện 
mới của Mỹ trong năm 2021.

Năng lượng xanh là loại năng 
lượng được tạo ra từ các loại 
tài nguyên thiên nhiên và có thể 
tái tạo. Các dự án sử dụng ánh 
sáng mặt trời, gió hoặc nước từ 
nguồn năng lượng tái tạo có thể 
được coi là dự án xanh.

tua-bin gió
Mỹ là quốc gia đóng vai trò 

quan trọng trên thế giới về các 
dự án điện gió năm 2020, năm 
phát triển nhất trong lịch sử 
đối với ngành công nghiệp gió 
toàn cầu, nhưng vẫn chưa đủ 
để tránh những tác động tồi tệ 
nhất của biến đổi khí hậu. Vào 
năm 2021, các tua-bin gió dự 
kiến sẽ chiếm 31% công suất 
phát điện mới tại Mỹ. Taras 
Vodyanyy, CEO của công ty sản 
xuất và phát triển năng lượng 

sạch Sirocco Energy cho biết, 
chuyển đổi từ nhiên liệu hóa 
thạch sang năng lượng tái tạo 
là cách duy nhất để chúng ta có 
thể mang lại một tương lai tươi 
sáng cho các thế hệ tiếp theo và 
hành tinh nói chung. “Giờ đây, 
chúng ta có một cơ hội tuyệt vời 
để sử dụng gió như một nguồn 
năng lượng miễn phí và vô tận 
mà không gây ô nhiễm khí thải”.

Ông Vodyanyy cho biết 
thêm, chi phí cho năng lượng 
gió thấp, công nghệ không 
ngừng phát triển. Điều đó khiến 
năng lượng gió trở thành một 
trong những nguồn năng lượng 
sạch phát triển nhanh nhất trên 
thế giới hiện nay.

Theo báo cáo “Triển vọng 
năng lượng tái tạo” của Mỹ 
năm 2021, từ nhà phân tích 
thị trường S&P Global Market 
Intelligence cho biết, việc đáp 
ứng mức phát thải bằng 0 
vào năm 2050 là một mục tiêu 
mà các quốc gia trên thế giới 
đang cam kết và sẽ yêu cầu 
tăng 300% các dự án lắp đặt 
điện gió trong 10 năm tới. Hơn 
21GW công suất gió và 15GW 

thÔng tin CÔng nghệ

công suất năng lượng mặt trời 
ước tính sẽ đi vào hoạt động 
vào cuối năm 2021.

năng Lượng Mặt trời
Năm 2021, điện mặt trời dự 

kiến sẽ chiếm 39% công suất 
phát điện mới tại Mỹ bởi nó có 
giá cả phải chăng hơn, cũng 
như các chính sách hỗ trợ lắp 
đặt thiết bị. Các tấm pin mặt 
trời mang lại cho các công ty và 
người dân những lợi ích như: 
kiểm soát chi phí điện, được sử 
dụng năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo, gia tăng giá trị 
cho các tòa nhà, giảm thuế và 
ưu đãi chi phí cho việc lắp đặt. 
Năng lượng mặt trời không chỉ 
giúp bảo vệ môi trường, việc sử 
dụng năng lượng mặt trời rộng 
rãi có thể làm giảm đáng kể các 
vấn đề có hại cho sức khỏe như 
tác động của oxit nitơ (hay còn 
gọi khí cười-N2O), lưu huỳnh 
dioxide (SO2) và phát thải vật 
chất dạng hạt, có thể gây viêm 
phế quản mãn tính, các vấn đề 
về hô hấp và tim mạch.

Các công trình, hạ tầng vật 
lý trên đất liền không phải là 
lựa chọn duy nhất để lắp đặt 
các tấm pin mặt trời, một số 
dự án tiềm năng chưa được 
khai thác khác đó là các trang 
trại năng lượng mặt trời nổi 
(floatovoltaics) được xây dựng 
trên các ao, hồ và các cơ sở xử 
lý nước thải.

Từng được coi là không 
thể, các công ty tư nhân và các 
tập đoàn ở Mỹ và trên toàn cầu 
đang bắt đầu triển khai khai thác 
các dự án năng lượng gió, năng 
lượng mặt trời với số lượng 
kỷ lục trong năm 2021, nhằm 
mục đích giảm thiểu và nổ lực 
giảm tác hại đã gây ra cho môi 
trường.

 Nguồn: Báo Nhân dân
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thÔng tin CÔng nghệ

Thiết bị được lập trình để phát hiện nhiều biến chủng nCoV. Ảnh: Devora Najjar.

Nhóm nghiên cứu ở Viện 
C ô n g  n g h ệ 
Massachusetts (MIT) và 
Đại học Harvard đã 

nghiên cứu thiết kế thiết bị 
mang tên SHERLOCK mini 
bao gồm 4 module, mỗi module 
tìm kiếm một mục tiêu khác 
nhau trong chuỗi ARN. Module 
gốc chứa sợi ARN dẫn dùng 
để phát hiện bất kỳ nCoV nào. 
Các module khác được thiết 
kế dành riêng cho đột biến gắn 
liền với một số biến chủng, 
trong đó có B.1.1.7, P.1 và 
B.1.351. Nhóm cũng chứng 
minh thiết bị mới có kết quả 
chẩn đoán chính xác như xét 
nghiệm PCR đang được sử 
dụng hiện nay. Thiết bị này 
cũng có thể dùng để phát hiện 

các đột biến đặc biệt liên quan 
tới một số biến chủng nCoV 
đang phát triển và cho kết quả 
sau một giờ, giúp việc theo dõi 
những biến chủng khác nhau 
trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt 
ở khu vực không có cơ sở giải 
trình tự gene.

Thiết bị chẩn đoán mới 
dựa vào công nghệ CRISPR, 
có chi phí lắp ráp khoảng 15 
USD nhưng có thể hạ giá 
thành nếu sản xuất trên quy 
mô lớn. Các bộ phận của hệ 
thống bao gồm sợi ARN dẫn 
cho phép phát hiện chuỗi ARN 
mục tiêu, enzyme Cas cắt các 
chuỗi đó và sản sinh tín hiệu 
huỳnh quang. Tất cả bộ phận 
cấp phân tử trên có thể sấy 
lạnh để lưu trữ trong thời gian 

dài và tái kích hoạt thông qua 
tiếp xúc với nước.

Thiết bị cho kết quả đọc 
nhanh nhờ huỳnh quang, 
có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường. Nhóm nghiên cứu 
cũng thiết kế ứng dụng trên 
điện thoại thông minh, có thể 
đọc kết quả và gửi tới cơ quan 
y tế. Họ ước tính có thể sản 
xuất thiết bị với chi phí 2 - 3 
USD. Thiết bị chẩn đoán này 
có thể hữu dụng với những 
người muốn xét nghiệm ở nhà, 
hoặc trung tâm y tế ở những 
khu vực khó xét nghiệm PCR 
hoặc giải trình tự biến chủng 
nCoV.

Nguồn: báo Vnexpress.net

ThiếT bị PháT hiệN biếN chủNg NcoV 
trong nước bọt

các kỹ sư ThiếT kế mộT ThiếT bị dạNg 
máy TíNh Nhỏ có Thể PháT hiệN 
NcoV Và Nhiều biếN chủNg Từ mẫu 
Nước bọT TroNg VòNg mộT giờ.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

12 

CHế TạO THàNH CÔNG quạT Id TRONG  
dây CHuyềN sẢN xuấT ClINKeR xI măNG

Quạt ID hay quạt khí thải của hệ thống lò 
nung clinker là một thiết bị điển hình 
trong các nhà máy xi măng. Trong công 
nghệ sản xuất xi măng hiện đại (công 

nghệ lò quay), quạt ID đóng vai trò hết sức 
quan trọng, được xem là “lá phổi” của toàn bộ 
dây chuyền sản xuất clinker. Từ trước đến nay, 
100% thiết bị này được nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Ấn Độ và một số nước ở châu Âu.

Thiết bị quạt ID mới chế tạo có các thiết kế 
tối ưu về động học, được vận hành ổn định với 
năng suất dao động 1.650-1.700 tấn clinker/

ngày. Đồng thời, năng lượng tiêu hao cho sản 
xuất thấp hơn 8-15% so với quạt ID nhập khẩu 
từ Trung Quốc. Kết quả này cho thấy, với việc 
tiếp cận các công nghệ và máy móc hiện đại và 
năng lực nghiên cứu sáng tạo, Việt Nam hoàn 
toàn có thể chủ động thiết kế chế tạo quạt ID 
cho các nhà máy xi măng ở trong nước thay 
thế hàng nhập khẩu. 

Nguồn: Tạp chí Khoa học  
và Công nghệ Việt Nam

ViệN kỹ ThuậT hóa học, TrườNg Đại học bách khoa 
hà Nội cùNg Đội Ngũ NghiêN cứu PháT TriểN của 
côNg Ty cổ PhầN cơ ĐiệN TomEco Đã NghiêN cứu 
Và chế Tạo ThàNh côNg QuạT id Thay Thế cho QuạT 
NhậP khẩu Nhằm NâNg cao sảN lượNg cliNkEr của 
Nhà máy xi măNg Từ 1.500 lêN 1.700 TấN/Ngày.

Sơ đồ hệ thống lò nung clinker.

thÔng tin CÔng nghệ
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thÔng tin CÔng nghệ

vINGROup THử NGHIỆm xe đIỆN Tự HàNH 
Cấp độ 4, dI CHuyểN KHÔNG CầN TàI xế
 

 giải PháP xE ĐiệN Tự hàNh cấP Độ 4 do ViệN NghiêN cứu dữ 
liệu lớN ViNbigdaTa (Thuộc TậP ĐoàN ViNgrouP) NghiêN 
cứu, PháT TriểN Và ĐaNg VậN hàNh Thử Nghiệm TrêN Đảo 
hòN TrE (Nha TraNg). xE ĐiệN Tự hàNh cấP Độ 4 của 
ViNgrouP Được ThiếT kế Với 23 chỗ Ngồi, hướNg ĐếN Việc 
ĐóN khách di chuyểN TroNg khu du lịch, Nghỉ dưỡNg, Tại 
các Đô Thị… xE bắT Đầu PháT TriểN Từ TháNg 1/2021 Và 
ĐaNg TroNg giai ĐoạN chạy Thử Nghiệm Tại Đảo hòN TrE, 
Nha TraNg Trước khi Đưa Vào sử dụNg Từ Năm 2022.

VinGroup triển khai thử nghiệm xe điện tự hành cấp độ 4 - Ảnh: VINBIGDATA

mẫu xe trên của Vingroup sử dụng 
hệ thống 2 Lidar và 6 camera góc 
rộng 106 độ để quét hình ảnh, 
truyền về máy tính trung tâm. Từ 

dữ liệu thu thập được, xe có khả năng nhận 
diện vật cản, người đi bộ, các phương tiện 
khác và biển báo để đưa ra quyết định xử lý 
tình huống dựa vào công nghệ AI. Theo 
Vingroup, xe có vận tốc trung bình đạt 
20-25km/h, vận tốc tối đa đạt 30km/h. Đây 
là vận tốc vượt trội dành cho xe điện chở 

khách có tải trọng lớn, hoạt động được ngay 
cả trên địa hình đồi dốc, leo núi. Khả năng 
tự động giảm tốc từ khoảng cách 30m, 
chuyển làn từ khoảng cách 10m khi có vật 
cản chắn đường được xác định là đứng yên. 
Cùng với đó, các tính năng thông minh và 
an toàn khác bao gồm tự động đỗ xe, tự 
động nhận diện các lỗi quá dòng, quá áp 
của động cơ điện, giúp bảo vệ và tăng độ 
bền của phương tiện.

Nguồn: dantri.com.vn

https://cdn.tuoitre.vn/2021/8/8/screen-shot-2021-08-08-at-140443-16284063570191216742687.png
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JOHNsON & JOHNsON sẽ NGHIêN Cứu KHẢ 
NăNG CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ sẢN xuấT 

vACCINe COvId-19 CHO vIỆT NAm

Tại buổi làm việc, hai bên 
tích cực đàm phán về 
cung ứng vaccine của 
Johnson & Johnson cũng 

như vấn đề chuyển giao công 
nghệ trong sản xuất vaccine 
của hãng tại Việt Nam.Cùng 
với mong muốn Johnson & 
Johnson có kế hoạch cung ứng 
vaccine COVID-19, Việt Nam 
cũng mong muốn được hợp tác 
với Johnson & Johnson về gia 
công và chuyển giao công nghệ 
để thiết lập nhà máy sản xuất 
vaccine tại Việt Nam.Johnson 
& Johnson cam kết sẽ nỗ lực 
triển khai tất cả các giải pháp 
để Việt Nam có vaccine phòng 
COVID-19 của Johnson & 

Johnson sớm nhất. Đồng thời 
cho biết, hãng sẽ nghiên cứu 
khả năng chuyển giao công 
nghệ sản xuất vaccine cho Việt 
Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn 
Thanh Long, hiện nay Việt Nam 
là 1 trong hơn 40 quốc gia có 
thể sản xuất được vaccine phục 
vụ nhu cầu tiêm chủng của 
người dân, do đó kinh nghiệm 
sản xuất vaccine của các nhà 
máy của Việt Nam được đảm 
bảo. Hơn nữa, hệ thống quản 
lý quốc gia về vaccine (NRA) 
của Việt Nam cũng đã được 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

của tổ chức này, vì vậy, Việt 
Nam rất mong muốn Johnson 
& Johnson chuyển giao công 
nghệ để sản xuất vaccine tại 
Việt Nam. 

Phía Johnson & Johnson 
cam kết sau cuộc làm việc với 
Bộ Y tế, Johnson & Johnson 
sẽ nỗ lực triển khai tất cả các 
giải pháp để thúc đẩy nhanh 
quá trình cung ứng qua cơ 
chế COVAX, làm sao để Việt 
Nam có vaccine của Johnson 
& Johnson sớm nhất.Đồng thời 
phía Johnson & Jonhson cũng 
cho biết đã có kế hoạch để nộp 
hồ sơ đăng ký vaccine Jonhson 
& Jonhson tại Việt Nam. 

Đại diện của Johnson& 
Johnson cho biết, hãng sẽ 
nghiên cứu khả năng chuyển 
giao công nghệ sản xuất 
vaccine cho Việt Nam./.

Nguồn: baochinhphu.vn

thị trường CÔng nghệ

Ngày 4/6, Tại bộ y Tế, bộ TrưởNg bộ y Tế NguyễN ThaNh loNg 
Đã làm Việc Trực TuyếN Với JohNsoN & JohNsoN Trao Đổi Về 
VấN Đề NhậP khẩu, cuNg ứNg VacciNE PhòNg coVid-19 Tại 
ViệT Nam.
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Thúc đẩy hoạT động hợp Tác chuyển giao 
công nghệ giữa ViệT nam Và Singapore

Tại buổi làm việc các bên 
đã tập trung lựa chọn trao 
đổi sâu hơn về công nghệ 
của hai công ty đến từ 

Singapore là Công ty Công 
nghệ sinh học Biomax 
Technologies (Biomax) và 
Công ty TNHH Polybee 
(Polybee).

Đại diện Biomax giới thiệu 
chi tiết về công nghệ chế 
biến nhanh các chất thải hữu 
cơ thành phân bón chỉ trong 
thời gian 24 giờ, công nghệ 
hoạt động nhờ kết hợp giữa 
hệ thống thiết bị do Biomax 
thiết kế đặc biệt và hỗn hợp 
men vi sinh được nghiên cứu 
và phát triển được đặt tên là 
enzyme BM1. Đại diện Công 
ty Polybee giới thiệu về công 
nghệ thụ phấn hoa bằng máy 
bay không người lái cho cây 
trồng được canh tác trong 
nhà, thiết bị được kết hợp giữa 
công nghệ Al cùng với các hệ 
thống cảm biến, thu thập dữ 

liệu trực quan có độ phân giải 
cao, có nhiều ưu điểm như: 
tự động nạp pin, phát hiện và 
tránh vật cản, lưu trữ quy trình, 
tối đa hóa khả năng thụ phấn 
của hoa ở thời điểm phù hợp, 
tỷ lệ thụ phấn thành công lên 
đến 90%. 

Sau buổi trao đổi hai bên đề 
xuất một số nội dung hợp tác, 
với công nghệ của Polybee, 

thị trường CÔng nghệ

TroNg hai Ngày 04 Và 08/6/2021 Đã diễN ra buổi làm Việc 
Trực TuyếN giữa cục ứNg dụNg Và PháT TriểN côNg Nghệ 
(saTi) Với mộT số doaNh NghiệP sở hữu côNg Nghệ mới Từ 
siNgaPorE Với Nội duNg Thúc Đẩy hoạT ĐộNg ứNg dụNg, 
Đổi mới, chuyểN giao Và PháT TriểN côNg Nghệ, NâNg cao 
hiệu Quả sảN xuấT TroNg lĩNh Vực NôNg NghiệP, TăNg 
cườNg hoạT ĐộNg hợP Tác chuyểN giao côNg Nghệ giữa 
ViệT Nam Và siNgaPorE.

Một số hình ảnh về công nghệ của các doanh nghiệp Singapore

trước mắt SATI tìm kiếm 2 
đến 3 mô hình trồng trong nhà 
kính với các loại cây trồng 
khác nhau, ưu tiên có hai sản 
phẩm cây trồng là dâu tây và 
cà chua, đồng thời đề xuất 
phương án/kế hoạch hợp 
tác để các bên cùng trao đổi/
thống nhất và chốt phương án 
thử nghiệm. Với công nghệ 
của Biomax, các bên thống 
nhất tiếp tục cung cấp thêm 
các thông tin cần thiết và 
cùng nhau bàn thảo chi tiết về 
những yêu cầu cụ thể của mỗi 
bên nhằm hợp tác đưa công 
nghệ/thiết bị vào thử nghiệm, 
ứng dụng chuyển giao tại Việt 
Nam./.

Nguồn: Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

16 

Trong năm 2018, tại Diễn 
đàn xúc tiến chuyển giao 
công nghệ Việt Nam - Lào 
(Techconnect), đã có 142 

công nghệ, giải pháp thiết bị 
được giới thiệu, có 11 thỏa 
thuận chuyển giao công nghệ 
được ký kết. Trong số này Cục 
Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam hỗ trợ dự án 
nghiên cứu và phát triển thí 
điểm lồng nhựa HDPE trong 
nuôi cá ở Lào. Các giải pháp 
công nghệ thông tin và truyền 
thông phục vụ phát triển đô thị 
thông minh; công nghệ tách 
chiết chế phẩm dược liệu từ 
tam thất và nghệ; ứng dụng vi 
sinh trong sản xuất phân bón 
hữu cơ; công nghệ khí canh 
trong sản xuất rau củ... cũng 
được Việt Nam chuyển giao 
cho các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp 
Lào. Đại học Quốc gia Hà Nội 
chuyển giao các công nghệ 
sản xuất Diesel sinh học; sản 
phẩm công nghệ vi sinh vật 
trong xử lý môi trường và ứng 
dụng phát triển nông nghiệp 
xanh (phân vi sinh, thức ăn 
chăn nuôi gia súc, thuốc bảo 
vệ nông nghiệp), và công nghệ 

ThEo bộ khoa học Và côNg Nghệ, Đã có hàNg Trăm 
lượT cáN bộ của lào Được Đào Tạo Về các lĩNh Vực: 
ViễN Thám cơ bảN Và xử lý ảNh ViễN Thám, côNg 
Nghệ chế Tạo PiN mặT Trời Và PiN NhiêN liệu...

CHuyểN GIAO CÔNG NGHỆ 
 vIỆT NAm sANG làO

thị trường CÔng nghệ

thông tin - truyền thông phục vụ 
quản lý đô thị thông minh và 
dịch vụ vận tải thông minh 
EMMDI.

Ngoài ra, tại Techconnect 
Việt Nam – Lào 2018 Tập đoàn 
công nghệ T-Tech đã tặng mô 
hình lò đốt rác cho Vụ Đổi mới 
Công nghệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ Lào). NETAFIM 
tặng mô hình tưới nhỏ giọt 
thông minh cho Viện Quản lý 
Khoa học và Công nghệ Lào. 
Viện Sinh học Nông nghiêp - 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
tặng mô hình thủy canh cho 
Viện Nông lâm của Lào.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng, các hoạt động kết nối 
mang lại hiệu quả qua chuyển 
giao công nghệ, phối hợp 
nghiên cứu của các nhà khoa 
học hai nước, hợp tác nghiên 
cứu-ứng dụng, sản xuất-kinh 
doanh giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam và Lào.

Nguồn: vnexpress.net
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thị trường CÔng nghệ

Ký hợp tác phân phối  
camera an ninh ai View 

Tại ViệT nam

AI View được Bkav ra mắt 
giữa năm 2020, là một 
trong những camera an 
ninh đầu tiên trên thế giới 

tích hợp thành công trí tuệ nhân 
tạo AI. So với những dòng 
camera thông thường, camera 
AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư 
server, đường truyền cho khách 
hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được 
xử lý AI real-time ngay tại 
camera, không cần truyền về 
server, giảm độ trễ trong xử lý 
thông tin và bảo đảm tính riêng 
tư cho khách hàng.

Sản phẩm đã xuất khẩu 
sang Mỹ, thị trường khó tính 
bậc nhất thế giới. Để có thể 
vào thị trường này, camera AI 
View đã vượt qua các bài kiểm 
tra và được cấp Chứng nhận 
FCC (Chứng nhận của Ủy ban 
Truyền thông Liên bang Mỹ 
cho các thiết bị điện tử), đạt 
chuẩn ONVIF (Chứng nhận 
sản phẩm tương thích với các 
hệ thống phần mềm quản lý 
video phổ biến trên thế giới 
như Milestone, Genetec…).
Tập đoàn công nghệ Bkav 

cũng đã gia nhập Liên minh An 
ninh và An toàn Mở (OSSA) 
cùng với các tên tuổi hàng 
đầu như Bosch, Qualcomm, 
Hanwha… và nằm trong danh 
sách 150 đơn vị trên thế giới 
có khả năng cung cấp các giải 
pháp phân tích hình ảnh, video.

Việc hợp tác giữa Tập đoàn 
công nghệ Bkav và Công ty Cổ 
phần Biển Bạcsẽ giúp thúc đẩy 
công nghệ an ninh Việt, góp 
phần tăng cường năng lực bảo 
vệ an ninh quốc gia.

Nguồn: Báo Nhân dân

Ngày 15-6, Tại hà Nội, Đã diễN ra lễ ký kếT hợP Tác 
PhâN Phối camEra aN NiNh ai ViEw giữa TậP ĐoàN 
côNg Nghệ bkaV Và côNg Ty cổ PhầN biểN bạc. ThEo 
Đó, kể Từ Ngày 15-6, camEra aN NiNh ai ViEw do bkaV 
sảN xuấT sẽ chíNh Thức Được biểN bạc PhâN Phối Tại 
Thị TrườNg ViệT Nam.
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lễ Ký KếT Hợp TáC NHậN CHuyểN GIAO pHầN mềm 
eleCCAlC, ARCHelIONs và emTp

Ngày 28/6/2021 Tại hà Nội, TrườNg Đại học ĐiệN lực (bộ 
côNg ThươNg) Đã Tổ chức ký kếT hợP Tác NhậN chuyểN giao 
PhầN mềm ElEccalc, archElioNs Và EmTP do côNg Ty TracE 
sofTwarE Và côNg Ty PgsTEch (cộNg hòa PháP) Tài Trợ 
Nhằm Phục Vụ côNg Tác Đào Tạo Và NghiêN cứu khoa học. 
lễ ký kếT Được Tổ chức bằNg hìNh Thức Trực TuyếN dưới sự 
chứNg kiếN của ôNg JEaN PhiliPPE arVErT - Tham TáN ThươNg 
mại Đại sứ QuáN PháP Tại ViệT Nam.

Phần mềm Eleccalc chuyên về tính 
toán, thiết kế hệ thống phân phối 
điện ở thời gian thực theo các tiêu 
chuẩn quốc tế khác nhau; tính được 

đồng thời cả cao áp và hạ áp trong một dự 
án; cho phép chọn cáp, thiết bị bảo vệ, 
máy biến áp và các thiết bị đóng cắt… 
Archelions là phần mềm chuyên phục vụ 
thiết kế các hệ thống điện mặt trời có công 
suất từ vài kW đến hàng trăm MW. Phần 

mềm Emtp rất mạnh về tính toán quá độ 
điện tử hiện đang được sử dụng rộng rãi 
trên thế giới và đang được nhiều đơn vị 
hoạt động trong lĩnh vực điện ở Việt Nam 
sử dụng để tính toán quá trình quá độ điện 
tử trên hệ thống điện phục vụ cho cho 
công tác cài đặt, thiết kế, vận hành hệ 
thống điện.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

thị trường CÔng nghệ
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thị trường CÔng nghệ

công nghệ phủ DLc (DiamonD-Like carbon)
Là công nghệ phủ lớp DLC (Diamond-Like Carbon – carbon được biến đổi thành dạng cấu trúc 

bền vững như kim cương) mỏng lên bề mặt sản phẩm để tăng khả năng chống mài mòn.
- Độ cứng và khả năng chống mài mòn cao
- Độ ma sát thấp
- Thích hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau
- Thành phần hóa học ổn định
- Khả năng tương hợp sinh học cao (không gây dị ứng)
- Thích hợp sử dụng trong các môi trường ăn mòn cao
- Có khả năng chống bám bẩn
- Có khả năng truyền hồng ngoại
Liên hệ: 
VPĐD Tak Materials Corporation tại Thành Phố Hồ Chí Minh

 Địa chỉ : Phòng 7, Tầng L12A, Số 72 Lê Thánh Tôn Và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902793255

Email : binh@tak-materials.co.jp

Website : tak-materials.co.jp

01

02

03

 Công nghệ chào bán 02
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công nghệ Sản xuấT năng Lượng Từ rác Thải
Tái chế năng lượng và giảm lượng bùn bằng phương pháp thủy phân liên tục và kỵ khí. 

Phương pháp xử lý mang đến nguồn năng lượng tái chế tối đa bằng cách nhiệt thủy phân hỗn hợp 
nước thải và rác thực phẩm- Đây là công nghệ độc quyền nên có lợi thế cạnh tranh cao.

- Quá trình thủy phân nhiệt có nhiệt độ trung bình vào khoảng (36 “ 38°C), trong trường hợp 
cần tối đa hóa năng lượng thì nhiệt trong quá trình này có thể tăng đến (50°C).

- Xử lý rác thải trung bình khoảng 240 tấn/ngày

- Hiệu suất ổn định với quy mô 150 tấn/ngày đến 300 tấn/ngày

Tái chế năng lượng và giảm lượng bùn bằng phương pháp thủy phân liên tục và kỵ khí

- Thủy phân nhiệt liên tục: Hiệu suất tăng khoảng 90% so với phương pháp tiêu thụ nhiệt ít.

- Năng lượng sử dụng cho phân hủy nhiệt gần như 100%.

- Tối đa hóa hiệu quả kỵ khí (hiệu quả trên 65%).

- Tối đa hóa tổng lượng chất dễ bay hơi (giảm trên 65^70%).

- Hoạt động hoàn toàn tự động.

Đơn vị chào bán: 

Công ty Cổ phần BSR Việt Nam

Địa chỉ:Phòng 6B, tầng 6, Nice Building - 467 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Email: bsrhochiminh@gmail.com 

PhoneNumber: 028 35122610 

Fax:028 35122610 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

21 

thị trường CÔng nghệ

công nghệ Sản xuấT Vang Sim rừng măng đen

Công nghệ sản xuất vang sim rừng Măng Đen ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm 
và đối với rượu vang, sau khi kết thúc quá trình lên men thì sản phẩm không tích độc tố andehit.

Quy trình: Nguyên liệu (trái sim) -> rửa -> xay -> ép -> lọc -> lên men, ủt -> lọc -> chiết rót/đóng 
nút -> dán nhãn -> thành phẩm

- Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất là trái sim. Trái sim chín sau khi thu hoạch được chuyển 
về nơi sản xuất. Tại đây công nhân tiến hành phân loại, loại bỏ quả dập nát hay thối,…;

- Rửa: quá trình rửa để loại bỏ các tạp chất cơ học như đất, cát, bụi, có lẫn trong sim và giữ 
lại phần có giá trị chế biến;

- Xay, ép: quá trình xay, ép để giải phóng dịch cũng như thành phần dinh dưỡng;
- Lọc: loại bỏ phần xác và các chất cặn nhằm làm dịch quả trong, ổn định chất lượng dịch quả 

giúp hoàn thiện quá trình lên men sau nầy;
- Lên men - Ủ: lên men rượu ở nhiệt độ từ 20 - 30 độ C khoảng 10 ngày hoặc dài hơn. Ở cuối 

giai đoạn lên men dịch lên men trong dần vì protein, nấm men và pectin lắng xuống. Để rượu đạt 
được sự hài hòa và ổn địch của mùi vị và chất lượng thì rượu phải được ủ nhằm làm cho khí ô xi 
tác động thật chậm;

Liên hệ:
Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn

Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603848237

Fax: 02603848237

Email: vangsimthienson@gmail.com

Website: www.vangsim.com

Người đại diện: Nguyễn Thị Nhiệm
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công nghệ Và Dây chuyền ThiếT bị chế biến  
Tinh bộT Sắn năng SuấT  

Từ 50-100 Tấn Sản phẩm/ngày
Hệ thống chế biến tinh bột sắn xuất khẩu với quy trình công nghệ liên tục, khép kín, tiên tiến, 

hiện đại bao gồm các công đoạn: tiếp nhận nguyên liệu, bóc vỏ gỗ, rửa củ, làm nhỏ, tách ly bã, 
tách ly xơ mịn, sạn cát, phân ly dịch sữa tinh bột, tách nước, sấy khô, đồng nhất kích thước và 
đóng bao. Tỷ lệ thu hồi tinh bột từ nguyên liệu lớn hơn 97%. Dây chuyền thiết bị đồng bộ, chất 
lượng đạt các yêu cầu xuất khẩu.

Công suất: 50-100 tấn sản phẩm/ngày (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng)
Lĩnh vực áp dụng:
Quá trình và thiết bị sản xuất thực phẩm
Công nghiệp xay sát và gia công hạt
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ưu điểm CN/TB: Giá thành thấp hơn so với ngoại nhập; Chi phí sản xuất giảm; Mức độ tự 

động hoá cao, đảm bảo chất lượng tinh bột ổn định trong suốt quá trình sản xuất; Quy trình công 
nghệ liên tục, khép kín, hiện đại.

Đơn vị chào bán: Viện Nghiên Cứu Thiết kế Chế Tạo Máy Nông Nghiệp

Địa chỉ:Số 8, đường Trần Phú, quận Hà Đông - Hà Nội

Email:ndtung.hn@gmail.com 

PhoneNumber: 024.38547363 

Fax:024.38547366 
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hệ Thống nuôi Trồng  
Tảo SpiruLina pLaTenSiS bể kín Dạng ống

Quy trình nuôi trồng tảo Spirulina Platensis bằng hệ thống nuôi trồng bể kín dạng ống được 
vận hành sau khi đã lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh, thử thủy lực toàn hệ thống, chuẩn bị môi trường 
nuôi cấy theo môi trường Zazzouk (sau này sẽ cải tiến môi trường theo nguồn cơ chất khác), 
được pha chế trong thiết bị khuấy (2) và được bơm (5) cung cấp vào các mô đun nuôi cấy (7) 
khác nhau bằng hệ thống đường ống và van (8). Lưu lượng được điều chỉnh thông qua bộ cảm 
biến và điều chỉnh (4).

Môi trường cùng tảo giống chuẩn bị từ phòng thí nghiệm được đưa vào mô đun để thực hiện 
nuôi trồng theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 nhân giống sản xuất, giai đoạn 2 nuôi cấy sản xuất, điều 
chỉnh giữa 2 giai đoạn này được thực hiện bằng hệ thống van. Khi hàm lượng tảo nuôi đã đạt yêu 
cầu thu hoạch được tách ra theo hệ thống đường ống (9) để đưa đi rửa sạch lọc (11), sau đó ly 
tâm (12) và sấy để bảo quản (13). Tảo khô thu được dùng cho các công đoạn chế biến tiếp theo 
(14). Phần dịch sau máy rửa lọc, ly tâm được tuần hoàn quay trở lại thiết bị pha chế môi trường 
2 bằng hệ thống đường ống, van (12).

Hệ thống nuôi trồng tảo Spirulina Platensis bể kín dạng ống được vận hành tự động bằng một 
loạt các mô-đun, thiết bị kết nối với nhau, đảm bảo các yêu cầu cơ bản như: cung cấp đủ quang 
năng cho tảo phát triển; thực hiện khuấy trộn, tuần hoàn môi trường nuôi cấy để tảo phát triển tốt; 
đo và giám sát được các thông số công nghệ như nhiệt độ, pH; có thể nối ghép thành hệ thống 
nhiều mô-đun tùy theo nhu cầu mở rộng sản xuất.

Đơn vị chào bán: 
Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 091 866 4137

Email: trinhdung@hcmut.edu.vn
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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 sinh 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

công nghệ TiệT Trùng bằng nhiệT độ  
Và áp SuấT cao ứng Dụng  

Trong bảo quản Thực phẩm

Retort là phương pháp chế biến sử dụng nhiệt và áp suất để khử trùng thực phẩm. Đây là một 
trong những phương pháp chế biến thực phẩm cần nấu chín bằng nhiệt được sử dụng phổ biến nhất 
và được các nhà sản xuất thực phẩm trên khắp thế giới ưa chuộng.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

25 

thị trường CÔng nghệ

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

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Thực phẩm hoặc đồ uống được nấu chín hoặc nấu chín một phần.
- Thực phẩm hoặc đồ uống được đóng gói và hàn nhiệt trong túi và khay chịu nhiệt
- Các túi hoặc khay kín được đặt trong máy móc chế biến thực phẩm và đun nóng dưới áp 

suất bằng hơi nước hoặc nước nóng ở nhiệt độ lên tới 121oC hoặc 125oC trong 30 - 120 phút.
ƯU ĐIỂM CN/TB
Lợi ích của công nghệ tiệt trùng thực phẩm
- Không cần thêm chất bảo quản.
- Không cần bảo quản trong tủ lạnh.
- Hương vị và mùi thơm của thực phẩm đóng gói vẫn còn nguyên đến 18 tháng.
- Dễ cầm, dễ mở, dễ hâm nóng lại.
- Diện tích bề mặt lớn để xây dựng thương hiệu.
- Lượng vật liệu đóng gói nhỏ nhất cần thiết để đóng gói cùng một khối lượng sản phẩm.
- Giảm trọng lượng, không gian lưu trữ và chi phí hậu cần. 
Đơn vị chào bán: 
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ Saya Pack

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

Điện thoại : 094 500 1952

Email : thanhtrang.sayapack@gmail.com

Website : saya.com.vn

Người đại diện : Trần Thanh Trang

công nghệ Sấy Trái cây
Mỗi loại nguyên liệu có đặc thù khác nhau nên 

quy trình chế biến cũng khác nhau nhưng có thể mô 
tả quy trình chung như sau:

1. Sơ chế nguyên liệu: gọt vỏ/cuống, vệ sinh/
khử khuẩn bằng nước muối loãng

2. Tẩm/ướp phụ liệu (đường,…) và xử lý trước 
sấy

3. Sấy (áp dụng sấy lạnh) để hoàn thiện sản 
phẩm
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ưu ĐiểM Cn/tb
• Giải pháp, quy trình công nghệ có tính cạnh tranh về chi phí/giá thành sản xuất dựa trên những 

đổi mới trong các công đoạn sản xuất theo hướng gọn, nhẹ và hiệu quả
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra (thời gian bảo quản, chất lượng sản phẩm chế biến…).
Đơn vị chào bán: 
Trường Đại học Văn Lang

Địa chỉ : 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0908460789

Email : quyen.vt@vlu.edu.vn

Website : vanlanguni.edu.vn

công nghệ máy ép màng nhôm (SeaL) cao Tầng
Sản phẩm sau khi đống chai, xiết nắp, được chuyền qua băng tải có gắn đầu ép máy ép màng 

nhôm cao tần- màng nhôm hấp thụ sóng cao tần, nóng lên và tự dín vào miệng chai.Máy sử dụng 
công nghệ bức xạ tập trung giúp tiết kiệm điện, độ dín tốt, sản phẩm tạo ra đồng đều và đẹp mắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
-Tiêu chuẩn đạt được: TCVN  TC nước ngoài
-Công suất/Năng suất: 500W- 3.000W; 3.000sp/h- 10.000sp/h
-Kích thước:VS 800W: H310, W210, L385. VS 2000W; VS- 3000W: H310, W210, L385 (mm).
-Trọng lượng: 15-20Kg.
ƯU ĐIỂM CN/TB
Cho phép dán trên nhiều chất liệu và kích thước nắp chai từ 20mm đến 120mm. Sử dụng phù 

hợp cho sản xuất bằng tay và dây chuyền tự động, nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí do 
không tốn nhiều nhân công và tiết kiệm điện. Màng dán chính xác, đẹp và đồng bộ lại không có 
sản phẩm lổi, bảo đảm không thấm khí, ngăn rò rỉ đối với sản phẩm đống chai có liên quan đến 
tính nguyên vẹn của sản phẩm. Tránh cho sản phẩm không bị làm giả, đạt được sự tin cậy của 
khách hàng, nâng cao giá trị nhãn hiệu trên 
thị trường cạnh tranh.

Đơn vị chào bán: 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ

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

Điện thoại : 028 39912467

Email : rttc.skhcn@tphcm.gov.vn

Website : rttc.com.vn

thị trường CÔng nghệ
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01

02

03  Công nghệ  tìm mua

1. tìm mua công nghệ sản xuất  
Keo dán gạch, đá gritone

Mô tả:
Hiện nay Công ty VIETPAN chúng tôi đang có nhu cầu tìm mua: 
Công nghệ sản xuất keo dán gạch, đá gritone, đề nghị quý đơn vị tư vấn và báo giá cho chúng 

tôi dây chuyền như trên theo địa chỉ dưới đây: 
Người tìm mua: 
Nguyễn Đức Vũ
Công ty VIETPAN 
Địa chỉ: Số 1/697 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Điện thoại: +84 904363219 
Email: vu.nguyenduc@vietpan.vn

2.tìm Kiếm công nghệ chống Virus  
cho bao bì thực phẩm

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

- An toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
- An toàn cho người và động vật;
- Tiêu diệt virus hoặc các mầm bệnh khác khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn 

(hoặc phương pháp tác động khác);

thị trường CÔng nghệ

mailto:vu.nguyenduc@vietpan.vn


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

28 

- Không tác động tiêu cực đến khả năng tái chế hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường;
- Giá cả phù hợp;
hình thức hợp tác:
- Hợp tác R&D;
- Li xăng;
- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh, phân phối);
Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:
Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore

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

Telephone: +65-6653-4910

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

3. tìm Kiếm máy chà tiêu sọ tự động

Để khắc phục hạn chế của cách chế biến tiêu sọ (tiêu trắng) truyền thống (gây ô nhiễm môi 
trường, tiêu tốn nhiều sức lực, nhân công và cần 1 lượng nước lớn, hiệu quả kinh tế không cao). 
Một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh muốn tìm kiếm Máy chà tiêu sọ tự động với yêu cầu 
kỹ thuật như sau:

- Tỷ lệ thu hồi và chất lượng tiêu sọ làm bằng máy cao hơn chà thủ công, năng suất đạt từ 
80%.

- Tiêu sọ sau khi thu hồi có mùi thơm, không còn mùi hôi và chua;
- Ít tốn nước, tiết kiệm điện và rút ngắn thời gian chế biến.
- Chi phí đầu tư vào sản xuất thấp.
Hình thức hợp tác:
- Chuyển giao thiết bị chà tiêu sọ tự động.
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

mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org
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4. tìm Kiếm máy đóng gói gạo tự động
Chúng tôi cần mua máy đóng gói gạo tự động (kèm hút chân không) với yêu cầu như sau: 

Đóng túi 1 - 2 - 5 kg; Công suất 1 tấn/h.
Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:
Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng
Số 01 Phạm Ngũ Lão - Quận Ngô Quyền - Thành Phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3757.101 & 0225.3250.289
Fax: 0225.3757.110
Email: thongtin@hatex.vn

5.tìm Kiếm giải pháp để phát hiện các  
Khiếm Khuyết Và hư hỏng bề mặt thân xe ô tô
Một công ty có trụ sở tại Singapore trong lĩnh vực vận tải đường bộ đang tìm kiếm giải pháp 

để phát hiện các khuyết điểm bề mặt, hư hỏng bề mặt sơn thân xe ô tô và tạo hình ảnh 3D của 
chiếc xe. Hiện tại, công việc này đang được thực hiện bằng phương pháp thủ công bởi một nhóm 
kiểm định viên nên việc đánh giá không được chính xác, hơn nữa để quét toàn bộ chiếc xe và số 
hóa nó thành hình ảnh 3D cũng mất thời gian khá lâu khoảng 45 phút.

Vì thế họ muốn tìm kiếm một giải pháp lý tưởng, thực hiện đơn giản và hiệu quả cao để phát 
hiện: vết xước, vết lõm, ăn mòn, lỗi sơn không đều, xác định vị trí khuyết tật trên thân xe….Trong 
quá trình quét thân xe để phát hiện các khuyết tật và hư hỏng, hình ảnh 3D của chiếc xe sẽ được 
chụp lại và ảnh này sẽ được trình bày dưới dạng hình ảnh 3D của chiếc xe nhằm mục đích trực 
quan hóa.Giải pháp phải mang tính di động, dễ sử dụng (bởi người không rành về kỹ thuật), dữ 
liệu thu thập được phải được truyền tải về vị trí trung tâm. Các khía cạnh an ninh mạng cũng cần 
được giải quyết. 

Hình thức hợp tác:
• Hợp tác R & D
• Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)
Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu 

công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau:
Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của 

Singapore

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

Telephone: +65-6653-4910

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

mailto:thongtin@hatex.vn
mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org
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CỤC thÔng tin Khoa họC & CÔng nghệ quốC gia 
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ðt: 024.39342945/38249874    *   Fax: 024.38249874

     *   http://www.vista.gov.vn


