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Không chỉ đóng góp hiệu 
quả trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19, thời 
gian qua, nhiều chương 

trình nghiên cứu cơ bản tiếp tục 
hỗ trợ các tổ chức Kh&Cn thực 
hiện việc nghiên cứu theo chuẩn 
quốc tế nhằm nâng cao chất 
lượng nghiên cứu và phát triển 
nguồn nhân lực Kh&Cn chất 
lượng cao, đặc biệt trong các 
lĩnh vực như khai thác và chế 
biến khoảng sản, chế biến, chế 
tạo, năng lượng, công nghệ cao, 
nông nghiệp…Mục đích là tiếp 
tục hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong việc nghiên cứu, làm chủ 
công nghệ chế tạo các thiết bị, 
chủ động nguồn cung sản phẩm, 
bảo đảm hoạt động sản xuất liên 
tục của ngành, 

Cải thiện MÔi trường 
kinh doanh, nâng Cao 
năng LựC Cạnh tranh 
quốC gia

Bên cạnh đó, Bộ Kh&Cn tiếp 
tục rà soát, cắt giảm, đơn giản 
hóa các quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh; thực hiện 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) 
Góp pHầN THựC HIỆN 

TáI Cơ Cấu NGàNH, lĩNH vựC 
Sáu tháng đầu năm 2021, 
ngành Kh&Cn đã tiếp tụC 
đồng hành với CáC 
ngành, lĩnh vựC trong 
quá trình tái Cơ Cấu, Cải 
thiện và nâng Cao Chất 
lượng tăng trưởng Của 
nền Kinh tế.

tin tỨC & Sự kiện

Ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp giúp DN chuẩn hóa quy trình sản xuất, giải bài 
toán truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Ảnh minh họa

cải thiện toàn diện công tác 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành 
và kết nối Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAn; 
tiếp tục triển khai các đề án 
đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; thực hiện tốt 
các hoạt động dịch vụ chuyên 
ngành phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội; triển khai có hiệu 
quả các biện pháp giúp doanh 
nghiệp vượt qua các rào cản 
kỹ thuật (TBT) của các hiệp 
định thương mại tự do (FTA) 
đã ký kết: hiệp định TBT/WTO, 
hiệp định CPTPP, EVFTA và 
các FTA khác. Tổ chức lễ trao 
giải thưởng Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia, Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế châu Á - 
Thái Bình Dương 2019-2020.

ngoài ra, Bộ Kh&Cn đã 
phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng, hoàn thiện 
dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ nhằm đưa sở hữu trí 
tuệ trở thành công cụ quan 
trọng nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia, tạo môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo 
và thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội; tăng cường giải quyết 
thủ tục xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ, đặc biệt là thẩm định 
đơn sáng chế; phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương hỗ 
trợ hiệu quả việc đăng ký, bảo 
hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của 
Việt nam ở nước ngoài, nhất là 
đối với những hàng hóa tại thị 
trường tiềm năng. 

Đồng thời, Bộ Kh&Cn đã 
triển khai các giải pháp để tiếp 
thu và làm chủ các công nghệ 
cốt lõi của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, đặc 
biệt là trí tuệ nhân tạo; hoàn 
thiện hành lang pháp lý để sớm 
triển khai Chương trình quốc 
gia phát triển công nghệ cao 
đến năm 2030; phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương xây 
dựng kế hoạch triển khai Chiến 
lược nghiên cứu và phát triển 
trí tuệ nhân tạo...

Nguồn: Bộ Khoa học và 
Công nghệ
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tin tỨC & Sự kiện

Bộ KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ (KH&CN) 
đề xuấT Cơ CHế đặC THù Hỗ TRợ 
sẢN xuấT vACCINe TRONG NƯớC 

Ông Trịnh Thanh hùng, 
Phó Vụ trưởng Vụ 
KhCn các ngành kinh 
tế-kỹ thuật (Bộ Kh&Cn) 

cho biết đến nay, Việt nam đã 
làm chủ công nghệ và sản 
xuất được các vaccine phục 
vụ chương trình tiêm chủng 
mở rộng và một số vaccine 
khác, góp phần thanh toán và 
đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy 
hiểm, bảo đảm an ninh, an 
toàn sức khỏe cộng đồng.

ngoài ra, Chương trình 
phát triển sản phẩm quốc 
gia đến năm 2030 phê duyệt 
tại Quyết định số 157/QĐ-
TTg ngày 1/2/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sẽ chỉ hỗ 
trợ các Dn tham gia phát triển 
các vaccine đã được phê 
duyệt trong chương trình giai 
đoạn trước, mà không mở 
rộng thêm cho các tổ chức 
Kh&Cn, cũng như không 
phát triển thêm các sản phẩm 
vaccine mới. hơn nữa, để 
phát triển vaccine mới, nhất là 
vaccine công nghệ cao, cần 
có sự phối hợp chặt chẽ của 
các viện nghiên cứu, trường 
đại học, Dn nhà nước và Dn 
tư nhân.

hiện Bộ Kh&Cn đang xây 
dựng và sẽ sớm trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Kh&Cn trọng 
điểm quốc gia “Nghiên cứu 
sản xuất vaccine sử dụng cho 
người đến năm 2030”. Trong 

Bộ Kh&Cn đang xây dựng và Sẽ Sớm trình thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình Kh&Cn trọng điểm quốC gia “NghiêN 
cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”, 
trong đó, đề xuất thựC hiện một Số Cơ Chế đặC thù hỗ trợ 
phát triển, Sử dụng Sản phẩm vaCCine Sản xuất trong nướC.

Đề xuất hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho vaccine phòng chống đại dịch

đó, đề ra các nhiệm vụ và giải 
pháp đồng bộ, từ hoàn thiện 
cơ chế chính sách, các giải 
pháp thúc đẩy nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ, 
đến phát triển thị trường, hỗ trợ 
nâng cao năng lực nghiên cứu, 
tăng cường trang thiết bị phục 
vụ kiểm nghiệm chất lượng sản 
phẩm...

Đặc biệt là một số cơ chế 
đặc thù nhằm hỗ trợ cho việc 
nghiên cứu sản xuất vaccine, 
nhất là vaccine đại dịch, nhằm 
giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình tổ 
chức nghiên cứu sản xuất trong 
thời gian qua.

Theo đó, tổ chức, Dn có 
hoạt động nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ sản xuất vaccine 
được hưởng chính sách ưu đãi 
như sản phẩm quốc gia, sản 
phẩm công nghệ cao được 
ưu tiên đầu tư phát triển và 
công nghệ được khuyến khích 
chuyển giao.

Đối với vaccine phòng chống 
đại dịch được hỗ trợ tối đa 100% 
kinh phí dành cho nghiên cứu, 
thử nghiệm lâm sàng, sản xuất 
thử nghiệm, mua bảo hiểm và 
hỗ trợ kinh phí cho người tình 
nguyện.

Nguồn: Bộ Khoa học  
và Công nghệ
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ĐiểM tin kh&Cn

Chỉ 0,8% người tiêM vắC xin nội Địa MắC Covid-19 ở Cuba 

Ngày 13-8, Cuba đã công bố các dữ liệu sơ 
bộ về mức độ hiệu quả của vắc xin Abdala và 
Soberana 2. Trong tổng số 2,5 triệu người đã 
được tiêm, có 21.000 người bị nhiễm (chiếm 
0,8%) nhưng chỉ có 99 người tử vong (chiếm 
0,003%).

vắC xin Covaxin ĐượC ChỨng Minh 
Có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Mới 
deLta PLu.

Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên 
ở Ấn Độ vào tháng 4/2021 và sau đó, đột biến 
thành biến thể Delta Plus. Kết quả thử nghiệm 
hiệu quả của vắc xin Covaxin cho thấy vắc xin 
này, dù làm giảm nhẹ nồng độ kháng thể trung 
hòa, nhưng vẫn có hiệu quả ngăn ngừa biến thể 
Delta, AY.1 (Delta Plus) và B.1.617.3. Covaxin là 
sản phẩm do công ty Bharat Biotech và hội đồng 
nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) phối hợp sản 
xuất.

Gần đây, biến thể Delta đã đột biến thành các 
dòng phụ gồm Delta AY.1, AY.2 và AY.3. Trong số 
đó, biến thể Delta AY.1 (Delta Plus) có khả năng 
lây nhiễm cao lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn 
Độ vào tháng 4/2021 và sau đó tại 20 quốc gia 
khác. Tuy nhiên, cho đến nay, số người nhiễm 
biến thể Delta AY.1 tương đối thấp. Theo dữ liệu 
giải trình tự bộ gen của hiệp hội Di truyền SARS-
CoV-2 Ấn Độ (InSACOG), quốc gia này có 70 ca 
nhiễm biến thể Delta Plus.

Do đó, các nhà khoa học tại Viện Vi rút Quốc 
gia (nIV) thuộc ICMR đã nghiên cứu khả năng 
trung hòa huyết thanh của 42 người đã tiêm đủ 
hai liều vắc xin Covaxin, trong đó, 14 trường hợp 
khỏi bệnh được tiêm 2 liều vắc xin và 30 trường 
hợp đã chích ngừa nhưng vẫn bị nhiễm các biến 
thể Delta, Delta AY.1 và B.1.617.3, khi so sánh 
với biến thể B.1.

kết quả nghiên CỨu

Theo TS. Samiran Panda, Trưởng phòng 
Dịch tễ học và Bệnh Truyền nhiễm tại ICMR, 
nghiên cứu đã chứng minh vắc xin Covaxin vẫn 
có thể vô hiệu hóa các biến thể Delta, AY.1 và 
B.1.617.3. huyết thanh của vắc-xin lấy từ những 

người đã chích ngừa nhưng chưa nhiễm 
COVID-19, người khỏi bệnh đã được tiêm vắc 
xin đầy đủ và người nhiễm COVID-19 dù đã 
được tiêm vắc xin - được đánh giá là giảm khả 
năng chống biến thể Delta ở mức lần lượt là 
1,3, 2,5 và 1,9 lần khi so sánh với biến thể B.1.

TS. Pragya Yadav, đồng tác giả nghiên 
cứu cho rằng khả năng trung hòa kháng thể ở 
những người khỏi bệnh đã được tiêm vắc xin 
đầy đủ và những người vẫn nhiễm bệnh dù đã 
được tiêm vắc xin, giảm thấp hơn một chút so 
với những người đã tiêm vắc xin nhưng không 
nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, huyết thanh của 
những người thuộc tất cả các nhóm trong 
nghiên cứu vẫn sẽ vô hiệu hóa được các biến 
thể Delta, Delta AY.1 và B.1.617.3 một cách 
hiệu quả. 

vắC xin Covaxin Chống biến thể 
deLta

Trong một nghiên cứu trước đây, vắc xin 
Covaxin đã được chứng minh đạt 77,8% hiệu 
quả chống nhiễm bệnh có triệu chứng và 
65,2% khả năng chống biến thể Delta. Trong 
nghiên cứu mới, mặc dù huyết thanh của các 
trường hợp khỏi bệnh đã được tiêm vắc xin và 
những trường hợp nhiễm bệnh dù đã tiêm vắc 
cho thấy, nồng độ kháng thể trung hòa giảm 
đáng kể, nhưng vắc xin Covaxin vẫn có thể vô 
hiệu hóa các biến thể Delta, AY.1 và B.1.617.3.

Nguồn: Báo tuổi trẻ
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Mỡ bôi trơn là chất bôi 
trơn ở dạng bán rắn, được 
ứng dụng để bôi trơn cho các 
cơ cấu không yêu cầu bôi trơn 
thường xuyên, các vị trí khó 
duy trì bôi trơn liên tục hay 
khó bảo dưỡng, dễ bị chảy 
hay mất dầu khi bôi trơn bằng 
dầu đó là: các loại vòng bi, 
trục, khớp nối, lò nung, v.v… 
Mỡ được dùng trong khoảng 
nhiệt độ từ -70 đến 350 độ C 
để bôi trơn các bộ phận chi 
tiết và cũng có tác dụng như 
một chất làm kín. Do tính chất 
ít bay hơi nên mỡ được dùng 
để giải quyết vấn đề bôi trơn 
cho các ngành công nghiệp 
kể cả trường hợp không thể 
dùng dầu bôi trơn được vì lý 
do kinh tế hay kỹ thuật

Theo sự phát triển của nền 
kinh tế đất nước, lượng 
máy móc thiết bị và 

phương tiện vận tải ở nước ta 
không ngừng tăng trưởng, đòi 
hỏi lượng lớn dầu mỡ bôi trơn 
với nhiều chủng loại và phẩm 
cấp chất lượng khác nhau. Bên 
cạnh đó, các máy móc thiết bị 
và phương tiện này ngày càng 
hiện đại, yêu cầu chất lượng 
dầu mỡ bôi trơn ngày càng cao, 
đáp ứng bôi trơn tốt ở điều kiện 
nhiệt độ, áp lực, tốc độ, môi 
trường làm việc… khắc nghiệt 
hơn. Thành phần của mỡ bôi 
trơn bao gồm dầu gốc, chất 
làm đặc và các phụ gia tạo nên 
các đặc tính của mỡ như khả 
năng chống mài mòn, khả năng 
kháng lại các tác động của các 
chất oxy hóa, môi trường… Các 
chất làm đặc có tác dụng quyết 
định trạng thái làm việc (rắn, 

lỏng hay bán rắn), nhiệt độ sử 
dụng, tính ổn định cơ học, tính 
chịu nước… của mỡ. Vì vậy, sự 
phát triển các hợp chất làm đặc 
đóng vai trò quan trọng đối với 
sự tiến bộ trong công nghiệp 
mỡ bôi trơn. Chất làm đặc thông 
thường là các dẫn xuất este kim 
loại như canxi, liti, nhôm, hay 
phức liti, phức canxisulphonat. 
Do nhu cầu thực tế đòi hỏi các 
mỡ bôi trơn chuyên dụng cần 
có có một số tính chất đặc biệt, 
các nhà khoa học đã nghiên 
cứu ứng dụng các vật liệu mới 
làm phụ gia làm đặc cho mỡ 
như bentonit, polyme. Có nhiều 
nghiên cứu ứng dụng gần đây 
đã chứng minh rằng sử dụng 
chất bentonit biến tính giúp 
nâng cao tính năng chịu nhiệt, 
tăng khả năng phân tán và ổn 
định cấu trúc của mỡ. Ở Việt 
nam, sản phẩm mỡ chịu nhiệt 
sản xuất trong nước chủ yếu là 
các dòng sản phẩm mỡ bôi trơn 
trên cơ sở chất làm đặc là xà 

liti với nhiệt độ làm việc giới 
hạn khoảng 170-180o C. 
Các ứng dụng đòi hỏi nhiệt 
độ làm việc cao hơn thường 
sử dụng mỡ chịu nhiệt nhập 
ngoại có giá thành cao.

Xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn trên, nhóm nghiên 
cứu Viện hóa học Công 
nghiệp Việt nam, do ThS. 
Dương Thị Hằng đứng đầu 
đã đề xuất và được Bộ 
Công thương ký hợp đồng 
thực hiện đề tài: “Nghiên 
cứu công nghệ sản xuất mỡ 
bôi trơn chịu nhiệt sử dụng 
chất làm đặc bentonit biến 
tính” với mục tiêu thiết lập 
được công thức, xây dựng 
quy trình sản xuất nghiên 

cứu sản xuất mỡ bôi trơn chịu 
nhiệt có sử dụng chất làm đặc 
bentonit biến tính. Trong phạm 
vi đề tài này, quy trình công nghệ 
sản xuất mỡ bôi trơn chịu nhiệt 
được thiết lập ở quy mô phòng 
thí nghiệm và thử nghiệm trên 
quy mô 20 kg/mẻ.

Qua quá trình thực hiện, đề 
tài đã thu được các kết quả như 
sau:

1. Đã tổng quan và đánh giá 
được nhu cầu sử dụng mỡ bôi 
trơn ở thị trường Việt nam; Đã 
tổng quan trong và ngoài nước 
về nghiên cứu và sản xuất mỡ 
bôi trơn chịu nhiệt. Các sản 
phẩm mỡ chịu nhiệt bentonit 
biến tính ở Việt nam phần lớn 
là nhập ngoại, trong nước chỉ 
có 1-2 sản phẩm;

2. Đã khảo sát và lựa chọn 
được loại chất làm đặc bentonit 
biến tính; các dầu gốc và các 
phụ gia tính năng cần thiết cho 

ĐiểM tin kh&Cn

nghiên CỨu CÔng nghệ Sản xuất Mỡ bÔi trơn Chịu nhiệt  
Sử dỤng Chất LàM ĐặC bentonit biến tính 
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ĐiểM tin kh&Cn

Pin Phân hủy Sinh họC 
Các nhà nghiên cứu của Empa đã phát triển một tụ điện mini 

có thể phân hủy sinh học để giải quyết vấn đề về lượng thải pin 
nhiên liệu ra môi trường. nó bao gồm cacbon, xenlulozơ, glixerin 
và muối ăn. Thiết bị chế tạo là một máy in 3D đã được cải tiến 
và bán sẵn trên thị trường, được đặt tại phòng thí nghiệm Empa. 
nhưng sự đổi mới thực sự nằm trong công thức tạo ra loại mực in 
sền sệt mà máy in này có thể phun đều lên bề mặt. hỗn hợp được 
nói tới bao gồm các sợi nano xenlulo và tinh thể nano xenlulo, 
cộng với cacbon ở dạng cacbon đen, than chì và than hoạt tính. 
Để hóa lỏng tất cả những thứ này, các nhà nghiên cứu sử dụng 
glycerin, nước và hai loại cồn khác nhau. Thêm một chút muối ăn 
để tạo độ dẫn điện ion. Để tạo ra một siêu tụ điện hoạt động từ 
các thành phần này, cần bốn lớp, tất cả lần lượt chảy ra khỏi máy 
in 3D: lớp nền mềm dẻo, lớp dẫn điện, điện cực và cuối cùng là 
chất điện phân. Tất cả các lớp này sau đó được cuộn lại như một 
chiếc bánh sandwich, với chất điện phân ở giữa. Tụ điện mini có 
thể lưu trữ điện trong nhiều giờ và có thể cung cấp năng lượng 
cho một đồng hồ kỹ thuật số nhỏ. nó có thể chịu được hàng nghìn 
chu kỳ sạc và phóng điện và lưu trữ điện nhiều năm, ngay cả 
trong nhiệt độ đóng băng, đồng thời có khả năng chịu áp suất và 
sự va đập. nguồn cung cấp năng lượng phân hủy sinh học. Tuy 
nhiên, tốt hơn hết, khi không cần nữa, bạn có thể vứt bỏ để làm 
phân bón hoặc đơn giản là để tự nhiên. Sau hai tháng, tụ điện sẽ 
tan rã, chỉ còn lại một vài hạt cacbon có thể nhìn thấy được. Các 
nhà nghiên cứu cũng đã thử điều này. Xavier Aeby làm việc tại 
phòng thí nghiệm Vật liệu gỗ & Xenlulo của Empa cho biết: “nghe 
có vẻ khá đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Phải mất 
một loạt các thử nghiệm liên tục cho đến khi tất cả các thông số 
đều đúng, cho đến khi tất cả các thành phần chảy ra từ máy in 
đảm bảo độ tin cậy và tụ điện hoạt động. Aeby nói: “Là các nhà 
nghiên cứu, chúng tôi không muốn chỉ tìm hiểu mà còn muốn hiểu 
rõ thêm những gì đang xảy ra bên trong vật liệu này.” Cùng với 
người giám sát của mình, Gustav nyström, Aeby đã phát triển và 
triển khai khái niệm thiết bị lưu trữ điện có thể phân hủy sinh học. 
nyström và nhóm của ông đã nghiên cứu gel chức năng dựa trên 
nanocellulose trong một thời gian. Vật liệu này không chỉ là một 
nguyên liệu thô có thể tái tạo, thân thiện với môi trường mà còn là 
chất hóa học khiến nó trở nên vô cùng linh hoạt. 

nyström và Aeby mong đợi siêu tụ điện trong tương lai, các tụ 
điện như vậy có thể được sạc trong thời gian ngắn bằng cách sử 
dụng trường điện từ, sau đó chúng có thể cung cấp năng lượng 
cho một cảm biến hoặc một bộ truyền dẫn vi mô trong nhiều giờ. 
Việc cung cấp năng lượng cho các cảm biến trong giám sát môi 
trường hoặc nông nghiệp cũng có thể hình dung được - không 
cần phải thu hồi lại những viên pin này, vì chúng có thể sẽ bị phân 
hủy trong tự nhiên. Số lượng thiết bị điện tử nhỏ cũng sẽ được 
phát triển nhờ sử dụng rộng rãi để chẩn đoán trong phòng thí 
nghiệm cho các bệnh nhân ““xét nghiệm ngay tại chỗ”. Các thiết 
bị thử nghiệm nhỏ sử dụng ở đầu giường hoặc thiết bị tự kiểm tra 
cho bệnh nhân tiểu đường là một trong số đó. Gustav nyström 
cho biết: “Tụ điện bằng xenlulo dùng một lần cũng có thể phù hợp 
cho các ứng dụng này”. 

Nguồn: https://www.sciencedaily.com 

mỡ bôi trơn chịu nhiệt nghiên 
cứu. Từ đó đã thiết lập được 
đơn sản xuất mỡ bôi trơn chịu 
nhiệt như sau: Thành phần 
Tỉ lệ, % kl Dầu gốc Sn 500 
66,84 Dầu gốc BS 150 16,71 
Bentone 34GG 11,71 Etanol/
h2O (95/5) 2,34 naugalube 
750 1,2 Komad 503 1,2 Tổng 
cộng 100,00;

3. Đã khảo sát và đã lựa 
chọn được các điều kiện tối ưu 
cho quá trình sản xuất mỡ bôi 
trơn chịu nhiệt. Từ đó đã thiết 
lập được quy trình công nghệ 
sản xuất mỡ bôi trơn chịu nhiệt 
ở quy mô phòng thí nghiệm;

4. Đã hiệu chỉnh và đưa 
ra quy trình công nghệ sản 
xuất mỡ bôi trơn chịu nhiệt 
ở quy mô 20 kg/mẻ có độ ổn 
định cao. Đã sản xuất được 
200 kg sản phẩm mỡ bôi trơn 
chịu nhiệt có chất lượng tương 
đương với sản phẩm nhập 
ngoại trên thị trường. Các chỉ 
tiêu chất lượng của sản phẩm 
hoàn toàn phù hợp với yêu cầu 
đặt ra trong thuyết minh đăng 
ký.

5. Theo tính toán sơ bộ, giá 
bán mỡ bôi trơn chịu nhiệt sản 
xuất dự kiến chỉ bằng 49,4% 
so với giá bán của sản phẩm 
nhập ngoại tương đương.

như vậy, xét cả về chất 
lượng và giá thành, sản phẩm 
mỡ bôi trơn chịu nhiệt nghiên 
cứu có khả năng cạnh tranh 
được với sản phẩm nhập 
ngoại.

Nguồn: Báo cáo kết 
quả nghiên cứu của Đề tài 
(Mã số 16384/2019) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia

file:///C:\Users\Personal\Desktop\Nhap tin tuc KHCN 22.7\%0Bhttps:\www.sciencedaily.com %0D
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TRIểN lãm CÔNG NGHIỆp Hỗ TRợ và CHế BIếN CHế TạO vIỆT NAm
     

- thời gian: Từ ngày 27 - 29/10/2021

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E hà nội

  Cung Văn hóa hữu nghị, số 91 Trần hưng Đạo, hoàn Kiếm, hà nội

- quy mô dự kiến: ~250 gian hàng.

- ngành hàng trưng bày: Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo thuộc các ngành dệt may, 
da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao..

Nguồn: tradepro.vn

TRIểN lãm QuốC Tế THựC pHẩm và đồ uốNG 2021 TạI Hà NộI.

thời gian: Từ 03 - 06/11/2021

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế hà nội (I.C.E) - 91 Trần hưng Đạo, Q. hoàn Kiếm, 
hà nội.

quy mô dự kiến: ~650 gian hàng.

ngành hàng trưng bày: Thực phẩm; Đồ uống; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Thiết bị và đồ 
dùng khách sạn; Thủy sản; Thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm thuốc; Máy móc thiết bị sản xuất, 
đóng gói bảo quản; Thực phẩm hữu cơ; nhượng quyền thương mại..

Nguồn: tradepro.vn

ĐiểM tin kh&Cn
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thÔng tin CÔng nghệ

ai Camera hỗ trợ 
pHòNG CHốNG COVid-19

ai Camera là Sản phẩm Của Công ty hanet 
teChnology, thành viên thuộC tập đoàn Công 
nghệ g-group Có ChứC năng hỗ trợ điểm danh, 
giám Sát, quản lý Số lượng người Khi đượC lắp 
đặt tại Cửa ra vào ở CáC điểm CáCh ly Covid-19.

Theo đại diện G-Group, 
nhiều trường hợp người 
cách ly đã tự ý rời khỏi 
khu cách ly, khiến việc 

truy vết F0, F1 trở nên khó 
khăn. Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã phát động cần tập 
trung nguồn lực công nghệ 
thông tin để phục vụ công tác 
phòng chống dịch.

Do đó, những thiết bị công 
nghệ cao như AI Camera 
(Camera tích hợp trí tuệ nhân 
tạo) khi đưa vào sử dụng được 
kỳ vọng góp phần giảm thiểu 
khối lượng công việc cho cán 
bộ, nhân viên trong khu cách ly 
Covid-19. “những F0, F1 trong 
các khu cách ly tập trung, khu 
tư nhân hoặc cách ly tại nhà sẽ 
được giám sát tự động 100%, 
san sẻ gánh nặng cho người 
quản lý trực tiếp”, đại diện 
G-Group khẳng định.

Tại mỗi khu cách ly, AI 

Camera sẽ điểm danh, quản 
lý số lượng người cách ly khi 
được lắp đặt tại cửa ra vào. 
Camera có thể nhận diện 
người đang đứng gần dù vẫn 
đeo khẩu trang.

Quy trình điểm danh và 
thống kê hoàn toàn tự động, 
cắt bỏ công đoạn kiểm đếm thủ 
công. Dữ liệu sẽ được báo cáo 
về hệ thống trung tâm. Khi hết 
giờ quy định, nếu thiếu người 
chưa điểm danh, hệ thống sẽ 
liệt kê danh sách để cán bộ 
quản lý đến kiểm tra.

Vào khung giờ nghỉ hoặc 
ban đêm, chế độ an ninh trong 
camera sẽ tự động kích hoạt. 
Khi có bất kỳ ai xuất hiện trong 
khung hình của camera, nếu 
AI Camera nhận ra là nhân 
viên y tế thì sẽ im lặng, còn lại 
tính là không được phép và sẽ 
báo động. Âm thanh báo động 
được phát ngay trên camera 

đồng thời gọi điện thoại cảnh 
báo cho nhân viên an ninh.

AI Camera có thể ghi nhớ 
được tối đa 50.000 gương mặt.

Tại các nhà hàng, địa điểm 
dịch vụ, việc ghi chép tất cả 
khách hàng đến và đi đều thực 
hiện thủ công, gây khó khăn 
trong truy vết. Với AI Camera, 
người dùng chỉ cần chụp ảnh 
người cần tra cứu, nhập vào 
hệ thống tìm kiếm trong khung 
hình camera, toàn bộ kết quả 
những nơi gương mặt này xuất 
hiện, những khuôn mặt cùng 
xuất hiện trong thời điểm đó sẽ 
được đưa ra. AI Camera còn 
ghi nhớ tối đa 50.000 gương 
mặt, hỗ trợ tìm kiếm hơn 100 
triệu người.

Nguồn: https://www.
vnexpress.net

Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện được khuôn mặt  
cả khi đeo khẩu tranga
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Bộ 3 tính năng mới đã đượC Cập nhật trên 
Bộ giải pháp “viettel ai Camera for Building” 
để nâng Cao trải nghiệm người dùng Khi 
Chấm Công, nhận diện nhân viên đeo Khẩu 
trang và nhắC nhở CáC trường hợp 
Không tuân thủ tại nơi làm việC.

CÔNG NGHỆ CHấm CÔNG vIeTTel AI CAmeRA  
Hỗ TRợ đẢm BẢO pHòNG CHốNG dỊCH COvId-19 

bộ giải pháp “viettel ai 
camera for building” bổ sung 
thêm 3 tính năng mới

hệ thống “AI camera for 
building” của Viettel không chỉ 
là hệ thống chấm công thông 
thường mà còn là giải pháp 
công nghệ bảo vệ an toàn cho 
cơ quan, doanh nghiệp. Mới 
đây, 3 tính năng mới đã được 
cập nhật trên bộ giải pháp “AI 
Camera for building”.

nhận diện, chấm công khi 
Cbnv đeo khẩu trang

hệ thống có khả năng nhận 
diện khuôn mặt ngay cả khi 
đeo khẩu trang với độ chính 
xác cao. Công nghệ nhận diện 
khuôn mặt được nâng cấp 
bằng cách huấn luyện mô hình 
trích trọn đặc trưng khuôn mặt 
với lượng dữ liệu lớn với hơn 
10 triệu ảnh khuôn mặt của 
hơn 50.000 người, bao gồm cả 
khuôn mặt có đeo khẩu trang 
và không đeo khẩu trang. Độ 
chính xác nhận diện khuôn 
mặt không đeo khẩu trang lên 
đến>99% và>97% đối với các 
khuôn mặt có đeo khẩu trang.

trích xuất nhiệt độ từ 
camera, phát hiện các trường 
hợp thân nhiệt cao để gửi 
cảnh báo đến cấp quản lý

hệ thống sử dụng camera 
có tính năng đo thân nhiệt với 

sai số ± 0,5 độ. Đặc điểm của 
camera đo nhiệt độ là phát hiện 
vùng chứa khuôn mặt, đo nhiệt 
độ bằng cảm ứng nhiệt và hiển 
thị nhiệt độ trực tiếp trên hình 
ảnh cùng với vị trí của khuôn 
mặt đó. Để tiến hành trích xuất 
được nhiệt độ từ hình ảnh hiển 
thị, nhóm nghiên cứu sử dụng 
công nghệ nhận dạng kí tự OCR 
để trích xuất thông tin nhiệt độ, 
khi nhiệt độ cao vượt ngưỡng 
bình thường, hệ thống sẽ ghi lại 
thông tin của người đó và gửi 
cảnh báo tới cấp quản lý.

Cảnh báo các trường hợp 
không đeo khẩu trang tại nơi 
làm việc.

Tính năng này giúp giảm 
lây lan dịch bệnh ở môi trường 
đông người, khi phát hiện 
người không đeo khẩu trang, 
AI camera sẽ thay thế nhân sự 
bảo vệ/hành chính nhắc nhở 
trực tiếp, kịp thời với độ chính 
xác lên tới>99%, để nâng cao 
ý thức của các thành viên trong 
tổ chức. Mô hình AI được huấn 
luyện trên tập dữ liệu lớn lên 
đến hàng chục nghìn ảnh khuôn 
mặt, có khả năng phát hiện đa 
dạng các loại khẩu trang khác 
nhau.

Ứng dụng công nghệ phục 
vụ công tác quản lý

hệ thống AI camera for 

building của Viettel không chỉ 
được áp dụng trong việc chấm 
công, quản lý thời gian ra/vào 
của người lao động, mà còn 
phục vụ cho công tác an ninh, 
an toàn, bảo vệ tài sản của 
doanh nghiệp. hệ thống ngay 
lập tức gửi về cảnh báo khi có 
sự xâm nhập từ các đối tượng 
không có trong dữ liệu lưu trữ, 
phát hiện chuyển động của 
người lạ ban đêm.

Viettel AI camera for building 
phù hợp triển khai cho các cơ 
quan/tổ chức như: Các tòa nhà 
các trụ sở UBnD cấp quận, 
thành phố; các doanh nghiệp 
có lượng lớn người ra - vào cần 
đảm bảo an ninh, trật tự,.

“Trong thời gian tới, Trung 
tâm Không gian mạng Viettel 
sẽ đóng gói bộ sản phẩm AI 
camera for building, tối ưu kiến 
trúc hệ thống để tăng hiệu năng 
và giảm chi phí đầu tư cho 
khách hàng. Bên cạnh đó, đội 
ngũ kỹ sư sẽ quy hoạch và tổ 
chức lại giao diện người dùng 
theo hướng khoa học hơn, 
thân thiện và tiện dụng hơn”, 
ông hoàng Giang – Giám đốc 
sản phẩm Viettel AI Camera for 
building chia sẻ về định hướng 
sản phẩm trong thời gian tới./.

Nguồn: https://vietnam.vn/

thÔng tin CÔng nghệ
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thÔng tin CÔng nghệ

Ông Đỗ Văn Long, Tổng 
Giám Đốc VBC cho biết, 
thay vì phải đợi kết quả 
bằng giấy, người dùng 

có thể nhận kết quả xét 
nghiệm qua mã QR được gửi 
qua điện thoại hoặc máy tính. 
Mã này được lưu để xuất trình 
cho các cơ quan chức năng 
khi di chuyển vào khu vực cần 
kiểm soát an toàn với Covid-
19.

Để sử dụng, người dùng 
truy cập vào ứng dụng bằng 
cách quét mã QR tại cơ sở xét 
nghiệm để điền thông tin cá 
nhân, gửi tờ khai. hệ thống tự 

động lưu lại và tạo một mã QR 
khác cho hồ sơ, dùng để xác 
nhận đăng ký tại bệnh viện và 
tra cứu kết quả xét nghiệm.

nhờ tính xác thực trên nền 
tảng blockchain, giải pháp 
Covidpass.vn tránh kết quả 
xét nghiệm giả hoặc hết hạn. 
Mọi thông tin đối chiếu và lưu 
trên blockchain đều được mã 
hóa một chiều, nên không thể 
dễ dàng giải mã và thay đổi 
bởi bất kỳ tác nhân nào. Cụ 
thể, khi người dùng hoặc bệnh 
viện quét mã QR để tra cứu, 
các thông tin về thời gian, cơ 
sở và kết quả xét nghiệm được 

xác thực chéo với các thông 
tin chuẩn trên blockchain, đảm 
bảo dữ liệu được lưu trữ minh 
bạch và bảo vệ thông tin riêng 
tư của người xét nghiệm.

“Giải pháp này có thể linh 
hoạt thay đổi theo quy trình 
của từng đơn vị, dễ dàng tích 
hợp các phần mềm quản lý nội 
bộ”, ông Long nói và cho biết 
Covidpass.vn có thể tích hợp 
nhận diện khuôn mặt những 
người đã xét nghiệm.

Nguồn: http://www.
vnexpress.net

 Công nghệ đượC Sử dụng tại giải pháp 
CovidpaSS.vn giúp người dùng  

đăng Ký, trả Kết quả xét nghiệm Covid-19 
mÀ KHÔNG pHải đếN bỆNH ViỆN

giải pháp do Công ty Cổ phần vietnam 
BloCKChain (vBC) phát triển từ năm 2020 giúp 
Số hóa quy trình đăng Ký và trả Kết quả xét 
nghiệm Covid-19 thành tài liệu điện tử, người 
dân và nhân viên y tế hạn Chế tiếp xúC.

Giao diện ứng dụng cổng thông tin CovidPass.vn.
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CÔNG NGHỆ mớI  
Hỗ TRợ CáC BáC sĩ THeO dõI COvId-19 

Nghiên cứu này là một 
phần của sáng kiến về   
mã nguồn mở COVID-
net được đưa ra cách 

đây hơn một năm, có sự tham 
gia của các nhà nghiên cứu từ 
Đại học Waterloo và công ty 
mới thành lập DarwinAI, cũng 
như các bác sĩ X quang tại 
Trường Y Stony Brook và 
Montefiore, Trung tâm y tế ở 
new York. AI học sâu được 
đào tạo để phân tích mức độ 
và độ mờ của nhiễm trùng 
trong phổi của bệnh nhân 
COVID-19 dựa trên chụp 
X-quang ngực. Chỉ số ghi lại 
của nó sau đó được so sánh 
với chỉ số đánh giá của các 
chuyên gia X-quang và cũng 
cho kết quả tương tự. Đối với 

cả mức độ và độ mờ, các chỉ 
số quan trọng về mức độ 
nghiêm trọng của nhiễm trùng, 
các dự đoán do phần mềm AI 
đưa ra đều phù hợp hoàn toàn 
với chỉ số do các chuyên gia 
cung cấp. Alexander Wong, 
giáo sư kỹ thuật thiết kế hệ 
thống và đồng sáng lập 
DarwinAI, cho biết công nghệ 
này có thể cung cấp cho các 
bác sĩ một công cụ quan trọng 
để giúp họ theo dõi các ca 
bệnh. “Đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của bệnh nhân 
với COVID-19 là một bước 
quan trọng trong quy trình thử 
nghiệm  lâm sàng để xác định 
phương pháp xử lý tốt nhất 
cho việc điều trị và chăm sóc, 
có thể là đưa bệnh nhân vào 

ICU, cho bệnh nhân điều trị 
bằng oxy hoặc hô hấp nhân 
tạo, Wong cho biết. “Kết quả 
nghiên cứu đầy hứa hẹn này 
cho thấy trí tuệ nhân tạo có 
tiềm năng lớn để trở thành một 
công cụ hiệu quả hỗ trợ các 
nhân viên y tế tuyến đầu trong 
các quyết định của họ và cải 
thiện hiệu quả khám chữa 
bệnh, điều này đặc biệt quan 
trọng khi các hệ thống chăm 
sóc sức khỏe trên toàn thế giới 
đang lâm vào tình trạng quá tải 
khi đại dịch COVID đang diễn 
ra căng thẳng.” 

Nguồn: https://www.
sciencedaily.com/

thÔng tin CÔng nghệ

Công Cụ mới Sử dụng Công nghệ ai để đánh giá tình trạng nguy 
hiểm do nhiễm trùng phổi và đưa ra pháC đồ điều trị. Công nghệ 
trí tuệ nhân tạo (ai) đượC phát triển Bởi CáC nhà nghiên Cứu tại 
đại họC Waterloo Có Khả năng đánh giá mứC độ nghiêm trọng 
Của CáC trường hợp nhiễm Covid-19 với mứC độ Chính xáC Cao.

https://www.sciencedaily.com/
https://www.sciencedaily.com/
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ViỆt NAm VÀ ẤN độ Ký Kết Hợp táC 
CHuyểN GiAO CÔNG NGHỆ, sảN xuẤt 

 vắC xin nanoCovax
vừa qua, tại trụ Sở đại Sứ quán việt nam tại ấn độ, ông 
yogendra veKaria, giám đốC điều hành Công ty veKaria 
healthCare llp Của ấn độ Cùng với ông hồ nhân, tổng 
giám đốC Công ty nanogen Của việt nam đã Ký Bản thỏa 
thuận giữ Bí mật (non-diSCloSure agreement, nda) nhằm 
phụC vụ Chuyển giao Công nghệ, Sản xuất và phân phối 
vắC xin nanoCovax.

sự kiện được tổ chức theo 
hình thức kết hợp trực 
tiếp và trực tuyến. Chứng 
kiến lễ ký kết có Đại sứ 

Việt nam tại Ấn Độ Phạm Sanh 
Châu, các cán bộ của ĐSQ 
cùng một số đại diện các công 
ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực 
y tế, vắc xin, dược phẩm của 
Ấn Độ. Việc ký thỏa thuận nDA 
sẽ là cơ sở để hai bên tiến tới 
thảo luận sâu hơn về các nội 
dung hợp tác cụ thể liên quan 
đến sản xuất, phân phối vắc 
xin nanocovax quy mô lớn khi 
các cơ quan chức năng cấp 
phép sử dụng khẩn cấp.

nanocovax là ứng viên 
vắc xin Covid-19 do Công ty 
nanogen của Việt nam nghiên 
cứu, phát triển. Vắc xin đang 
được tiến hành thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt 
nam và bước đầu cho kết 
quả tích cực. hiện công ty 
nanogen đang phối hợp các 
cơ quan trong nước thúc đẩy 
quá trình thử nghiệm để có 
thể sớm tiến hành thủ tục xin 
cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 
Việt nam. Trước đó, nanogen 
đã ủy quyền cho Đại sứ Phạm 
Sanh Châu đại diện cho công 
ty đàm phán với các đối tác Ấn 
Độ về chuyển giao công nghệ, 
thử nghiệm lâm sàng vắc xin 
nanocovax.

Phát biểu tại sự kiện, Đại 
sứ Việt nam tại Ấn Độ Phạm 
Sanh Châu cho biết chương 
trình hợp tác giữa hai công ty 
có ý nghĩa quan trọng trong bối 
cảnh dịch bệnh đang hoành 
hành ở Ấn Độ, Việt nam và 

thị trường CÔng nghệ

Các đại biểu Việt Nam và Ấn Độ tại lễ ký kết

nhiều nơi trên thế giới. Việc 
sớm đưa nanocovax vào thử 
nghiệm, sản xuất và phân phối 
trên quy mô lớn sẽ góp phần 
đẩy lùi đại dịch. Đây là biểu 
hiện sinh động của mối quan hệ 
chiến lược, hợp tác toàn diện 
giữa hai quốc gia, và là bước 
triển khai cụ thể Tuyên bố về 
Tầm nhìn giữa hai Thủ tướng 
ký kết tháng 12-2020.

Công ty Vekaria healthcare 
LLP là công ty con của Tập 
đoàn Vekaria của Ấn Độ, có 
trụ sở tại bang Gujarat và là 
tập đoàn đa ngành kinh doanh 
trong nhiều lĩnh vực. Công ty 
Vekaria healthcare LLP vừa là 
công ty nghiên cứu, vừa là công 
ty sản xuất trong lĩnh vực y tế và 
đang có danh mục gồm nhiều 

sản phẩm, công nghệ y tế được 
đánh giá cao.

Đối với lĩnh vực vắc xin 
phòng chống Covid-19, Vekaria 
healthcare LLP đã nghiên cứu, 
tìm hiểu nhiều vắc xin Covid-19 
tiềm năng và quyết định lựa 
chọn nanocovax do Công ty 
nanogen của Việt nam nghiên 
cứu, phát triển để hợp tác. Theo 
đánh giá của đại diện công ty 
Vekaria healthcare, vắc xin 
nanocovax được nghiên cứu, 
phát triển trên nền tảng công 
nghệ protein tái tổ hợp, các 
báo cáo nghiên cứu ban đầu 
cho thấy vắc xin nanocovax có 
nhiều triển vọng.

Nguồn:  
https://phapluatxahoi.

kinhtedothi.vn/

https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/
https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/
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TRƯỜNG đạI HỌC HồNG đứC 
ứNG dỤNG và CHuYểN GIAO CÔNG NGHỆ 

pHỤC vỤ pHấT TRIểN KINH Tế xã HộI đỊA pHƯơNG

một số kết quả nghiên 
cứu nổi bật đã được 
trường ĐhhĐ ứng 
dụng, chuyển giao 

công nghệ vào quản lý sản 
xuất và đời sống trong giai 
đoạn 2016-2020 như sau:

1). Ứng dụng, chuyển giao 
phục vụ công tác quản lý, giảng 
dạy, đào tạo nguồn nhân lực 
tại Trường ĐhhĐ, Sở GD&ĐT 
tỉnh Thanh hóa; các trường đại 
học trong tỉnh…

2). Ứng dụng, chuyển giao 
phục vụ phát triển sản xuất 

nông nghiệp: các giống cây 
trồng, vật nuôi có năng suất, 
chất lượng cao:giống lúa Quốc 
gia hồng Đức 9 (hĐ9); Lúa 
nếp hạt cau; chọn tạo giống lúa 
thuần có khả năng chịu mặn, 
năng suất cao, chất lượng khá, 
thích ứng với biến đổi khí hậu 
tại tỉnh Thanh hóa, Giống ngô 
QT 55; Giống khoai mán vàng; 
Bảo tồn nguồn gen cây Khôi 
tía; nguồn gen vịt Cổ lũng.

Địa chỉ ứng dụng: Các tỉnh 
miền Bắc (giống lúa hĐ9); 
Các huyên trong tỉnh; huyện 

Bá Thước (nguồn gen Vịt Cổ 
lũng)…

3) Ứng dụng chuyển giao 
các mô hình phát triển sản 
xuất: Mô hình ứng dụng công 
nghệ tiên tiến trên đất đồi phục 
vụ sản xuất thích ứng biến đổi 
khí hậu ở khu vực Bắc Trung 
Bộ; Mô hình nuôi thương phẩm 
cá Trắm đen, cá Bống và cá 
Chép V1 trong lồng theo chuỗi 
giá trị tại các hồ chứa thủy lợi 
tỉnh Thanh hóa; Mô hình liên 
kết tiêu thụ nông sản miền núi; 
mô hình liên kết sản xuất, chế 

thị trường CÔng nghệ

trường đại họC hồng đứC (đhhđ) là trường đại họC 
Công lập, đa ngành, trựC thuộC uBnd tỉnh thanh hóa và 
Chịu Sự quản lý nhà nướC Của Bộ giáo dụC và đào tạo. 
những thành tíCh đã đạt đượC là Kết quả nghiên Cứu CáC 
đề tài, dự án Kh&Cn như nhiều giống Cây trồng, vật nuôi 
Có năng Suất Chất lượng Cao, nhiều Công nghệ tiên tiến, 
CáC mô hình Sản xuất, tiêu thụ, CáC giải pháp Chính SáCh… 
đã đượC trường ứng dụng, Chuyển giao vào Sản xuất và 
đời Sống nhằm góp phần trựC tiếp nâng Cao năng Suất, 
Sản lượng và thu nhập Của người dân, thúC đẩy tăng 
trưởng Kinh tế trên địa Bàn tỉnh. 

Trường Đại học Hồng Đức
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thị trường CÔng nghệ

biến và tiêu thụ cây Sachi tại 
Thanh hóa.

Địa chỉ ứng dụng: các địa 
phương có vùng đồi khu vực 
Bắc Trung bộ; Các huyện 
Thường Xuân, Thạch Thành. 
Triệu Sơn (Mô hình nuôi thương 
phẩm cá); Các huyện miền núi 
trong tỉnh (Mô hình liên kết tiêu 
thụ nông sản)…

4) Ứng dụng các công nghệ 
vào sản xuất và đời sống: Bơm 
thủy năng hĐBT; bộ công cụ 
phần mềm phát triển công 
nghệ nhà thông minh; Bộ chế 
phẩm sinh học.

Địa chỉ ứng dụng: các 
huyện miền núi (bơm thủy 
năng hĐBT); huyện Tĩnh Gia. 
Thạch Thành, Thiệu hóa, Đông 
Sơn, nga Sơn, hoàng hóa… 
(Bộ chế phẩm sinh học Trico – 
hDU)…

5) Ứng dụng trong lĩnh vực 
môi trường: Mô hình ứng dụng 
công nghệ lọc sinh học sục khí 
luân phiên để xử lý nước thải 
sau Biogas tại các trang trại lợn 
trên địa bàn tỉnh Thanh hóa; 
mô hình xử lý nước thải sinh 
hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm 

Sơn, Thanh hóa;hệ thống giám 
sát, cảnh báo và điều khiển một 
số thông số môi trường ao nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Thanh hóa…

Địa chỉ ứng dụng: huyện 
Yên Định (Mô hình xử lý nước 
thải sau biogas); TP. Sầm Sơn; 
huyện Quảng Xương…

6) hệ thống các luận cứ, 
giải pháp phát triển kinh tế, xã 
hội tỉnh Thanh hóa; Giải pháp 
thu hút vốn đầu tư; giải pháp 
huy động vốn ngoài ngân sách; 
giải pháp phát triển du lịch; 
giải pháp phát triển sản xuất 
và tiêu thụ nông sản miền núi; 
giải pháp phát huy giá trị văn 
hóa ứng xử của cư dân vùng 
ven biển Thanh hóa;nghiên 
cứu những điểm mạnh, điểm 
yếu của con người Thanh hóa 
trong cuộc sống xã hội hiện 
nay; hệ thống các giải pháp 
quản lý và sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật tại các vùng trồng 
rau trọng điểm tỉnh Thanh hóa.

Địa chỉ ứng dụng: Các Sở, 
ngành liên quan; Các huyện 
trong tỉnh;

7) Ứng dụng trong lĩnh vực 

y dược, bảo vệ sức khỏe: Quy 
rình chế   biên cao lanh Lan Kim 
Tuyến làm nguyên liệu sản xuất 
chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh 
cho người; chế tạo giường 
bệnh đa chức năng hỗ trợ bệnh 
nhân liệt vận động, cứng khớp 
nhằm cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho người bệnh.

Địa chỉ ứng dụng: Một số 
doanh nghiệp dược phẩm; Một 
số Bệnh viện trong tỉnh.

Mặc dù dã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận nhưng 
vẫn còn tồn tại những hạn 
chế như hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao còn chưa liên tục 
chưa mang tính hệ thống, tính 
kế hoạch cao; phương thức 
chuyển giao chưa đa dạng rõ 
nét..

Vì vậy, trong trong thời gian 
tới, trường cần sớm đưa ra 
những giải pháp quan trọng để 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ từ các kết quả nghiên cứu 
này. 

Nguồn: Tạp chí Kinh tế 
- châu Á Thái Bình Dương,  
Số 1, 2021
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Theo đó, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Một thành 
viên Vắc xin và Sinh 
phẩm số 1 (Vabiotech) 

cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ 
Quốc tế (AIC) và Công ty 
Shionogi nhật Bản đã ký thỏa 
thuận chuyển giao công nghệ 
sản xuất vaccine COVID-19.

Công nghệ vắc xin được 
chuyển giao là Recombinant 
SARS-CoV-2 Spike Protein 
(BaculovirusExpression Vector 
System), tức công nghệ sản 
xuất vắc xin tái tổ hợp. hiện 
các bên đã ký thỏa thuận bảo 
mật để tiếp cận hồ sơ vắc xin 
và công nghệ.

Đối với dự án hợp tác 
chuyển giao công nghệ giữa 
Công ty AIC và Công ty Shionogi 
(nhật Bản), hiện nay Bộ Y tế 
đã ký thỏa thuận hợp tác và 
đang chuẩn bị kế hoạch triển 
khai nghiên cứu thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt 
nam (đầu mối là Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương) và làm các 
thủ tục chuyển giao công nghệ 
(đầu mối là Vabiotech). Dự kiến 
tháng 6/2022 sẽ hoàn tất các 
hoạt động và đưa vắc xin ra thị 
trường.

Chiều 27/7, tiến Sĩ nguyễn ngô quang, phó CụC trưởng 
CụC Khoa họC, Công nghệ và đào tạo, Bộ y tế, Cho Biết, 
hiện nay Có 3 hợp đồng Chuyển giao Công nghệ  
liên quan đến vaCCine phòng Covid-19 đã đượC Ký Kết 
với CáC đối táC ở nga, mỹ, nhật Bản.

Việt Nam ký 3 hợp đồNg  
chuyểN giao côNg Nghệ liêN quaN 

vaccine cOviD-19

thị trường CÔng nghệ

Công ty DS-Bio, Công ty 
Vabiotech và Quỹ Đầu tư trực 
tiếp Liên bang nga, đã ký hợp 
đồng về dự án chuyển giao 
công nghệ, theo đó phía doanh 
nghiệp Việt nam nhận phần 
đóng ống vắc xin Sputnik-V từ 
bán thành phẩm.

Vabiotech đã đóng ống và 
gửi mẫu sang Liên bang nga 
để kiểm định chất lượng. Dự 
kiến, đến ngày 10/8 sẽ có kết 
quả kiểm định để Vabiotech 
có thể tiến hành đóng ống 
với quy mô 5 triệu liều/tháng 
(trong tháng 8/2021 có thể bắt 
đầu với tối thiểu 500.000 liều), 
tiến tới chuyển giao công nghệ 
sản xuất với quy mô 100 triệu 

liều/năm.

Đối với các dự án nghiên 
cứu chuyển giao công nghệ với 
đối tác ở Mỹ, hiện tại Bộ Y tế đã 
cử một nhóm chuyên gia phối 
hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới 
(WhO) hỗ trợ đơn vị liên quan 
hoàn thiện hồ sơ thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 1-2-3 theo 
quy trình rút gọn, dự kiến khởi 
động nghiên cứu vào ngày 1/8 
và kết thúc cuối tháng 12/2021.

Việc chuyển giao công nghệ 
và hoàn thiện nhà máy sản xuất 
vắc xin tại Việt nam sẽ hoàn 
thành vào tháng 6/2022.

Nguồn: https://baotintuc.vn/
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Hệ tHống tHu năng lượng bằng tần số vô tuyến 
và Hệ tHống truyền dẫn điện kHông dây

tỔng quan CÔng nghệ

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) cho phép sử dụng nhiều cảm biến để giám sát, phát 
hiện và bảo mật. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra các vấn đề mới cho người dùng:

•	 Tuổi thọ của cảm biến ngắn (do phụ thuộc vào pin làm nguồn điện chính) ảnh hưởng đến 
hoạt động dịch vụ,

•	 Chi phí bảo trì pin tăng và thải bỏ pin thường xuyên, đặc biệt là khi các cảm biến nằm rải rác 
ở nhiều vị trí và có thể hết pin tại các thời điểam khác nhau, và

•	 Mất thời gian cho việc lập kế hoạch, điều phối và lắp đặt bố trí dây nguồn cho phù hợp với 
số lượng cảm biến ngày càng tăng (đối với cảm biến sử dụng dây nguồn làm nguồn điện chính).

Do đó, các phương pháp cấp nguồn điện thông thường đã không còn thích hợp để để hỗ trợ 
cho hàng nghìn cảm biến nữa. Công nghệ này cung cấp một công nghệ truyền điện không dây để 
giải quyết cho các vấn đề nêu trên. hệ thống có thể được tích hợp vào các cảm biến và cung cấp 
nguồn điện thay thế cho các cảm biến, kéo dài tuổi thọ của cảm biến và không mất nhiều thời gian 
cho việc thay thế / bảo trì. Điều này có thể giúp cắt giảm các chi phí liên quan đến việc thay thế pin, 
thải bỏ pin và lắp đặt hệ thống cáp.

ĐặC ĐiểM CÔng nghệ & thÔng Số kỸ thuẬt

Một hệ thống truyền dữ liệu và nguồn hoàn chỉnh bao gồm:

•	 Máy thu nạp điện để thu thập tín hiệu tần số vô tuyến và chuyển đổi thành dòng điện một 
chiều (DC). Bộ phận này được sử dụng để cung cấp năng lượng cho cảm biến

•	 Bộ phát điện để phát ra tín hiệu điện để sạc từ xa

•	 Một cổng nhận dữ liệu từ các cảm biến và tải lên đám mây để truy cập và giám sát từ xa

01

02

03

 Công nghệ chào bán
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Các tính năng chính:

•	 Sạc điện không dây tầm xa để kéo dài thời gian hoạt động của cảm biến

•	 Thông tin cảm biến được chuyển một cách an toàn đến cổng và tải lên đám mây thông qua 
nhiều giao thức như Wi-Fi, ModBus, LTE-M / nB-IoT

•	 Công nghệ được cấp bằng sáng chế cho phép hệ thống truyền dữ liệu và nguồn không 
dây tầm xa, hiệu quả và mạnh mẽ

•	 hỗ trợ nhiều loại cảm biến, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, ánh sáng và khí;

Tóm lại, hệ thống này không chỉ tận dụng những lợi ích chính mà IoT mang lại mà còn cho 
phép mở rộng quy mô nhờ chủ động để không phụ thuộc vào nguồn điện.

Ứng dỤng tiỀM năng

Các ứng dụng đòi hỏi sử dụng cảm biến nhiều hơn có thể được hưởng lợi từ công nghệ, 
chẳng hạn như:

•	 Giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, khí…)

•	 Quản lý cơ sở vật chất (văn phòng, tòa nhà, bảo tàng,…),

•	 Công cụ đo thông minh (đồng hồ nước, đồng hồ khí),

•	 Quản lý tài sản (trong kho hoặc trong khi vận chuyển với điều kiện các mặt hàng được 
giám sát chặt chẽ).

xu hướng và Cơ hội thị trường

Một số thống kê được hiển thị dưới đây chỉ ra xu hướng sử dụng cảm biến ngày càng tăng, 
hỗ trợ việc áp dụng truyền điện không dây:

•	 Số lượng cảm biến IoT được dự báo sẽ tăng lên 125 tỷ thiết bị vào năm 2030 (DBS Asian 
Insight, 2018)

•	 Tính năng đo thông minh của các cảm biến giúp đo lường tự động việc sử dụng nước và 
khí đốt, khiến thị trường sẽ tăng với  giá 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 cho hơn 50 triệu sản phẩm ở 
Trung Quốc và Đông nam Á. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 41% (Frost & Sullivan, 
Frost & Sullivan, “Thị trường đồng hồ đo nước thông minh toàn cầu, dự báo đến năm 2026”)

Thị trường quản lý cơ sở nơi các cảm biến được sử dụng để giám sát và kiểm soát sẽ đạt tới 
thị trường 8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, với mức tăng trưởng doanh thu là 14,1% CAGR (Frost 
& Sullivan, “Phân tích các cảm biến toàn cầu trong thị trường giám sát cơ sở hạ tầng và tòa nhà 
thông minh” )

Lợi íCh

Các lợi ích chính cho khách hàng bao gồm:

•	 Tiết kiệm chi phí thay thế và bảo trì pin - việc sử dụng công nghệ truyền điện không dây 
có khả năng nhận biết tuổi thọ của cảm biến còn sử dụng được bao lâu và không tốn pin khi hoạt 
động

•	 Tránh gián đoạn dịch vụ - không cần thay pin phức tạp, quá trình thu thập dữ liệu không bị 
gián đoạn và không bị mất bất kỳ dữ liệu quan trọng nào 

Các giải pháp có thể mở rộng dễ dàng - chỉ cần đặt các thiết bị mới vào vùng sạc.

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org/
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Composite sợi tre tiên tiến
tỔng quan CÔng nghệ

Gỗ đã được coi là một loại vật liệu xây dựng chính vì các đặc tính linh hoạt của nó như độ dẻo 
dai và độ bền cao. Tuy nhiên, nó không chắc chắn bằng các vật liệu như bê tông hoặc thép và 
mất nhiều thời gian để phát triển. Một giải pháp thay thế bền vững cho gỗ là tre, một loại cây phát 
triển nhanh và sẵn có. Là một vật liệu composite tự nhiên, tre có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao 
nên phù hợp cho các ứng dụng kết cấu trong ngành xây dựng.

Công nghệ được cung cấp là một hỗn hợp trên chất nền là tre đã được cấp bằng sáng chế, 
kết hợp các sợi tre nhiều lớp với một chất kết dính tương thích sinh học có công thức đặc biệt. 
Sản phẩm sẽ là một loại vật liệu bền chắc, thân thiện với môi trường, khả thi về mặt kinh tế và độ 
bền. So với các sản phẩm gỗ cứng và gỗ chế tạo, vật liệu composite làm từ tre này cứng hơn gấp 
ba lần và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là trong các tòa nhà để 
thay thế dầm và cột và để sản xuất các sản phẩm nội thất thích hợp hiệu suất cao.

ĐặC ĐiểM CÔng nghệ & thÔng Số kỸ thuẬt

Công nghệ này bao gồm các sợi tre như là giai đoạn gia cố, được pha trộn với một hỗn hợp 
chất kết dính duy nhất thông qua một phương pháp xử lý đã được cấp bằng sáng chế để tạo ra 
một vật liệu composite tre hiệu suất cao. Với độ bền gấp ba lần gỗ cứng và các sản phẩm gỗ chế 
tạo khác, vật liệu hỗn hợp tre được chế tạo sử dụng quy trình thiết kế sinh học và có khối lượng 
sử dụng vật liệu thấp so với gỗ. Các đặc điểm khác của vật liệu bao gồm:

•	 Trọng lượng nhẹ

•	 Độ ổn định kích thước cao

•	 Chống chịu thời tiết tốt

•	 Khả năng chống ẩm tuyệt vời

•	 Không dễ bị mục và hỏng

Vật liệu này cũng cung cấp khả năng hấp thụ CO2 thông qua sự phát triển của tre đồng thời 
giúp đáp ứng nhu cầu toàn cầu về vật liệu xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường.

Ứng dỤng tiỀM năng

Công nghệ này được áp dụng cho các ngành công nghiệp yêu cầu vật liệu nhẹ và hiệu suất 
cao. Một số ngành bao gồm (nhưng không giới hạn):
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•	 Xây dựng và công trình - như các thành phần kết cấu hoặc phi kết cấu bao gồm dầm, cột, 
cửa ra vào, khung cửa sổ cũng như sàn;

•	 nội thất - dành cho các sản phẩm nội thất từ   trung bình đến cao cấp với yêu cầu cao về 
độ bền, chất lượng và hiệu suất.

xu hướng và Cơ hội thị trường

Thị trường vật liệu xây dựng xanh dự kiến   đạt 548,41 tỷ USD vào năm 2027 do lo ngại về sự 
nóng lên toàn cầu và xuống cấp về môi trường. Việc ban hành luật khuyến khích sử dụng vật liệu 
xây dựng có thể tái tạo và ít phát thải khí carbon đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường và dẫn đến 
sự phát triển ngày càng tăng của vật liệu xây dựng và xây dựng bền vững.

Lợi íCh

•	 Cung cấp cho khách hàng một giải pháp thay thế khả thi về mặt công nghiệp cho gỗ

•	 Độ bền cao - chịu uốn gấp ba lần so với gỗ cứng truyền thống

•	 Bền - chống tia UV, côn trùng, độ ẩm

•	 CO2 trung tính

•	 Giá cả phải chăng - tương đương với gỗ cứng và rẻ hơn gỗ veneer nhiều lớp

Nguồn: https://www.ipi-singapore.org/

Công ngHệ xử lý nướC Hiện đại 
Hàng đầu việt nam

1.tính năng, công dụng của công nghệ xử lý nước Met:
•	 Công nghệ xử lý nước MET ra đời từ những năm 2011, trải qua gần 10 năm phát triển, công 

nghệ xử lý nước MET đã tạo dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. 

•	 Công nghệ Xử lý nước MET do Công ty Tnhh Công nghệ xử lý nước MET sản xuất, cung 
ứng và lắp đặt. So với các công nghệ xử lý nước khác trên thị trường, Công nghệ xử lý nước MET 
mang nhiều tính năng ưu việt: 

•	 Công nghệ MET là công nghệ năng lượng cơ học với 100% công nghệ từ Việt nam, có khả 
năng xử lý nước sinh hoạt và các loại nước thải. 
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•	 Công nghệ MET không sử dụng lõi lọc, không điện năng, không hóa chất trong quá trình xử lý, 
mỗi máy có công suất tối đa 20m3/ngày đêm, không bị hạn chế khối lượng xử lý (có thể lên tới hàng 
trăm nghìn khối). Điều đặc biệt tuy lắp đặt nhiều máy nhưng vẫn sẽ tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không 
gian cho người dùng. Bởi lẽ hệ thống xử lý nước MET có chi phí đầu tư thấp và tốn ít diện tích lắp đặt. 
Máy có tuổi thọ hơn 10 năm.  Vì vậy, Công nghệ MET ngày càng được nhiều người tin dùng. 

•	 hệ thống xử lý nước bằng công nghệ MET có khả năng loại bỏ hoàn toàn các chất rắn lơ lửng 
và các chất không có lợi cho con người như asen, phèn, sắt, v.v và giữ lại các chất khoáng có lợi cho 
sức khỏe con người. Đặc biệt hệ thống xử lý nước bằng Công nghệ MET xử lý triệt để các chất khí như 
metan, hydro sunphua, amoni, v.v.

•	 Sau quá trình xử lý, kết quả thử nghiệm cho thấy, nước bảo đảm chất lượng nước sạch theo 
đúng quy chuẩn cho ăn, uống, sinh hoạt của  Bộ Y tế.

•	 Công nghệ MET là giải pháp xử lý nước sinh hoạt hiện đại đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng 
độc quyền sáng chế theo Quyết định số 53605/QĐ-ShTT ngày 01 tháng 7 năm 2019.

•	 năm 2019, Công ty Tnhh Công nghệ Xử lý nước TA cũng đã được Cục phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học  và công nghệ với 
sản phẩm là hệ thống xử lý nước dùng trong sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải.

2. nguyên lý hoạt động của Công nghệ Met 
•	 nước cần xử lý sẽ được đưa vào máy theo ống số 1, tại đây nước sẽ bị chặn lại bằng một van 

lập là, cho đến khi khối lượng nước đủ đạt áp suất theo tính toán khối lượng nước cần xử lý đã được 
tính toán trước đó thì do áp suất nến của nước sẽ mở van ra và nước bắt đầu vào trong máy.

•	 Khi nước vào máy, nước được chia cắt ở các điểm số 2, tại đây có các guồng quay để chia tách 
nước thành các hạt nhỏ, do lực đẩy của áp suất sinh ra đẩy các tia nước qua nhiều guồng khác nước 
bị chia tách đến dạng siêu nhỏ.

•	 Do trong máy hoàn toàn kín, oxy không thể vào được và do lực xuyên tâm nên các phân tử 
nước hoàn toàn dao động tự do, chúng va đập vào nhau và chia tách liên tục khiến cho cấu trúc liên 
kết của nước và các chất rắn, giữa nước và khí; giữa rắn và khí dần bị tách riêng ra và đi theo các con 
đường khác nhau. Khí thì bị đẩy lên theo đường số 4.

•	 Chất thải rắn kèm theo một phần nước chưa xử lý xong thì bị đưa lên theo đường số 3 lên bề 
mặt cát. Chất thải rắn sẽ bị giữ lại trên bề mặt cát. Số nước còn lại do trọng lực sẽ ngấm qua lớp cát đi 
xuống phía dưới, và số nước còn lại này sẽ bị lực hút, hút ngược trở lại máy theo đường số 7, và vào 
máy lại tuần hoàn theo lộ trình ban đầu. Đa phần số phân tử nước trong máy lúc đầu sẽ đi qua phần số 
6, tại đây các nguyên liệu vôi và muối để khử triệt để các thứ còn lại trong nước.

•	 Do nước dưới dạng phân tử và khi đi qua đây sẽ tương tác với dung dịch xử lý (được bọc trong 
thiết bị chứa), dung dịch này chỉ bị hao mòn một lượng vô cùng ít và không đáng kể. Đường số 2 sẽ hút 
oxy ở ngoài vào ống (do chênh lệch áp suất) tại đây các phân tử nước  gặp oxy thì tụ lại thành dòng 
nước và đi ra ngoài theo đường số 3.

•	 Bên cạnh nguyên lý cơ học, hệ thống xử lý nước bằng công nghệ MET còn sử dụng một hỗn 
hợp chuyên biệt được tính toán riêng theo từng loại nước thải nhằm xử lý các thành phần ô nhiễm đặc 
trưng của loại nước thải đó.

Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH công nghệ xử lý nước TA
Địa chỉ : 38 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại : 0385125268 
Email : congnghexulynuocmet@gmail.com 
Website : congnghexulynuocmet.com.vn 
Người đại diện : VŨ TIẾN ANH 

https://hatex.vn/gian-hang/cong-ty-tnhh-cong-nghe-xu-ly-nuoc-ta-14242.html
tel:0385125268
mailto:congnghexulynuocmet@gmail.com
http://congnghexulynuocmet.com.vn/
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primeerp - Quản lý bán Hàng
MÔ tả:

quản lý bán hàng – SM giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh 
thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức 
thời để đưa ra các quyết định kịp thời. Module kết nối dữ liệu với các phân hệ khác như: “Quan hệ 
khách hàng”, “Bán lẻ”,  “Quản lý hàng tồn kho”, “Kế toán tổng hợp”. Đồng thời hỗ trợ tác nghiệp: 
Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

ưu ĐiểM Cn/tb
	 Quản lý mục tiêu kinh doanh các kênh bán hàng, so sánh các kênh bán hàng.
	 hỗ trợ chữ ký điện tử cho phép khách hàng review và ký, xác nhận báo giá online.
	 Quản lý báo giá, cho phép tạo báo giá theo từng kênh dựa trên bảng giá chung hoặc theo 

hợp đồng nguyên tắc với khách hàng.
	 Cho phép báo giá các sản phẩm đính kèm, phụ kiện đi kèm.
	 Tạo báo giá online, cấu hình các mẫu báo giá theo từng loại sản phẩm.
	 Quản lý đơn hàng: Chuyển báo giá thành đơn hàng nhanh chóng nhằm tiết kiệm thời gian 

tạo đơn hàng.
	 hỗ trợ cấu hình giảm giá theo sản phẩm, theo danh mục sản phẩm dựa trên giá bán gốc, 

giá mua theo các cách như % giá cố định hoặc cộng trừ, % dựa trên giá cố định.
	 hỗ trợ bán hàng bằng ngoại tệ.
	 Quản lý tạo ra hóa đơn và phiếu xuất kho dựa trên đơn hàng, hỗ trợ việc tạo hóa đơn hoặc 

phiếu xuất kho từng phần.
	 Báo cáo phân tích bán hàng.
	 Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn vị tính, bảng giá bán áp dụng cho các cửa 

hàng.
	 Quản lý nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như sản phẩm lưu kho, sản phẩm dịch vụ.
	 Quản lý sản phẩm, các biến thể sản phẩm (như cùng sản phẩm nhưng khác kích thước 

và màu sắc).
	 Thiết lập các hạch toán kế toán tự động dựa trên hoạt động bán hàng, xuất kho dựa trên 

sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm.
	 Kiểm soát hạn mức tính dụng công nợ của khách hàng.
	 hỗ trợ dashboard

http://techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/primeerp-quan-ly-ban-hang-21737.html#tabUudiem
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	 Kiểm soát KPI
	 Phân tích đơn hàng và hóa đơn liên quan
	 hỗ trợ phân quyền theo nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh
Đơn vị chào bán:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM)
 Địa chỉ: Tầng 6, Hà Phan Building, 05 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận -  
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84936884499
Email: anhpt@elcom.com.vn
Website: agroprime.vn
Người đại diện: Tuấn Anh

pHần mềm Quản lý tínH tiền Quán Cafe
Mô tả:
Dùng cho Quán Cafe – Bar – Bida – Quán ăn vặt – Karaoke
	 Full tính năng: Quản lý doanh thu, Quản lý kho nguyên liệu, Quản lý sổ quỹ tiền mặt | Thu-

Chi.
	 Cần có internet mới sử dụng được. Đi ra khỏi quán vẫn theo dõi được.
	 Bảo hành Full Time (Trong thời gian đăng ký sử dụng).
	 Dùng thử 15 ngày miễn phí (Không giới hạn chức năng).
1. quản lý doanh thu:
	 Doanh thu thống kê theo thời gian (Từ ngày -> Đến ngày): 

Xem doanh thu theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm.
	 Doanh thu có thể xem theo dạng số liệu hoặc xem theo biểu 

đồ.
	 Xem chi tiết doanh thu từng ngày: Thể hiện chi tiết (Tiền hàng, 

tiền chiết khấu, tiền phụ thu), doanh thu tiền mặt, ghi nợ và chuyển 
khoản.

2. quản lý doanh số:
	 Thống kê doanh số theo từng mặt hàng bán ra: Tên hàng, 

số lượng bán, đơn giá, thành tiền. hàng hoá được thống kê phân loại 
theo từng nhóm hàng.
	 Thống kê doanh số theo nhân viên thu ngân: Biết được mỗi nhân viên thu ngân thu bao 

nhiêu tiền hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
	 Thống kê doanh số theo từng bàn: Chức năng này giúp bạn nắm được bàn nào bán đắc, 

khách hay ngồi. Bàn nào không có khách ngồi để từ đó ta có chiến lượt cải tiến bố trí, chỉnh sửa 
lại quán.
	 Thống kê doanh số theo từng khách hàng: Giúp ta phân loại khách VIP, khách thường để 

ra chiến lược tặng quà khuyến mãi, giảm giá…
3. theo dõi kho nguyên liệu:
	 Mỗi món ăn (mặt hàng): Cài đặt lên đến 5 nguyên liệu.
	 Theo dõi thẻ kho: Biết được lượng nguyên liệu tồn kho thực tế trong kho. Thống kê nguyên 

tel:84936884499
mailto:anhpt@elcom.com.vn
http://agroprime.vn/
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liệu vượt định mức.
	 Báo cáo Xuất – nhập – tồn kho theo thời gian (Từ ngày -> Đến ngày): Biết được số lượng 

nhập – xuất – tồn kho theo từng nguyên liệu.
	 Xem chi tiết nhập – xuất – tồn: Từng nguyên liệu. Giúp ta biết được nguyên liệu đó được 

xuất bán cho bàn nào, thời gian nào, nhân viên nào xuất bán.
4. Chức năng chuyển đổi, hoán chuyển bàn linh hoạt:
	 Chức năng gộp bàn: Gộp 2 bàn đang có khách lại thành 1 bàn.
	 Chức năng đổi bàn: Chuyển bàn đang có khách từ vị trí A sang vị trí B.
	 Chức năng tách bàn: Tách 1 hoặc nhiều món từ bàn A sang bàn B.
5. tính tiền giờ tự động dành cho bida:
	 Tiền giờ tính tự động theo đơn vị phút. Ta có thể cài đặt số phút miễn tính & số phút làm 

tròn.
  6. Phân quyền tài khoản đa dạng, bảo mật cao:
	 Phân quyền chi tiết từng tài khoản người sử dụng với những chức năng tương ứng: Được 

thêm hàng, sửa hàng, xoá hàng, vào xem thống kê, vào hệ thống, được in bill, được thanh toán, 
phân quyền theo khu vực,…

 7. Chiết khấu hoá đơn:
	 Chiết khấu cứng theo tỷ lệ %/ tổng hoá đơn.
	 Chiết khấu mềm theo số tiền nhất định/tổng hoá đơn.
	 Chiết khấu trên từng món hàng, nhóm hàng linh hoạt.
	 Cài đặt chiết khấu theo khoảng thời gian nhất định.
8. Phụ thu hoá đơn:
	 Phụ thu cứng theo tỷ lệ %/ tổng hoá đơn.
	 Phụ thu mềm theo số tiền nhất định/tổng hoá đơn.
9 bill tính tiền:
	 Đáp ứng 3 loại khổ giấy in: A5 (với máy in Laser), A58 & A80 (Với máy in nhiệt, in Bill).
	 Trên bill thể hiện chi tiết: Thời gian khách vào – ra, số phiếu, số bàn, thu ngân, số khách, 

tiền chiết khấu, tiền phụ thu, tiền khách đưa, tiền thừa thối lại, số lần in… Tùy chỉnh theo ý người 
dùng.

10. Chức năng bán hàng (thêm món):
Phần mềm quản lý tính tiền TInhTIEn.nET cho phép
	 Có 3 cách nhập cho ta lựa chọn: nhập theo mã hàng, nhập theo tên hàng, nhập theo dạng 

select (chọn & lưu).
	 Khả năng tùy biến cao: Có thể nhập tự do món ăn ngoài thực đơn, ghi chú theo từng món.
	 Chức năng tăng/giảm giá tự động theo từng nhóm hàng trong các ngày lễ, tết.
11. Chức năng đặt bàn trước:
	 Cài đặt thông tin khách đặt bàn trước theo bàn, ngày, giờ cụ thể. nhận tiền cọc khách đặt 

trước.
12. thiết bị sử dụng phần mềm:
	 Laptop, PC, Tablet, Smartphone + Máy in bill (Tùy theo nhu cầu của khách).
	 Ứng dụng nền: Trình duyệt web Google Chrome hoặc Cốccốc.
	 Được cài đặt và sử dụng trên Server tinhtien.net cung cấp.
13. Cơ chế backup số liệu:
	 hàng ngày.
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	 hàng tuần
	 hàng tháng.
ngoài ra, có thể backup thêm 1 bản sao lưu được gửi trên tinhtien.net Cloud. (Chức năng 

này hoàn toàn không bắt buộc quý khách tự quyết định cho phép hoặc không cho phép).
14. Chế độ bảo hành:
	 Bảo hành Full thời gian sử dụng.
Lưu ý: Trong thời gian bảo hành quý khách, phần mềm gặp sự cố ngoài ý muốn không hoạt động 

được chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn hoàn toàn miễn phí.
ThÔnG SỐ KỸ ThUẬT
Chức năng chính bảng điều khiển
	 Quản lý bàn đang bán
	 Quản lý các món Order
	 Quản lý kho nguyên liệu
	 Quản lý thu chi
	 Báo cáo - Thống kê
	 Khai báo danh mục
	 hệ thống phần mềm
ưu ĐiểM Cn/tb
	 Đa nền tảng - Đa thiết bị
Phần mềm quản lý bán hàng TInhTIEn.nET có thể hoạt động trên các hệ điều hành như: Microsoft 

Windows, Linux, Mac OS X, Android, IOS, Windows Phone,… Thiết bị sử dụng: PC (Máy tính để bàn), 
Laptop (Máy tính xách tay), SmartPhone (Điện thoại thông minh), Tablet (Máy tính bảng).
	 quản lý kho nguyên liệu
Cài đặt lên đến 5 nguyên liệu/1 món. Thẻ kho và báo cáo Xuất – nhập – Tồn kho linh hoạt, chi 

tiết theo từng ngày, từng nguyên liệu.
	 tính tiền giờ bida tự động
Tiền giờ tính tự động chi tiết theo đơn vị phút. Tính theo đơn giá cố định (Tất cả các phòng cùng 

1 giá). hoặc tính theo giá từng loại bàn (Mỗi loại bàn có giá khác nhau).
	 quản lý sổ quỹ thu - Chi
Theo dõi sổ quỹ tiền mặt: Giám sát tình hình Thu – Chi – Tồn quỹ của quán qua biểu đồ trực 

quan sinh động.
	 Chức năng chuyển đổi, hoán chuyển bàn linh hoạt
Chức năng gộp bàn: Gộp 2 bàn đang có khách lại thành 1 bàn. Chức năng đổi bàn: Chuyển bàn 

đang có khách từ vị trí A sang vị trí B. Chức năng tách bàn: Tách 1 hoặc nhiều món từ bàn A sang 
bàn B.
	 theo dõi order qua tablet, bill Printer
Theo dõi món order từ nhân viên theo thứ tự thời gian sắp xếp tăng/giảm dần. Giúp quầy chế 

biến pha chế một cách thứ tự món gọi trước làm trước, hạn chế sai sót nhầm lẫn.
Đơn vị chào bán:
Công ty phần mềm Tinhtien.net
Địa chỉ: Mỹ Thuận, Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0917696979
Email: info@tinhtien.net
Website: tinhtien.net

http://techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/phan-mem-quan-ly-tinh-tien-quan-cafe-21723.html#tabThongso
http://techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/phan-mem-quan-ly-tinh-tien-quan-cafe-21723.html#tabUudiem
http://techport.vn/8-dich-vu-cung-ung/cong-ty-phan-mem-tinhtien-net-7982.html
tel:0917696979
mailto:info@tinhtien.net
http://tinhtien.net/
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giải pHáp tríCH ly tinH dầu  
bằng pHương pHáp lôi Cuốn Hơi nướC Hồi lưu  

kết Hợp Công ngHệ siêu âm

Mô tả:

Tùy theo tính chất của nguyên liệu đầu vào -> điều chỉnh

1. Tiền xử lý nguyên liệu (xay nhỏ để dễ đảo trộn + kết hợp công nghệ siêu âm + nhiệt độ từ 40 
– 60 độ C, thời gian tác động từ 30 – 40 phút)

2. Tần số của siêu âm (tần số cao cường độ thấp và tầng số thấp cường độ cao – phá vở cấu 
trúc vật liệu ban đầu - ứng dụng trong chiết xuất)

3. Thời gian tác động (tùy theo nguyên liệu – khoảng 2 đến 3 giờ)

4. nhiệt độ của liệu (tùy theo tính chất của liệu)

5. nhiệt độ hơi ( từ 120 đến 140 độ C)

 Ghi chú:

⇒ 1,2,3,4 quá trình siêu âm phá vở cấu trúc của nguyên liệu

⇒ 5 quá trình chưng cất lôi cuốn hơi nước

	 ưu ĐiểM Cn/tb
	 Tiết kiệm thời gian (từ 4h giảm còn 2h-3h)

	 Tiết kiệm năng lượng

	 Tăng hiệu suất trích ly ( tăng 7‰ lên 10 ‰ )

	 Bảo vệ môi trường

Đơn vị chào bán:
Công ty TNHH Giảỉ pháp Công nghệ Sau thu hoạch

Địa chỉ: 253B Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0934 547 478

Email: info@potsolutions.vn

Website: potsolutions.vn

thị trường CÔng nghệ

http://techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/giai-phap-trich-ly-tinh-dau-bang-phuong-phap-loi-cuon-hoi-nuoc-hoi-luu-ket-hop-cong-nghe-sieu-am-21591.html#tabUudiem
tel:0934 547 478
mailto:info@potsolutions.vn
http://potsolutions.vn/
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tìm mua côNg Nghệ & thiết bị sảN xuất  
bột chuối Và bột bí đỏ 

Mô tả:

hiện nay Công ty Sao Á Châu đang có nhu cầu tìm mua: 

Công nghệ và thiết bị sản xuất bột chuối, bột bí đỏ, đề nghị quý đơn vị tư vấn và báo giá cho 
chúng tôi dây chuyền như trên theo địa chỉ dưới đây: 

Đơn vị tìm mua: 

Công ty Sao á Châu

Người liên hệ: Đinh Hoàng

Địa chỉ: Số 26, Đường 2, P. 4, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Điện thoại: 39412834, Tel: 0972167038 

Fax: 39412815 

Email: saoachau@gmail.com

 máy cắt đột cơ khí thủy lực hydracrop 80/150 

Mô tả yêu cầu: gồm các thông số sau:

	 MODEL: hYDRACROP 80/150 (S/SD)

	 hÃnG: GEKA – TÂY BAn nhA

	 Máy cắt đột cơ khí thủy lực 88 tấn Geka cóưu điểm khung sườn chắc chắn, tốc độ cao, 
công suất cao tùy vào ứng dụng nhu cầu của khách hàng

thị trường CÔng nghệ

01

02

03  Công nghệ  tìm mua
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	 ngoài ra máy đột cắt cơ khí hydracrop Geka còn cho phép kết hợp nhiều loại khuôn khác 
nhau để gia công cắt trên thép U, thép I, thép L, thép V,….

	 Ứng dụng cắt đột gia công kim loại trong các ngành công nghiệp, xây dựng: làm khung 
sườn thang máy, khung sườn nhà xưởng, cột điện cao thế, đóng tàu thuyền,...

người tìm mua: 

- Ông: Phạm Minh Trí

- Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống nhất, Biên hòa, Đồng nai 

- Tel: (0251) 3819565 

tìm kiếm giải pháp đột phá để chẩN đoáN làN da 
Và NguồN cuNg cấp các sảN phẩm chăm sóc da 

hiệu quả cao có NguồN gốc tự NhiêN
Mô tả:

Đặc điểm kỹ thuật

Công ty đang tìm kiếm các giải pháp độc 
đáo để chẩn đoán làn da với yêu cầu cụ thể 
như sau:

•	 Theo dõi được mức độ tiếp xúc bởi các 
yếu tố gây ảnh hưởng xấu cho da như ánh 
nắng mặt trời / tia cực tím, ô nhiễm, khí hậu, 
chất gây dị ứng, stress, thay đổi nội tiết tố và 
thiếu ngủ.  

•	 Chẩn đoán nhu cầu hồi phục của da 
do các tác nhân xấu gây ra ảnh hưởng đến 
khả năng phục hồi của làn da và sức khỏe.

•	 Các hoạt chất tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên nhằm mục đích bảo vệ hoặc phục hồi lại 
làn da do các tác nhân gây ra; đặc biệt quan tâm tới các hoạt chất như peptide, retinoids hoặc hoạt 
chất giống như retinoid và thay thế / sửa chữa lipid. 

•	 Các chất bổ sung hoặc nutraceuticals có thể được sử dụng kết hợp với các sản phẩm bôi 
ngoài da để nâng cao hiệu quả.

Ưu tiên cao nhất là các công nghệ đã được kiểm chứng in-vivo (bên trong các tế bào sống hoặc 
các sinh vật) so với các tiêu chuẩn công nghiệp với các quy định rõ ràng để có thể tiếp cận thị trường 
ở cả Châu Âu và hoa Kỳ. 

Đơn vị tìm mua:

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

thị trường CÔng nghệ

mailto:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

29 

thị trường CÔng nghệ

tìm kiếm côNg Nghệ chốNg Vi rút 
cho bao bì thực phẩm

mÔ tả:
Công nghệ chống virus cho bao bì sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc nâng cao niềm tin 

của người tiêu dùng khi mua và xử lý các gói hàng tiêu dùng. 

Công nghệ sản xuất bao bì chống vi rút sẽ cho phép người tiêu dùng tự tin lựa chọn những 
sản phẩm ít có nguy cơ bị ô nhiễm hơn nữa và không cần phải vứt bỏ chúng khi mua thực phẩm 
mang về.

Để cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu kỹ thuật và mong muốn tiêu dùng ngày càng cao, 
một công ty đang tìm kiếm các công nghệ sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, có khả 
năng giảm hoặc loại bỏ vi rút và các mầm bệnh bên ngoài khác trên bề mặt bao bì.

ĐặC ĐiểM CÔng nghệ
Công nghệ phải có thể đáp ứng các tiêu chí chính sau:

•	 Cho phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

•	 An toàn cho người và động vật

•	 Tiêu diệt vi rút hoặc các mầm bệnh khác khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn 
(hoặc phương pháp tác động khác)

•	 Không tác động tiêu cực đến khả năng tái chế hoặc các yếu tố bền vững khác

•	 Giá cả phải chăng 

•	 Không yêu cầu phát triển các vật liệu hoặc quy trình đóng gói mới

MÔ hình hợP táC 
•	 Liên doanh

•	 Mua lại IP

•	 Cấp phép

Đơn vị tìm mua:
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:techscout@ipi-singapore.org
mailto:hr@ipi-singapore.org


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

30 

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


