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TIN TứC và sự KIỆN
03-07
v  Ngành khoa học và công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch 

COVID-19 

v  Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, 

    Giải thưởng WIPO năm 2020

v  VinFast ra mắt thương hiệu xe điện tại Triển lãm ô tô Los 
Angeles 2021 

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
08-11
v  Nghiên cứu về AI của nhóm kỹ sư Việt được công nhận cấp 

quốc tế

v  TP. HCM tổ chức chợ thiết bị về công nghệ sinh học

v  Máy bay chạy bằng nhiên liệu tổng hợp đầu tiên

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
12-17
Chuyển giao CÔng nghệ 
v  Lab2Market- Chương trình Ươm tạo đưa Sáng chế ra  

Thị trường

v  Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia công nghệ enzyme và 
protein: 132 công bố quốc tế và 19 công nghệ chuyển giao 

v  Startup công nghệ giáo dục Mindx nhận đầu tư 3 triệu USD
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CÔng nghệ Chào bán

25-27
CÔng nghệ tìM Mua
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NGàNH KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ  
Hỗ TRợ pHòNG, CHốNG dỊCH COvId-19 

Sáng 18/10/2021 tại Hà nội, PHó tHủ tướng Vũ Đức Đam Đã 
tHam dự buổi làm Việc của bộ KHoa Học Và công ngHệ 
(KH&cn) Với các bộ, ngànH liên quan Và các nHà KHoa Học 
Để trao Đổi, ĐánH giá Và Đề xuất ĐịnH Hướng, giải PHáP toàn 
diện của ngànH KH&cn PHục Vụ công tác PHòng, cHống dịcH 
coVid-19 trong trạng tHái bìnH tHường mới.

tin tỨC & SỰ Kiện

Tham dự buổi làm việc có 
các đ/c lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, các cơ quan 
trực thuộc Chính phủ, các 

chuyên gia, nhà khoa học, các 
bác sỹ đến từ các các học viện, 
viện nghiên cứu, các Bệnh viện 
Trung ương. Đại diện của Bộ 
KH&CN có đ/c: Huỳnh Thành 
Đạt Bộ trưởng Bộ KH&CN và 
các đ/c lãnh đạo Bộ và đại diện 
các vụ, ban ngành, cơ quan trực 
thuộc Bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
đã điểm lại một số kết quả trong 
công tác phòng chống dịch hai 
năm qua của các bộ, ngành, cơ 
quan như: kịp thời phân lập, nuôi 
cấy thành công nCoV; bộ sinh 
phẩm realtime RT-PCR; bộ 

sinh phẩm reatime RT-LAMP: 
nghiên cứu sản xuất vắc xin Vắc 
xin Nanocovax… ngoài ra một 
lực lượng lớn nhà khoa học đã 
tham gia tình nguyện đóng góp 
vào hoạt động của Hệ tri thức 
Việt số hóa  và Tổ thông tin đáp 
ứng nhanh phòng, chống dịch 
Covid-19 từ ngày 08/3/2020 
đến nay. Nhờ những đóng góp 
này, lực lượng phòng chống 
dịch kịp thời có thông tin phục 
vụ truy vết, kiểm soát nguy cơ 
vùng dịch, khoanh vùng, đánh 
giá tình hình để đưa ra các biện 
pháp thích ứng kịp thời.

Đồng thời, tại buổi làm 
việc, các chuyên gia cùng các 
nhà khoa học cũng đưa ra 
những nhận định về tình hình 
dịch bệnh, kinh nghiệm phòng 

chống dịch và đề xuất các giải 
pháp phòng chống dịch trong 
thời gian tới.

Ghi nhận ý kiến của các 
nhà khoa học, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt khẳng định, 
thời gian vừa qua, cộng đồng 
các nhà khoa học Việt Nam đã 
rất nỗ lực, chủ động thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ phục 
vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, nhiều kết quả 
nghiên cứu đã được ứng dụng 
ngay vào sản xuất và đời sống, 
góp phần vào công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 
của cả nước. Theo Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt, từ góc độ 
quản lý nhà nước về KH&CN, 
lần triển khai các nhiệm vụ 

Toàn cảnh Hội thảo
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tin tỨC & SỰ Kiện

KH&CN phục vụ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 này đã 
đưa ra ba bài học kinh nghiệm 
cần được đúc rút: Một là, có 
thể khẳng định, nền KH&CN 
của Việt Nam, với nòng cốt 
là các nhà khoa học rất tâm 
huyết, tài năng có đủ năng lực, 
tiềm lực để giải quyết các bài 
toán của đất nước; Hai là, việc 
huy động tiềm lực của xã hội, 
nhất là từ doanh nghiệp vào 
thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học, phát triển công 
nghệ đóng vai trò rất quan 
trọng; Ba là, cần kiên quyết 
hơn nữa trong việc cắt giảm 
thủ tục hành chính trong việc 
tổ chức các nhiệm vụ KH&CN 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để các nhà khoa học, các 
doanh nghiệp tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ, chương 
trình KH&CN do ngân sách 
nhà nước tài trợ.

Lắng nghe ý kiến của các 
nhà khoa học, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam nêu rõ: Những 

bài học từ ban đầu mang tính 
chủ trương, nguyên tắc như: 
Sớm, kiên quyết, dứt khoát, 
kết hợp khoa học với thực tiễn, 
nghĩ đến tình huống xấu hơn, 
sẵn sàng cho tình huống xấu 
nhất, huy động toàn dân chống 
dịch… vẫn rất đúng. Đồng 
thời, chúng ta đã chủ động 
hơn trong công tác phòng, 
chống dịch khi bước đầu đúc 
kết một số kinh nghiệm từ thực 
tiễn phòng, chống dịch, nhất là 
trong điều hành, phối hợp giữa 
các lực lượng. Năng lực ứng 
phó của hệ thống y tế từng 
bước được nâng lên. Diện 
bao phủ vắc xin, nhất là đối 
với nhóm người có nguy cơ 
cao, các đô thị lớn tăng nhanh. 
Từng bước bảo đảm được 
nguồn sinh phẩm xét nghiệm, 
thuốc điều trị. Ý thức người 
dân đã cao hơn một mức. Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn 
mạnh việc chung sống an toàn 
với dịch bệnh là ở trong trạng 
thái bình thường mới kết hợp 
chủ động điều chỉnh tích cực ở 

mọi hoạt động đời sống xã hội. 
Từ thực tế dịch bệnh Covid-19 
đã tác động trực tiếp đến nhiều 
lĩnh vực như kinh tế, xã hội, 
chính trị, ngoại giao ở quy mô 
toàn cầu, Phó Thủ tướng giao 
các cơ quan nghiên cứu khẩn 
trương đánh giá tác động toàn 
diện của dịch bệnh Covid-19 
từ y tế, sức khỏe, kinh tế, xã 
hội, tâm lý xã hội, giáo dục đến 
quản lý, điều hành, vận hành 
một đất nước, một cơ quan, 
một nhà máy xí nghiệp, đưa ra 
dự báo xu thế tương lai. Về y 
tế, bên cạnh các chương trình 
đang triển khai về vaccine, 
thuốc điều trị, công nghệ xét 
nghiệm…, Bộ KH&CN cần duy 
trì cơ chế mở để giao nhiệm vụ 
KH&CN mới ngay khi có yêu 
cầu từ thực tế. Bộ KH&CN, 
Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ 
trong thử nghiệm lâm sàng, 
cấp phép lưu hành, sử dụng 
các loại vắc xin, thuốc, sinh 
phẩm, trang thiết bị điều trị…

Nguồn: www.vista.gov.vn



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

5 

Tham dự buổi Lễ có các 
đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ 
Đức Đam, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính 
phủ; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN; Phan Xuân Dũng, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch 
Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật 
Việt Nam (Vifotec), Trưởng Ban 
tổ chức Giải cùng đại diện lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành Trung 
ương và địa phương...

Qua 26 lần tổ chức (1995-
2020), Giải thưởng đã từng 
bước khẳng định uy tín trong lĩnh 
vực sáng tạo KHCN, được các 
nhà khoa học trong nước và bạn 
bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều 
công trình đoạt giải đã được ứng 
dụng trong thực tiễn, góp phần 
tháo gỡ khó khăn cho mọi hoạt 
động của đời sống xã hội.

Hội đồng Giám khảo đã xem 
xét, đánh giá các công trình và 
chọn trao giải thưởng cho 45 
công trình bao gồm: 05 Giải 
Nhất, 11 Giải Nhì, 13 Giải Ba, 16 
Giải Khuyến khích.

Giải thưởng WIPO được 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) quyết định trao Bằng 
chứng nhận và Huy chương 
Vàng cho công trình “Áp dụng 
công nghệ nghiền siêu mịn trong 
sản xuất gạch ốp lát Cotto chất 
lượng cao” của nhóm tác giả 
Tiến sỹ Nguyễn Quang Mâu, 
Thạc sỹ Đồng Đức Chính, Kỹ sư 
Trần Văn Tuân thuộc Công ty cổ 

Lễ TRAO GIẢI THƯởNG 
 sáNG TạO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vIỆT NAm, 

GIẢI THƯởNG WIpO Năm 2020 

 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng cho cho các chủ nhiệm và đồng 
chủ nhiệm của 5 công trình đoạt giải Nhất 

ngày 10/11, tại Hà nội, liên HiệP các Hội KHoa Học Và Kỹ tHuật 
Việt nam PHối HợP Với bộ KHoa Học Và công ngHệ (KH&cn), 
tổng liên Đoàn lao Động Việt nam, trung ương Đoàn tHanH 
niên cộng Sản Hồ cHí minH... tổ cHức lễ tổng Kết Và trao giải 
tHưởng Sáng tạo KHoa Học công ngHệ Việt nam lần tHứ 26, 
giải tHưởng WiPo năm 2020. 

phần gốm Đất Việt, tỉnh Quảng 
Ninh.Các công trình đoạt giải đã 
và đang áp dụng trong sản xuất, 
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao, góp phần thúc đẩy sản xuất 
của các doanh nghiệp, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hạ giá 
thành sản phẩm, thay thế nhập 
khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất 
nước.

Ngay sau Lễ trao giải, Bộ 
trưởng KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt phát động Giải thưởng Sáng 
tạo KHCN Việt Nam năm 2021. 
Bộ trưởng cho biết, năm 2021 
Giải thưởng tập trung vào các 
lĩnh vực công nghệ trọng điểm 
như cơ khí tự động hoá, vật liệu, 
thông tin, điện tử và viễn thông, 
sinh học, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ môi trường và 
sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết 
kiệm năng lượng và sử dụng 
năng lượng mới...

Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt hy vọng Giải thưởng Sáng 
tạo KHCN Việt Nam năm 2021 
sẽ tiếp tục được các nhà khoa 
học, các chuyên gia, các nhà 
nghiên cứu trong cả nước nhiệt 
tình ủng hộ và tham gia. Qua đó, 
đóng góp trí tuệ và tài năng của 
mình vào sự nghiệp đổi mới và 
phát triển đất nước, vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.

 Nguồn: https://www.most.
gov.vn

tin tỨC & SỰ Kiện
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sự kiện đánh dấu bước 
tiến ra quốc tế của 
VinFast, nhằm thúc đẩy 
mạnh mẽ cuộc cách mạng 

xe điện và hiện thực hóa 
“Tương lai của sự di chuyển” vì 
một hành tinh xanh, phát triển 
bền vững.

Sự xuất hiện của VinFast tại 
Triển lãm ô tô Los Angeles (LA 
Auto Show) 2021 đã đưa Đông 
Nam Á trở thành điểm sáng mới 
trên bản đồ ô tô thế giới, khi giới 
thiệu đến công chúng quốc tế 
một thương hiệu xe điện thông 
minh toàn cầu.

Cùng với công bố ra mắt 
“Thương hiệu xe điện thông 
minh toàn cầu” - VinFast mang 
đến LA Auto Show 2021 một hệ 
sinh thái xe điện toàn diện và 
hiện đại, được xây dựng trên 
nền tảng dịch vụ thông minh 
và trải nghiệm cá nhân hóa cho 
khách hàng và tâm điểm tiếp 
theo của sự kiện là hai mẫu xe 
điện VF e35 và VF e36 gây ấn 
tượng với hình dáng mềm mại 
cùng những đường cong được 

nhấn nhá và được làm nổi bật 
bởi các đường lượn sắc nét, 
tạo nên sự mạnh mẽ và chuyển 
động tốc độ tiến về phía trước 
cho thiết kế. Mẫu xe SUV điện 
VF e36 lại hút ánh nhìn với vẻ 
đẹp khỏe khắn và tiện dụng. 
Các chi tiết trên xe VF e36 cho 
phép cải thiện khí động học và 
mở rộng phạm vi xe điện, bao 
gồm “màn gió” ở mui và phần 
đầu xe để chuyển hướng không 
khí từ các khu vực có lực cản 
cao; tay nắm cửa, kính và 
đường viền phẳng với thân xe; 
mái dốc khí động học và kính 
bên thuôn…

Đặc biệt, hai mẫu xe đều 
tích hợp những tính năng hỗ 
trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ 
trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, 
giám sát người lái, tự động đỗ 
xe và triệu tập xe thông minh; và 
các tính năng tiện ích giải trí thú 
vị như điều khiển xe bằng giọng 
nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý 
ảo thông minh, kết nối các ứng 
dụng thương mại điện tử, dịch 
vụ...

VF e35 và VF e36 chính là 
thành quả của chiến lược đầu tư 
trọng điểm vào hệ thống nghiên 
cứu phát triển nội bộ, kết hợp 
với những công ty công nghệ 
và các đơn vị đổi mới sáng tạo 
nổi tiếng toàn cầu, các đối tác 
danh tiếng của công nghiệp ô tô 
thế giới suốt thời gian qua của 
VinFast.

Đồng hành cùng VinFast tại 
LA Auto Show 2021 là VinAI, 
Vantix và VinBigData - các 
thành viên thuộc hệ sinh thái 
công nghệ của Vingroup. Đây 
là những công ty hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, 
cung cấp giải pháp, dịch vụ 
về trí tuệ thông minh, đã tham 
gia nghiên cứu, phát triển một 
số tính năng thông minh và 
giải pháp kiểm thử hệ thống 
hỗ trợ lái nâng cao, trợ lý ảo 
bằng giọng nói, tạo ra những 
lợi thế cạnh tranh khác biệt cho 
VinFast.

Nguồn: baotintuc.com 

vINFAsT RA mắT THƯơNG HIỆu xe đIỆN  
TạI TRIểN Lãm Ô TÔ LOs ANGeLes 2021 

Hình ảnh: khai trương tại buổi lễ

Sáng 18/11/2021 (giờ Việt 
nam), tại triển lãm ô tô loS 
angeleS 2021 (mỹ) - VinFaSt 
cHínH tHức ra mắt tHương 
Hiệu xe Điện toàn cầu, 
Đồng tHời giới tHiệu Hai 
mẫu SuV Điện VF e35, VF e36 
Với nHiều ứng dụng công 
ngHệ mới nHất.
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Hội thảo lần này được tổ 
chức với quan điểm tiếp 
cận mới, lần đầu tiên 
Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam thay 
đổi cách trình bày giới thiệu 
sản phẩm gắn với mục tiêu 
thương mại phù hợp với sự 
quan tâm của doanh nghiệp, 
doanh nhân. Trong khuôn khổ 
Hội thảo có 9 sản phẩm công 
nghệ về y tế được lựa chọn 
giới thiệu trong số nhiều các 
sản phẩm nghiên cứu trong 2 
năm gần đây như: Sản phẩm 

DECHOLES hỗ trợ điều trị xơ 
vữa động mạch từ các hoạt 
chất có nguồn gốc tự nhiên; 
Sản phẩm CAFETASO hỗ trợ 
điều trị sỏi thận, sỏi mật từ 
cây cỏ Việt Nam; Sản phẩm 
LUMBROKINASE hỗ trợ điều 
trị chống tắc nghẽn mạch 
máu; Chế phẩm hỗ trợ điều trị 
tiểu đường từ loài khổ qua, 
thìa canh và địa hoàng; Thiết 
bị mát sa nhiệt-dược trị liệu 
phục hồi chúc năng cơ – 
xương - khớp; thiết bị plasma 
lạnh cho nha khoa...

 Tại Hội thảo, các nhà khoa 
học và doanh nghiệp đã trao 
đổi thẳng thắn về những vấn 
đề xoay quay sản phẩm, công 
nghệ, giá thành, hướng phát 
triển sản phẩm… sát với nhu 
cầu thực tế, phục vụ xã hội.

  Hội thảo đã diễn ra sôi 
nổi và thành công. Đây cũng là 
bước đệm tạo nên hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo, nơi mà nhà 
quản lý - nhà khoa học - doanh 
nghiệp “cộng sinh” để chia sẻ 
và bổ sung cho nhau.

Nguồn:https://vast.gov.vn/ 

Hội tHảo “xúc tiến tHương mại  
công ngHệ Hóa - dược Và tHiết bị y tế 

của Viện Hàn lâm KHoa Học  
Và công ngHệ Việt nam”

Sáng ngày 23/11/2021, Viện Hàn lâm KHoa Học Và công 
ngHệ Việt nam PHối HợP Với PHòng tHương mại Và công 
ngHiệP Việt nam (Vcci) Và cHương trìnH auS4innoVation 
(auStralia) tổ cHức Hội tHảo “xúc tiến tHương mại Hóa 
công ngHệ Hóa - dược Và tHiết bị y tế”. Hội tHảo nHằm mục 
ĐícH Kết nối HợP tác giữa các doanH ngHiệP, tổ cHức Với 
các nHà KHoa Học, xúc tiến cHuyển giao công ngHệ HợP 
tác PHát triển tHương mại. tHông qua Hội tHảo các nHà 
KHoa Học cùng doanH ngHiệP có tHể tương tác, trao Đổi, 
Đặt Hàng, ngHiên cứu giải quyết các nHu cầu tHực tiễn.

Hội thảo tổ chức dưới cả hai hình thức trực tiếp giới hạn số lượng người 
tham dự và trực tuyến do tình hình dịch Covid
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Các công trình nghiên 
cứu được công nhận 
đều liên quan công 
nghệ xử lý giọng nói 

(Speech Processing), gồm 
nghiên cứu về việc chuẩn 
hóa văn bản đa tác vụ cho 
hệ thống thống tổng hợp 
giọng nói (Multi-task Text 
Normalization Approach for 
Speech Synthesis) và 
nghiên cứu các giải pháp để 
xây dựng hệ thống tổng hợp 

giọng nói đa ngôn ngữ 
(Learning Vietnamese-
English Code-Switching 
Speech Synthesis Model 
Under Limited Code-
Switched Data Scenario).

Hiện tại, cả hai nghiên 
cứu của nhóm kỹ sư Zalo 
AI đều đang được ứng dụng 
vào hệ thống tổng hợp giọng 
nói nhằm hỗ trợ sản phẩm 
thực tế chạy trên trang Báo 
Mới và loa thông minh Kiki.

Sau khi tham dự PRICAI 
2021, nhóm kỹ sư tiếp tục 
các nghiên cứu dang dở 
nhằm cải thiện sản phẩm họ 
phụ trách tại Zalo. Nếu có 
cơ hội hay ý tưởng tốt, nhóm 
sẵn sàng thực hiện các bài 
báo khoa học để chia sẻ tri 
thức đến cộng đồng AI.

Nguồn: http://www.
baomoi.com

NGHIêN Cứu về AI 
CủA NHóm Kỹ sƯ vIỆT 

đƯợC CÔNG NHậN Cấp quốC Tế

nHóm ngHiên cứu trẻ của Việt nam từ Zalo ai 
gồm trang trương cHỉ mới 27 tuổi, các 
tHànH Viên còn lại là Việt lâm (26 tuổi), cúc 
bùi (24 tuổi) Và mạnH cường (22 tuổi) Đã 
Được công nHận giải tHưởng cấP quốc tế 
tại Hội ngHị cHâu á - tHái bìnH dương Về trí 
tuệ nHân tạo quốc tế (Pricai) năm nay. 

tin tỨC & SỰ Kiện
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Hơn 170 công ngHệ của 60 
doanH ngHiệP, cơ quan 
ngHiên cứu Sẽ Được giới tHiệu 
tại cHợ công ngHệ tHiết bị 
(tecHmart) lĩnH Vực công 
ngHệ SinH Học từ 25 Đến 26/11.

sự kiện do Trung tâm 
Thông tin Thống kê Khoa 
học và Công nghệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ 

TP HCM tổ chức nhằm hỗ trợ 
đưa sản phẩm từ các doanh 
nghiệp, đơn vị nghiên cứu ra thị 
trường phục vụ nhu cầu ứng 
dụng trong sản xuất, kinh 
doanh.

Các sự kiện của Techmart 
được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến và mô hình chợ công 
nghệ ảo với ba khu vực tương 
ứng với ba hoạt động chính 
(trưng bày, hội thảo và tư vấn) 
để phục vụ người tham quan, 
tương tác và tiếp cận thông tin.

Theo ban tổ chức, một số 
giải pháp công nghệ sẽ được 
giới thiệu như ứng dụng công 
nghệ sinh học trong xử lý môi 
trường; sản xuất chế phẩm vi 
sinh xử lý chất thải hữu cơ, chế 
phẩm vi xử lý bể kỵ khí bể phốt, 
công nghệ vi sinh vật quản lý 
chất thải rắn...

Ở mảng nông nghiệp sẽ 
giới thiệu một số nghiên cứu 
như công nghệ nano ứng dụng 
làm thuốc trừ sâu nguồn gốc từ 
Neem (xoan Ấn Độ); sản xuất 
chế phẩm bả diệt chuột sinh 
học trên cơ sở vi khuẩn gây 
bệnh chuyên tính Salmonella 
Enteriditis Isachenco; sản xuất 
chế phẩm probiotic lên khả 
năng tiêu hóa thức ăn của cá 
chép Nhật...

Công nghệ sinh học ứng 
dụng trong thực phẩm sẽ giới 
thiệu các nghiên cứu về sản 
xuất nấm đông trùng hạ thảo, 

nấm linh chi, cao sâm, đẳng 
sâm, ba kích, ứng dụng chế 
phẩm vi sinh trong nhà yến...

Trong lĩnh vực y dược sẽ 
giới thiệu một số công nghệ phát 
triển que thử phát hiện nhanh 
hai độc tố ToxA và ToxB của vi 
khuẩn Vibrio Parahaemolyticus 
gây bệnh hoại tử gan tụy cấp 
(AHPND) trên tôm nuôi ở Tây 
Nam Bộ, công nghệ tạo chủng 
vi sinh vật biểu hiện protein tái 
tổ hợp ở Bacillus Subtilis, công 
nghệ tế bào gốc (nhung hươu) 
ứng dụng trong mỹ phẩm với 
môi trường nuôi cấy mới...

Trong khuôn khổ triển lãm, 
các hội thảo chuyên đề sẽ bàn 
về công nghệ ứng dụng tế bào 
gốc trong điều trị bệnh, công 
nghệ nano trong sản xuất mỹ 
phẩm, sản xuất phân bón từ 
phế phẩm nông nghiệp...

Nguồn: vnexpress.net

tP. Hcm tổ cHức 
cHợ tHiết bị Về công ngHệ SinH Học
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Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh 
(RAF) thực hiện thành công chuyến bay đầu 
tiên bằng 100% nhiên liệu tổng hợp trên mẫu 
phi cơ cỡ nhỏ Ikarus C42.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong tháng này tại 
một sân bay ở hạt Gloucestershire, phía tây 
nước Anh. Nhiên liệu tổng hợp mà Ikarus 

C42 sử dụng - có tên là UL91 - được sản xuất 
bởi công ty năng lượng xanh Zero Petroleum 
bằng cách chiết xuất hydro từ nước và carbon từ 
CO2 trong khí quyển, kết hợp với năng lượng tái 
tạo từ các nguồn tái tạo, cơ trưởng Peter Hackett 
cho biết trong một tuyên bố vào hôm 17/11.

Quy trình sản xuất dựa trên công nghệ độc 
quyền Direct FT, một biến thể tiên tiến của quy 
trình tổng hợp Fischer-Tropsch với độ tin cậy cao 
và có thể mở rộng dễ dàng mà không gặp thách 
thức về sử dụng đất hay mức độ đa dạng của 

nhiên liệu sinh học.

Bộ Quốc phòng cho biết UL91 có tiềm năng 
cắt giảm 80 - 90% khí thải carbon trên mỗi 
chuyến bay và giúp lực lượng không quân nước 
này hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn nhiên 
liệu tổng hợp cho các mẫu máy bay phản lực 
trong tương lai.

Ngành hàng không, một trong những ngành 
phát thải khí nhà kính lớn nhất, đang nỗ lực thay 
đổi hình ảnh của mình thông qua việc phát triển 
các loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm hơn.

RAF có kế hoạch triển khai căn cứ không 
quân đầu tiên “không phát thải carbon” vào năm 
2025 và đặt mục tiêu đạt mức phát thải carbon 
ròng bằng 0 trên toàn ngành vào năm 2040.

Nguồn: https://vnexpress.net

Máy bay Chạy bằng nhiên Liệu tổng hợp đầu tiên

Ứng dụng công nghệ số 
i-HR giúp kết nối trực tiếp 
3 nhóm đối tượng là người 
lao động - cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp - doanh ng-
hiệp cùng tương tác trên 
một sàn điện tử.

i-HR sử dụng cơ sở dữ 
liệu lớn (Big Data), kết nối 
thông tin tuyển sinh, thông tin 
việc làm tự động 24/7 trên cơ 
sở tự động phân tích thông 
tin, định hướng kết nối giữa 
các đối tượng bằng trí tuệ 
nhân tạo (AI) từ dữ liệu các 
tài khoản đăng ký tham gia 
i-HR của người lao động, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, do-
anh nghiệp.

Bí thư Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Nguyễn 
Minh Triết cho biết, đây là giải 
pháp mang tính chất đột phá, 

Ra Mắt Ứng dỤng CÔng nghệ Số i-hR hỗ tRợ người Lao động

đáp ứng nhu cầu rất lớn của 
người lao động, nhà tuyển 
dụng và các nhà đào tạo. So 
với những sàn giao dịch khác, 
i-HR lưu được thông tin của 
người lao động, giúp kết nối 
nhanh hơn với số lượng lớn 
hơn mà người lao động không 
bị mất bất kỳ chi phí nào.

Đồng chí Nguyễn Minh 
Triết hy vọng ứng dụng i-HR 
sẽ phát huy được hết khả 
năng nhằm kết nối thanh niên 
công nhân với các nhà tuyển 
dụng, qua đó giúp thanh niên 
công nhân tìm kiếm việc làm 
một cách sớm nhất.

Nguồn: baochinhphu.vn

Ra mắt Ứng dụng công nghệ số i-HR hỗ trợ người lao động. 
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biến bùn thải thành vật Liệu Sản xuất áo Chống đạn 
PGS.TS Nguyễn Đình 

Quân, Trưởng Phòng Thí 
nghiệm Nhiên liệu sinh học 
và Biomass, Đại học Bách 
khoa, Đại học Quốc gia TP 
HCM đã nghiên cứu tạo ra 
vật liệu cứng hơn thép có 
thể ứng dụng làm bao bì, 
màng bọc, vải chống đạn 
từ bằng cách chuyển hóa 
bùn giấy thải thành vật liệu 
có giá trị cao.

Theo tiến sỹ Quân, 
“Chuyển hóa cellulose 
trong bùn giấy thành 

cellulose vi khuẩn (BC), từ 
đó tạo ra cellulose nano tinh 
thể (CNC) là công nghệ duy 
nhất ở Việt Nam và trên thế 
giới hiện nay”.

Kế lại quá trình nghiên 
cứu, tác giả cho biết, ban 
đầu, nhóm nghĩ bùn thải phù 
hợp để làm giá thể trồng 
nấm. Nhưng thử nghiệm 
xong, TS Quân phát hiện 
ra vật liệu này có nhiều tạp 
chất hóa học, đặc biệt là kim 
loại nặng, không dùng được 
cho thực phẩm dù khi trồng, 
nấm vẫn sinh trưởng tốt. Anh 
chuyển hướng tận dụng làm 
vật liệu độn bê tông, ép làm 
vỉ bao bì, vỉ trứng, nhưng 
cũng không khả quan.

TS Quân nghĩ đến việc 
thủy phân bùn thải nhà máy 
giấy cho lên men thành sản 
phẩm dễ ứng dụng, rẻ tiền. 
Các nghiên cứu về chuyển 
hóa cellulose bùn giấy thành 
nguyên vật liệu như ethanol, 
butanol, acid acetic... không 
mới, nhưng sản phẩm 
sau chuyển hóa phải trích 
ly, chưng cất, xử lý phức 
tạp, tốn dung môi và năng 
lượng. Do đó anh chuyển 
sang hướng thủy phân bùn 
giấy và lên men thành màng 
cellulose vi khuẩn (BC), bản 

chất tương tự như thạch dừa. 
Đây là dạng cellulose tự do, có 
cấu trúc mạng lưới 3D sợi nano 
rất dai và bền.

Ở giải pháp này, BC có thể 
dễ dàng thu nhận bằng cách 
vớt ra khỏi dung dịch và làm 
sạch sơ chế. BC là loại nguyên 
liệu sinh học mới mà nhiều nơi 
trên thế giới dùng sản xuất bao 
bì, giấy, vải, màng lọc, vật liệu 
composite, sơn phủ...

Năm 2019, GS Hoàng Mạnh 
(Đại học Victoria, Australia) là 
Trưởng phòng R&D của Công 
ty CP Giấy An Bình (TP Thủ 
Đức) đặt vấn đề hợp tác nghiên 
cứu, tìm đầu ra ứng dụng cho 
bùn thải của nhà máy. TS Quân 
đã phối hợp cùng Công ty An 
Bình ứng dụng công nghệ 
chuyển hóa cellulose trong bùn 
giấy thành BC. Kết quả, lượng 
cellulose trong bùn giấy thành 
BC lên đến 72%, có thể dùng 
làm nguyên phụ liệu sản xuất 
giấy giúp làm tăng sự bền vững 
của quá trình sản xuất, tăng 
thêm giá trị. Bên cạnh BC, việc 
thủy phân cellulose để thu các 
hạt cellulose tinh thể kích thước 
nano (CNC) được nhóm nghiên 
cứu tính đến. CNC là vật liệu 
sinh học cao cấp nhất, nhẹ như 
gỗ nhưng có độ bền cứng gấp 

hàng chục lần thép, được quân 
đội Mỹ ứng dụng làm áo giáp 
chống đạn. Theo TS Quân, quy 
trình thủy phân BC để thu CNC 
đơn giản hơn nhiều so với thủy 
phân cellulose thực vật như 
các công ty sản xuất CNC trên 
thế giới thường làm.

Hầu hết các nhà sản xuất 
cellulose nano tinh thể hiện nay 
trên thế giới đều dùng cellulose 
thực vật. Ví dụ tập đoàn sản 
xuất giấy Nippon (Nhật Bản) 
dùng lignocellulose từ gỗ, trải 
qua các công đoạn tiền xử lý 
phức tạp mới thu được cellulose 
để từ cellulose đó mới làm ra 
nanocellulose tinh thể. “Quy 
trình của chúng tôi có thể đơn 
giản hơn rất nhiều vì không phải 
tiền xử lý nguyên liệu cellulose”, 
TS Quân cho biết.

Nghiên cứu này của PGS.
TS Nguyễn Đình Quân và 
cộng sự vừa nhận giải ba 
cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp 
công nghệ Asian Entrepreneur 
Award 2021 tổ chức tại Nhật 
Bản. Nhóm mong muốn được 
mở rộng hợp tác với các doanh 
nghiệp ngành giấy hoặc các 
đơn vị quan tâm đến ý tưởng 
giải pháp.

Nguồn: 
 https://vnexpress.net

PGS.TS Nguyễn Đình Quân (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm nghiên cứu về bùn thải 
trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC
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Với kết quả thử nghiệm 
thành công trên đàn lợn sau 
21 ngày, vaccine dịch tả lợn 
châu Phi của Dabaco bước 
vào giai đoạn thử nghiệm 
quan trọng để chuẩn bị cho 
quá trình sản xuất trong thời 
gian tới.

Các nghiên cứu viên của 
Dabaco đã tiến hành 
giám sát tính sinh miễn 

dịch của sinh phẩm vaccine 
thử nghiệm thông qua việc lấy 
máu, kiểm tra kháng thể ở các 
thời điểm 7, 14, 21, 28 ngày 
sau tiêm.

Kết quả cho thấy sau 7 
ngày tiêm, đã có những cá thể 
lợn đầu tiên có kháng thể, đến 
ngày thứ 14 đạt tỷ lệ 70%, đến 
ngày thứ 21 số lợn có kháng 
thể đạt 80% và tỷ lệ lợn có 
kháng thể tăng dần theo thời 
gian, không phát hiện thấy sự 
bài thải virus ra bên ngoài.

Ông Vũ Đăng Đồng, Giám 
đốc Trung tâm chẩn đoán thú 
y Dabaco, chia sẻ thử nghiệm 
hiện tại được đánh giá là an 
toàn với đàn lợn thí nghiệm, 
lợn không có triệu chứng bất 
thường sau thời gian 7, 14, 21 
ngày tiêm. Do đó, bước đầu có 
thể nhận định đây sẽ là một sinh 
phẩm vaccine an toàn, hiệu 
quả để phòng bệnh dịch tả lợn 
châu Phi trong tương lai gần.

Dự kiến ngày 23/11, Dab-

dabaCo thử nghiệM thành CÔng  
vaCCine dịCh tả Lợn Châu phi

Tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi của Dabaco.

aco sẽ thực hiện công cường 
độc cho đàn lợn thí nghiệm 
tại Trung tâm chẩn đoán thú 
y Trung ương, đồng thời tiến 
hành hàng loạt các thử nghiệm 
khác như: xác định khả năng 
bảo hộ, độ dài miễn dịch, ng-
hiên cứu xây dựng quy trình 
sản xuất và thương mại hóa 
vaccine.

Trước đó, sau khi tiếp nhận 
việc chuyển giao từ Mỹ virus 
chủng ASF G-Delta I177L/Del-
ta VLR và dòng tế bào thường 
trực PIPIC (PIPEC), phòng thí 
nghiệm Dabaco đã đẩy nhanh 
tiến độ nghiên cứu, thử ng-
hiệm.

Từ giữa tháng 10/2021, 
phòng thí nghiệm đạt chuẩn 
BSL3 của Dabaco đã thành 
công nuôi cấy cũng như hoàn 
thành quy trình bảo quản tế 
bào dòng thường trực PIPIC; 
gây nhiễm, nuôi cấy, bảo quản 
thành công chủng virus ASF 
G-Delta I177L/Delta VLR trên 
dòng tế bào thường trực PIPIC.

Ngày 26/10, các chuyên 

gia trong phòng thí nghiệm của 
Dabaco đã tiến hành thử ng-
hiệm vaccine trên đàn lợn để 
đánh giá độ an toàn, độc lực 
và hiệu quả của vaccine. Việc 
thử nghiệm được triển khai 
chia thành 5 lô; trong đó 4 lô 
tiêm thử nghiệm ở các nồng độ 
khác nhau và 1 lô đối chứng 
(không tiêm sản phẩm/hoặc 
tiêm nước cất) để so sánh, 
đánh giá khách quan với 4 lô 
đã tiêm.

Với kết quả thử nghiệm 
thành công trên đàn lợn sau 21 
ngày, vaccine dịch tả lợn châu 
Phi của Dabaco bước vào 
những giai đoạn thử nghiệm 
quan trọng để chuẩn bị cho 
quá trình sản xuất trong thời 
gian tới.

Theo Cục Thú y, từ đầu 
năm đến cuối tháng 10/2021, 
dịch tả lợn châu Phi xảy ra 
1.944 ổ dịch tại 57 tỉnh, thành 
phố, buộc tiêu hủy 161.420 
con lợn, chiếm 0,6% tổng đàn 
lợn khoảng 28 triệu con của cả 
nước.
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Mở Khóa CÔng nghệ 
Sản xuất Màn hình KhÔng vỡ 

Nhóm các nhà nghiên 
cứu toàn cầu, dẫn đầu bởi 
Tiến sĩ Jingwei Hou của UQ, 
Giáo sư Lianzhou Wang và 
Giáo sư Vicki Chen, đã mở 
khóa công nghệ sản xuất 
kính composite thế hệ tiếp 
theo cho đèn LED chiếu 
sáng và màn hình trong các 
ứng dụng điện thoại thông 
minh, tivi và máy tính.

Công nghệ mới cho 
phép sản xuất màn 
hình thủy tinh không 

những không vỡ mà còn có 
chất lượng hình ảnh rõ nét 
như pha lê.

Phát hiện này là một bước 
tiến vượt bậc trong công nghệ 
tinh thể nano perovskite vì 
trước đây, các nhà nghiên cứu 
chỉ có thể sản xuất công nghệ 
này trong môi trường không 
khí khô của phòng thí nghiệm.

TS. Hou cho biết: “Vật liệu 

phát xạ được làm từ các tinh thể 
nano, được gọi là perovskite 
chì-halogenua. Chúng có thể 
thu ánh nắng mặt trời và kết 
hợp thành điện tái tạo - đóng 
vai trò quan trọng đối với pin 
năng lượng mặt trời thế hệ 
mới có chi phí thấp và hiệu 
quả cao và có nhiều ứng dụng 
triển vọng như chiếu sáng. Tuy 
nhiên, các tinh thể nano này 
cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, 
nhiệt độ, không khí và nước - 
thậm chí hơi nước trong không 
khí có thể làm hỏng các thiết 
bị hiện có chỉ trong vài phút. Vì 
thế, chúng tôi đã phát triển một 
quy trình để bọc hoặc liên kết 
các tinh thể nano trong thủy 
tinh xốp. Quá trình này là chìa 
khóa để ổn định vật liệu, nâng 
cao hiệu quả và ức chế các ion 
chì độc hại rửa trôi ra khỏi vật 
liệu”.

Tiến sĩ Hou cho biết công 
nghệ này có thể  mở ra cánh 
cửa cho nhiều ứng dụng.

Hiện nay, màn hình đi-ốt 
phát sáng chấm lượng tử hay 
QLED được coi là màn hình 
hiển thị  hiệu suất hình ảnh 
hàng đầu.

Nghiên cứu này cho phép  
cải thiện công nghệ tinh thể 
nano thông qua việc cung cấp 
hình ảnh chất lượng tuyệt đẹp.

Giáo sư Vicky Chen nói 
công nghệ này không chỉ làm 
cho các tinh thể nano này 
mạnh mẽ hơn mà còn có thể 
điều chỉnh các đặc tính quang 
điện tử của chúng với hiệu suất 
phát xạ ánh sáng tuyệt vời và 
đèn LED ánh sáng trắng rất 
đáng mong đợi.

Khám phá này mở ra một 
thế hệ vật liệu tổng hợp thủy 
tinh tinh thể nano mới để 
chuyển đổi năng lượng và xúc 
tác.

Nguồn:  
www.sciencedaily.com
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 CÔng nghệ bLoCKChain: Cơ hội Cho CáC StaRt-up việt 

Với khả năng chia sẻ 
thông tin dữ liệu minh bạch 
theo thời gian thực, tiết kiệm 
không gian lưu trữ và bảo 
mật cao, Blockchain là một 
trong những xu hướng công 
nghệ đột phá, có khả năng 
ứng dụng rộng rãi ở nhiều 
ngành nghề, lĩnh vực. Công 
nghệ này cũng được đánh 
giá là mảnh đất màu mỡ cho 
hệ sinh thái khởi nghiệp của 
Việt Nam.

Tư vấn, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp về blockchain tại vườn ươm Launch Zone 

Được phát minh từ năm 
2008 bởi một kỹ sư 
phần mềm của Nhật 

Bản, Blockchain là công nghệ 
lưu trữ và truyền tải thông tin 
bằng các khối (block) được 
liên kết với nhau. Đặc biệt, các 
thông tin dữ liệu trên các block 
là không thể thay đổi, nó chỉ có 
thể được cập nhật và bổ sung 
thêm. Do đó, công nghệ này 
gắn liền với tính minh bạch, 
chính xác và có thể hoạt động 
xuyên biên giới.

Thực tế, trong đại dịch 
COVID-19, nhiều quốc gia 
như Singapore, Hàn Quốc, 
Malaysia… đã ứng dụng 
Blockchain vào việc quản lý 
“hộ chiếu vaccine”. Tại Việt 
Nam, công nghệ này hiện 
đang được áp dụng vào hàng 
loạt các lĩnh vực, từ logistics 
đến công nghệ, bán lẻ... Các 
doanh nghiệp lớn, tổ chức 
tài chính cũng dần nắm bắt 
và ứng dụng công nghệ này. 
Đơn cửa như Tổng công ty 
Giải pháp doanh nghiệp Viettel 
ứng dụng Blockchain vào quản 
lý hồ sơ sức khỏe cá nhân 

giúp lưu trữ lại toàn bộ lịch sử 
khám, chữa bệnh của người 
dân hay Vietcombank ứng 
dụng Blockchain trên ngân 
hàng số…

Mới đây, Báo cáo “Hệ 
sinh thái Khởi nghiệp toàn 
cầu” năm 2021 được công bố 
vào cuối tháng 9 bởi Startup 
Genome- một tổ chức nghiên 
cứu và tư vấn chính sách hàng 
đầu thế giới về hệ sinh thái 
khởi nghiệp- đã khảo sát hơn 
10.000 giám đốc điều hành 
start-up trên toàn thế giới cho 
thấy 10% công ty khởi nghiệp 
giai đoạn đầu tập trung vào 
công nghệ này. Blockchain, AI, 
dữ liệu lớn (Big Data) và robot 
được xếp hạng là những xu 
hướng công nghệ phát triển 
nhanh nhất. Blockchain là một 
trong những công nghệ phát 
triển nhanh nhất trong số các 
công ty khởi nghiệp toàn cầu.

Tại Việt Nam, công nghệ 
Blockchain cũng được đánh 
giá là cơ hội cho các start-up 
Việt khi trong vòng 2 năm qua, 
số lượng cũng như tổng giá trị 
các khoản đầu tư vào các dự 

án khởi nghiệp, đặc biệt là các 
dự án Blockchain, tăng mạnh. 
Đặc biệt, dù bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, 
năm 2021 vẫn được coi là thời 
điểm vàng khi có những doanh 
nghiệp về Blockchain được 
định giá tỷ đô. Hay mới đây, 
một tựa game Blockchain Việt 
cũng đã gọi vốn thành công 1,7 
triệu USD.

Hiện nay, NHNN đang xây 
dựng quy định cơ chế đặc thù 
để ứng dụng thử nghiệm cho 
một số đối tượng, lĩnh vực 
thanh toán sử dụng công nghệ 
Blockchain. Nếu cơ chế này 
được thông qua thì sẽ được 
đưa vào thử nghiệm.

Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng 
được giao nhiệm vụ lựa chọn 
ưu tiên, đẩy mạnh phong trào 
nghiên cứu một số công nghệ 
cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, 
có thể “đi tắt đón đầu” cũng 
như có khả năng tạo bứt phá 
mạnh mẽ như: AI, Blockchain, 
thực tế ảo, dữ liệu lớn…

Nguồn: baochinhphu.vn
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  LAB2mARKeT- CHƯơNG TRìNH Ươm TạO 
đƯA sáNG CHế RA THỊ TRƯỜNG

cHương trìnH lab2marKet- cHương trìnH ươm 
tạo Đưa Sáng cHế ra tHị trường Đầu tiên tại 
Việt nam Được PHối HợP tổ cHức bởi “tứ trụ” 
công ty tnHH mtV Đầu tư Và PHát triển công 
ngHệ bácH KHoa Hà nội (bK HoldingS), bK 
Fund, trung tâm Hỗ trợ KHởi ngHiệP Sáng tạo 
quốc gia (nSSc) Và cHương trìnH Hỗ trợ 
KHởi ngHiệP tHụy Sỹ (SWiSS eP). cHương trìnH 
ra Đời Với mục tiêu giúP các nHà ngHiên cứu 
tìm Được “tiếng nói cHung” Với nHu cầu tHị 
trường, Đưa Sáng cHế, Kết quả ngHiên cứu 
KHoa Học Việt nam ra tHị trường.

đội ngũ Lab2Market cam kết giúp những 
nhà nghiên cứu gia tăng giá trị thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu của mình, từ đó 
hình thành các doanh nghiệp phát triển 

bền vững góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Công ty cổ phần Nhà thông minh AnHome 

chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, 
thiết bị điện tử thông minh trên nền tảng AI + IOT 
toàn cầu là một trong những startup được các 
chuyên gia định hướng và kết nối thành công tại 
BK Holding.

Ngoài ra, lộ trình ươm tạo diễn ra trong 3 
tháng ứng với 3 giai đoạn (gồm tối ưu hóa sản 
phẩm, tối ưu mô hình kinh doanh, gọi vốn) và 
6 chủ đề chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và 
thương mại hóa trong từng giai đoạn.

Bên cạnh cơ hội được đầu tư 50.000 USD, 
các nhà sáng chế, nhóm nghiên cứu triển vọng 
sẽ có cơ hội kết nối với vườn ươm ở Hà Nội, TP 

HCM, Nhật Bản và Hàn Quốc; tối ưu hóa mô hình 
kinh doanh và phát triển năng lực tiếp thị bán 
hàng của đội nhóm. Đặc biệt, tham gia chương 
trình, nhóm nghiên cứu sẽ được cố vấn bởi các 
quỹ đầu tư và doanh nhân giàu kinh nghiệm.

Trong buổi họp báo ra mắt Chương trình 
Lab2Market, Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ-Tiến sĩ.Phạm Hồng Quất cho biết chương 
trình Lab2Market là bước thí điểm, tiên phong 
trong việc hình thành hệ sinh thái bền vững 
cho các nhà khoa học. Các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp hợp tác với nhóm nghiên cứu để tìm ra 
con đường phát triển cho các kết quả sáng chế, 
tạo ra các sản phẩm Việt lên tới triệu đô ứng 
dụng vào thực tế.

Cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh: “Việc thương 
mại hóa thành công các sáng chế sẽ trở thành 
yếu tố quan trọng trong tăng trưởng của đổi mới 
sáng tạo, đồng thời tránh hiện tượng chảy máu 
chất xám”.

Lab2Market chính là chìa khóa giúp các nhà 
nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc trong quá 
trình xác định thị trường mục tiêu, phân bổ, quản 
lý nhân lực, định giá, hoàn thiện hồ sơ gọi vốn và 
tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng.

thông tin liên hệ
Địa chỉ: Không gian sáng tạo BKHUP, tòa nhà 
A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: Lab2Market@bkholdings.com.vn
Số điện thoại: 0961957745

Sáng chế triển vọng sẽ có cơ hội nhận đầu tư từ BK Fund, Jarvis Venture,  
Quest Ventures và 5 nhà đầu tư thiên thần lên tới 50.000 USD.
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PHòng tHí ngHiệm trọng Điểm 
quốc gia công ngHệ enZyme 
Và Protein KlePt (Đại Học 
KHoa Học tự nHiên, ĐHqgHn) 
Đã bước Đầu trở tHànH một 
Đơn Vị có tHể Vừa làm tốt 
ngHiên cứu cơ bản, Vừa có 
nHiều Sản PHẩm ứng dụng Và 
cHuyển giao.

Là một trong số 16 phòng 
thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia, KLEPT được 
Nhà nước đầu tư máy 

móc, thiết bị hiện đại như hệ 
thống sắc ký hiệu năng cao, hệ 
thống phân tích proteomic, hệ 
thống phân tích tế bào bằng 
dòng chảy… Phòng thí nghiệm 
đã tập trung vào các hướng 
nghiên cứu chính: điều tra, 
nghiên cứu các protein, enzyme 
có tiềm năng ứng dụng trong 
phát triển thuốc và y học; phát 
hiện, nhận dạng các protein ở 
người và một số sinh vật trong 
điều kiện bình thường và bệnh lý 
(ung thư máu, ung thư gan, ung 
thư đại trực tràng) hay stress (a 
xít, oxy hóa); phát triển và ứng 
dụng các kỹ thuật thiết kế, chế 
tạo các bộ kit và biosensor (cảm 
biến sinh học) để phát hiện và 
chẩn đoán một số bệnh và/hay 
một số tác nhân gây bệnh ở 
người; sản xuất một số enzyme 
và protein có nhiều ứng dụng 
trong nghiên cứu sinh học phân 
tử và y học; phát triển các loại 
sản phẩm về probiotic và 
prebiotic để hỗ trợ điều trị và 
phòng một số bệnh đường tiêu 
hóa, tăng cường sức khỏe cho 
người và phòng bệnh virus đốm 
trắng ở tôm; phát triển các hệ 
thống chuyển gene/biểu hiện 

PHòng tHí ngHiệm trọng Điểm quốc gia công ngHệ enZyme Và Protein:  

132 CÔNG Bố quốC Tế  
và 19 CÔNG NGHỆ CHuyểN GIAO

gene hiệu suất cao ở nấm sợi 
và nấm dược liệu phục vụ sản 
xuất enzyme/protein có giá trị 
kinh tế.

Từ hơn 100 đề tài, dự án 
nghiên cứu, trong đó có 13 đề 
tài do Quỹ Nafosted tài trợ, 7 đề 
tài hợp tác quốc tế, KLEPT đã 
có được 132 bài báo trên các 
tạp chí quốc tế, chủ yếu là tạp 
chí ISI, 11 công trình đăng ký 
sáng chế và giải pháp hữu ích 
(Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN 
đã cấp giấy chứng nhận 1 
sáng chế, 1 giải pháp hữu ích), 
chuyển giao 19 công nghệ cho 
các cơ sở sản xuất. Một số 
sản phẩm tiêu biểu của KLEPT 
là Men vi sinh Bio_VP28 cho 
tôm, sản phẩm của đề tàiĐề tài 
KC.04.09/11-15 “Nghiên cứu 
chế tạo chế phẩm probiotic 
dạng bào tử Bacillus subtilis 
tái tổ hợp để phòng virus gây 
bệnh đốm trắng ở tôm” (2012-
2015), bộ kit tinh sạch DNA và 
RNA từ tiêu bản mô ung thư 
MagPure FFPE DNA/RNA nano 
kit, AnaPure FFPE DNA/RNA 
mini kit, kết quả của đề tài cấp 
ĐHQGHN “Nghiên cứu tạo kít 
tách chiết ADN và ARN từ các 
tiêu bản cố định mẫu mô ung thư 

(2016-2018), thực phẩm chức 
năng tăng cường miễn dịch và 
tiêu hóa Spobio Immunobran 
(Arabinoxylan 6-600 kDa), sản 
phẩm của đề tài “Nghiên cứu 
ứng dụng endo-xylanase để sản 
xuất arabinoxylan từ cám gạo 
làm thực phẩm chức năng” và 
dự án sản xuất thử nghiệm cấp 
Nhà nước “Sản xuất thực phẩm 
chức năng có arabinoxylan 
từ cám gạo bằng công nghệ 
enzyme (2016-2018) do Bộ 
Công thương cấp kinh phí.

Ngoài ra KLEPT còn cung 
cấp các dịch vụ đào tạo chất 
lượng cao về các kỹ thuật PCR, 
RT-PCR, xác định trình tự gene, 
nhân dòng và biểu hiện gene, 
phân tích axit nucleic, protein, 
enzyme và nhiều hợp chất có 
hoạt tính sinh học khác…

Trước những thành công 
này, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - 
Phó Giám đốc ĐHQGHN, đánh 
giá KLEPT đã “làm tốt công tác 
nghiên cứu cơ bản và có định 
hướng đổi mới sáng tạo bằng 
có công nghệ lõi, sáng chế” và 
cho biết trong thời gian tới, 
ĐHQGHN sẽ nhân rộng mô 
hình này.

Nguồn: Báo Tia sáng
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Startup công nghệ giáo dục Mindx 
nHận Đầu tư 3 triệu uSd 

mindx, StartuP lĩnH Vực edtecH (công 
ngHệ giáo dục) Vừa Hoàn tất Vòng 
gọi Vốn SerieS a Với KHoản tiền Đầu tư 
trị giá 3 triệu uSd.

mindX là một trong những startup 
tiên phong tại Đông Nam Á cung 
cấp chương trình tiếp cận lập trình 
máy tính cho học sinh từ lớp 1 đến 

lớp 12 với lộ trình kéo dài 5 - 10 năm. Công 
ty cũng xây dựng lộ trình phát triển cho sinh 
viên và người đi làm. Mục tiêu của MindX là 
giúp học viên có được việc làm tại các công 
ty công nghệ ở Việt Nam, Singapore và các 
quốc gia khác sau khi tốt nghiệp. Công ty 
hiện có 13 trung tâm và đã đào tạo hơn 
25.000 học viên thông qua cơ sở offline và 
chương trình trực tuyến online.

Các môn học MindX đang giảng dạy bao 
gồm lập trình ứng dụng, website, di động, 
trò chơi, các môn về khoa học dữ liệu, thiết 
kế UI/UX và trí tuệ nhân tạo... được thiết kế 
cho từng độ tuổi. Học viên có thể lựa chọn 
các khóa học ngắn hạn để nhập môn hoặc 
các lộ trình dài được đảm bảo việc làm sau 
khi tốt nghiệp.  

Học viên có lựa chọn hình thức “học 
trước - trả sau”, không phải đóng học phí 
cho đến khi tìm được công việc với mức thu 
nhập mong muốn. Đây được coi là mô hình 
táo bạo của MindX, một mặt giúp học viên 
giảm gánh nặng tài chính, một mặt thúc đẩy 

nâng cao chất lượng của các mô hình giáo 
dục truyền thống.

Vòng gọi vốn Series A với khoản tiền đầu 
tư trị giá 3 triệu USD vào MindX được dẫn 
dắt bởi quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker 
Partners, cùng sự tham gia của Công ty 
Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và quỹ đầu 
tư vào phụ nữ Beacon Fund. 

“MindX đang giải quyết một nhu cầu rõ 
ràng trong bối cảnh tình trạng thiếu kỹ sư 
phần mềm ngày càng trầm trọng ở Việt Nam 
và khu vực. MindX với tầm nhìn đổi mới nền 
giáo dục công nghệ của Việt Nam, và mở 
ra cơ hội nghề nghiệp cho 20 triệu học sinh 
và sinh viên đại học”, Gavin Lee, đối tác tại 
Wavemaker Partners, cho biết.

“Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn vốn mới 
để xây dựng phần mềm ứng dụng AI nhằm 
giúp học sinh tìm được công việc phù hợp 
và có hỗ trợ học phí học trước - trả sau dễ 
dàng. Đồng thời MindX sẽ tiếp tục tạo ra 
nhiều nội dung học hấp dẫn hơn, mở rộng 
mạng lưới đối tác tuyển dụng tại Singapore, 
Nhật Bản và Mỹ”, CEO MindX Tùng Nguyễn 
cho biết thêm.

Nguồn: dantri.com.vn 

Đội ngũ sáng lập MindX
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Hệ tHống giám sát lưu lượng nước 
 nHờ internet vạn vật (iot)

tổng Quan CÔng nghệ
Công nghệ này giới thiệu một hệ thống thời gian thực dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) để 

giám sát mức tiêu thụ nước của các thiết bị vệ sinh để hỗ trợ cho hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).

Mấu chốt của hệ thống này là các cảm biến nước được gắn với đồng hồ nước cơ học. Nó có 
thể theo dõi khối lượng, áp suất và nhiệt độ của dòng nước một cách rõ ràng. Là các thiết bị được 
kết nối, các cảm biến này được tích hợp vào cổng thông minh IoT cho phép khả năng giám sát và 
phân tích cục bộ và từ xa. 

Với một thiết bị phân tích chạy trên nền tảng riêng, các mô hình sử dụng có thể được thiết lập, áp 
suất nước được tối ưu hóa và các cảnh báo dự phòng như rò rỉ có thể được giải quyết được vấn đề 
trước khi phải mất chi phí quá lớn để sửa chữa hậu quả. Do đó, giải pháp giám sát lưu lượng nước 
này cung cấp cho chủ sở hữu và ban quản lý tòa nhà một cái nhìn tổng quan thông minh và chính 
xác về mức tiêu thụ nước trong các tòa nhà của họ.

Hệ thống hoàn toàn có thể tùy chỉnh và cấu hình dựa trên yêu cầu của người dùng. 

tÍnh nĂng CỦa CÔng nghệ & thÔng Số KỸ thuật
Các tính năng của công nghệ này là:

•	 Cảm biến nước kết nối Wifi

•	 Cổng kết nối IoT với phần mềm phân tích trong các thiết bị giám sát từ xa như điện thoại di 
động hoặc máy tính.

•	 Thông tin chi tiết theo thời gian thực về mức tiêu thụ, cho phép xử lý nhanh và kịp thời.

•	 Khả năng phân tích dữ liệu đưa ra các góc nhìn khác nhau về các phương án và thói quen 
sử dụng lâu dài hơn, cho phép lập kế hoạch sử dụng nước thông minh hơn.

•	 Cảnh báo khẩn cấp ngay lập tức khi có rò rỉ và mất điện.

01

02

03

 Công nghệ chào bán
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Ứng dỤng tiỀM nĂng
Công nghệ này được sử dụng trong một số trường hợp:

•	 Nhà máy và cơ sở sản xuất: Sử dụng cho việc quản lý nước thải, lưu lượng nước và 
sử dụng các cảm biến IoT được gắn bổ sung vào để đảm bảo đầu ra vẫn đảm bảo tiêu chuẩn 
hoặc chất lượng đầu vào nước thải tái chế vẫn nằm trong thông số kỹ thuật cho phép.

•	 Các trụ sở cơ quan nhà nước: Bổ sung và củng cố các nỗ lực bảo tồn nước; 

•	 Các cơ sở thương mại tư nhân: hỗ trợ giám sát để thiết kế lại hệ thống phân phối nước trong 
toàn bộ cơ sở về lâu dài nhằm đem lại hiệu quả về chi phí.

Lợi ích
Những lợi ích chính của công nghệ này:

•	 Chuyển đổi hệ thống quản lý lưu lượng nước cơ học sang hệ thống giám sát lưu lượng nước 
bằng IoT với hiệu quả chi phí cao.

•	 Giám sát thời gian thực về lượng nước tiêu thụ, rò rỉ và những thứ khác.

•	 Có thể xác định chính xác và cô lập các bộ phận rò rỉ nước

•	 Trực quan hóa dữ liệu và phân tích chuyên sâu trong quản lý, sử dụng nước.

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org

máy lọc cHất lỏng  
để xử lý nước tHải công ngHiệp 

 

Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch chất lỏng bao gồm bể phản ứng hình trụ để phân hủy chất 
hữu cơ trong chất lỏng cần được tinh chế bằng phản ứng oxy hóa đồng thời tăng áp suất và nhiệt 
độ cho hỗn hợp của chất lỏng cần được làm sạch và chất oxy hóa, do đó làm sạch chất lỏng cần lọc.

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT: Cung cấp một thiết bị làm sạch chất lỏng, giảm thời gian và công lao 
động cần thiết để làm sạch bể phản ứng.

GIẢI PHÁP: Để đạt được mục tiêu trên, người ta cung cấp một thiết bị làm sạch chất lỏng bao 
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gồm một bể phản ứng hình trụ để phân hủy chất hữu cơ trong chất lỏng cần được tinh chế bằng 
phản ứng oxy hóa trong khi tăng áp suất và nhiệt độ cho một hỗn hợp chất lỏng bao gồm chất lỏng 
cần được làm sạch và chất oxy hóa. Lớp chống ăn mòn làm bằng vật liệu có khả năng chống ăn 
mòn cao được sơn phủ trên bề mặt bên trong bể phản ứng hình trụ theo từng lớp một, lớp trung 
gian rồi đến lớp xúc tác để tạo ra vật liệu nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy oxy hóa chất hữu cơ. 

Và do vật liệu ở lớp trung gian có độ bám dính rất tốt với lớp chống ăn mòn nên nó có độ dính 
tốt hơn so với lớp chống ăn mòn trước đây.

Sáng chế được áp dụng cho máy lọc chất lỏng có thể phân hủy chất hữu cơ trong nước thải 
thành cacbon điôxít mà không thải ra chất độc hại, do đó nước được tinh lọc có thể được đổ ra 
sông.

Với sáng chế này, tần suất bảo dưỡng bể phản ứng giảm đáng kể, do đó có thể giảm thời gian 
và chi phí nhân công.

tình tRạng phát tRiển
Mức độ sẵn sàng (TRL)

Tối ưu hóa công nghệ / nguyên mẫu được xác nhận trong môi trường hoạt động (TRL 7)

Nguồn: https://wipogreen.wipo.int/

Hệ tHống Hỗ trợ nHận dạng HànH động:  
Ứng dụng mô HìnH Học sâu nâng cao cHo nHận dạng 

đa HànH động pHỨc tạp trên nHiều đối tượng

Mô hình đề xuất học sâu nâng cao nhận dạng đa hành động đa đối tượng chủ thế cung cấp 
cho hệ thống tự hành những thông tin hữu ích giúp hệ thống điều khiển phân tích hành động để 
đưa ra các quyết định hợp lý.

Mô hình của chúng tôi đã khai thác và nhấn mạnh vào những đặc trưng hữu ích có tính phân 
loại hành động bao gồm: mạng tích chập 3D, lớp trích chọn phát hiện vùng đối tượng, lớp lọc 
Fast slow refine highway (FSRH), phân lớp không fian Global Atomic Spatial Attention (GASA), 
lớp giảm chiều, và lớp phân loại.

Mô hình đề xuất của chúng tôi đạt hiệu suất tương đối vượt trội, với mô hình nhậ dạng đạt 
98.6% đối với tập dữ liệu UCF101-24 and 98.13% với tập dữ liệu cảnh sát TP.

đơn vị chào bán:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA PHENIKAA Unniversity

Địa chỉ: Phố Nguyễn Văn Trác, P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, Hà Nội, 

Điện thoại: 0934682025  

Trưởng phòng KHCN: Vũ Ngọc Hải 

E.mail: hai.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn
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cHế pHẩm sinH Học em Hoằng đạo 
Mô tả sản phẩm:

- Là dòng sản phẩm nông nghiệp được sử dụng ủ phân chuồng hoai mục, làm phân bón cho cây 
trồng, ủ thức ăn cho chăn nuôi, cải tạo hệ vi sinh môi trường thủy sản, xử lý mùi hôi chuồng trại, ủ 
rác thải, làm thuốc sinh học diệt sâu và nấm bệnh gây hại.

- Là các vi sinh vật hữu hiệu được phân lập từ tự nhiên, hoàn toàn không độc với người, vật nuôi, 
môi trường và rất dễ sử dụng. 

- Do được nghiên cứu, phân lập và chế xuất trong nước nên giá thành thấp và có nhiều đặc tính 
ưu việt hơn so với các sản phẩm cùng loại nhập ngoại.

Lĩnh vực áp dụng:

DÙNG CHO TRỒNG TRỌT

CÔNG DỤNG: 

Làm đất tơi xốp, giàu mùn, thoáng khí, hạn chế nghẹt rễ; ức chế vi khuẩn và nấm bệnh, ngăn 
ngừa  bệnh chết cây, vàng lá thối rễ, héo dây, xì mủ... Tăng khả năng nảy mầm của hạt; cây nhanh 
bén rễ hồi xanh. Thúc đẩy bộ rễ phát triển đều, rộng; Cây bung đọt đâm cành mạnh. Lá xanh dày, tán 
lá phát triển đều, tăng khả năng quang hợp, nâng cao sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh. Tăng tỷ lệ ra 
hoa đậu quả, quả đều, đẹp, hạn chế rụng trái, nứt trái; Giảm lượng dùng phân bón hóa học qua các 
mùa vụ, hạn chế thuốc BVTV, tăng năng suất và chất lượng. Cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trừ 
3-5 ngày và kéo dài thời gian thu hoạch. Ổn định sinh trưởng của cây trồng qua các mùa vụ, cây cho 
thu hoạch đều, không bị hiện tượng mùa được mùa thất do sức sinh trưởng của cây ổn định.

* Sử dụng cho cây ăn quả: Cây có múi, mít, sầu riêng, nhãn, vải, xoài, bơ, vú sữa...

- Phun lên lá: Dùng 100ml chế phẩm pha với 250 - 300 lít nước phun đều lên lá một lượt vào các 
thời kỳ sau:

+ Thời kỳ phát triển lộc: Trước khi cây bước vào thời kỳ ra lộc 10 - 12 ngày.

+ Trước khi cây ra hoa rộ 10 - 15 ngày: Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Thời kỳ quả nhỏ: Sau khi có quả dạng trứng cá, tiến hành 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 12 
ngày.

+ Thời kỳ nuôi quả: Định kỳ 20 - 25 ngày phun một lần.

+ Sau khi thu hái: Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 12 ngày. Trong giai đoạn này lưu ý việc 
kết hợp cắt tỉa tạo độ thông thoáng cho tán và vườn cây.

- Tưới gốc: Dùng 12 - 15ml chế phẩm pha với lượng nước thích hợp tưới cho 1 gốc. Mỗi năm tưới 
2 - 3 lần, vào đầu, giữa và cuối mùa mưa khi đất có độ ẩm đồng đều. 

* Sử dụng cho cây hồ tiêu:

- Phun lên lá: Dùng 100ml chế phẩm pha với 250 - 300 lít nước phun đều lên lá một lượt vào các 
thời kỳ sau:

+ Trước khi bắt đầu hãm nước: Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Sau khi đậu quả nhỏ: Phun 2 - 3 lần, mỗi lần phun cách nhau 10 - 12 ngày.
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+ Thời kỳ quả lớn: Định kỳ 25 - 30 ngày phun một lần cho đến trước khi thu hoạch 15 - 20 
ngày thì ngưng.

+ Sau khi thu hoạch: Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 12 ngày. 

- Tưới gốc: Dùng 3 - 5ml chế phẩm pha với lượng nước vừa đủ tưới cho một trụ tiêu. Tưới 
làm 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa khi đất ẩm đều. Nên dùng kết hợp Chế phẩm với Ognic 
Tre Xanh Hoằng Đạo.

* Sử dụng cho cây cà phê, điều, ca cao, mac ca...

- Phun lên lá: Dùng 100ml chế phẩm pha với 250 - 300 lít nước phun đều lên lá một lượt vào 
các thời kỳ sau:

+ Trước khi ra hoa 25 - 30 ngày: Phun 2 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Sau khi đậu quả nhỏ: Phun 1 - 2 lần liên tiếp, mỗi lần phun cách nhau 10 - 12 ngày.

+ Thời kỳ quả lớn: Định kỳ 25 - 30 ngày phun một lần cho đến trước khi thu hoạch 15 - 20 
ngày thì ngưng.

+ Sau khi thu hoạch: Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày. 

- Tưới gốc: Dùng 5 - 7ml chế phẩm pha với 8 - 12 lít nước tưới cho một gốc. Mỗi năm tưới 3 
lần, vào đầu, giữa và cuối mùa mưa khi đất ẩm đều. 

* Sử dụng cho cây lúa, ngô, đậu tương

- Ngâm giống: Dùng 1ml chế phẩm pha với 2 lít nước ngâm với lượng hạt giống vừa đủ trong 
thời gian 12 - 16h, sau đó vớt ra để ráo nước rồi tiếp tục ngâm cho đến khi đạt 24h hoặc 36h tùy 
thuộc giống lúa.

- Giai đoạn thúc rễ: Sau khi gieo sạ từ 7 - 10 ngày, dùng 1ml Chế phẩm pha với 3 lít nước 
phun đều 01 lượt.

- Giai đoạn đẻ nhánh (Sau sạ 20 - 25 ngày): Dùng 1ml Chế phẩm pha với 3 lít nước + sữa tươi 
không đuồng 250ml + 2 quả trứng gà phun đều 01 lượt.

- Giai đoạn đón đòng (Sau sạ 40 - 45 ngày): Dùng 1ml Chế phẩm pha với 3 lít nước phun đều 
01 lượt.

- Giai đoạn nuôi hạt (Khi bông lúa cong trái me): Dùng 1ml Chế phẩm pha với 3 lít nước phun 
đều 01 lượt.

* Sử dụng cho cây lấy quả thu nhiều đợt trong vụ: dưa leo, khổ qua, ớt, cà chua...

- Xử lý đất trồng: Trước khi trồng từ 2 - 3 ngày, dùng 100ml chế phẩm pha với 300 lít nước 
tưới đều lên 1000m2 đất trồng.

- Ngâm giống: Dùng 1ml Chế phẩm pha với 3ml nước ngâm với lượng hạt giống vừa đủ cho 
đến khi hạt hút no nước thì vớt ra ủ. Hoặc dùng 1ml Chế phẩm pha với 2 lít nước rồi đem nhúng 
bầu cây giống trước khi trồng.

- Thời kỳ cây con: Sau khi cây bén rễ, cách 10 - 12 ngày dùng 10ml Chế phẩm pha với 8 lít 
nước + 250ml sữa tươi + 2 quả trứng gà phun đều.

- Thời kỳ ra hoa đậu quả: Cách 10 ngày dùng 10ml Chế phẩm pha với 30 lít nước phun đều 
một lượt.
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- Thời kỳ thu hoạch đại trà: Trong thời kỳ thu hoạch cách 7 - 10 ngày dùng 10ml Chế phẩm 
pha với 30 lít nước phun 01 lượt.

* Sử dụng cho cây rau màu thu hoạch một lần: bắp cải, cải củ, xà lách....

- Cải tạo đất trồng: Trước khi trồng 2 - 3 ngày, dùng 100ml Chế phẩm pha với 300 lít nước tưới 
đều lên 1000m2 đất trồng.

- Thời kỳ ngâm giống: Dùng 1ml Chế phẩm pha với 2 lít nước ngâm với lượng hạt giống vừa 
đủ cho đến khi hạt hút no nước thì vớt ra ủ. Hoặc dùng 1ml Chế phẩm pha với 2 lít nước rồi đem 
nhúng rễ cây giống trước khi trồng.

- Sau khi trồng:

+ Rau lấy lá: Sau khi cây bén rễ, cách 7 - 10 ngày dùng 1ml Chế phẩm pha với 3 lít nước phun 
đều 01 lượt cho đến trước khi thu hoạch 5 - 7 ngày thì ngưng sử dụng.

+ Rau lấy quả, củ: Giai đoạn còn nhỏ: Cách 10 - 12 ngày dùng 10ml Chế phẩm pha với 3 lít 
nước phun đều một lượt.

Giai đoạn ra hoa, tạo củ: Trước khi cây ra hoa 7 - 10 ngày phun 01 lượt. Thời kỳ phát triển quả, 
củ phun 2 - 4 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày

DÙNG CHO CHĂN NUÔI

CÔNG DỤNG: 

Bổ sung đầy đủ các dinh dưỡng thiết yếu. Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh 
dưỡng qua đó làm giảm chỉ số chuyển hóa thức ăn, tiết kiệm 7 - 12% chi phí thức ăn. Nâng cao 
sức đề kháng, ức chế dịch bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh. Tăng tỷ lệ đẻ và 
sống của con giống. Đẩy mạnh quá trình phát triển sinh lý, sinh hóa. Giảm mùi hôi từ 70 - 90%, 
nâng cao chất lượng thịt, trứng, sữa... cho xuất chuồng sớm hơn từ 5 - 7 ngày.

* Sử dụng cho gia súc: lợn, trâu, bò, dê, chó, thỏ...

- Đối với gia súc lấy thịt:

+ Cho ăn: Dùng 10ml Chế phẩm trộn đều với 10 - 12kg cám công nghiệp (ủ rau cỏ thành cám 
25 - 25kg).

+ Hoặc cho uống: 5ml Chế phẩm pha với 10 - 15 lít nước cho gia súc uống.

- Đối với gia súc sinh sản (Lợn nái sinh sản: 

+ Giai đoạn lợn nái chửa 18 - 85 ngày đầu: Dùng 5 - 6ml Chế phẩm trộn với 20kg cám ủ rau 
(10kg cám công nghiệp).

+ Giai đoạn lợn nái chửa 85 - 110 ngày: Dùng 10ml Chế phẩm trộn với 20kg cám ủ rau (10kg 
cám công nghiệp). Sau giai đoạn này ngừng sử dụng Chế phẩm cho đến sau đẻ 5 - 7 ngày mới 
sử dụng lại.

* Sử dụng cho gia cầm, thủy cầm: gà, vịt, ngan, bồ câu, chim cút...

- Cho uống: 

+ Thời kỳ úm: Dùng 5ml Chế phẩm pha với 15 - 20 lít nước.

+ Thời kỳ hậu bị đến trưởng thành: Dùng 5ml Chế phẩm pha với 10 - 15 lít nước.

- Cho ăn: Dùng 5ml Chế phẩm trộn đều với 10 - 12kg cám công nghiệp.
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Chú ý: Không pha thức ăn khi còn nóng, cho ăn hoặc uống cách nhật vào buổi sáng, chiều, 
tối đối với vật nuôi lấy thịt. Với gia cầm, thủy cầm lấy trứng cho ăn vào buổi sáng. Lượng thức 
ăn hoặc lượng (nước nuôi uống) sử dụng để hòa trộn với sản phẩm phải bằng 3- 50% tổng khẩu 
phần trên ngày. Cho ăn thì thôi cho uống và ngược lại. không sử dụng chung Chế phẩm với thuốc 
kháng sinh. 

DÙNG CHO THỦY SẢN

- Công dụng: Bổ sung dinh dưỡng cho thủy sản (axit amin, dinh dưỡng khoáng, vitamin...) và 
các chủng vi sinh vật có lợi, ức chế sự phát triển của các chủng vi sinh vật gây hại, cải thiện môi 
trường nước, làm giảm sự tích tụ các chất hữu cơ tầng đáy. Tăng khả năng miễn dịch, hạn chế 
dịch bệnh và các yếu tố gây độc hại cho thủy sản (CH4, H2S, NO2, Nh3...). Hấp hu và chuyển hóa 
thức ăn tốt, rút ngắn thời gian nuôi. Tôm, cá nở ruột lớn nhanh. Ngăn ngừa các bệnh về đường 
ruột.

* Sử dụng làm thức ăn nuôi trồng thủy sản

1. Nuôi cá:

- Thời kỳ cá còn nhỏ: Dùng 1ml Chế phẩm trộn đều với 1,5kg thức ăn tinh (thức ăn hỗn hợp 
tực chế hoặc công nghiệp).

- Thời kỳ cá lớn: Dùng 1ml Chế phẩm pha với lượng nước vừa đủ trộn đều với 1kg thức ăn 
tinh (hoặc 2 - 2,5kg cỏ).

2. Nuôi tôm:

- Tôm từ khi mới thả đến 30 ngày tuổi: Dùng 1ml Chế phẩm trộn với 3kg thức ăn hỗn hợp tinh.

- Tôm từ 31 - 40 ngày tuổi: Dùng 1ml Chế phẩm trộn với 1,5 - 2kg thức ăn hỗn hợp tinh.

- Tôm từ 41 ngày tuổi trở lên: Dùng 1ml Chế phẩm trộn đều với 1kg thức ăn hỗn hợp tinh.

* Sử dụng cải thiện môi trường ao nuôi

- Tạo màu nước ao nuôi: Cấp nước từ ao lắng vào ao nuôi đến khi nước trong ao nuôi đạt yêu 
cầu (1,2 - 1,5m). Để lắng 2 ngày rồi sử dụng Chế phẩm EM Hoằng Đạo tạo màu nước như sau:

[3kg mật đường + 1kg cám gạo + 3 kg bột đậu nành + 30ml Chế phẩm EM Hoằng Đạo]. Trộn 
đều hỗn hợp trên, ủ trong 12 - 16h sau đó bón xuống đầm nuôi với lượng 2 - 3kg/1000m3. Xử lý 
liên tục trong 2 - 3 ngày, mỗi ngày một lần vào 9 - 10h sáng cho đến khi độ trong của nước đạt 
30 - 40cm thì tiến hành thả giống.

- Bổ sung định kỳ: Dùng 100ml Chế phẩm pha với 50 - 60 lít nước rồi trộn đều với 1 - 2kg mật 
đường (hoặc đờng đỏ), hỗn hợp sau khi trộn để 30 - 45 phút sau đó té đều cho 500 - 700m3.

đơn vị Chào bán:

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP SẠCH HOẰNG ĐẠO

Địa chỉ: Thôn Nhân Đạo, xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0379986518  

Email: quyenminh1905@gmail.com

Giám đốc: Lê Thị Quyên           
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01

02

03  Công nghệ  tìm mua

Tìm mua giải pháp công nghệ để cải Thiện  
dinh dưỡng và Thành phần Thực phẩm đơn giản 

Thân Thiện với người Tiêu dùng
Một công ty tại Singapo đang tìm kiếm giải pháp công nghệ sản xuất thành phần thực phẩm tự 

nhiên, không có chất phụ gia hoặc chất bảo quản với công nghệ đơn giản để giúp người tiều dùng  
ăn uống cảm thấy ngon miệng với những món ăn nhẹ có thể ăn suốt ngày.

Công nghệ yêu cầu đảm bảo sạch, hương vị tự nhiên, không có chất bảo quản hay chất tạo 
màu (bao gồm chất làm đục và chất chống đông vón). Có thể áp dụng cho hàng loạt các sản phẩm 
chính như bánh quy, sô cô la, bánh kẹo, đồ uống. Có thể áp dụng cho các khu vực địa lý khác 
nhau; Ưu tiên cho các giải pháp có sẵn, sẵn sàng triển khai thương mại. 

Mô hình hợp tác ưu tiên: Cấp phép; Hợp tác nghiên cứu và triển khai.

đơn vị tìm mua: 
Tổ chức thúc đẩy đổi mới và tài sản trí tuệ của Singapo (IPI)

Địa chỉ: Số 10, Đường Biopolis, #02-01 Chromos, Singapore 138670

Tel: +65 6653 4910

Email: techscout@ipi-singapore.org
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Tìm kiếm công nghệ kích Thích 
quá Trình chín của ThịT gà

Gà đẻ thương phẩm khi hết khả năng đẻ trứng thì được chế biến thành thịt gà. Tuy nhiên, thịt 
có một lượng lớn hàm lượng collagen bền với nhiệt, dẫn đến kết cấu dai và protein không hòa tan 
cao và các mô khó chế biến bằng phương pháp xử lý nhiệt thông thường.

Công ty mong muốn tìm kiếm giải pháp công nghệ khác nhau để làm mềm thịt, không bị hao 
hụt chất dinh dưỡng và thời gian nấu chín không lâu, dưới 1 giờ.

Các giải pháp công nghệ bao gồm:
•	 Xử lý trước (ví dụ như ướp, ngâm nước muối)
•	 Enzym (ví dụ: Bromelain)
•	 Hóa chất 
•	 Vật lý (ví dụ như nấu áp suất)
•	 Sẵn sàng triển khai các giải pháp
•	 Ứng dụng cho các sản phẩm thịt khác (ví dụ: thịt bò, thịt cừu, gia cầm)
Ưu tiên các mô hình kinh doanh:
•	 Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)
•	 Mua lại IP
•	 Cấp phép
•	 Hợp tác R&D

đơn vị tìm mua: 
Tổ chức thúc đẩy đổi mới và tài sản trí tuệ của Singapo (IPI)
Địa chỉ: Số 10, Đường Biopolis, #02-01 Chromos, Singapore 138670
Tel: +65 6653 4910

Email: techscout@ipi-singapore.org
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Tìm mua ThiếT bị Thu pháT radio
Mô tả:

“Thiết bị thu phát radio:

 - Công suất đầu ra: 0-9 (0-20mW) 

- Tần số: 418-455MHz

 - Tốc độ truyền không dây: 2400, 4800, 9600, 19200 Baud

- Tốc độ tại chỗ: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 Baud”

đơn vị tìm mua:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong

 Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 240, đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà .

Người đại diện: Thái Quyên

Tel: 0327711471
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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


