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 TỨC & SỰ KIỆ̣N 

KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƢ  
CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

 

 
        

ộ Khoa học và Công nghệ vừa ban 

hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN về 

hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển khoa học 

và công nghệ của doanh nghiệp để tháo gỡ 

những điểm nghẽn trong sử dụng quỹ này 

theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-

BKHCN-BTC. 

      Thời gian qua, các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đã được 

ban hành để tác động đến quyết định đầu tư 

khoa học và công nghệ ở doanh nghiệp. Ví 

dụ như Chương trình phát triển sản phẩm 

khoa học và công nghệ quốc gia, Chương 

trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương 

trình quốc gia phát triển công nghệ cao, 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng 

điểm cấp quốc gia, Chương trình phát triển 

thị trường khoa học và công nghệ quốc gia... 

Qua thực hiện cho thấy, đối tượng thụ 

hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đổi mới 

công nghệ và đổi mới sáng tạo rơi vào doanh 

nghiệp lớn, có tiềm lực, trong khi mục tiêu 

chính sách là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thì nghịch lý là doanh nghiệp càng lớn 

càng nhận được nhiều hỗ trợ. Nguyên nhân 

do doanh nghiệp khó tiếp cận, không biết các 

đầu mối kết nối hỗ trợ, quy trình xét duyệt 

phức tạp và nhất là hạn chế trong nhận thức 

của các cơ quan quản lý về chấp nhận rủi ro 

trong đầu tư cho ứng dụng đổi mới công 

nghệ; do lo ngại doanh nghiệp trục lợi chính 

sách, cơ quan xét duyệt hồ sơ có xu hướng 

chọn các doanh nghiệp có lịch sử chứng 

minh được năng lực, đã có thành công trong 

đổi mới sáng tạo... Như vậy, với quy định 

mới, doanh nghiệp được chủ động quyết 

định nội dung, kinh phí cho các nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ của doanh nghiệp, từ 

đó sẽ xã hội hóa được các nguồn lực đầu tư 

cho khoa học và công nghệ. Các nội dung 

chi của quỹ cũng thực tế hơn, phản ánh đúng 

các hoạt động cần thiết để đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp. Ví dụ cho phép chi mua 

máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ phục 

vụ trực tiếp hoạt động sản xuất; chi trả 

lương, thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ 

chức khoa học và công nghệ trong nước và 

nước ngoài…  

Nguồn: https://nhandan.vn/
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CHUYỂN ĐỔI SỐ: PHẢI LÀM THỰC CHẤT, 
KHÔNG “ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI” 

 

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 253/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba 

của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Thủ tướng Chính phủ  

Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp này. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     Thông báo kết luận nêu rõ, chuyển đổi số 

phải là công cụ quan trọng trong xây dựng 

nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, 

tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực 

chất, hiệu quả. Đổi mới công nghệ, đa dạng 

hóa thị trường, các chuỗi cung ứng, sản 

phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để 

góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội. 

      Chuyển đổi số phải để người dân, doanh 

nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã 

hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả 

hơn. Tạo thói quen cho người dân, doanh 

nghiệp sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông 

qua tuyên truyền, hướng dẫn. Mọi chính 

sách hướng đến người dân và phải có công 

dân số. 

      Nói phải đi đôi với làm, "không đánh 

trống bỏ dùi", đặc biệt tránh mọi biểu hiện 

hình thức. Không để hiện tượng dịch vụ 

công trực tuyến thì nhiều nhưng người dân 

sử dụng ít; các nền tảng thì nhiều, cơ sở dữ 

liệu thì lớn nhưng tính đồng bộ, liên thông 

thấp. Các bộ, ngành, địa phương phải có cơ 

chế chia sẻ, dùng chung để khai thác hiệu 

quả dữ liệu và phải có nguồn lực để đầu tư 

tiếp. 

     Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến 

hết năm 2022 và thời gian tới, Bộ trưởng các 

Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

(UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tích cực, chủ động hơn nữa, quyết liệt 

chỉ đạo, tổ chức triển khai, tạo ra phong trào, 

xu thế, bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm 

vụ chuyển đổi số của bộ, cơ quan, địa 

phương mình. 

     Tập trung kết nối với các nền tảng dùng 

chung; khẩn trương xây dựng, nâng cấp các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đẩy mạnh 

kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

hình thành Hệ thống thông tin phục vụ công 

tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ dựa 

trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm 

đồng bộ, nhất quán, chính xác. 

Nguồn: https://congthuong.vn/

https://congthuong.vn/he-sinh-thai-giai-phap-chuyen-doi-so-lay-du-lieu-lam-trong-tam-217636.html
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Phát động giải thƣởng Đại sứ 
Đổi mới sáng tạo Việt Nam 

 

 
 

Giải thưởng Đại sứ Đổi mới sáng tạo 

Việt Nam (Vietnam in2spire award) là một 

chương trình tìm kiếm, hỗ trợ và vinh 

danh các gương mặt đại diện (đại sứ hình 

ảnh thương hiệu) của các doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn 

quốc, doanh nghiệp có nhiều nỗ lực ứng 

dụng khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của xã 

hội. 

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST 

VIETNAM 2022), giải thưởng In2spire 

award lần đầu tiên được tổ chức bởi Cục 

Phát triển thị trường và doanh nghiệp 

KHCN (Bộ KH&CN), phối hợp với Trung 

tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, 

Làng Công nghệ giải trí-truyền thông 

TECHFEST 2022 và các địa phương. 

Giải thưởng không chỉ nhằm quảng bá 

các thương hiệu, giới thiệu các mô hình 

khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng trong 

nước và quốc tế, mà quan trọng hơn là 

tìm kiếm, đào tạo, nhân rộng các mô hình 

truyền thông, quảng bá thương hiệu hiệu 

quả nhất. 

In2spire award được định hướng thực 

hiện theo hình thức video/clip với nội 

dung thuyết trình, kể chuyện về các sản 

phẩm, dịch vụ sáng tạo của đơn vị, tổ 

chức. Qua đó, các sản phẩm, dịch vụ liên 

quan sẽ được truyền thông rộng rãi với 

chi phí thấp và hiệu quả cao qua hiệu ứng 

lan tỏa của kênh truyền thông mạng xã 

hội (Facebook, Tiktok, Youtube). Ngày 

29/8/2022, TECHFEST Lai Châu đã vinh 

danh Top 10 đại sứ In2spire award. Top 

10 tiếp tục tham gia khóa đào tạo và đồng 

hành cùng giải thưởng quốc gia và dự 

kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 

11 năm nay. 

        Nguồn: chinhphu.vn 

 
Ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất, tạo các ra 
sản phẩm chất lƣợng 

 

 

 

     Ngày 19/8/2022, tại Thanh Hóa, Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

(KH&KT) Việt Nam phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và 
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Công nghệ và Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo Sáng tạo 

Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội Việt Nam. 

     Hội thảo nhằm tổng kết công tác tổ 

chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học 

công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật toàn quốc; đánh giá việc trao giải 

thưởng và quy mô ứng dụng của các 

công trình, giải pháp đoạt giải vào sản 

xuất và đời sống.    

      Được biết, Giải thưởng sáng tạo khoa 

học công nghệ Việt Nam tập trung vào 

các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng 

điểm của nhà nước như: sinh học phục vụ 

sản xuất và đời sống; công nghệ thông 

tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự động 

hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ nhằm 

ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường và sử dụng hợp lý tài nguyên… 

Các công trình khoa học tham dự Giải 

thưởng là những kết quả đã được đánh 

giá nghiệm thu của các đề tài, dự án 

thuộc các chương trình khoa học công 

nghệ cấp nhà nước và cấp bộ, ngành, địa 

phương, các đề tài, dự án giải quyết các 

vấn đề khoa học công nghệ trong sản 

xuất của các doanh nghiệp nhằm tạo ra 

sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, bảo 

vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao 

động, tăng tỷ lệ xuất khẩu và giảm chi phí 

nhập khẩu... Trong 27 năm qua đã có 

2.914 công trình tham dự giải và 983 

công trình đoạt giải thưởng, nhiều công 

trình đoạt giải tiếp tục được ứng dụng 

rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải 

quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội, giải quyết công 

ăn việc làm cho người lao động, góp phần 

bảo vệ môi trường. Bế mạc hội thảo, Ban 

Tổ chức đã trao Cờ thi đua cho các đơn 

vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tuyên truyền Giải thưởng, Hội 

thi; Cờ thi đua cho các đơn vị có thành 

tích xuất sắc trong việc ứng dụng công 

trình đoạt Giải thưởng, Hội thi vào sản 

xuất và đời sống; trao Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Sáng tạo Khoa học Công 

nghệ Việt Nam” cho đại diện Liên hiệp Hội 

KHKT Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ 

thuật Việt Nam. 

Nguồn: https://dangcongsan.vn/ 

 

Đề xuất mở rộng lĩnh vực xét 
giải thƣởng Tạ Quang Bửu 
 

 

 

  Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 

thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN), được tổ chức định kỳ ba năm 

một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các 

nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ 

bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy KHCN 

Việt Nam hội nhập và phát triển.  

      Bộ KH&CN đang dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

https://dangcongsan.vn/
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tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 

12/01/2015 về việc ban hành Quy chế 

giải thưởng Tạ Quang Bửu. Theo dự 

thảo, Giải thưởng được xem xét trong 

phạm vi nghiên cứu cơ bản ở 2 nhóm lĩnh 

vực:  

a) Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và 

công nghệ, Khoa học y, dược và Khoa học 

nông nghiệp. 

b) Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn. 

Như vậy, so với Thông tư 01/2015/TT-

BKHCN dự thảo đề xuất mở rộng lĩnh 

vực xét giải thưởng, bổ sung lĩnh vực 

Khoa học Xã hội, Khoa học Nhân văn. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa 

cơ cấu giải thưởng. Cụ thể, tối đa 3 Giải 

thưởng chính (trước đây từ 1 - 3) đối với 

mỗi nhóm lĩnh vực; tối đa 2 Giải thưởng 

(trước là 1) dành cho nhà khoa học trẻ 

(dưới 35) tuổi đối với mỗi nhóm lĩnh vực 

nêu trên. Theo Bộ KH&CN, việc thay đổi 

cơ cấu giải thưởng theo hướng tăng giải 

thưởng dành cho nhà khoa học trẻ nhằm 

khuyến khích các nhà khoa học trẻ say 

mê nghiên cứu cơ bản. Ngoài ra, để Giải 

thưởng có tính lan tỏa rộng, hướng đến 

mục tiêu khích lệ nhà khoa học, thúc đẩy 

khoa học Việt Nam phát triển và hội nhập, 

dự thảo đề xuất không trao Giải thưởng 

chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho 1 

nhà khoa học hơn 1 lần. Bộ KHCN đang 

lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo 

này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Nguồn: Bộ KH&CN 

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TẠI TECHFEST  

VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 2022 
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      Ngày 19/8/2022 tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc 

Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chương trình quy tụ 100 đơn vị tham gia với 

hơn 100 gian hàng và thu hút nhiều khách tham quan đến từ viện nghiên cứu, trường đại 

học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

      Tại Techfest, các đơn vị tham gia đã giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ phục 

vụ sản xuất và đời sống, trong đó có một số công nghệ thiết bị nổi bật như: 

- Robot sử dụng công nghệ AI của Khu Công nghệ phần mềm (thuộc Đại học Quốc gia TP 

HCM) thu hút đông đảo nhiều nhà khoa học trẻ ghé tham quan và tìm hiểu. Robot AI Cruzr 

được trưng bày tại gian hàng có giá khoảng 85.000 USD với những ứng dụng như: robot 

có thể chỉ đường, đo thân nhiệt, giải đáp thắc mắc khách hàng bằng tiếng Anh. 

- Giải pháp máy bơm nước cho thủy lợi, thủy sản của một doanh nghiệp trưng bày tại sự 

kiện có giúp nông dân dễ dàng thay đổi tập quán canh tác trong thời điểm biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, xâm nhập mặn. 

- Máy thu gom chai nhựa tự động đổi quà của nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật giao thông, Đại 

học Nha Trang. Theo Nhật Uyên, thành viên trong nhóm, phần quà đổi được là sách học, 

giáo trình cũ tặng cho sinh viên khóa sau. Việc này giúp hạn chế việc khai thác gỗ phục vụ 

ngành công nghiệp sản xuất giấy cho in ấn, góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Máy 

được chế tạo với mong muốn khuyến khích sinh viên quan tâm tới việc phân loại rác và tạo 

thói quen phân loại rác. Thành viên của nhóm cho biết thêm: kinh phí chế tạo máy là 15 

triệu đồng, nếu nâng cấp về khả năng phân loại, xử lý, kinh phí sẽ là 30-35 triệu đồng. 

- Một doanh nghiệp chuyên về trí tuệ nhân tạo giới thiệu nền tảng check-in trực tuyến phục 

vụ hội nghị 4.0. Thiết bị giúp theo dõi, thống kê khách mời tham gia, có lễ tân ảo đọc tên 

mời đại biểu tham dự hội nghị. 

      Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ, 

UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo một số đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong 

hai ngày (19-20/8/2022) và đã thành công tốt đẹp.       

Nguồn: https://vnexpress.net/ 
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TRIỂN LÃM METALEX VIETNAM  

VÀ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 2022 
 

 
 

Thời gian: Từ ngày 6 - 8/10/2022 

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh 

Quy mô dự kiến: 250 gian hàng 

Ngành hàng trƣng bày: Máy công cụ kim loại; Máy tạo hình kim loại tấm; Thiết bị đo 

lường và kiểm tra độ chính xác; Phụ kiện máy công cụ; Công cụ và dụng cụ; Vật liệu mài 

mòn; Chế tạo khuôn mẫu; Kỹ thuật thủy khí; Truyền tải năng lượng; Tự động hóa; Dây; 

Ống; Đai; Hệ thống điều khiển và máy tính; Công nghệ hàn …  

Nguồn: https://www.metalexvietnam.com/ 

 
 

TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM 2022 

 

 
 

Thời gian: Từ ngày 26-30/10/2022  

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh 

Quy mô dự kiến: 200 gian hàng 

Ngành hàng trƣng bày: Ô tô,xe điện,xe máy, xe phân khối lớn, du thuyền,... cùng các sản 

phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ 

Nguồn: http://www.vietnammotorshow.vn 

http://www.vietnammotorshow.vn/?fbclid=IwAR1dKGEJ8-v_OZCIkP0tBIGl-jNkSKzdEwAgrb9622Emc5jXEyqEiRcr3xE
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THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ SÁP ONG 
TRONG TRÁI DỪA 

 

       Dừa sáp là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ sáp trong 

trái dừa lâu nay chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm nhà vườn.Người đánh giá càng có kinh 

nghiệm thì độ chính xác càng cao và ngược lại. Tuy nhiên, phương pháp này có độ chính xác 

không ổn định và khó tiến hành đánh giá hàng loạt tại nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. 

Vì vậy, nhu cầu thực tế hiện nay là cần có một thiết bị có thể xác định chính xác tỷ lệ sáp của 

dừa nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm dừa bán ra, đảm bảo uy tín của người bán và tạo 

sự yên tâm tin tưởng của người mua. Từ tình hình thực tế đã nêu trên, nhóm nghiên cứu 

Trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện đề tài “Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong 

trái dừa” sử dụng phương pháp thu thập tín hiệu sóng âm và xây dựng hệ thống xác định tỷ lệ 

sáp bên trong trái dừa.  

 

Hội đồng nghiệm thu thiết bị đo dừa sáp 

       Sau gần 3 năm nghiên cứu, nhóm đề tài đã thiết kế chế tạo được thiết bị xác định tỷ lệ 

sáp trong trái dừa sử dụng các kỹ thuật phân loại Deep Learning giúp nhà vườn xác định tỷ lệ 

sáp trong trái dừa có hay không xác suất đúng lên tới 95%, xác định tỷ lệ sáp đặc, sáp lỏng 

xác suất 80%. Quy trình hoạt động của máy như sau: 

      Khi dừa được đưa vào bộ phận kẹp dừa, dừa được giữ cố định. Khi đó hệ thống sẽ điều 

khiển động cơ nâng thanh gõ → thông qua bộ phận nâng → đến vị trí cảm biến → xác định 

đúng vị trí trái dừa được gá đặt trên bộ phận kẹp dừa thì động cơ nâng thanh gõ sẽ dừng lại. 

Tiếp tục hệ thống sẽ phát tín hiệu cho động cơ quay → quay thanh gõ → thành một lực tác 

dụng trực tiếp lên gáo dừa để phát ra sóng âm. Khi sóng âm được phát ra sẽ được micro → 

thu về hệ thống điều khiển. Sau đó hệ thống điều khiển sẽ phát tín hiệu cho động cơ truyền 

chuyển động lắc → truyền chuyển động quay thành chuyển động lắc quanh cảm biến → để 

xác định vị trí lắc. Hệ thống điều khiển có thể điều khiển động cơ quay với chế độ nhanh hoặc 

chậm. khi đó dừa sẽ chuyển động lắc cùng với bộ phận gá đặt dừa quay vị trí cố định, tốc độ 

lắc được duy trì nhờ lò xo. Sóng âm được thu kết hợp của phương pháp gõ và lắc tạo thành 

một tập tin sóng âm kết hợp. Sau các quá trình xử lý, trích lọc, sóng âm kết hợp này sẽ được 

hệ thống điều khiển so sánh với dữ liệu đã huấn luyện, sau đó đưa ra kết quả xác định tỷ lệ độ 

sáp của trái dừa là sáp đặc hay sáp lỏng hoặc không sáp với một tỷ lệ cụ thể được hiển thị 

trên màn hình. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: 06/KQNC.21) tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia 
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THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT HÀN TỰ ĐỘNG 6 BẬC 
 

     Thời gian qua, nhu cầu sử dụng robot hàn 

trong thi công các công trình có yếu tố phức 

tạp rất lớn và là xu hướng tất yếu của doanh 

nghiệp toàn cầu. Tại Việt Nam, nhu cầu cao 

hơn bởi nước ta đang trong giai đoạn phát 

triển mạnh, nhất là các ngành sản xuất công 

nghiệp. Với điều kiện nhân lực và vật lực 

trong nước, các nghiên cứu trong nước 

không thể phủ khắp các dạng và chủ đề khác 

nhau của robot. Trước thực tế đó, Trường 

Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất đã thực hiện 

đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn 

tự động 6 bậc” hướng đến một phần nền tảng 

của robot hàn khi tiến hành nghiên cứu, thiết 

kế và chế tạo robot hàn 6 bậc. 

 

Nghiệm thu đề tài khoa học “Robot hàn tự 

động 6 bậc” 

      Sau 3 năm nghiên cứu và chế tạo, nhóm 

đề tài đã thiết kế, chế tạo thành công robot 

hàn tự động 6 bậc, với các đặc điểm kỹ thuật 

kiểu 6 khớp quay dạng đứng gồm:  

- Số trục là 6. 

- Tải trọng tối đa 3,5kg. 

- Chiều cao 500mm. 

- Vùng không gian làm việc dạng khối cầu có 

bán kính 500mm và phạm vi làm việc 

500mm. 

- Góc hoạt động: F1 = 2700; F2 = 1500;  F3 = 

1800;  F4 = 1800;  F5 = 2700;  F6 = 2700. 

- Sai số vị trí: Sai số lặp lại ± 1mm. 

Robot của nhóm đề tài có khả năng hàn điểm 

và đường. Sử dụng phương pháp hàn Mig 

với dòng hàn 500A, có khả năng lưu trữ tối 

đa 10 chương trình hoạt động. Robot hàn 6 

bậc tự do được đặc trưng bởi các khớp xoay 

và các khâu, bao gồm 6 khớp xoay trong đó 

có 3 khớp quay đồng trục giúp cho robot hoạt 

động hiệu quả hơn. Ngôn ngữ sử dụng của 

máy bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt nên 

rất thuận tiện đối với đối tượng sử dụng là 

người Việt Nam. Bên cạnh đó, qua quá trình 

nghiên cứu và hoàn chỉnh robot, nhóm đã 

biên soạn thành công các tài liệu giảng dạy 

môn robot công nghiệp và tài liệu kỹ thuật 

cho máy. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: 02/2019/HĐ-

ĐTKHCN) tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia 

 
 

 

  BIẾN BÈO HOA DÂU  
THÀNH “VŨ KHÍ” CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

           
    Trước vấn đề môi trường, đất đai bị tàn phá bởi phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, các nhà 
khoa học Việt Nam cụ thể là GS.TS.NGND Nguyễn Quang Thạch đang miệt mài tập trung 
nghiên cứu để phục hồi việc sử dụng bèo hoa dâu làm phân bón tự nhiên cũng như một số 

tính năng ưu việt khác. 
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GS.TS.NGND Nguyễn Quang Thạch trao đổi về việc nuôi trồng bèo hoa dâu  

trong phòng thí nghiệm 

      Bèo dâu có tên khoa h ọc Azolla sp, là thủy dương xỉ nổi tự do trên mặt nước, cộng sinh 

với loài tảo lục (vi khuẩn lam) cố định nitơ Anabaena azollae. Từ lâu bèo hoa dâu là nguồn 

phân bón rất tốt cho lúa và là nguồn phân xanh cung cấp lượng đạm rất lớn cho cây trồng. 

Đây là loài thực vật đã xuất hiện từ rất lâu, sống trên mặt nước của các ao hồ nước ngọt ở 

nước ta. Bèo dâu có phần thân rễ phân nhánh và có hệ lá khá nhỏ khoảng 2mm. Cây có phần 

tầng rời, nhờ đó cành có thể tách ra và trở thành cây sống độc lập với nhau. Đây cũng chính 

là phương thức sinh sản của bèo hoa dâu. 

      Rễ bèo hoa dâu có vi khuẩn lam (Anabaena azollae) sống cộng sinh, có khả năng hấp thụ 

nitơ (N2) từ không khí và biến chúng thành amoni. Amoni sẽ được cây trồng hấp thụ, cung 

cấp đạm cho cây trồng, còn vi khuẩn lam sẽ được hưởng lợi từ sự tiết đường ở rễ bèo hoa 

dâu. 

      Theo GS.TS.GNND Nguyễn Quang Thạch, cùng với việc tìm ra nguồn dinh dưỡng từ tự 

nhiên như kali có trong thân chuối, tro bếp, dã quỳ; nitơ có trong các loại cây họ đậu có vi 

khuẩn nốt sần cộng sinh, bèo hoa dâu có một nguồn nitơ rất lớn.Bèo hoa dâu được sử dụng 

như một nguồn phân bón sinh học cho lúa và các loại cây trồng khác. Thậm chí, nhiều nghiên 

cứu cho thấy việc bón phân xanh từ loài cây này cung cấp từ 40-60 kg nitơ/ha cho đất trồng. 

Ông hy vọng công trình nghiên cứu bèo hoa dâu theo hướng áp dụng công nghệ cao thành 

công sẽ tạo năng suất tốt trong nuôi trồng và tăng nguồn đạm hữu cơ cho sản xuất nông 

nghiệp, làm nguồn phân bón tự nhiên thay thế cho phân bón hóa học đã và đang làm môi 

trường ô nhiễm trầm trọng. 

Nguồn: https://nongnghiephuucovn.vn/ 
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BẢO VỆ CỬA BIỂN BẰNG CẤU KIỆN LẮP GHÉP 

 
      Biến đổi khí hậu (BĐKH) tạo ra những 

thiệt hại về kinh tế - xã hội tại các tỉnh ven 

biển nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Vì 

vậy, cần phải có giải pháp kịp thời cho 

khu vực này để phát triển bền vững và 

chống chịu, tự phục hồi trước những diễn 

biến bất thường của BĐKH…. Để giải 

quyết vấn đề trên, Công ty Cổ phần Khoa 

học công nghệ Việt Nam (Busadco) đã có 

giải pháp sử dụng cấu kiện lắp ghép bảo 

vệ bờ sông, đê biển được ứng dụng thành 

công tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Kỹ thuật kè của Busadco có thiết kế cong 

lên khi sóng đánh sẽ hạn chế ảnh hưởng 

đến đất liền 

      Tại đây, Busadco đã ứng dụng công 

nghệ bê tông cốt phi kim vào công trình 

tuyến kè bảo vệ bờ biển Dự án khu du lịch 

Làng Chài Resort -xã Phước Thuận; kè 

bảo vệ hạ lưu bờ sông Ray – xã Phước 

Thuận; kè phá sóng bờ, bây bồi tạo bãi xã 

Bông Trang, huyện Xuyên Mộc và thí 

điểm kè sông Dinh. 

     Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học 

Công nghệ, trong bối cảnh công nghệ 

chống xói lở bờ biển không đáp ứng yêu 

cầu, việc ứng dụng thành công “Cấu kiện 

lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” 

do ông Hoàng Ðức Thảo, Tổng Giám đốc 

Busadco cùng các cộng sự nghiên cứu, 

sản xuất đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

     Sản phẩm sử dụng cấu kiện bê tông 

thành mỏng ruột rỗng, kết cấu không 

dùng thép, liên kết kiểu lắp ghép, bố cục 

hình khối, kiểu dáng đa dạng, đa kích cỡ. 

Giải pháp này được thiết kế mở, thi công 

dễ dàng trong điều kiện bùn nước và chi 

phí giảm khoảng 20-30% so với kết cấu 

truyền thống và các phương pháp khác. 

Đặc biệt, tính ưu việt của giải pháp là tận 

dụng được vật liệu cát đắp sẵn ở các bãi 

biển; có khả năng chống sạt lở, xói mòn, 

chống ăn mòn, chống xâm thực cao và 

bền vững hơn. 

     Với những tính ưu việt trên, giải pháp 

công nghệ của Busadco,đã được Chủ tịch 

nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 

Bộ Khoa học và Công nghệ và Câu lạc bộ 

nhà báo Khoa học và Công nghệ bình 

chọn là 1 trong 10 sự kiện Khoa học và 

Công nghệ nổi bật trong nhiều năm. Đến 

nay, giải pháp này đã ứng dụng rộng rãi 

tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, 

đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, phòng chống thiên tai và ứng phó 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở các 

khu vực ven biển. 

Nguồn: https://dangcongsan.vn/      
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KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ GIỮA DOANH NGHIỆP 

VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN 

      Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật, nắm bắt các xu hướng công nghệ mới, thúc đẩy 

chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ 

Hải Phòng đã tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ theo hình thức trực tiếp và trực 

tuyến với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp Nhật Bản cùng doanh nghiệp Việt Nam 

đóng trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh lân cận.  

 

Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)  

tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam 

      Về hợp tác thương mại, Nhật Bản là nước có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhật lớn 

thứ 4 của Việt Nam. Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản nhiều năm nay 

được đánh giá là bổ trợ nhau và khá cân đối.   

      Tại phiên kết nối, chuyên gia tư vấn của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 

(JETRO) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cách thức để tăng cường sự kết nối giữa 

doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam để hai bên cùng trao đổi thông tin, tìm 

hiểu công nghệ và nhu cầu đặt hàng của phía đối tác. Trong quá trình trao đổi, tìm hiểu 

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long đặc biệt quan tâm đến công nghệ 

ướp lạnh và các phương tiện chuyên dụng phục vụ quá trình vận chuyển thủy sản từ Việt 

Nam tới thị trường quốc tế mà Nhật Bản là quốc gia hàng đầu về công nghệ này.  

       Do đó, phiên kết nối cung cầu công nghệ là hoạt động rất hữu ích, giúp doanh nghiệp 

tiếp cận nhanh, hiệu quả nhất với các công nghệ và doanh nghiệp cung ứng, được các 

doanh nghiệp tham gia đánh giá cao về tính thiết thực của hoạt động này.  

Nguồn: TTXVN/Vietnam+ 
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LIÊN KẾT VIỆN, TRƢỜNG TRONG NGHIÊN CỨU, 
CHUYỂN GIAO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN Đồng Nai ký kết hợp tác với Trường đại học Công nghệ TP.HCM 

      Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai đã đồng loạt ký kết hợp tác với Cục 

Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN), Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Học 

viện Khoa học xã hội (cơ sở TP.HCM), gần 10 trường đại học ở TP.HCM và Đồng Nai nhằm 

tập trung đổi mới hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) theo hướng ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ cao gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

       Theo đó, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ sẽ phối hợp với Sở KH&CN Đồng Nai 

triển khai 4 nội dung lớn gồm: hợp tác trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

(phối hợp thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học có tính tham vấn chính sách để 

phục vụ công tác hoạch định và điều hành ở địa phương như: chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao; phát triển logistics tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh chuyển đổi số; 

đánh giá hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai); hợp tác trong tư vấn và triển khai 

ứng dụng KHCN; hợp tác tổ chức sự kiện khoa học; hợp tác đào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực KHCN của tỉnh. 

      Trong khi đó, với các Trường đại học: Kinh tế TP.HCM, Công nghệ TP.HCM, Y dược 

TP.HCM, Quốc tế TP.HCM, Sở KH&CN tiến hành hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học; chuyển giao công nghệ, trưng bày sản phẩm KHCN; sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo… 

       Đặc biệt, Trường đại học Lạc Hồng sẽ tích cực phối hợp với Sở trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ KHCN, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu 

KHCN, phát triển sản phẩm, hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề về công nghệ theo 

chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động và yêu cầu chung của tỉnh Đồng Nai. Thúc 

đẩy việc nghiên cứu khoa học trong sinh viên thông qua các mô hình: Vườn ươm tài năng 

trẻ KH-CN, CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học…. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/ 
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VIỆT NAM VÀ AUSTRALIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH 

 
      Tại diễn đàn hợp tác công nghệ và thương mại Việt Nam - Australia năm 2022 chủ đề 

"Chuyển giao công nghệ và cơ hội kinh doanh giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong 

lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng chuyển đổi số", 

Australia sẵn sàng mời các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội về năng lượng mới cũng 

như hợp tác chuyển giao công nghệ và kinh doanh. Các chương trình hợp tác sẽ giúp tăng 

cường mối quan hệ hai bên và củng cố thương mại đầu tư giữa hai nước. Đây là hoạt động 

nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Australia và 

Việt Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao giải 

pháp, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng 

chuyển đổi số. 

      Thông qua khảo sát nhu cầu đổi mới công nghệ trong ngành công nghiệp ở Việt Nam, 

phía Australia cho biết, đa phần các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu tìm 

hiểu, tiếp cận công nghệ mới để tăng năng suất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần 

sự hỗ trợ, đồng hành trong quá trình tiếp cận thông tin và công nghệ tiến tiến. Việc tổ chức 

các diễn đàn sẽ nâng cao năng lực xúc tiến, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, cố vấn 

chuyên môn cho doanh nghiệp hai nước.  

       Tại Diễn đàn, một số giải pháp, công nghệ được giới thiệu như: Chuyển đổi kỹ thuật số 

và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; ứng dụng chuyển đổi số trong tìm 

kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế; mô hình kinh doanh chia sẻ lợi nhuận trong 

đầu tư dự án năng lượng, công nghệ sấy nông hải sản bằng năng lượng mặt trời; ứng dụng 

blockchain trong truy suất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, giải pháp nông nghiệp thông 

minh (IoT); Biomethane từ chất thải nông nghiệp, tăng hiệu xuất kinh tế từ năng lượng, 

năng lượng sạch… Đây là tiềm năng, cơ hội để các đối tác Australia và Việt Nam cùng tìm 

hiểu để tiến đến những thỏa thuận hợp tác thương mại. 

Nguồn: https://vnanet.vn/ 
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SSC KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU VỚI 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 

BIOTECH 

 

 
Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh (Biotech), Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức Hội 
thảo “Tư duy kinh tế nông nghiệp trong sản xuất và thương mại giống cây trồng”. 

 

 

 

     Hệ thống sản xuất giống ở nước ta 

tuy nhiều nhưng năng lực còn hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sản 

xuất hàng hóa, hướng xuất khẩu. Các 

giống cây lương thực chính như lúa, ngô 

cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế sản 

xuất. Với lúa, hơn 95% giống; ngô hơn 

60% giống sản xuất trong nước và chất 

lượng bảo đảm theo tiêu chuẩn Việt 

Nam. Tuy nhiên, khâu yếu nhất của Việt 

Nam với ngành hàng hạt giống đó là 

giống rau, hoa. Hiện, chúng ta phải nhập 

khoảng 90% hạt giống loại này với giá trị 

vài chục triệu USD, mặc dù Việt Nam có 

những vùng khí hậu (vùng núi cao phía 

bắc, Đà Lạt) có thể sản xuất được hạt 

giống các loại rau cận ôn đới. 

     Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng tốt sự 

phát triển mạnh của khoa học công nghệ, 

công nghệ sinh học, công nghệ phân tử 

như chỉnh sửa gen, đánh dấu gen sẽ giúp 

việc chọn tạo ra các giống cây trồng cho 

năng suất, chất lượng, chống chịu nhanh 

và hiệu quả hơn. Đồng thời, hội nhập quốc 

tế và quan hệ trao đổi hợp tác về nguồn 

gen giống cây trồng tạo cơ hội cho Việt 

Nam học tập, tận dụng các kết quả khoa 

học công nghệ sản xuất giống cây trồng, 

vật nuôi phát triển mạnh hơn. 

Cũng tại hội thảo, Trung tâm Công 

nghệ sinh học TP.HCM và Công ty Cổ 

phần Giống Cây trồng Miền Nam ký kết 

thoả thuận hợp tác phát triển về giống 

cây trồng. Nội dung ký kết là hợp tác phát 

triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ 

và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu 

giữa các đơn vị. Theo đó, Biotech sẽ hỗ 

trợ lai tạo giống rau màu theo thông tin 

đề xuất và nhu cầu đặt hàng của SSC, 

ngược lại, SSC sẽ cung cấp các thông tin 

về yêu cầu thị trường để Biotech nghiên 

cứu và chọn tạo. SSC sẽ phân phối hạt 

giống dưa lưới F1 công nghệ cao, được 

thị trường chấp nhận do Biotech nghiên 

cứu và lai tạo. ngoài ra, Biotech sẽ hợp 

tác với SSC đề xuất những dự án nghiên 

cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp 

Bộ liên quan đến lĩnh vực chọn tạo giống 

cây trồng.   

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam 
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SHTP LAPS PHỐI HỢP ICST TRIỂN KHAI  
THỰC HIỆN, ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

 

Đại diện SHTPLABS và ICST công bố nội dung ký kết hợp tác 

      Ngày 19/8/2022, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí 

Minh (SHTP Labs) cùng Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (ICST - Sở KH&CN 

TP.HCM) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

      Trong những năm gần đây, SHTP Labs và ICST đã cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. Điển hình là nhiệm vụ thiết kế tính toán quang phổ cấu trúc nano 

vàng bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử và so sánh với thực nghiệm, chế tạo 

nano vàng với cấu trúc lưỡng tháp tam giác và ngôi sao bằng phương pháp vi sóng; ứng 

dụng làm chất kháng vi khuẩn, tạo ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da. Từ kết quả nhiệm 

vụ, hai bên đã thương mại hóa thành công sản phẩm trị mụn ACNE GOLDSTAR (do Công ty 

TNHH Mediworld phân phối độc quyền) ứng dụng nano vàng ngôi sao. 

      Theo thỏa thuận, SHTP Labs và ICST sẽ cùng phối hợp nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng, 

chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (ứng dụng trong các ngành công nghiệp và y tế); nghiên cứu 

tính toán và chế tạo các vật liệu cấu trúc nano (graphene, nano vàng, nano bạc) để ứng dụng 

trong sản xuất công nghiệp. Hai bên cũng sẽ hợp tác biên soạn tài liệu khoa học về việc thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời phối hợp triển khai ứng dụng, thương mại 

hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

      Việc hợp tác giữa SHTP Labs và ICST được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của hai đơn 

vị, đặc biệt là khi phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có 

hàm lượng chất xám khoa học và công nghệ cao. Mục tiêu sắp tới là triển khai ứng dụng các 

kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hướng đến tăng số lượng sản phẩm thương mại 

hóa đưa vào phục vụ cuộc sống. 

Nguồn: https://khoahocphattrien.vn/ 
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XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ BẰNG CÔNG NGHỆ  

NHIỆT ƢỚT 
 

 

       Quy trình  công nghệ: 

 

Rác y tế được đưa vào nồi hấp khử trùng 

và điều khiển tự động bằng lập trình PCL. 

Có 3 giai đoạn xử lý gồm: 

- Nạp hơi sơ bộ và hút chân không → nạp 

hơi nước liên tục vào nồi hấp cho đến khi 

nhiệt độ đạt 1.450 độ C sẽ dừng cấp hơi → 

xả hơi nước và làm nguội. Rác được kiểm 

nghiệm vi sinh sau khi xử lý trong nồi hấp 

và được nghiền nhỏ, ép lại rồi chôn lấp.Mỗi 

mẻ hấp thực hiện khoảng 2 giờ, với khối 

lượng rác khoảng 800 kg. 

- Năng suất đạt khoảng 10 tấn mỗi ngày. 

Ƣu điểm của công nghệ thiết bị: 

      Công nghệ này có thể thay thế phương 

pháp đốt truyền thống nhưng giá thành chỉ 

bằng 60%. 

    

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Cơ điện thủy - Viện Nghiên 

cứu Cơ khí – Bộ Công Thƣơng 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Viện Nghiên cứu 

Cơ khí, Số 4 đường Phạm Văn Đồng, Mai 

Dich, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024.38349543 

Website: http://narime.gov.vn/ 

E-mail: AnNH@narime.gov.vn 

 

 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM TÔM, MỰC 
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     Mô tả: Các nguyên liệu đầu vào như đầu và vỏ tôm được thu gom sau mỗi ca chế 

biến sẽ đặt trong các giỏ chứa, ngâm gấp giỏ trong các bể chứa dung dịch chế phẩm để 

thủy phân protein (bổ sung 1-2% muối, thời gian ngâm 3-5 giờ/mẻ, bể dịch duy trì sử 

dụng trong 8-10 mẻ), phía trên dùng các tấm phẳng để ép nguyên liệu ngập trong dịch. 

Sau 10 mẻ, tiến hành thu hồi toàn bộ dịch đạm bể để cô đặc tận thu protein.Tiếp đó, 

nguyên liệu sẽ được đưa vào ép tách nước để thu hồi dịch đạm từ bể xử lý như dịch 

chứa protein và khoáng chất từ phụ phẩm đầu vỏ tôm. Vỏ tôm sau khi xử lý sẽ không 

còn protein và dùng làm nguyên liệu đầu vào xử lý chitin, chitosan… 

     Thông số kỹ thuật: phụ phẩm mực được thu gom sau khi chế biến như đầu, da, nội 

tạng được cắt nhỏ và ngâm ủ trong dung dịch chế phẩm vi sinh vật để thuỷ phân protein 

(bổ sung 0,5-1% muối, thời gian ngâm 3-5 giờ/mẻ). Tiếp đó, nguyên liệu sẽ được đưa 

vào thuỷ phân bằng enzyme thương mại thuỷ phân ở nhiệt độ 40-60oC, trong 4-5h. 

Kết quả, dịch thuỷ phân mực được ứng dụng làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu 

cơ. Protein của phụ phẩm mực đã được cắt nhỏ thành nhiều axit amin, các mạch peptit 

ngắn giúp quá trình tiêu hoá của động vật, thực vật dễ dàng hơn… 

     Hình thức hợp tác: Thương mại hóa 

     Thông tin liên hệ: 

Viện Nghiên cứu hải sản 

Địa chỉ: Số 224, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng  

Điện thoại: 0225.3767989  

Email: btthien@rimf.org.vn  

 

MÁY TUYỂN NỔI QUẶNG KIM LOẠI MÀU  
KIỂU THÙNG TRỤ TRÒN (TANKCELL) 

 
 

Sản phẩm thiết bị tuyển nổi tankcell 8m3 
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   Mô tả:  Máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu thùng trụ tròn (tankcell) có dung tích 

làm việc 8m3; công suất động cơ 22 kW cùng áp suất khí nén đạt 25 kPa, lưu lượng bùn 

cấp vào máy tuyển nằm có thể đạt 200 m3/giờ và lưu lượng khí nén đạt 4,3 m3/phút.  

      Thông số kỹ thuật:  

Thiết bị được sử dụng phần mềm thiết kế ANSYS Academic Research CFD, CREO 

PARAMETRICS cho phép mô phỏng, tính toán động lực học chất lỏng, tính toán, thiết kế 

kết cấu và mô phỏng để tối ưu hóa thiết bị chế tạo.  

Thiết bị tuyển nổi tankcell 8m3 được lắp đặt tại khâu tuyển tinh kẽm 2, thay thế cho các 

ngăn máy tuyển nổi hiện nay của Nhà máy Tuyển chì kẽm Chợ Điền (Bắc Kạn) thuộc 

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico. Trong thời gian chạy thử, các khâu 

đập, nghiền, phân cấp và khâu tuyển nổi chì, tuyển nổi kẽm hoạt động tương đối ổn 

định. Hệ thống ổn định lưu lượng khí cũng hoạt động hiệu quả, với lưu lượng khí luôn 

giữ ở mức ổn định 3 m3/phút, tốc độ khuấy 970 vòng/phút. 

       Ƣu điểm của công nghệ thiết bị: Thiết bị đạt hiệu quả tiết kiệm diện tích lắp đặt, 

tiết kiệm điện năng, so sánh chỉ tiêu về điện năng với cùng thể tích bùn quặng trong 

ngăn máy tuyển nổi là 8m3 thì điện năng giảm từ 36 kWh xuống 22 kWh. 

       Mức độ phát triển: Thương mại hóa. 

       Thông tin liên hệ: 

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim  

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 79 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội  

Điện thoại: 024 3823.2986 

Fax: 024 3823.3983                 

Email: vimluki1967@vimluki.vn  

Website: www.vimluki.vn  

QUY TRÌNH LAI TẠO CÁ HỀ NEMO 

 
Cá nemo được Viện Hải dương học lai tạo thành công 

 

mailto:vimluki1967@vimluki.vn


 
 

22 

 

      Mô tả: Để cá nemo sinh sản nhân tạo, các nhà khoa học đã sử dụng những chậu 

đất nung, thay thế ghềnh đá san hô cho cá đẻ trứng, phần đáy chậu được khoét lỗ để 

dễ dàng đặt sục khí cho quá trình ấp. 

      Quá trình nhân giống thành công, sau 4 tháng đạt kích thước 3-5 cm, có thể bán ra 

thị trường giá 35.000-40.000 đồng mỗi con. Từ 6 cm trở lên, cá có thể sinh sản.  

      Hiện nhóm nghiên cứu lai tạo thành công ba dòng cá nemo đột biến gồm: 

- Mocha storm. 

- Frostbite. 

- Snowflake.  

       Mức độ phát triển: Thương mại hóa. Cá đột biến được bán cho doanh nghiệp, 

người chơi cá cảnh với giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng mỗi con, gấp 20 lần giống 

nemo thường.  

       Thông tin liên hệ:  

Viện Hải dương học  

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

Điện thoại: 0258 3590.036 - 3590.032  

Fax: 0258 3590.034          

Email: vanthu@vnio.vast.vn 

Website: www.vnio.org.vn 

 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƢỢNG NƢỚC NUÔI TÔM 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

BỀN VỮNG TẠI TỈNH NINH THUẬN DỰA TRÊN NỀN 
INTERNET OF THINGS (IOT) VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

(CLOUD COMPUTING) 

 

 Thiết bị giám sát chất lượng nước 
 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(118,97,110,116,104,117,64,118,110,105,111,46,118,97,115,116,46,118,110)+'?%27)
http://www.vnio.org.vn/
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      Mô tả: Hệ thống có cấu trúc linh hoạt, nhiều tùy chọn phù hợp với điều kiện và khả 

năng ứng dụng. Hệ thống có khả năng giám sát tự động và liên tục các thông số chính 

ảnh hưởng tới môi trường nước nuôi tôm nói riêng và nước nuôi trồng thủy sản nói 

chung (Nhiệt độ, Độ mặn, Độ pH, Độ Oxy hòa tan DO, Độ Oxy hóa khử ORP) giúp 

người nuôi chủ động theo dõi và phát hiện nhiều nguồn tác động xấu đến môi trường 

ao nuôi, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý có thể dễ dàng đánh giá tác động môi trường 

các hoạt động nuôi trồng thủy sản có tác động như thế nào đến môi trường xung 

quanh.  

      Thông tin liên hệ: 

Viện Công nghệ thông tin  

Địa chỉ: Nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại: 024 3756.4405 / Fax: 024 3756.4217                 

Email: vanthu@ioit.ac.vn / Website: www.ioit.ac.vn              

 

Hệ thống giám sát ngƣời lái xe và quan sát 360 độ bằng AI 

Mô tả: Dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt nằm trong tốp 6 thế giới (theo đánh 

giá của Viện Tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ - NIST năm 2020), giải pháp sử dụng camera 

hồng ngoại và hệ thống cảm biến trên xe để nhận biết các trạng thái của người lái như 

buồn ngủ, mệt mỏi và những hành vi nguy hiểm khác như mất tập trung hay sử dụng điện 

thoại, nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo với các cấp độ khác nhau trong suốt hành trình. Đặc 

biệt, hệ thống giám sát người lái của có thể hoạt động tốt cả khi tài xế đeo kính râm hoặc 

trong điều kiện ban đêm với ánh sáng yếu. 

 

Hệ thống giám sát tài xế sử dụng camera hồng ngoại nhận diện gương mặt tài xế  

và phát hiện các hành vi lái xe nguy hiểm như mệt mỏi, buồn ngủ... 

Thông tin liên hệ: 

Công ty Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI (Tập đoàn Vingroup) 

Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 024, 3974 9999 / Fax: 024.3974 8888 

mailto:vanthu@ioit.ac.vn
http://www.ioit.ac.vn/
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TÌM KIỂM TRUNG BÌ DA LỢN ĐỂ ĐIỀU TRỊ 

VẾT BỎNG 

 

Ghép da lợn chữa bỏng cho người 

Tôi đang tìm kiếm trung bì da lợn để điều trị vết bỏng. 

Qua tham khảo các nguồn thông tin tôi được biết da lợn là loại da động vật 

được sử dụng nhiều nhất trong chăm sóc vết thương, vết bỏng vì những 

đặc điểm cấu trúc da của chúng gần giống với da người, vì hiệu quả trên 

lâm sàng và vì sự phong phú của nguồn nguyên liệu. 

Có rất nhiều loại da động vật được sử dụng để ghép cho người trong điều 

trị bỏng và các khuyết hổng mất da do chấn thương. Tuy nhiên, hai loại da 

động vật được sử dụng nhiều nhất vì những đặc điểm cấu trúc da của 

chúng gần giống với da người, vì hiệu quả trên lâm sàng và vì sự phong 

phú của nguồn nguyên liệu đó là da ếch và da lợn. 

Ƣu điểm của trung bì da lợn: 

Trung bì da lợn khá dày, cho nên có thể lấy được từ 2 – 3 lớp. Việc sử 

dụng trung bì da lợn thay thế cho da lợn gồm cả biểu bì đang càng ngày 

càng được áp dụng rộng rãi và mang lại nhiều lợi ích trong điều trị. Trung bì 

da lợn được sử dụng dưới các dạng: tươi, bảo quản lạnh sâu, bảo 

quản trong glycerine 98%.   

Yêu cầu: 

Điều trị bệnh về bỏng, vết thương lâu liền do nhiều nguyên nhân, phẫu 

thuật thẩm mỹ và điều trị di chứng sau bỏng. 

      Liên hệ cá nhân/đơn vị tìm kiếm: 

Nguyễn Minh Hải  

Email: nguyenminhhai3282@gmail.com  
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TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEO DÁN GẠCH, ĐÁ GRITONE 

 

Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm công nghệ sản xuất keo dán 

gạch, đá gritone.  

Đơn vị đáp ứng đƣợc nhu cầu trên, vui lòng cung cấp thông tin, dây chuyền công 

nghệ, báo giá về địa chỉ sau: 

Nguyễn Vũ - Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Việt Pan 

Địa chỉ: Số 75 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Mobile: 0904363219 

Email: vu.nguyenduc@vietpan.vn 

 

TÌM KIẾM MÁY BÓC VỎ NHÃN, TÁCH THỊT NHÃN 

 

 

Yêu cầu kỹ thuật 

Kích thước: 87 x 45 x 120 

Trọng lượng: 50Kg 

Động cơ: AC 220 - 250W 

Sản lượng: 30Kg/h (Nhãn tươi) 

Năng suất 1 ngày: 10 x 30 = 300 Kg/Ngày 

mailto:vu.nguyenduc@vietpan.vn
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Các đơn vị đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật trên vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: 

Nguyễn Công Tuấn 

Địa chỉ: Số 116/2 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Mobile.: 0935752736 

 

TÌM KIẾM MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ TÚI LỌC 

 

 

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm máy đóng gói trà túi lọc với những yêu cầu kỹ thuật sau: 

- Biến tần điều khiển: động cơ ABM Đức. 

- PLC Delta Đài Loan, Relay IDEC Nhật, hệ thống trượt dán ép bao bì NATEC Nhật, cảm 

biến đọc vạch bao AOTORO Đài Loan. 

- Kiểu gói ép: ép 3 biên. 

- Kiểu ép vân: sọc thẳng ngậm bước. 

- Ép ngang: sọc thẳng. 

- Ép dọc: sọc caro. 

- Trọng lượng túi: 2g – 14g. 

- Nguyên liệu đóng gói: trà bột, bột café. 

- Phương pháp định lượng: chén thể tích. 

- Tốc độ: 25 – 30sp/phút. 

- Công suất điện: 2kW/giờ. 

- Nguồn điện: 220V/50Hz. 

- Kích thước máy: D1200*R800*C2200mm. 

- Trọng lượng máy: 600kg. 

Các đơn vị đáp ứng đƣợc nhu cầu công nghệ thiết bị trên vui lòng liên hệ theo địa chỉ 

sau: 

Lại Thanh Hà 

Địa chỉ: Số 119 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 

Mobile.: 0938512397 

Email: thanhhalai9@gmail.com
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