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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP 
 

Ngày 31/5/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông 

tƣ số 05/2022/TT-BKHCN hƣớng dẫn sử dụng Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp. 

 

 
 

hông tư áp dụng đối với các 

doanh nghiệp được thành 

lập theo quy định pháp luật, 

các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan. Theo Thông tư doanh 

nghiệp có quyền hạn và trách nhiệm, cụ 

thể: 

- Có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong việc quản lý, sử dụng quỹ đúng 

mục đích theo quy định tại khoản 3 Điều 

63 Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông báo việc thành lập Quỹ cho 

cơ quan chuyên môn về khoa học và 

công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi 

doanh nghiệp đăng ký nộp thuế trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập Quỹ. 

- Xây dựng, phê duyệt và gửi Quỹ chế 

đề xuất, xác định nhiệm vụ, tổ chức thực 

hiện và đánh giá nghiệm thu các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp, Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ 

cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh 

nghiệp cùng thời điểm nộp báo cáo trích, 

sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập đầu tiên 

theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 

10 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt 

động khoa học và công nghệ. 

- Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử 

dụng Quỹ gửi về các cơ quan theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 11 Nghị 

định số 95/2014/NĐ-CP. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà 

nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc 

quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định 

pháp luật. 

T 
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Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp 

được được sử dụng cho các nhiệm vụ 

sau: 

- Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật 

cho hoạt động KH&CN của doanh 

nghiệp: Xây dựng các tổ chức nghiên 

cứu phát triển, trung tâm phân tích, kiểm 

nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm sản phẩm; hạ tầng 

thông tin, cơ sở dữ liệu của doanh 

nghiệp và thống kê về hoạt động KH&CN; 

chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang 

thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN. 

- Mua quyền sử dụng, quyền sở 

hữu về: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ 

thuật về công nghệ được chuyển giao 

dưới dạng phương án công nghệ, quy 

trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, giải 

pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ 

thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương 

trình máy tính, thông tin dữ liệu; giải 

pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công 

nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải 

pháp hữu ích; giống cây trồng; kiểu dáng 

công nghiệp; sáng kiến; các tài liệu, kết 

quả nghiên cứu, sản phẩm có liên quan 

trong nước và nước ngoài để phục vụ 

cho hoạt động KH&CN của doanh 

nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 10 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP… 

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới 

công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động 

sản xuất, kinh doanh để thay thế một 

phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử 

dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản        

phẩm mới của doanh nghiệp. 

- Trả lương, chi thuê chuyên gia 

hoặc hợp đồng với tổ chức KH&CN 

trong nước và nước ngoài để thực hiện 

các hoạt động KH&CN của doanh nghiệp. 

- Chi đào tạo nhân lực KH&CN của 

doanh nghiệp. 

- Chi cho hoạt động sáng kiến. 

- Chi cho hoạt động hợp tác về 

KH&CN với các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài: Hoạt 

động khảo sát, tìm kiếm đối tác, nhu cầu 

công nghệ trong nước và ngoài nước; 

chi phí cho các nhiệm vụ hợp tác nghiên 

cứu chung theo lĩnh vực KH&CN được 

nhà nước khuyến khích, ưu tiên. 

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, 

giám định, kiểm định, quảng bá, thương 

mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới; 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. 

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025". 

Bên cạnh đó, Quỹ phát triển 

KH&CN của doanh nghiệp còn được chi 

thực hiện hoạt động chuyển giao công 

nghệ; chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 

chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc 

sử dụng Quỹ KH&CN tại doanh nghiệp 

từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

năm 2022. 

Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHÓA ĐỂ  

KINH TẾ VIỆT NAM CHUYỂN MÌNH VƢƠN XA 
 

 
 
 
 

CHIẾN LƢỢC QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2020, CHÍNH PHỦ 
ĐẶT RA MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025, GIÁ TRỊ KINH TẾ SỐ CHIẾM 20% 
GDP, NĂM 2030 LÀ 30%. CÁC CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH, NẾU gdp CỦA 
VIỆT NAM ĐẠT KHOẢNG 570 TỶ USD VÀO NĂM 2025 VÀ KHOẢNG 895 
USD VÀO NĂM 2030 (THEO CHIẾN LƢỢC VÀ KẾ HOẠCH), TRONG ĐÓ 
KINH TẾ SỐ CHIẾM TỚI 20-30% THÌ GIÁ TRỊ SẼ RẤT LỚN. 

 
ặc dù đại dịch COVID-19 đã 

làm nền kinh tế trong và 

ngoài nước bị ảnh hưởng 

nặng nề, thế nhưng đó lại là động lực cho 

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số. Kinh tế 

internet và thanh toán điện tử nhờ thế cũng 

nở rộ trong 2 năm trở lại đây, là điểm nhấn 

để thu hút các công ty khởi nghiệp trên toàn 

cầu. 

 
Có thể nói, kỹ thuật số mang lại nhiều 

lợi thế cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và 

Chính phủ. Trong đó, số hóa nâng cao chất 

lượng dịch vụ công được Chính phủ theo 

đuổi hơn 10 năm qua. Đến nay, chất lượng 

các dịch vụ điện tử của Chính phủ ngày 

càng hoàn thiện và giúp giảm bớt sự chậm 

trễ, quan liêu, cải thiện việc thực hiện thu 

thuế và hỗ trợ tài khóa; đồng thời đưa ra 

đánh giá kịp thời, toàn diện hơn về các điều 

kiện kinh tế để đưa ra chính sách. 

Một dấu mốc quan trọng là Cổng dịch 

vụ công quốc gia được triển khai trực tuyến 

vào cuối năm 2019 để tích hợp các dịch vụ 

công của các bộ, cơ quan, địa phương. 

Cổng thông tin cung cấp thông tin về các thủ 

tục hành chính (học hành, công việc, gia 

đình, chi phí kinh doanh và cung cấp các  

dịch vụ như thanh toán thuế điện tử và hóa 

đơn tiền điện, đăng ký doanh nghiệp trực 

tuyến và cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa... 

Số hóa đang được mở rộng sang cả 

những ngành truyền thống nhất. Theo đó, 

Chính phủ đang hỗ trợ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SME) trong việc chuyển đổi kỹ 

thuật số và hỗ trợ người lao động có kỹ 

năng cao. Các doanh nghiệp sẽ được trợ 

cấp 50% chi phí (giới hạn ở mức 4.300 

USD/hợp đồng/năm) nếu họ thuê hoặc mua 

các nền tảng và giải pháp số hóa được Bộ 

Thông tin và Truyền thông (MIC) chứng 

nhận. 

Không chỉ thế, các công ty khởi nghiệp 

đang nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ để 

thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam như một 

trung tâm khởi nghiệp trong khu vực. Theo 

một chương trình khuyến khích được triển 

khai vào tháng 10/2020, các công ty khởi 

nghiệp tại khu công nghệ cao được miễn trả 

tiền thuê đất trong 50 năm và các chi phí 

thiết lập phát sinh ( như giải phóng mặt 

bằng...) cũng sẽ được nhà nước tài trợ. 

Với những thuận lợi trên, Việt Nam 

đang trở thành một "thỏi nam châm" thu hút 

các công ty khởi nghiệp trong ASEAN, một 

phần của “tam giác vàng” với Singapore và 

Indonesia. Đáng chú ý, có 4 công ty Start-up 

kỳ lân nội địa và 11 công ty khởi nghiệp trị 

giá hơn 100 triệu USD, trong tổng số 4.000 

công ty khởi nghiệp. Trong đó, có “3 con kỳ 

lân” đã được hình thành trong hai năm qua. 

Theo đó, Việt Nam đang tham vọng bứt phá 

bẫy thu nhập trung bình để trở thành quốc 

gia có thu nhập cao vào năm 2045. 

Nguồn:  baotintuc.vn 

 

M 
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BIỂU DƢƠNG TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM 

        Ngày 15/7, Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối 

hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện 

Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức 

chương trình biểu dương TOP Công 

nghiệp 4.0 Việt Nam. 

 

Sau 3 tháng triển khai chương trình và 

tiếp nhận thông tin đăng ký từ các cơ quan, 

tổ chức/doanh nghiệp, Ban tổ chức đã nhận  

 

được 156 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành 

phần theo cơ cấu chương trình.Ban tổ chức 

đã lựa chọn được 35 doanh nghiệp với 48 

sản phẩm, giải pháp số để vinh danh ở 3 

hạng mục:TOP Doanh nghiệp công nghiệp 

4.0, TOP Tổ chức/doanh nghiệp KH&CN và 

Đổi mới sáng tạo TOP Doanh nghiệp có sản 

phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ 

Công nghiệp 4.0. 

Đây là năm đầu tiên chương trình biểu 

dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được 

tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ 

chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số 

cho các địa phương, các doanh nghiệp 

nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế 

số. 

Nguồn: chinhphu.vn 

 

DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHU VỰC TÂY NGUYÊN 

Ngày 10/6/2022 tại tỉnh Đắk Lắk đã 

diễn ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo cụm khu 

vực Tây Nguyên. Đại diện 05 tỉnh Tây 

Nguyên tham gia Diễn đàn và chương trình 

Aus4Innovation đã ký kết thỏa thuận hợp 

tác dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng 

và Phó Đại sứ Úc Mark Tattersall. 

 
Năm tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, 

Kon Tum và Lâm Đồng đã cùng ra mắt Diễn 

đàn Đổi mới sáng tạo cụm khu vực với mục 

tiêu phát triển ngành nông nghiệp thực phẩm 

ở Tây Nguyên. Thoả thuận ký kết lần này sẽ 

là cơ sở cho phép Diễn đàn hoạt động tại khu 

vực Tây Nguyên. Aus4Innovation cũng đã 

cam kết sẽ cấp kinh phí ban đầu cho Diễn đàn 

trong năm đầu tiên hoạt động. 

Theo thỏa thuận, trong 3 năm, các bên 

tham gia sẽ hợp tác nhằm tiếp cận thông tin 

và các thành tựu đổi mới sáng tạo tiềm năng 

trong và ngoài mạng lưới; thúc đẩy các ý 

tưởng mới, cùng đầu tư vào các dự án hợp 

tác nghiên cứu để tăng lợi thế cạnh tranh cho 

các mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp và chế 

biến nông sản trong vùng; đẩy mạnh thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát 

triển và chuyển giao công nghệ, tạo ra các 

sản phẩm, giải pháp và dịch vụ khoa học công 

nghệ mới cho thị trường. 

Nguồn: Báo Khoa học và phát triển 
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NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

SƠN LA (TECHFEST Sơn La 2022) 
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Sơn La (TECHFEST Sơn La 

2022) được tổ chức tại Đại học Tây Bắc 

từ 4-5/6/2022 với chủ đề "Bứt phá giữa 

đại ngàn" đã thành công tốt đẹp.  

 
Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 

sự kiện TECHFEST quốc gia năm 2022,  

nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp gắn với khai thác tiềm 

năng, thế mạnh địa phương. 

TECHFEST Sơn La 2022 đã khơi 

dậy và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo của lớp trẻ ở địa phương tạo 

ra các sản phẩm , mô hình hữu ích có khả 

năng áp dụng rộng rãi vào đời sống , sản 

xuất và đem lại hiệu quả cao . Trong suốt 

thời gian diễn ra sự kiêṇ, các hoạt động hội 

thảo chuyên đề được tổ chức với nội  dung 

thiết thực , cùng sự tham gia chia sẻ của 

các nhà quản lý , các doanh nghiệp thành 

công, các chuyên gia.  

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và 

công nghệ quốc gia 

 

 

ISO 56000 – HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 

NHỎ THIẾT LẬP NỀN TẢNG ĐỂ ĐỔI MỚI TS 
Với mục tiêu thúc đẩy hệ thống 

quản lý đổi mới sáng tạo của doanh 

nghiệp có thể đạt được hiệu quả và bền 

vững, Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/TC 279 đã xây dựng bộ tiêu chuẩn 

hướng dẫn mới với nội dung quản lý đổi 

mới sáng tạo (Innovation Management - 

IM) và được gọi là ISO 56000.  

 

ISO 56000 là bộ tiêu chuẩn giúp 

các doanh nghiệp thiết lập được nền 

tảng để đổi mới trong doanh nghiệp của 

họ. Việc xây dựng một hệ thống quản lý 

đổi mới sáng tạo tốt là điều rất quan 

trọng, không chỉ để tuân thủ mà còn đảm 

bảo rằng những ý tưởng tốt nhất luôn 

được nuôi dưỡng và thực hiện đúng 

cách. Một hệ thống quản lý đổi mới sáng 

tạo tốt sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp 

quản lý chiến lược đổi mới của họ để họ 

có thể kết nối, xử lý các con số và lập kế 

hoạch ra mắt sản phẩm mới sao cho 

không bị thất bại. 

Nguồn: Tạp chí Khoa học và công 

nghệ Việt Nam 
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QŨY ĐẦU TƢ BestB CAPITAL KÝ CAM KẾT  

ĐỒNG HÀNH CÙNG “HOA LAC STARTUP CHALLENGE 2022” 
Sáng ngày 05/7/2022, tại Khu Công 

nghệ cao Hoà Lạc đã diễn ra lễ ký kết 

khởi đầu cho sự hợp tác giữa Trung tâm 

Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao 

(HITC), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc và Quỹ đầu tư BestB Capital 

trong khuôn khổ hoạt động đồng hành 

cùng cuộc thi “HoaLac Startup Challenge 

2022". 

Theo biên bản hợp tác được ký kết, 

Quỹ đầu tư BestB sẽ tài trợ 01 gói đầu tư 

khoảng 200 triệu đồng tiền mặt cho Quán 

quân cuộc thi (sau khi có sự trao đổi thỏa 

thuận của Dự án và Quỹ BestB). Ngoài ra, 

Quỹ đầu tư BestB sẽ hỗ trợ gói “coaching” 

ươm tạo thương mại hoá sản phẩm trong 

vòng 6 tháng, mỗi giải trị giá 1000 USD, cho 

các dự án đạt giải nhất, nhì và giải ba của 

cuộc thi (01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải 

ba). Tổng giá trị tài trợ tương đương 300 

triệu đồng. 

 
Chương trình đồng hành cùng “Hoalac 

Startup Challenge 2022” sẽ là bước khởi 

đầu trong chuỗi hoạt động hợp tác tiếp theo 

giữa hai bên trong lĩnh vực ươm tạo, xúc 

tiến thương mại hoá sản phẩm, công nghệ 

và đầu tư cho các dự án khởi nghiệp. 

Nguồn: Ban quản lý Khu Công nghệ 

cao Hòa Lạc 

 

 

KẾT NỐI 5 TỈNH TÂY NGUYÊN 

ĐƢA SẢN PHẨM NÔNG SẢN RA THỊ TRƢỜNG 
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo cụm khu 

vực Tây Nguyên khai mạc ngày 10/6 

nhằm tìm kiếm giải pháp cho các 

ngành nông nghiệp tại Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. 

 
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo cụm khu 

vực Tây Nguyên là sáng kiến của 

chương trình Aus4Innovation của Chính 

phủ Australia, hợp tác cùng Trung tâm 

Phát triển Cộng đồng (CDC). Tại sự kiện 

Aus4Innovation ký thỏa thuận sẽ cấp 

kinh phí cho Diễn đàn trong năm đầu tiên 

hoạt động. 

Aus4Innovation (2018-2022) là 

chương trình hỗ trợ có ngân sách 14,5 

triệu AUD do Bộ Ngoại giao và Thương 

mại Australia (DFAT) tài trợ, quản lý bởi 

cơ quan khoa học quốc gia CSIRO với 

đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. Chương trình 

nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo 

của Việt Nam, chuẩn bị cho các cơ hội 

liên quan đến công nghiệp 4.0, hình 

thành chương trình phát triển về khoa 

học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại 

Việt Nam. 

Nguồn: vnexpress.vn 
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƢỢC 2022 

 

Thời gian: Từ 11 đến 13/08/2022 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn 

Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: 250 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Máy móc thiết bị phân tích, thí nghiệm; Trang thiết bị, vật 

tư y tế dùng trong bệnh viện; Thiết bị thẩm mỹ; Máy móc chế biến dược phẩm; 

Chuyên ngành nhãn khoa, Chuyên ngành nha khoa…. 

Nguồn: https://tradepro.vn/ 

 

TRIỂN LÃM THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ 
NÔNG – LÂM – NGƢ NGHIỆP 

 

Thời gian: Từ 14/09 đến 17/09/2022 

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn 

Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: ~400 gian hàng. 

Ngành hàng trƣng bày: Máy móc, vật tư, trang thiết bị và công nghệ sản xuất, 

chế biến, đóng gói, bảo quản.. phục vụ trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp…. 

Nguồn: https://tradepro.vn/ 

https://tradepro.vn/
https://tradepro.vn/
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM 

GLUCOMANNAN TỪ CỦ KHOAI NƢA 

ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
 

 

 

 

Việt Nam, việc chế biến củ khoai nưa mới được biết đến gần đây, chưa 

phát triển mạnh mẽ, mới chỉ dừng lại ở quá trình sản xuất bột nưa thô phục 

vụ đời sống hàng ngày, chưa có các nghiên cứu tinh chế tạo chế phẩm 

glucomannan và ứng dụng để nâng cao giá trị kinh tế của nó. Việc nghiên 

cứu tạo ra các sản phẩm từ củ khoai nưa giúp cho việc trồng trọt củ nưa 

phục vụ chế biến để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm là 

một hướng đi thiết thực, góp phần phát triển ngành sản xuất các sản phẩm 

hàng hóa từ khoai nưa ở Việt Nam. 

 

ới mục tiêu xây dựng được quy 

trình công nghệ sản xuất chế 

phẩm glucomannan từ củ khoai 

nưa nhằm nâng cao giá trị kinh tế, chế biến 

thành sản phẩm có giá trị hơn, đáp ứng yêu 

cầu ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 

Viện Công nghiệp thực phẩm đã thực hiện 

đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế 

phẩm glucomannan từ củ khoai nưa ứng 

dụng trong công nghiệp thực phẩm”. 

 

Kết quả đề tài đã nghiên cứu thành công 

công nghệ sản xuất chế phẩm glucomannan 

từ củ khoai nưa. Kết quả đo kiểm các chỉ 

tiêu chất lượng cho thấy sản phẩm đạt yêu 

cầu và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tây Bắc 

(Hòa Bình) đề nghị hợp tác xây dựng dự án 

sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất 

chế phẩm glucomannan từ khoai nưa trong 

thời gian tới. 

Để hoàn thiện công nghệ, nhóm nghiên 

cứu sẽ tiếp tục quy trình công nghệ sản xuất 

chế phẩm glucomannan từ khoai nưa ở quy 

mô lớn hơn nâng cao hiệu suất thu hồi sản 

phẩm để cạnh tranh hơn về giá thành sản 

phẩm và tạo được nguyên liệu thực phẩm 

sẵn có trong nước nhằm chuyển giao công 

nghệ sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: 

ĐTKHCN.038/19) tại Cục Thông tin KH&CN 

quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

V 



11 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 7 

 

 

 

 
 

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TỐI ƢU KHOÁNG  

TITAN-ZIRCON TRONG TẦNG CÁT ĐỎ BÌNH THUẬN 
 

Bình Thuận đƣợc đánh giá là khu vực có trữ lƣợng tài nguyên quặng 

titan vô cùng lớn (khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% trữ lƣợng titan của 

cả nƣớc). Tuy nhiên, việc khai thác titan lộ thiên sẽ phải đào hố sâu, đổ 

cát thải thành đống dẫn đến mất cân bằng địa hình (lớp cát lẫn sét trên 

tầng khai thác bị nóng khô). Mặt khác, nƣớc ngầm trong cồn cát là tài 

nguyên hữu hạn (nguồn bổ sung duy nhất là nƣớc mƣa) chỉ có nƣớc đi 

mà không có nƣớc đến nên không thể khai thác quá ngƣỡng phục hồi 

nƣớc ngầm.  

 

 
ấn đề khó khăn nhất của Bình 

Thuận là khan hiếm nước và 

thân quặng sâu, để khắc phục và 

giải quyết vấn đề này, Viện KH&CN Mỏ - 

Luyện kim chủ trì, phối hợp với các doanh 

nghiệp tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử 

nghiệm: “Hoàn thiện công nghệ, thiết bị và 

áp dụng đề khai thác và tuyển sa khoáng 

titan – zircon trong tầng cát đỏ Bình Thuận, 

Việt Nam”.  

Kết quả dự án đã nghiên cứu hoàn thiện 

thành công quy trình công nghệ khai thác 

hiệu quả sa khoáng titan-zircon trong tầng 

cát đỏ. Công nghệ khai thác hoàn thiện sử 

dụng khai thác khô bằng máy xúc, khai thác 

ướt bằng bơm hút được thử nghiệm tại mỏ 

cho những thông số công nghệ tối ưu.  

Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện sơ đồ 

công nghệ trên loại vít mới đã tăng năng 

suất của cả cụm vít tuyển, giảm mất mát 

trong khâu tuyển thô. Hàm lượng khoáng vật 

nặng trong quặng tinh thô trên 90%, với mức 

thực thu trên 88% khoáng vật nặng.  

Dự án đã cho kết quả ngoài mong đợi, 

giúp doanh nghiệp áp dụng công nghệ khai 

thác tối ưu để giải quyết được vấn đề khó 

khăn nhất của Bình Thuận nêu ở trên, đồng 

thời hoàn thiện công nghệ và vít tuyển phù 

hợp với đối tượng quặng sa khoáng titan cát 

đỏ Bình Thuận.  Dự án đã giúp thu về hàm 

lượng khoáng vật nặng trong cát thải tương 

đối sạch (dưới 0,1%), hàm lượng khoáng vật 

nặng trong quặng tinh thô trên 90%, với mức 

thực thu trên 88% khoáng vật nặng. 

Các công nghệ của dự án đã được ứng 

dụng tại mỏ titan thuộc công ty Cổ phần 

khoáng sản và thương mại Sao Mai cho thấy 

mô hình khai thác tuyển thô, tuyển quặng 

tinh sa khoáng titan – zircon trong tầng cát 

đỏ sử dụng công nghệ, thiết bị vít thực sự 

phù hợp và cần được tiếp tục nhân rộng áp 

dụng cho các mỏ khác của vùng quặng sa 

khoáng chứa titan-zircon Bình Thuận và các 

mỏ ở khu vực khác có điều kiện địa chất, 

đặc điểm thành phần vật chất tương tự.   

Nguồn: Báo cáo đề tài (Mã số: SXTN 

01.08.DMCNKK) tại Cục Thông tin KH&CN 

quốc gia. 

 

V 



12 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG KH&CN SỐ 7 

 

 
 

MÁY SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ NHANH  

VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 
 

Để khắc phục các nhƣợc điểm của công nghệ sản xuất phân bón 

hữu cơ bằng phƣơng thức lên men truyền thống, ông Vũ Đình 

Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Nhân Hòa (Hà Nội) 

đã chế tạo máy ủ phân hữu không cần phải sử dụng loại vi khuẩn 

đặc hữu, chỉ cần sử dụng các loại chế phẩm vi sinh đang bán 

rộng rãi trên thị trƣờng. Điều này cho phép giảm chi phí điện 

năng trong sản xuất, trong khi vẫn giảm thời gian ủ một mẻ phân 

xuống còn 16 - 18 giờ. 

 

 

Các loại chất thải có thể đưa vào 

tái chế gồm: rác thải đô thị, rác thải gia 

đình, các phế thải nông nghiệp; phân gia 

súc, gia cầm; xác động vật và các bộ 

phận của chúng. Máy có thể áp dụng 

cho qui mô sản xuất hộ gia đình, doanh 

nghiệp hoặc trạm xử lý rác thải tập trung. 

Sản phẩm phân hữu cơ do máy 

sản xuất đạt tiêu chuẩn TCVN 

7185:2002 về 4 nhóm chỉ tiêu (độ ẩm, độ 

đồng đều, độ hoai, hàm lượng hữu cơ; 

dưỡng chất đạm, lân, kali trong phân; 

hàm lượng kim loại nặng dưới mức cho 

phép; không có vi khuẩn độc hại như 

E.coli…). Máy không cần sử dụng loại vi 

khuẩn đặc biệt, vì vậy không cần gia 

nhiệt trong hầu hết quá trình ủ nguyên 

liệu và mức tiêu thụ điện năng chỉ bằng 

1/3 - 1/4 mức tiêu thụ điện của các sản 

phẩm tương đương nhập ngoại. Ngoài 

ra, do được nghiên cứu và sản xuất 

trong nước, giá thành của máy chỉ bằng 

1/2 giá thành của các sản phẩm nhập 

ngoại. 

Máy đã được thử nghiệm tại trạm 

thu gom rác Đồng Tàu (Hà Nội), Trung 

tâm Dạy nghề, Hỗ trợ Nông dân Thái 

Nguyên và đang được nhiều trang trại 

chăn nuôi sử dụng. Sản phẩm cũng đã 

được ông Thịnh đăng ký sáng chế (PTC 

số 1 - 2020 - 022946) với Cục Sở hữu trí 

tuệ. 

Nguồn: Báo Khoa học và phát triển 
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PHÁT TRIỂN TUABIN KHÍ CHẠY HOÀN TOÀN  

BẰNG HYDRO ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 
 

 

 

 

Tuabin khí đƣợc sử dụng trong máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, máy 

phát điện, máy bơm, máy nén và nhiều nơi khác. Chúng có thể 

chạy bằng nhiều loại nhiên liệu, nhƣng khoảng 90% đang chạy 

bằng khí tự nhiên - loại nhiên liệu hóa thạch tạo ra CO2 khi cháy, 

đồng thời bay lên khí quyển khi đƣợc lấy lên khỏi lòng đất và tạo 

ra hiệu ứng nhà kính tồi tệ gấp 80 lần so với CO2 trong 20 năm. 
 

 

ể khắc phục những nhược 

điểm nói trên, các nhà 

nghiên cứu tại Đại học 

Stavanger, Na Uy đã tạo ra một tuabin 

khí đốt 100% hydro.Nghiên cứu mới 

không chỉ tập trung vào việc điều chỉnh 

buồng đốt cho hydro mà còn điều chỉnh 

hệ thống nhiên liệu và cơ sở hạ tầng khí 

tự nhiên cũ để xử lý loại khí rất khác này. 

Nhóm nghiên cứu đang xem xét kỹ hơn 

hạn chế của nhà máy và tìm cách tăng 

công suất để tạo ra nhiều năng lượng 

sạch nhất có thể. 

Những dự án dạng này sẽ mang đến 

giải pháp chuyển đổi hiệu quả, vừa giúp 

duy trì các thiết bị tuabin cũ, vừa chuyển 

sang nhiên liệu không phát thải. Tuy 

nhiên, để chúng trở nên hiệu quả về kinh 

tế, giá hydro xanh cần giảm mạnh và 

thuế carbon cần được áp dụng cho các 

phương pháp sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch vốn rẻ hơn. 

Nguồn: VietQ.vn 
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“CÚ HUÝCH” CHO THƢƠNG MẠI HÓA  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ (viết tắt là Luật) 

vừa được Quốc hội thông qua, với 

nhiều chính sách mới về sở hữu trí tuệ, 

được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực 

mạnh mẽ thúc đẩy các tổ chức, cá nhân 

sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, 

đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, 

thương mại hóa các đối tượng quyền sở 

hữu trí tuệ. 

 

iệc sửa đổi, bổ sung Luật lần 

này nhằm đáp ứng yêu cầu 

cấp thiết đối với sự phát triển 

kinh tế-xã hội của Việt Nam đã được thể 

hiện rõ trong chủ trương, đường lối của 

Đảng và chính sách của Nhà nước về 

hoàn thiện nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa để chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát 

triển nhanh, bền vững dựa vào khoa học-

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số. 

 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 

người dân trong quá trình thực hiện thủ tục 

đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cũng 

là một chính sách lớn của việc sửa đổi, bổ 

sung Luật lần này. Theo đó, Luật đã sửa 

đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thủ 

tục đăng ký trong cả ba lĩnh vực: Quyền 

tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu 

công nghiệp và quyền đối với giống cây 

trồng.  

Một trong các mục tiêu quan trọng 

của việc sửa Luật là nhằm thi hành các 

cam kết trong các hiệp định thương mại tự 

do (FTA) mà Việt Nam tham gia gần đây, 

trong đó có những cam kết ở mức độ cao 

về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 

định thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối 

tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).  

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc 

hội thông qua, Bộ trưởng Khoa học và 

Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, sẽ 

phối hợp với các cơ quan có liên quan triển 

khai một số hoạt động để phổ biến, hướng 

dẫn thi hành luật. Luật đi vào cuộc sống sẽ 

góp phần tạo động lực để thúc đẩy các tổ 

chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, 

phát triển, đẩy mạnh chuyển giao công 

nghệ, thương mại hóa các đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ, qua đó thu hút thêm 

nhiều nguồn vốn đầu tư cho hoạt động của 

các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và cho 

phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói 

chung. Bên cạnh đó, việc nội luật hóa các 

cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ góp phần 

tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh 

và cạnh tranh hơn, từ đó tạo nền tảng 

vững chắc để Việt Nam tự tin hội nhập vào 

sân chơi chung của thế giới. 

Nguồn: Báo nhân dân 
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRỒNG 

 SÂM HÀN QUỐC CHO TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Vừa qua, tại trụ sở UBND tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản 

ghi nhớ về chuyển giao công nghệ Hàn Quốc, kỹ thuật trồng, phát 

triển và chế biến cây sâm tại tỉnh Điện Biên. Đây cũng là địa phƣơng 

đầu tiên của Việt Nam mà Hiệp hội Nghệ nhân Nhân sâm Hàn Quốc 

chuyển giao công nghệ này. 

 

 
Trước đó, ngày 21/3/2022 đã diễn ra 

Hội nghị đầu tư và phát triển giữa các Hiệp 

hội, doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam và 

tỉnh Điện Biên. Tại hội nghị, các sở, ngành, 

doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp 

Việt Nam - Hàn Quốc, các doanh nghiệp 

Hàn Quốc đã ký biên bản hợp tác trên 3 lĩnh 

vực gồm: “Trồng, chế biến, chuyển giao 

công nghệ và phát triển cây sâm Điện Biên, 

chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, thu hút đầu 

tư và hợp tác kinh doanh”; “Chuyển giao 

công nghệ, phát triển các lĩnh vực nông 

nghiệp, phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư 

và hợp tác kinh doanh”; “Chuyển giao công 

nghệ, phát triển trên các lĩnh vực nông 

nghiệp, phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư 

và hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch”. 

Hiện Công ty cổ phần Tập đoàn 

MHGroup đang tiếp tục triển khai các nội 

dung theo khung hợp tác đã ký kết với tỉnh 

Điện Biên trong việc chuyển giao công nghệ, 

kỹ thuật trồng, phát triển chế biến sâm; tiếp 

tục kết nối và thúc đẩy doanh nghiệp, hiệp 

hội Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp nói chung cũng như lĩnh 

vực trồng sâm nói riêng tại Điện Biên. 

Đồng thời, phối hợp với Công ty 

Nolmae và các doanh nghiệp Hàn Quốc 

trong Hiệp hội Nghệ nhân Nhân sâm Hàn 

Quốc để chuyển giao công nghệ, kỹ thuật 

trồng sâm và đảm bảo các thủ tục quy trình 

trong việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật 

trồng cây sâm tại Điện Biên đạt chất lượng 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật trồng sâm Hàn 

Quốc tiên tiến và phù hợp với điều kiện khí 

hậu thổ nhưỡng tại tỉnh Điện Biên… 

Nguồn: Vietq.vn 
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VIETTEL HỢP TÁC NHẰM ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ 

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
 

Ngày 30/6, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn 

NVIDIA tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác chiến lƣợc 

về trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo taị Viettel và Việt Nam. 

 

 

ợp tác giữa Viettel và 

NVIDIA được kỳ vọng sẽ 

đẩy nhanh tốc độ nghiên 

cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

các lĩnh vực như: thị giác máy tính, xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên, bản sao số, 

robotic,… 

Cũng theo thỏa thuận này, Viettel 

tham gia vào mạng lưới đối tác toàn cầu 

của NVIDIA, góp phần đưa các giải pháp 

trí tuệ nhân tạo của Viettel ra thị trường 

quốc tế. 

NVIDIA là một trong những tập 

đoàn cung cấp giải pháp cho trí tuệ nhân 

tạo lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Santa 

Clara, California, Hoa Kỳ. Các giải pháp 

của NVIDIA được ứng dụng rộng rãi 

trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với hơn 

2/3 siêu máy tính nhanh nhất thế giới sử 

dụng công nghệ của tập đoàn này. 

Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tại 

Việt Nam và là 1 trong số 5 doanh 

nghiệp tại khu vực Đông Nam Á chính 

thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến 

lược với NVIDIA. 

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, 

việc thiết lập quan hệ đối tác với NVIDIA 

thể hiện quyết tâm đầu tư vào công nghệ 

trí tuệ nhân tạo của Viettel. Hoạt động 

này nhằm đóng góp cho mục tiêu hiện 

thực hóa Chiến lược quốc gia về nghiên 

cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành, sớm đưa Việt Nam nằm 

trong nhóm 5 nước dẫn đầu trong khu 

vực ASEAN và nhóm 60 nước dẫn đầu 

trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

Nguồn: vnexpress.net 
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CAO BẰNG TRỒNG THÀNH CÔNG NẤM DƢỢC LIỆU 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHỜ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH&CN trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng đã 

trồng thử nghiệm thành công nấm 

dƣợc liệu Đông trùng hạ thảo nhờ 

chuyển giao công nghệ.Đây là kết quả 

của quá trình hợp tác, chuyển giao 

công nghệ, quy trình nuôi cấy nấm 

đông trùng hạ thảo giữa Sở KH&CN 

tỉnh Cao Bằng với Viện nghiên cứu 

ứng dụng. 

 

 
Qua quá trình triển khai nuôi trồng, 

cán bộ phòng nghiên cứu ứng dụng, 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã 

nắm bắt được quy trình công nghệ nuôi 

Đông trùng hạ thảo trong môi trường 

nhân tạo. 

Thời gian bắt đầu nuôi cấy nấm từ 

đầu tháng 6/2022, nguyên liệu để sản 

xuất gồm: Đường glucose, gạo lứt, 

nhộng tằm, khoai tây, agar. Với 288 lọ 

nuôi trồng thử nghiệm, năng suất trung 

bình của nấm đạt khoảng 100gam/hộp 

cả môi trường nuôi, nấm có màu vàng 

tươi, đẹp. 

Nấm Đông trùng hạ thảo đòi hỏi 

môi trường nuôi cấy phải thực hiện liên 

tục đáp ứng các giai đoạn phát triển như: 

giai đoạn ươm sợi phải để trong bóng tối, 

nhiệt độ từ 20-220C, độ ẩm từ 65-75%. 

Giai đoạn hình thành quả thể, phải trong 

môi trường chiếu sáng từ 12-14h/ngày, 

nhiệt độ từ 20-220C, độ ẩm 90 - 92%. 

Mặt khác nơi nuôi cấy phải đảm bảo yêu 

cầu và đầu tư tương đối lớn cho hệ 

thống nhà lạnh, thiết bị vệ sinh khử trùng, 

đèn UV… 

Đánh giá về quá trình trồng thử 

nghiệm loại Nấm Đông trùng hạ thảo 

trên, ông Đoàn Văn Hướng – Trưởng 

phòng Thử nghiệm - Dịch vụ, Trung tâm 

ứng dụng Tiến bộ KH&CN cho biết, đây 

là sản phẩm đòi hỏi quy trình kỹ thuật 

phức tạp nên rất khó nuôi trồng, với kết 

quả bước đầu như vậy là đã thành công. 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục 

đầu tư hơn nữa trong việc bảo quản 

Đông trùng hạ thảo sau thu hoạch và có 

phương pháp bảo quản thích hợp để 

đảm bảo giá trị của nấm. 

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm, mô 

hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo 

hiện còn khá mới trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Đây là mô hình có ý nghĩa về mặt 

kinh tế, xã hội cũng như về mặt y dược. 

Với giá trị dược liệu cao, chứa nhiều 

dưỡng chất tốt cho sức khỏe, việc 

nghiên cứu thành công quy trình nuôi 

trồng Đông trùng hạ thảo ở môi trường 

nhân tạo sẽ mở ra hướng đi mới trong 

phát triển thêm các loại nấm có giá trị 

kinh tế và thúc đẩy mở rộng sản xuất. 

Nguồn: vietq.vn 
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THƢƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Thời gian qua, xúc tiến thƣơng mại 

đã đồng hành, phát triển cùng thị trƣờng 

KH&CN ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, kết nối 

cung - cầu sản phẩm KH&CN giữa các 

viện nghiên cứu, các trƣờng đại học, các 

nhà khoa học và DN KH&CN với các DN 

có nhu cầu áp dụng KH&CN, đổi mới 

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tổ 

chức tham gia các hội chợ, triển lãm 

trong và ngoài nƣớc về thiết bị, công 

nghệ, nguyên liệu phục vụ sản xuất trong 

nƣớc đa dạng các lĩnh vực về nông lâm 

thủy sản, vật liệu xây dựng, công nghệ 

thông tin, thông tin truyền thông, công 

nghiệp hỗ trợ… 

 

 

Bên cạnh đó, xúc tiến thương mại hỗ 

trợ các DN KH&CN phát triển thị trường 

trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; 

xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh chuyển giao 

công nghệ giữa DN trong và ngoài nước, 

góp phần phát triển kinh tế đất nước; xúc 

tiến tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương 

hiệu tại thị trường nội địa cũng như xuất 

khẩu cho các sản phẩm hình thành từ kết 

quả KH&CN của các DN trong nước. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, để hoạt 

động xúc tiến thương mại tham gia hiệu quả 

hơn vào công tác xúc tiến phát triển thị 

trường KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho 

DN Việt Nam nhanh chóng gia nhập chuỗi 

giá trị toàn cầu, góp phần chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng kinh tế bền vững theo 

chiều sâu, cần lồng ghép với các hoạt động 

xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư của 

các bộ, ngành, địa phương liên quan để 

thực thi hiệu quả cơ chế, chính sách phát 

triển thị trường KH&CN. 

Cùng với đó, cần huy động tối đa 

nguồn lực của khu vực tư nhân và quốc tế 

nhằm từng bước liên thông với thị trường 

hàng hóa, lao động và tài chính, góp phần 

gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của 

hàng hóa “Made in Vietnam”, đồng thời bổ 

sung mạnh mẽ các sản phẩm KH&CN trong 

cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt 

Nam ra thị trường thế giới. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác 

cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường 

xuất nhập khẩu, thị trường trong nước, 

thông tin về thương mại - đầu tư của các 

nước, khu vực thị trường đã ký FTA với Việt 

Nam như EU, Hoa Kỳ, CPTPP, Nhật Bản, 

Hàn Quốc… để các DN Việt Nam có thể kịp 

thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ 

thuật, quy định về quản lý, xuất nhập khẩu 

hàng hóa, phòng vệ thương mại, tạo động 

lực cần thiết để các DN chú trọng đầu tư, 

đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ. 

Mặt khác, đẩy nhanh quá trình chuyển 

đổi số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, 

thu hút sự tham gia của các DN công nghệ 

vào phát triển các công cụ, nền tảng tạo 

thuận lợi cho các hiệp hội ngành hàng, DN… 

xúc tiến thương mại trên nền tảng số. 

Nguồn: Báo công thương 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƢỚC ÉP CHANH DÂY 

Quy trình: Nguyên liệu (Chanh dây) -> 

rửa -> tách ruột quả -> trích ly -> gia nhiệt -> 

đồng hóa -> rót chai -> đóng nắp -> dán nhãn 

-> thành phẩm 

- Nguyên liệu chanh dây, đường và các 

phụ gia; 

- Rửa - tách ruột quả: sau đó được 

phân loại và rửa sạch để loại bỏ tạp chất trên 

nguyên liệu. Chẻ đôi tách ruột quả; 

- Trích ly: sau khi tách ruột quả ta tiến 

hành trích lý để lấy nước chanh dây loại bỏ 

hạt; 

 
- Gia nhiệt: tiến hành lấy nước chanh dây đã được trích ly, đường, các phụ gia 

cho vào nồi tiến hành gia nhiệt ở nhiệt độ 80 độ C trong thời gian 15 phút mục đích để 

chế biến sản phẩm; 

- Đồng hóa: tạo dung dịch thống nhất, không bị tách lớp và bảo quản sản phẩm; 

- Rót chai, đóng nắp, dán nhãn: chai được rửa trước khi vô sản phẩm. Dịch 

nước chanh dây theo ống dẫn của thiết bị chiết rót vào chai. Sau dó đóng nắp và dán 

nhãn sản phẩm. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Quy trình: Nguyên liệu (Chanh dây) -> rửa -> tách ruột quả -> trích ly -> gia nhiệt 

-> đồng hóa -> rót chai -> đóng nắp -> dán nhãn -> thành phẩm 

ƢU ĐIỂM CN/TB 

Trích ly hoàn toàn dinh dưỡng có trong chanh dây. 

CÁC GIẢI THƢỞNG 

- Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào năm 2016; 

- Top 100 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam vào năm 2016; 

- Certificate of innovative product ranked among Asean level vào năm 2017; 

- Giải thưởng thực phẩm “Sản phẩm uy tín, chất lượng, An toàn vì sức khỏe 

người tiêu dùng” vào năm 2017. 

Đơn vị chào bán:Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn 

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

Điện thoại : 02603848237; Fax : 02603848237 

Email : vangsimthienson@gmail.com 
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CÔNG NGHỆ MÁY ÉP MÀNG NHÔM (SEAL) CAO TẦNG 

Sản phẩm sau khi đống chai, xiết nắp, được chuyền qua băng tải có gắn đầu ép 

máy ép màng nhôm cao tần- màng nhôm hấp thụ sóng cao tần, nóng lên và tự dín 

vào miệng chai.Máy sử dụng công nghệ bức xạ tập trung giúp tiết kiệm điện, độ dín 

tốt, sản phẩm tạo ra đồng đều và đẹp mắt. 

-Tiêu chuẩn đạt được: •  TCVN •  TC nước ngoài 

-Công suất/Năng suất: 500W- 3.000W; 3.000sp/h- 10.000sp/h 

-Kích thước:VS 800W: H310, W210, L385. VS 2000W; VS- 3000W: H310, W210, 

L385 (mm). 

-Trọng lượng: 15-20Kg. 

ƢU ĐIỂM CN/TB 

Cho phép dán trên nhiều chất liệu và kích thước nắp chai từ 20mm đến 120mm. 

Sử dụng phù hợp cho sản xuất bằng tay và dây chuyền tự động, nâng cao năng lực 

sản xuất, giảm chi phí do không tốn nhiều nhân công và tiết kiệm điện . Màng dán 

chính xác, đẹp và đồng bộ lại không có sản phẩm lổi, bảo đảm không thấm khí, ngăn 

rò rỉ đối với sản phẩm đống chai có liên quan đến tính nguyên vẹn của sản phẩm. 

Tránh cho sản phẩm không bị làm giả, đạt được sự tin cậy của khách hàng, nâng cao 

giá trị nhãn hiệu trên thị trường cạnh tranh. 

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

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

Minh 

Email :rttc.skhcn@tphcm.gov.vn 

 

 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GĂNG TAY Y TẾ  

Quy trình tuần hoàn liên tục theo các 

bước cơ bản như sau:  

Rửa khuôn -> Tạo đông -> sấy tạo đông 

-> nhúng mủ 1 -> sấy tạm 1 -> nhúng mủ 2 -> 

sấy tạm 2 -> Rửa tách chiết (1, 2, 3) -> nhúng 

polymer -> se viền -> sấy lưu hóa -> rửa tách 

chiết (4,5,6) -> hong khô -> tuốt găng -> Rửa 

khuôn.  

 

 

mailto:rttc.skhcn@tphcm.gov.vn
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tùy vào từng nhà xưởng sẽ có thiết kế phù hợp & tối ưu; một số thông số 

chuyền đã & đang thực hiện: 

 1. Dây chuyền công suất 20,000 pcs / h: chuyền khuôn đôi (double former), tốc 

độ  xích 17m/phút, Dài x Rộng x Cao : 120 x 5 x 7.5 m 

 2. Dây chuyền công suất 30,000 pcs /h: chuyền khuôn đôi ( double former), tốc 

độ xích 25m/phút, Dài x Rộng x Cao : 150 x 5 x 12 m 

 3.   Dây chuyền công suất 10,000 pcs /h: chuyền khuôn đơn ( single former), tốc 

độ xích 17m/phút, Dài x Rộng x Cao : 80 x 4 x 8 m 

ƢU ĐIỂM CN/TB 

- Thời gian thi công nhanh (4 tháng) 

- Chi phí đầu tư thấp hơn các dây chuyền nhập khẩu 

- Chất lượng cơ khí cứng cáp, vững chắc, vận hành êm ái, độ ổn định cao 

- Giao diện điều khiên thân thiện người dùng 

- Kiểm soát toàn diện thông số vận hành bằng bảng điều khiển trung tâm  

- Tỉ lệ nội địa hóa cao (trên 95%) 

- Thiết kế linh hoạt, tối ưu 

- Chủ động kiểm soát các vật tư & thiết bị thay thế (trong nước đã tự sản xuất 

được) 

- Tiết kiệm nước. 

- Tiết kiệm năng lượng 

- Ít nhân công vận hành 

Đơn vị chào bán: Công ty CP Mahima; Địa chỉ : Nhà B1, khu biệt thự vườn Thủ 

Đức, số 27 đường 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM; Điện thoại : 

0787881926; Email: batuan@gmail.com 

 

 

MÁY NÉN VÀ UỐN DẢI KÉP 250/15 Kn 

 SERVO-PLUS– MATEST 
Thông số kỹ thuật:  

-Khung máy thiết kế với 02 trụ cứng chắc chắn 

-Khả năng tải nén max: 250KN 

-Khả năng tải uốn: 15kN 

-Khoảng cách tấm nén: 185mm 

-Đường kính tấm nén: 153mm 

 

mailto:batuan@gmail.com
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-Hành trình piston: 45mm 

-Độ chính xác : Grade 1 bắt đầu từ thang thử 1/10 của 02 thang thử nénvà uốn. 

-Nguồn điện: 230V, 50Hz, 750W 

-Khối lượng: khoảng 310-340kg 

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết Bị KHKT Mỹ Thành; Địa chỉ : 445 Tô 

Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM; Điện thoại : 0704479904; Fax : (028) 

38644461; Email: phuong@hcm.mythanh.com 

 

 

 

 

 

MÁY PHAY ĐỨNG CNC  
SG-460M “MADE IN VIETNAM” 

 

Mô tả thiết bị: 

SG-460M có thể thực hiện các tác vụ gia 

công thành phẩm từ đầu vào là tập tin 

định dạng NC, khả năng hỗ trợ các lệnh 

G Code, M Code thông dụng và chương 

trình Macro, giúp máy linh hoạt thực hiện 

các tác vụ như định vị trục chính, thay 

dao, taro. Đặc biệt, bộ điều khiển SGH7i   

11MA tíchhợp tính năng hỗ trợ taro đồng bộ, có khả năng tính toán điểm vào ren để 

có thể taro nhiều giai đoạn trên lỗ ren. 

Ngoài ra, bộ điều khiển cung cấp tiện ích hỗ trợ lấy nhanh tâm phôi, mô phỏng gia 

công để xem trước được sản phẩm gia công và đường chạy dao trên giao diện hiển 

thị 3D. Một tính năng nổi trội của máy so với máy nhập ngoại là có khả năng kết nối 

wifi giúp người vận hành truyền nhận chương trình gia công và quản lý máy CNC từ 

xa dựa vào mạng internet. 

Đơn vị chào bán: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ 

thống (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) - địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP 

Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38647256; Email: dcselab@dcsela.edu.vn. 
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MÁY ĐÓNG ĐAI TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 

Mô tả thiết bị: 

Máy đóng đai TP 702 là thiết bị được nhiều 

ngành nghề lựa chọn sử dụng, trong đó phải kể 

đến ngành thủy sản, thực phẩm, bao bì và các 

ngành hàng cần đóng gói hàng hóa 1 cách chắc 

chắn, tránh đổ vỡ khi vận chuyển. 

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy đóng 

đai với nhiều thương hiệu khác nhau, nhiều giá 

tiền, nhiều phân khúc.Nhưng chắc chắn nếu chưa 

thử  

 

qua máyđóng đai tự động công suất cao như TP 702 thì hẳn khách sẽ không thể hình 

dung được mức độ đai thần tốc là như thế nào, công suất máy TP 702 cao gấp 3, 4 

lần máy bán tự động, tiết kiệm nhân công, chi phí và dây đai đáng kể. Tin chắc rằng 

máy đóng đai tự động TP 702 sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng khi sử 

dụng. 

Với tốc độ tương đối cao 60-65 dây đai/phút, lực căng dây 45Kg và chiều cao 

bàn làm việc có thể điều chỉnh giúp đóng đai nhiều loại hàng hóa khác nhau thì đây 

chắc chắc là sự lựa chọn hoàn hảo trong tất cả các dòng máy đóng đai. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Tốc độ: 60 - 65 dây đai/phút 

- Loại dây đai: PP, PET chiều rộng 5 -12mm dày 0.55 -1.05mm 

- Lực căng dây đai: ~ 45kg 

- Trọng lượng: ~167 kg 

- Chiều cao bàn làm việc: 820 -920mm (có thể điều chỉnh thấp hơn 770 - 820 

mm) 

- Nguồn điện: 110V, 220V, 230V, 240V, 50/60Hz 

Đơn vị chào bán:Công ty CP Giải pháp Công nghiệp Á Châu; Địa chỉ: Lô A11, 

KDC Thái An, 1/45 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện 

thoại : 02835976194; Fax : 02837177026; Email: thutrang@ame.vn 

 

 

 

 

 

 

mailto:thutrang@ame.vn
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MÁY TIÊM GIA VỊ CHO  
SẢN PHẨM THỊT, CÁ, GIA CẦM 

 

Mô tả thiết bị: 

Máy tiêm dịch gia vị nhãn hiệu Nowicki – Ba Lan 

là thiết bị hội tụ những tinh hoa, công nghệ tiên tiến, 

hiện đại bậc nhất của Châu Âu. Được sử dụng rộng 

rãi trong các nhà máy chế biến thực phẩm, thủy hải 

sản trên toàn thế giới. 

Nhờ vào thiết kế chắc chắn: Khung máy, thân 

máy, kim tiêm được cấu tạo bằng thép không gỉ, đạt 

tiêu chuẩn của ngành thực phẩm, máy tiêm dịch gia vị 

dùng để tiêm dịch gia vị cho các loại thực phẩm: Gà 

nguyên con, thịt bò, thịt heo, cá hồi và philê cá. 

 

Với cấu tạo gọn gàng, dễ dàng tháo rời và làm sạch, thay đổi đầu phun và kim 

tiêm nhanh, khả năng thấm gia vị vào trong thịt cao, và thiết kế bộ kim tiêm phong phú, 

đa dạng cho nhiều sản phẩm khác nhau. Máy tiêm dịch gia vị với công suất cao, sản 

xuất ổn định có thể xử lý một khối sản phẩm đầu vào lớn, giúp thấm đều gia vị, tăng 

trọng và duy trì màu sắc của sản phẩm tươi ngon và đẹp mắt hơn. 

 Máy tiêm dịch gia vị với cấu tạo hiện đại, thông minh, bảng điều khiển được đặt 

ở phía trước máy cho phép người dùng có thể kiểm soát tốc độ tiêm ở mọi vị trí và 

điều chỉnh tốc độ băng tải khi hoạt động. 

 Có máy chạy thử, phụ tùng thay thế có sẵn, hậu mãi tốt. 

Đơn vị chào bán:Công ty CP Giải pháp Công nghiệp Á Châu; Địa chỉ: Lô A11, 

KDC Thái An, 1/45 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện 

thoại : 02835976194; Fax : 02837177026; Email: thutrang@ame.vn 
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MÁY ĐÓNG GÓI KHAY BÁN TỰ ĐỘNG RTV440A 

Ứng dụng: 

- Thực phẩm tươi sống: Thịt heo, bò, gà, cá,... 

- Thực phẩm nấu chín: cơm, mì, cháo,… 

- Thực phẩm ăn liền: trái cây salad, bánh 

khô,… 

Thông số kỹ thuật: 

- Tích hợp bộ điều chỉnh tỷ lệ khí 

- Thổi khí N2, CO2, O2 - Công nghệ MAP (*) 

- Truy xuất thông tin đóng gói 

- Hàn nhiệt và cắt màng trực tiếp trên khay 

nhựa 

 

Đơn vị chào bán:Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods; Địa chỉ : Lô A, Khu công 

nghiệp Long Đức, TP. Trà Vinh, Trà Vinh; Điện thoại: 0919 253 652; Fax: 1-714-252-

0026; Email: info@rynanagrifoods.com 

 

 

 

 

MÁY NÉN VÀ UỐN DẢI KÉP 250/15 Kn 

 SERVO-PLUS– MATEST 
Thông số kỹ thuật:  

-Khung máy thiết kế với 02 trụ cứng chắc chắn 

-Khả năng tải nén max: 250KN 

-Khả năng tải uốn: 15kN 

-Khoảng cách tấm nén: 185mm 

-Đường kính tấm nén: 153mm 

-Hành trình piston: 45mm  

-Độ chính xác : Grade 1 bắt đầu từ thang thử 1/10 của 02 thang thử nénvà uốn. 

-Nguồn điện: 230V, 50Hz, 750W 

-Khối lượng: khoảng 310-340kg 

Đơn vị chào bán: Công ty TNHH Thiết Bị KHKT Mỹ Thành; Địa chỉ : 445 Tô 

Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM; Điện thoại : 0704479904; Fax : (028) 

38644461; Email: phuong@hcm.mythanh.com 

 

mailto:info@rynanagrifoods.com
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1.TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ SẢN XUẤT 

PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ LÔNG GIA CẦM 

 
Lông gia cầm - phế phẩm của công nghiệp 

chăn nuôi – với khối lượng lên đến hàng ngàn 

tấn/năm, không phải là thứ vô dụng. Lông gia cầm 

chứa hàm lượng protein rất cao nên có thể tận 

dụng làm nguồn bổ sung protein cho thức ăn chăn 

nuôi hoặc làm phân bón cho cây trồng. Nhận thức 

được điều này, người nông dân từ lâu vẫn thường 

xuyên tận dụng lông gia cầm làm phân bón cho 

cây  
 

trồng. Tuy nhiên, keratin từ lông gia cầm vốn là protein có cấu trúc dạng sợi, có độ 

bền cơ học cao và rất khó phân hủy tự nhiên; nếu không có phương pháp phù hợp 

mà chỉ trực tiếp chôn xuống đất thì lâu dần sẽ tạo ra môi trường vi khuẩn độc hại và 

bốc mùi. 

* Yêu cầu kỹ thuật: 

 - Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ (vi sinh) từ lông gia cầm. 

- Khối lượng đầu vào: 8-9 tấn nguyên liệu/ngày. 

 * Hình thức hợp tác: 

 - Chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị sản xuất phân hữu cơ từ lông gia 

cầm. 

- Tư vấn, hướng dẫn vận hành. 

Tổ chức, cá nhân nào đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật nói trên, xin vui lòng liên 

hệ: 

Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; Địa chỉ: 79 Trương Định, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028-38221635; 

Fax:028-38291957; Email: info@techport.vn 

 

 

 

2. TÌM KIẾM MÁY SẤY RONG BIỂN 
Yêu cầu kỹ thuật 

- Năng suất sấy: 100 kg rong tươi/mẻ sấy; 

- Thời gian sấy: Khoảng 20-25 tiếng/mẻ; 

- Ít tiêu tốn điện năng tiêu thụ; 
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- Sản phẩm sau khi sấy đạt chất lượng tốt về mặt cảm quan (màu sắc, hương 

vị…), không bị khô cứng, và giảm chất lượng. 

Hình thức hợp tác 

Tư vấn, chuyển giao trọn gói. 

Tổ chức, cá nhân nào đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật nói trên, xin vui lòng liên 

hệ: 

Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; Địa chỉ: 79 Trương Định, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028-38221635; 

Fax:028-38291957; Email: info@techport.vn 

 

 
 

3.TÌM KIẾM BẢNG HIỂN THỊ DG8000-IC 
Hiện nay bên chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm Bảng hiện thị - DG8000-IC. 

Đơn vị đáp ứng được nhu cầu trên, vui lòng báo giá (có số lượng yêu cầu báo giá, có 

hãng, xuất xứ, phương thức thanh toán, có con dấu, chữ ký, giá đã bao gồm vận 

chuyển) về địa chỉ sau: 

Người tìm mua: Thái Công Thắng; Địa chỉ: Thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ,huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại: 0975.38.7999; Email: tcthang@vinamilk.com.vn  

 

 

4. TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ  

KIỂM SOÁT CỎ DẠI HỮU CƠ 

 
Một doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp của Singapore đang quan tâm đến 

các công nghệ có thể kiểm soát/quản lý được cỏ dại trong các trang trại quy mô lớn, 

với các yêu cầu như sau: 

- Loại bỏ tận gốc các loại cỏ dại mà không làm chết hoặc ảnh hưởng đến cây 

trồng. 

- Làm chậm quá trình mọc lại của cỏ dại. 

- Giảm sự phát tán của cỏ dại khi loại bỏ (tức là khi loại bỏ phải kiểm soát  được 

hạt, hoặc các bộ phận có thể phát tán của cỏ không có khả năng lây lan) 

Phương thức hợp tác:  
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- Hợp tác kinh doanh (Liên doanh) 

- Mua lại IP 

- Cấp phép 

- Khác 

- Hợp tác R&D 

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

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

Telephone: +65-6653-4910 

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

 

 

 

 

5.TÌM KIẾM CÁC PHƢƠNG PHÁP BỀN VỮNG 

ĐỂ GIẢM TẢI VIỆC SỬ DỤNG HÓA CHẤT 

TRONG NÔNG NGHIỆP 
Công ty đang tìm kiếm các phương pháp 

bền vững có thể giảm lượng hóa chất nông 

nghiệp đang được sử dụng và ảnh hưởng của 

nó đến môi trường. 

Yêu cầu: 

- Đối tượng sử dụng: lúa mì, cacao 

- Kiểm soát sâu bệnh hiệu quả 

- Cải thiện sự cố định nitơ 

- Vật liệu dễ xử lý - độ nhạy cảm với môi  

 

trường thấp,tức là sản phẩm ổn định với ánh sáng mặt trời, độ ẩm, nhiệt độ, mưa. 

Phƣơng thức hợp tác: 

- Cấp phép 

- Hợp tác R&D 

- Khác 

Các đơn vị đáp ứng được nhu cầu công nghệ trên, liên hệ theo địa chỉ sau: 

Tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ của Singapore 

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

Telephone: +65-6653-4910 

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

 

 

 

mailto:hr@ipi-singapore.org
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CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ̣ QUỐC GIA 

24.Lý Thƣờng Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội  

Tel: (84-24)39349119 - (84-24)39349923 


