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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TÌM KIẾM,  

CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  
 

 

       Hội thảo Chính sách hỗ trợ hoạt động 
tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công 
nghệ do Bộ khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp cùng trường Đại học 
Quốc gia (ĐHQG) TP. Hồ Chí Minh, Ủy 
ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước 
ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức nhằm phổ 
biến chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tìm 
kiếm, chuyển giao và đổi mới công 
nghệ.Từ đó thu hút được sự tham gia của 
các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức 
trong nước và ngoài nước cùng triển khai 
các chương trình của Bộ KH&CN; nắm bắt 
nhu cầu chuyển giao, đổi mới công nghệ 
của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng 
của các viện nghiên cứu, trường đại học, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
nước và quốc tế; lắng nghe, trao đổi, đề 
xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, mô 
hình hợp tác hiệu quả trong chuyển giao 
thương mại hóa sản phẩm công nghệ đáp 
ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp; kết nối, khơi mở tiềm năng 
hợp tác với mạng lưới đổi mới sáng tạo 
của người Việt Nam tại nước ngoài; đồng 
thời giới thiệu một số sáng chế, kết quả 
nghiên cứu, sản phẩm công nghệ có khả 
năng thương mại hóa của các nhà khoa 
học, trường đại học, tổ chức nghiên cứu 
tới cộng đồng doanh nghiệp. 

      Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, doanh 
nghiệp được xác định là trung tâm của hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu 
nối quan trọng trong việc chuyển hoá các 
thành tựu KH&CN vào cuộc sống. Hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi 
mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng 

không chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn 
là của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ 
này rất cần sự chủ động tham gia tích cực 
và sự đồng hành xuyên suốt của các Bộ, 
Ban, Ngành, địa phương, doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học… Hiện 
nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương triển 
khai các công việc để tái cơ cấu các 
chương trình KH&CN cấp quốc gia cho 
giai đoạn 5 năm và 10 năm tới. Một trong 
các nội dung được Bộ quan tâm là làm thế 
nào để đơn giản hoá thủ tục hành chính, 
tăng cường công khai minh bạch trong 
việc quản lý các chương trình, nỗ lực huy 
động tối đa các nhà khoa học, tổ chức 
KH&CN, doanh nghiệp trong toàn quốc 
tham gia các chương trình KH&CN, phục 
vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 
bảo đảm an ninh quốc phòng của đất 
nước. 

      Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân cho 
biết để thúc đẩy cho phép các trường đại 
học cho nhà khoa học thành lập doanh 
nghiệp đưa các công nghệ vào đời sống, 
hình thành các nhóm nghiên cứu lâu 
dài. Bộ cho phép thí điểm để nhà khoa học 
được sở hữu doanh nghiệp thì mới có 
động lực để theo đuổi các nghiên cứu, 
sáng chế; kêu gọi góp vốn và bỏ vốn để 
đầu tư cho công nghệ mà các nhà khoa 
học tin tưởng.Song hành với đó cho phép 
khai thác quỹ đầu tư mạo hiểm đi cùng 
để góp phần phát triển nền công 
nghiệp Việt Nam.Để tạo ra sự lan tỏa lớn 
thì Bộ KH&CN nên ưu tiên tập trung vào 2 
ĐHQG phối hợp với 2 khu công nghệ cao 
để tăng cường sự kết hợp giữa đại học và 
doanh nghiệp. Đại học trở thành nơi 
chuyển g3iao công nghệ cho các doanh 
nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh 
nghiệp FDI tại Việt Nam nói riêng. Giám 
đốc đề nghị Bộ KH&CN cho phép ĐHQG 
Hà Nội thí điểm mô hình phát triển nhiều 
doanh nghiệp, hỗ trợ nhiều cựu sinh viên 
và xã hội, để đại học thực sự là nơi thúc 
đẩy doanh nghiệp phát triển và doanh 
nghiệp khởi nghiệp. ĐHQGHN ở Hòa Lạc 
dành 46 ha cho không gian hợp tác dịch 
vụ giữa đại học và doanh nghiệp. 
 
Nguồn: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 
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THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ  

GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

     Hàn Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao, Việt Nam đang tích 
cực thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, đây chính là đòn bẩy thúc đẩy sự 
hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. 
 
 

 
 

       Ngày 25/11, tại TP. Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng phối hợp 

cùng với văn phòng KOTRA Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Đầu tư - Đô thị thông minh - Kỹ 

thuật số Việt Nam - Hàn Quốc. 

       Theo ông Kim Oun Tae, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn 

Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng, kể từ khi Chính phủ Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược 

phát triển thành phố thông minh vào năm 2018 cho đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều 

thành tựu có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, giao thông, môi trường... tại các 

thành phố trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. 

       Đặc biệt, khu vực miền Trung có điều kiện rất tốt để phát triển thành phố thông minh, 

như Đà Nẵng liên tục đứng đầu về chỉ số ICT hàng năm.Nhằm mở rộng hợp tác thành 

phố thông minh giữa hai quốc gia, KOTRA đã khai trương Trung tâm hợp tác thành phố 

thông minh đặt tại KOTRA Hà Nội. Bắt đầu từ năm nay, Trung tâm được chuyển về 

KOTRA Đà Nẵng nhằm tăng cường hơn nữa việc hợp tác với khu vực miền Trung. Sắp 

tới KOTRA Đà Nẵng sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án giao lưu giữa ngành công nghệ thông 

tin (CNTT) giữa hai nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế giữa hai 

nước không chỉ về số lượng mà còn hợp tác dự án và trao đổi CNTT. 

 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG 

LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 
 

 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 
thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 
       Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ.Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. 

       Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. 

      Các ủy viên phản biện là các chuyên gia theo quy định tại Điều 35 Nghị định 
số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Quy hoạch, do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan 
thường trực của Hội đồng. 

      Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng. Cơ quan thường 
trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 
7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

      Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

      Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 
 
Nguồn: baochinhphu.vn 
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CẦN THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH  

ĐẨY NHANH THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

     Thúc đẩy hợp tác viện, trường và doanh nghiệp vừa là nhiệm vụ cơ bản vừa là 
đột phá chiến lược trong việc đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học, công 
nghệ (KHCN). Trước mắt, cần tập trung xây dựng và triển khai đề án thí điểm một 
số chính sách để tạo động lực thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh. 
 

 

      Ngày 1/11, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với Đại sứ quán 
Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo 
quốc tế "Thúc đẩy hợp tác viện, trường 
và doanh nghiệp trong thương mại hoá 
kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ - Kinh 
nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt 
Nam". 

     Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt đặt vấn đề: 
Để doanh nghiệp Việt Nam có chỗ đứng 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu, KHCN và 
đổi mới sáng tạo phải làm gì và đáp ứng 
các yêu cầu như thế nào? Nhà nước cần 
điều chỉnh và ban hành các chính sách 
vĩ mô liên quan nào trong thời gian tới? 

     Theo báo cáo của Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN, thời 
gian qua, thị trường KH&CN nước ta đã 
có bước phát triển và đạt được một số 
kết quả đáng ghi nhận như nguồn cung  

hàng hoá đã tăng đáng kể, tốc độ tăng 
giá trị giao dịch bình quân hằng năm đạt 
22%.Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, 
thị trường KH&CN còn trầm lắng, vận 
hành còn nhiều rào cản, vướng mắc. 
Hầu hết các viện, trường gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc quản lý và khai thác 
kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ của 
đơn vị.Doanh thu mang lại được từ hoạt 
động khai thác tài sản trí tuệ còn thấp, 
giá trị hợp đồng mang lại được từ  



7  

chuyển giao và thương mại hóa sản 
phẩm chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 30% so với 
tổng ngân sách dành cho KH&CN. 

     Về hợp tác viện, trường và doanh 
nghiệp chủ yếu được thực hiện trong 
lĩnh vực đào tạo, cung cấp nhân lực và 
tư vấn chuyển giao công nghệ. Thành 
lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin–off) 
tại các trường đại học, viện nghiên cứu 
chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. 

     Việc chưa có hướng dẫn chi tiết, hợp 
lý sử dụng quỹ phát triển KH&CN của 
doanh nghiệp  là điểm nghẽn lớn trong 
việc khuyến khích doanh nghiệp tham 
gia thị trường KH&CN nói chung và hoạt 
động thương mại hoá công nghệ, nâng 
cao năng lực hấp thụ công nghệ mới, 
tiên tiến. 

     Do đó, theo ông Phạm Đức Nghiệm, 
Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN, cần 
tập trung xây dựng và triển khai đề án thí 
điểm chính sách tạo động lực thương 
mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách 
Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh theo 
hướng: Giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng và trách nhiệm thương mại hoá kết 
quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ cho tổ 
chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; 
toàn bộ lợi nhuận thu được từ thương 
mại hoá được phân chia hợp lý giữa tổ 
chức chủ trì và các nhà khoa học/tác giả 
kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; viên 
chức các đơn vị sự nghiệp được phép 
góp vốn bằng kết quả nghiên cứu/tài sản 
trí tuệ và tham gia điều hành doanh 
nghiệp khởi nguồn. 

     Ngoài ra, doanh nghiệp được quyền 
sử dụng kinh phí từ Quỹ Phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp theo thông lệ 
thương mại; tăng mức phân bổ ngân 
sách Nhà nước dành cho nhiệm vụ 
thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài 
sản trí tuệ, coi đó là khoản tài trợ (không 
hoàn lại) cho tổ chức/cá nhân chủ trì, 
không phân biệt công lập hay ngoài công 
lập; tạo cơ chế đột phá cho việc hình 
thành và phát triển các doanh nghiệp 

trong các viện nghiên cứu, trường đại 
học. 

     Nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều 
quốc gia như Hoa Kỳ, Australia, Trung 
Quốc, PGS. Donald Scott Kemmis, đưa 
ra một số khuyến nghị như: Cho phép 
các trường đại học có toàn quyền sở 
hữu các tài sản trí thức được tạo ra bởi 
nghiên cứu do Nhà nước tài trợ, quản lý 
một cách thích hợp việc thương mại hóa 
các tài sản đó và giữ lại doanh thu từ 
việc thương mại hóa; nhìn nhận lại cách 
các trường đại học ở Việt Nam có thể bổ 
sung tốt nhất cho các chương trình của 
Chính phủ nhằm phát triển năng lực 
quản lý và công nghệ trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; lồng ghép sự phát 
triển hợp tác giữa trường đại học và 
doanh nghiệp vào các chương trình 
nâng cao năng lực của doanh nghiệp 
trong chuỗi giá trị và các lĩnh vực công 
nghiệp chủ chốt… 

     Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị xem 
xét điều chỉnh các quy định về quản lý tài 
sản công liên quan đến thương mại hóa 
tài sản trí tuệ để các viện nghiên cứu, 
trường đại học có thể dễ dàng định giá 
tài sản trí tuệ, phục vụ cho thương mại 
hóa; sửa các quy định về quản lý tài sản 
công để có mức hỗ trợ hợp lý cho các 
đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản trí tuệ 
công hình thành trong quá trình nghiên 
cứu nhằm khuyến khích đưa nhanh kết 
quả nghiên cứu vào nền kinh tế; đồng 
thời xem xét điều kiện để tác giả các 
nghiên cứu tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu có thể tham gia quản lý, điều 
hành các doanh nghiệp khoa học công 
nghệ… 

 
Nguồn: baochinhphu.vn 
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CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH,  

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 
 

 
 
       Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt cho biết: Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đã nhận được sự quan tâm của đông 
đảo các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, 
với 44 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng (trong đó, 26 công trình/cụm 
công trình lĩnh vực KHCN và kỹ thuật; 18 công trình/cụm công trình lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn). Các công trình được đề nghị xét tặng đều có hàm lượng khoa học 
cao và có đóng góp tích cực vào thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh 
quốc phòng của đất nước. 

      Triển khai công tác đánh giá, xét chọn các công trình tham gia xét Giải thưởng đợt 
6, có 190 nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, đại diện cho các ngành lĩnh vực 
KH&CN trên cả nước tham gia vào 17 Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước và một 
Hội đồng cấp Nhà nước. Các Hội đồng đã làm việc, xét chọn với tinh thần công tâm, 
trung thực và hết sức khách quan để lựa chọn ra được các công trình xứng đáng nhất 
trong các công trình/cụm công trình được đề nghị. 

      Chủ tịch nước khẳng định, KH&CN luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự 
phát triển của xã hội, của đất nước nói chung, đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Chủ tịch nước đề nghị xem xét, nâng 
tầm uy tín của Giải thưởng Hồ Chí Minh hơn nữa để vươn ra khu vực và thế giới. Mở 
rộng phạm vi giải thưởng trao cho các nhà khoa học quốc tế có những đóng góp bằng 
các nghiên cứu giá trị về Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời mong muốn Việt 
Nam ngày càng có nhiều nhà khoa học hơn nữa đạt các giải thưởng quốc tế có uy tín, 
vinh danh nền khoa học nước nhà, góp phần làm rạng danh trí tuệ Việt Nam, đóng góp 
vào kho tàng tri thức, khoa học, công nghệ của nhân loại. 

Nguồn: most.gov.vn 
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ĐAN MẠCH SẴN SÀNG GIÚP VIỆT NAM TRỞ THÀNH  

TRUNG TÂM CUNG ỨNG NGÀNH ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI  

TOÀN KHU VỰC 

 

      Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nicolai 

Prytz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam. Tại buổi 

tiếp,Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; 

phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên 

Hợp Quốc, ASEAN - EU; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư, 

kinh doanh trong các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, năng lượng 

tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao; hoan nghênh việc hai bên tiếp tục tăng cường hợp 

tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân khoa học - công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

      Đại sứ Đan Mạch nhấn mạnh cam kết của hai nước về phát triển bền vững, xây 

dựng nền kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, là cơ 

sở để thúc đẩy việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh nhằm tạo khuôn khổ và 

định hướng mới trong hợp tác song phương trong tương lai; đồng thời, cho biết các tập 

đoàn lớn của Đan Mạch đang rất quan tâm và sẵn sàng tham gia vào các dự án điện 

gió lớn tại Việt Nam.Qua đó, Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo 

nguồn nhân lực, giúp Việt Nam có thể trở thành trung tâm cung ứng cho ngành điện gió 

ngoài khơi toàn khu vực. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022 

 

 

       Sáng 25/11, Ủy ban Nhân dân TP Đà 
Nẵng, Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) và Sở 
KH&CN TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức 
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 – SURF 
2022 tại ĐH Đông Á. 

      SURF 2022 Đà Nẵng giới thiệu 80 gian 
hàng trên nền tảng triển lãm ảo và 80 gian 
hàng trực tiếp tại sự kiện. Bên cạnh đó, 
còn có 4 hội thảo khoa học với sự tham gia 
của 23 diễn giả (chuyên gia, nhà quản lý, 
nhà khoa học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 
quỹ đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp) 
về các chủ đề: Đối thoại chính sách khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; Đổi mới sáng tạo 
trong khu vực công; Xây dựng mạng lưới 
chuyên gia và nhà đầu tư khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; Khởi nghiệp và Đổi mới 
sáng tạo trong trường đại học. Cuộc thi 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2022 
cùng nhiều hoạt động kết nối đầu tư, 
thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến thị 
trường KH&CN cũng diễn ra trong khuôn 
khổ Ngày hội. 

      Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng đánh giá cao nỗ lực của TP 
Đà Nẵng trong hoạt động hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo trong những năm vừa 
qua.Ông cũng đề nghị thành phố tiếp tục 
hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh 
thái, kết nối mạnh mẽ với Hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế, chủ 
động xây dựng và triển khai cũng như đề 
xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách 
để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm 

khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên như Nghị quyết 
43 của Bộ Chính trị đã xác định. 
Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển 

Thiết bị 5G Việt Nam sản xuất vào 

danh sách sản phẩm uy tín quốc tế 

      Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel (VHT) trở thành nhà cung cấp 
thiết bị mạng viễn thông đầu tiên tại Đông 
Nam Á có sản phẩm thiết bị viễn thông 5G 
được xếp hạng vào danh sách các sản 
phẩm quốc tế uy tín do Công ty nghiên cứu 
và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế 
giới Gartner Peer Insights bình chọn. 

 
      Đó là bộ 3 sản phẩm 5G gNodeB 
(Trạm thu phát sóng 5G), vOCS 4.0 (Hệ 
thống tính cước thời gian thực 4.0 cho 
mạng 5G) và 5G Core (Mạng lõi 5G) do 
Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao 
Viettel nghiên cứu sản xuất.  
      
     Trong đó, Trạm 5G gNodeB đã được 
triển khai tại năm tỉnh thành của Việt Nam 
với tổng gần 300 trạm.vOCS phiên bản 4.0 
cho mạng 5G hiện đã hoàn thành thử 
nghiệm trên một triệu thuê bao. Thiết bị 5G 
Core đã được đưa vào mạng lưới Viettel 
và đổ tải thành công hơn 250.000 thuê 
bao.Bộ ba sản phẩm này là các thành 
phần quan trọng xây dựng hạ tầng mạng 
viễn thông mà Viettel đã công bố làm chủ 
công nghệ toàn phần. 
 
      Với bước khởi đầu này, Viettel High 
Tech được kỳ vọng có thể vào Magic 
Quadrant - danh sách các đánh giá các 
nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông 
(vendor), sản phẩm dịch vụ uy tín của 
Gartner, cung cấp thông tin giúp khách 
hàng đưa ra các quyết định sử dụng các 
dịch vụ, sản phẩm thiết bị viễn thông, sánh 
ngang với vendor hàng đầu thế giới. 
Nguồn: Báo Tuổi trẻ online 
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HORTEX VIETNAM 2023 – 

TRIỂN LÃM & HỘI NGHỊ QUỐC TẾ   

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN RAU, HOA, QUẢ  

 

 

Thông tin chung: 

 Chủ đề: Triển lãm & hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau,     

 Hoa, Quả tại Việt Nam. 

 Nhà Tổ chức: Công Ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi VEAS (Việt   

 Nam), Công ty Nova Exhibitions BV (Hà Lan), Công ty Triển lãm Quốc tế Trường Thành   

 Trung Quốc (Trung Quốc) 

 Quốc gia Đối tác: Hà Lan 

 Hỗ trợ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Hiệp   

 hội Rau quả Việt Nam, Hiệp Hội Hoa Đà Lạt, Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt   

 Nam, Agragex (Tây Ban Nha), Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan Viêt Nam 

 Ngày diễn ra: 1 – 3 tháng 3 năm 2023 

 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực:  
-Trái cây và Rau quả 
 Công nghệ dùng cho Rau củ quả 
 Công nghệ nhà kính và Trang thiết bị thiết bị trồng rau quả 
 Công nghệ bảo quản, làm mát và bảo quản chất lượng cho sản phẩm tươi 
 Công nghệ phân loại, đóng gói và các thiết bị công nghệ xử lý sau thu hoạch 
 Thiết bị chế biến rau quả 
 Nhà phân phối sản phẩm rau quả tươi 
 Các nhà cung cấp sản phẩm tươi – nông dân, nhà vườn và xuất khẩu 
-Hoa & Cây cảnh 
 Nhà kinh doanh hoa kiểng và nhà vuờn 
 Công nghệ làm vườn 
 Vườn ươm và thiết kế cảnh quan 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI ONG MẬT THEO HƯỚNG  

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI TỈNH HƯNG YÊN 
 
 

 
 
     Ở Hưng Yên, nghề nuôi ong với giống 
ong nội địa Apis cerana đã có từ lâu đời là 
cơ sở thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong 
ngoại Apis mellifera L. Với sản lượng 
khoảng 4001 tấn/năm, giá bán khoảng 70- 
100 nghìn đồng/kg tùy theo loại ong, tổng 
thu của mỗi đợt lấy mật ong hoa nhãn lên 
đến hơn 8 tỷ đồng. Do vậy, rất cần thiết tổ 
chức các cơ sở nuôi ong thành một hệ 
thống, tăng cường đầu tư hơn nữa để cải 
thiện con giống, áp dụng các quy trình 
phòng, trị bệnh, khai thác sản phẩm hợp lý, 
xây dựng cơ sở chế biến tại địa phương, 
đưa các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, 
nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý cho 
người nuôi ong, đây chính là những vấn đề 
cấp thiết cần phải được giải quyết đồng bộ 
mới có thể tạo ra sự phát triển ổn định, bền 
vững cho nghề nuôi ong mật tại tỉnh Hưng 
Yên. 
      Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu Công ty 
TNHH Ong Hưng Yên do CN. Trần Thị 
Hùng Phi làm chủ nhiệm đã thực hiện đề 
tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ phát triển nghề nuôi ong mật theo 
hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Hưng 
Yên”. 
      Sau một thời gian triển khai thực hiện, 
đề tài thu được các kết quả sau: 
- Xây dựng mô hình nuôi ong ngoại tại 
công ty và các hộ dân quy mô 1.000 đàn, 
sản lượng mật 36kg/đàn và sản lượng 
mật ong thu được 80 tấn, phấn hoa 01 
tấn, sáp ong 0,5 tấn. 

- Chuyển giao 10 quy trình kỹ thuật, công 
nghệ phù hợp với điều kiện của địa 
phương và xây dựng 01 mô hình tinh lọc 
giảm thủy phần mật ong. 
- Đã tập huấn và đào tạo 12 kỹ thuật viên, 
90 lượt người dân nắm vững các quy trình 
nuôi ong. 
- Xây dựng mô hình nuôi ong ngoại nột 
cách bài bản, khoa học. 
- Thực hiện mô hình chế biến các sản 
phẩm mật ong 
     Từ các kết quả thu được, đề tài kiến 
nghị Bộ khoa học và công nghệ quan tâm 
đầu tư cho Công ty TNHH Ong Hưng Yên 
và các nông hộ công nghệ và thiết bị tinh 
chế mật ong và chế biến mật ong với các 
sản vật khác như thảo dược, nghệ…Đề 
nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn có chính sách hỗ trợ phát triển đàn 
ong, tận dụng cao nhất lợi ích của ong 
trong việc thụ phấn cho hoa màu, hạn chế 
tối đa việc phun thuốc trừ sâu, phun thuốc 
đậu quả, thuốc bảo vệ thực vật để phát 
huy khả năng thụ phấn của đàn ong và 
tăng thu nhập cho người nuôi ong. Đề 
nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, đôn 
đốc chính quyền các địa phương ở các 
huyện, thành phố và các xã hướng dẫn, 
chỉ đạo người dân hạn chế phun thuốc 
bảo vệ thực vật cho cây trồng để bảo vệ 
môi trường cho con người và các sinh vật 
có ích như các đàn ong.  Đồng thời, chỉ 
đạo các huyện tuyên truyền kết quả của 
dự án tới các hộ nuôi ong để phát triển 
giống ong Apis mellifera L, nhằm tăng sản 
lượng mật ong, phấn hoa và sáp ong, 
đồng thời phổ biến các quy trình kỹ thuật 
nuôi ong, phòng trị bệnh đạt hiệu quả, 
phát triển nghề nuôi ong theo hướng sản 
xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và 
xuất khẩu. 
Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu mã 
số: 17771/2020 tại Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia 
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NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG XỈ THẢI KIM LOẠI TỪ QUÁ TRÌNH 

LUYỆN KIM LOẠI MÀU VÀ LUYỆN THÉP LÀM XÚC TÁC CHO 

OZON ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CHẤT HỮU CƠ 
 

     Từ năm 2018 đến năm 2021, TS. Văn Hữu Tập đã phối hợp với các nhà nghiên 
cứu tại Trường Đại học khoa học thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tận dụng xỉ thải 
kim loại từ quá trình luyện kim loại màu và luyện thép làm xúc tác cho ozon để xử 
lý nước thải giàu chất hữu cơ”.

 

      Đề tài hướng đến thực hiện hai mục 
tiêu: thứ nhất là tạo ra chất xúc tác dị thể 
từ xỉ thải kim loại (phát thải từ quá trình 
luyện kim màu và luyện thép ở Thái 
Nguyên: công ty kim loại màu Thái 
Nguyên hoặc công ty kẽm điện phân Thái 
Nguyên và công ty gang thép Thái 
Nguyên), dự kiến là một số xúc tác xỉ thải 
thiếc, xúc tác xỉ thải kẽm, xúc tác xỉ thải 
chì, xúc tác xỉ thải niken và xúc tác xỉ thải 
thép hoặc gang. Các loại xỉ thải trên tạo 
ra các vật liệu xúc tác dị thể khác nhau. 
Thứ hai là sử dụng các loại xỉ thải đã 
chọn được và phù hợp từ danh mục xỉ 
thải ở mục tiêu 1 làm các vật liệu xúc tác 
dị thể cho quá trình ozon để xử lý 3 loại 
nước thải giàu chất hữu cơ, gồm nước rỉ 
rác, nước thải giấy và nước thải dệt 
nhuộm. 
     Đề tài đã lựa chọn được 5 loại xỉ thải 
từ quá trình luyện kim (xỉ sắt, xỉ chì, chỉ 
đồng, xỉ kẽm, xỉ cadimi) để đánh giá và sử 
dụng làm chất xúc tác dị thể cho quá trình 
ozon và Fenton để xử lý một số chất hữu 
cơ trong nước và nước thải (chất nhuộm 
màu - nước thải dệt nhuộm nhân tạo, 
nước thải giấy, nước thải dược), đồng 
thời cũng đã xử lý nước rỉ rác bằng quá 
trình keo tụ. Các kết quả nghiên cứu cho 
thấy xỉ sắc có chứa tỉ lệ chủ yếu là sắt 
(dạng FeO, Fe2O3 or/and Fe3O4 nên có 
hiệu quả cao cho quá trình xúc tác của 

ozon và Fenton để phân huỷ các chất hữu 
cơ mang màu trong nước thải dệt nhuộm. 
Xỉ sắt thải từ quá trình luyện kim đã giúp 
hiệu quả xử lý chất nhuộm màu (Reactive 
Red 24) trong nước khử màu của RR24 
đạt gần 100% và loại bỏ được tối đa 70 - 
85% chất hữu cơ bằng quá trình ozon 
hoặc fenton xúc tác. 
     Cả 5 loại xỉ thải trên đều có tác dụng 
tốt khi sử dụng làm chất xúc tác cho phản 
ứng ozon xử lý các chất hữu cơ trong 
nước thải giấy. Hiệu quả loại bỏ COD, 
tương ứng, đạt 91,16%; 84%; 83,83%; 
83,91%và 83,41% với sự hiện diện của 
sắt, đồng, kẽm, chì, xỉ cadmium trong quá 
trình ozon xúc tác xử lý nước thải giấy.      
Đồng thời, màu sắc đã được loại bỏ gần 
như hoàn toàn (95,55 - 98,79%) bởi các 
quá trình ozon hóa bằng cách sử dụng tất 
cả các xỉ kim loại đã nói ở trên làm chất 
xúc tác dị thể cho phản ứng ozon. 
     Các chất hữu cơ trong nước rỉ rác 
cũng đã giảm đáng kể khi sử dụng các 
quá trình keo tụ. Một số loại chất keo tụ 
PAC (polyaluminium clorua), nhôm sunfat 
(Al2(SO4)3.18H2O) và sắt sunfat 
(Fe2(SO4)3.7H2O) đã được sử dụng cho 
quá trình keo tụ. Kết quả cho thấy, PAC là 
chất keo tụ thích hợp nhất để xử lý nước 
rỉ rác bãi rác với COD và hiệu quả loại bỏ 
màu đạt tương ứng là 34,49% và 81,48%. 
     Các xỉ thải này này có nhiều tiềm 
năng, giá trị thực tiễn trong ứng dụng 
thực tế cho các quá trình oxy hoá nâng 
cao để xử lý các nguồn nước thải giàu 
chất hữu cơ. Đồng thời, có thể mở rộng 
nghiên cứu ứng dụng các loại xỉ thải này 
cho xử lý các đối tượng ô nhiễm khác 
trong nước và nước thải. 
Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu mã 
số: 17913/2020  tại Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia. 
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VẬT LIỆU GỐM ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 

UỐN CONG NHƯ KIM LOẠI 
 

 

Nhóm nghiên cứu sử dụng silicon nitride để tạo ra loại gốm bền chắc, nhẹ, chịu 
được nhiệt độ cao và dễ uốn, có tiềm năng ứng dụng lớn. 

 

 
Các chuyên gia sử dụng silicon nitride 
để tạo ra những trụ nano chứa hai loại 
cấu trúc tinh thể (màu xanh lá cây và 

màu cam) 

      Nhà khoa học vật liệu Chen Kexin 
tại Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia 
Trung Quốc (NSFC) cùng các đồng 
nghiệp từ Đại học Thanh Hoa đã công 
bố về nghiên cứu mới này trên tạp 
chí Science. Họ cho biết, sẽ tiếp tục cải 
tiến vật liệu mới. 

      Độ dẻo và độ bền chắc từng được 
coi là những tính chất đối nghịch của 
gốm: việc tăng tính chất này thường 
đồng nghĩa với giảm tính chất kia. 
Nhưng vật liệu mới, có độ cứng của 
gốm và tính mềm dẻo của kim loại, là ví 
dụ đầu tiên cho thấy có thể cải thiện cả 
hai cùng lúc. 

      Nhóm nghiên cứu sử dụng silicon 
nitride để tạo ra các trụ nano chứa hai 
loại cấu trúc tinh thể. Khi bị ngoại lực tác 
động, loại cấu trúc tinh thể này có khả 
năng biến đổi thành loại kia, cho phép 
vật liệu uốn cong rồi trở lại hình dạng 
ban đầu. 

     Vật liệu mới có thể rất hữu ích trong 
việc chế tạo các động cơ hàng không 

vũ trụ. Gốm bền chắc, nhẹ và chịu 
được nhiệt độ cao. Động cơ làm bằng 
gốm mềm dẻo có thể vận hành ở nhiệt 
độ cao hơn nhiều so với động cơ hợp 
kim truyền thống và tiết kiệm nhiên liệu 
hơn. Động cơ gốm cũng sẽ nhẹ hơn 
đáng kể so với động cơ hợp kim, giúp 
tăng tốc nhanh hơn nhiều. Việc giảm 
trọng lượng động cơ sẽ làm giảm áp 
lực cho các bộ phận khác. 

      Vật liệu mới cũng có thể được sử 
dụng trong động cơ ôtô. Do gốm chịu 
nhiệt tốt hơn hợp kim, động cơ gốm 
chỉ cần bình chứa chất làm mát nhỏ 
hơn. Nhiệt độ đốt cháy cao hơn cũng 
có thể mang đến lực đẩy tốt hơn và 
giảm chất ô nhiễm. 

      Gốm silicon nitride nhẹ, có tính 
tương thích sinh học và kháng khuẩn 
nên là một lựa chọn tiềm năng để ứng 
dụng trong việc thay khớp. Đa số khớp 
nhân tạo làm bằng kim loại và cần thay 
thế cứ mỗi 10 năm, gây tốn kém và 
đau đớn cho bệnh nhân. "Khớp nhân 
tạo làm từ gốm có thể tồn tại suốt đời 
sau khi cấy ghép", Chen nói. Tác giả 
cho biết, vật liệu mới cũng có thể dùng 
để chế tạo ổ trục turbine gió - bộ phận 
then chốt kết nối máy phát điện với 
cánh quạt. Mỗi ổ trục phải chịu vài tấn 
áp suất trong quá trình vận hành và độ 
bền của nó quyết định tuổi thọ của cả 
hệ thống.  

      Gốm silicon nitride mềm dẻo có thể 
được sử dụng để sản xuất ổ trục với 
tuổi thọ cao hơn, nhờ đó giảm chi phí 
năng lượng gió trung bình. 

Nguồn: Vnexpress.net 
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MOS2  - VẬT LIỆU MỚI TRONG CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG XANH 

     Các nhà nghiên cứu đã tìm ra được quy trình thủy nhiệt để tổng hợp thành công 

vật liệu MoS2 có cấu trúc dạng màng mỏng 2D có tính ứng dụng cao, phù hợp với 

hướng phát triển công nghiệp năng lượng xanh, xử lý các chất độc tố trong nguồn 

nước thải và tìm kiếm vật liệu thay thế pin nhiên liệu hydrogen. 
 

 
       Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21) đã cam 
kết, phê duyệt thỏa thuận chung hạn chế sự nóng lên toàn cầu và đòi hỏi mức 0 
trong phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Điều này ưu tiên sử dụng những công 
nghệ ít phát thải carbon và các quá trình sử dụng carbon làm nguyên liệu để sản 
xuất. Vì thế việc tìm kiếm các nguồn năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi 
trường nhằm thay thế năng lượng hóa thạch có nguồn phát thải khí hiệu ứng nhà 
kính thấp hoặc zero đang là đề tài được quan tâm nghiên cứu.  
       Đóng góp vào nghiên cứu theo các hướng nói trên, TS. Nguyễn Tiến Đại và 
nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm khoa học và công 
nghệ Việt Nam đã thực hiện đề tài: "Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vi 
cấu trúc MoS2 (2D, 0D) nhằm ứng dụng trong quang xúc tác”.  
Mục tiêu của nghiên cứu là làm chủ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quang điện - 
điện tử từ phương pháp chế tạo vật liệu MoS2, chế tạo linh kiện, khảo sát tính chất 
và ứng dụng vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực quang điện hóa, quang xúc tác tách 
H2 từ nước. 
       Nhiên liệu hydrogen (H2) có nhiệt lượng riêng lớn được xem là nguồn nhiên liệu 
tái tạo sạch, vô tận, thân thiện môi trường. Sản phẩm đốt nhiên liệu H2 chỉ tạo ra hơi 
nước, không phát sinh các khí độc (COX, NOx, SO2) và các tạp chất có hại cho môi 
trường, ảnh hưởng sức khoẻ con người giống như các sản phẩm đốt từ xăng hay 
dầu diesel. Đặc biệt, nhiên liệu khí H2 được điều chế chủ yếu từ các phản ứng tách 
nước thông qua các quá trình quang điện hóa dưới sự hỗ trợ của chất xúc tác và 
ánh sáng, do đó nhiên liệu H2 sẽ là nguồn năng lượng vô tận, chủ yếu trong tương 
lai .  
      Sự phát triển ngành khoa học vật liệu giúp tìm kiếm các chất xúc tác nhằm tăng 
hiệu suất phản ứng tách khí H2/O2 từ nước, bền nhiệt và hóa học, thân thiện với môi 
trường đang thu hút nhiều nhóm nghiên cứu tìm ra các vật liệu mới. Trong đó đang 
nổi lên là đề tài nghiên cứu vật liệu MoS2 có cấu trúc thấp chiều (2D, 0D) chứa nhiều 
tâm hoạt động tích cực cho nhiều ứng dụng khác nhau. 
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      Chính vì lý do đó đã có nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đang cố gắng 
tìm kiếm và tối ưu các điều kiện tổng hợp, cấu trúc, lai hóa tăng độ bền nhiệt, pha 
tạp các kim loại tăng độ dẫn, giảm độ dầy của màng để tăng mật độ tâm xúc tác giúp 
nâng cao hiệu suất quang điện hóa tách nước. Đồng thời các nhà khoa học cũng 
đang tìm kiếm và tối ưu hóa phương pháp tách và tinh sạch sản phẩm khí H2/ 
O2 riêng biệt để cung cấp cho các ứng dụng sau này.  
 

 
Quy trình tổng hợp MoS2  bằng phương pháp thủy nhiệt 

  
      Theo TS. Nguyễn Tiến Đại, nhóm nghiên cứu đã tìm ra được quy trình thủy nhiệt 
để tổng hợp thành công vật liệu MoS2 có cấu trúc dạng màng mỏng 2D, hình tai 
nấm, chấm lượng tử (0D) trên các đế thủy tinh, Si, ITO sử dụng hai tiền chất 
Na2MoO4 và NH4SCN trong dải nhiệt độ từ 800C đến 2000C. Đây là hai tiền chất có 
giá thành không cao, rất dễ mua và thực hiện dễ dàng tại điều kiện trang thiết bị hiện 
có trong các phòng thí nghiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.      
Trong đó nhiệt độ 1800C là phù hợp nhất để tổng hợp màng mỏng cấu trúc 2D. Cấu 
trúc, hình thái học, độ dầy của màng mỏng 2D-MoS2 có thể điều khiển bằng cách 
thay đổi nhiệt độ tổng hợp (trong dải từ 800C đến 2000C) và thời gian thủy nhiệt 
       Kết quả nghiên cứu thu được có tính ứng dụng cao, phù hợp với hướng nghiên 
cứu về môi trường, công nghiệp năng lượng xanh, xử lý các chất độc tố trong nguồn 
nước thải và tìm kiếm vật liệu thay thế pin nhiên liệu H2. Đề tài có tính thời sự, ý 
nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Vì vậy nhóm nghiên cứu mong muốn được hợp tác 
với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm, các cơ sở sản xuất trong 
giai đoạn tới để tiếp tục phát triển nghiên cứu tạo ra các sản phẩm khoa học sẵn 
sàng cho thương mại hóa. 
 
Nguồn: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
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BỐN SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

NGHIÊN CỨU ĐƯỢC DOANH NGHIỆP XEM XÉT ĐẦU TƯ 
 

 

 
     Ngày 24/11, tại Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp (CSK) đã 
diễn ra buổi làm việc giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty Cổ phẩn 
ATA Pharma để trình bày thuyết phục đầu tư sản phẩm khoa học và công nghệ. 

 

 
      
     Tại buổi làm việc, PGS.TS Bùi Thanh Tùng đại diện nhóm nghiên cứu trình bày về 
nhóm sản phẩm KH&CN có tiềm năng ứng dụng và nhu cầu phát triển hướng tới 
chuyển giao và thương mại hóa. 04 sản phẩm cụ thể đó là: Quy trình sản xuất chế 
phẩm cao chiết gồm ba thành phần cây xấu hổ, cây giảo cổ lam và cây sen dùng để 
điều trị rối loạn lipid máu, bệnh đái tháo đường; Phân đoạn cao chiết và quy trình sản 
xuất phân đoạn cao chiết gồm các thành phần cây vối và cây dâu dùng để điều trị 
bệnh viêm đại tràng; Quy trình sản xuất phân đoạn giàu flavonoid của bài thuốc gồm 
các thành phần địa hoàng, hoài sơn, đương quy và hoàng kỳ dùng để điều trị bệnh 
đái tháo đường; Quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết dùng để điều trị các bệnh suy 
giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh. 
     Các bên thống nhất về khả năng thỏa thuận hợp tác, triển khai đầu tư phát triển 
sản phẩm nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình hướng tới đầu tư, sản xuất các sản 
phẩm thương mại. 
     Việc hợp tác giữa ĐHQuốc gia Hà Nội với công ty ATA Pharma có ý nghĩa quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy 
chuyển giao tri thức. Với thế mạnh của tập đoàn Alphanam, chương trình hợp tác 
giữa hai bên sẽ mở ra cơ hội rất lớn góp phần đưa các nghiên cứu của ĐHQGHN 
vào thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực y học, dược liệu. 
 
Nguồn: vnu.edu.vn 
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CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: THIẾU CẢ HÀNG LẪN CHỢ 

 

      Tại Hội thảo đánh giá Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân đã ước tính về tốc độ tăng trưởng bình quân của giao dịch công 
nghệ  vào khoảng 20,9%, trong đó giao dịch công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam tăng 
khoảng 25%, trong nước tăng khoảng 9%, tốc độ giao dịch bình quân cho cả giai đoạn 16%. 
Mức độ đóng góp tham gia của các viện, trường trong việc cung ứng các sản phẩm có chất 
lượng cho thị trường công nghệ Việt Nam còn thấp, chủ yếu vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc. Công nghệ mới ở mức độ trung bình và mức độ tham gia của các chủ 
thể chính là các viện nghiên cứu, trường đại học ở Việt Nam vào thị trường, khả năng cung 
ứng cho thị trường rất thấp. Tính sẵn sàng chuyển giao của các công nghệ còn thấp, các 
công nghệ sau khi được nghiên cứu xong thì mới dừng lại ở quy mô pilot và sản phẩm demo 
nên chưa hoàn thiện để sẵn sàng đưa ra thị trường. Do đó, những người thực hiện chương 
trình nhận thấy, để sửa chữa điều này, cần phải có những bước tập trung nhiều hơn cho 
sàng lọc để tìm ra sản phẩm tốt nhưng chưa sẵn sàng chuyển giao, qua đó bồi đắp, nâng 
cấp mức độ sẵn sàng của sản phẩm cũng như đánh giá và kiểm định thị trường để thúc đẩy 
chuyển giao. Nếu tiếp tục bỏ rơi khâu này, trong giai đoạn tới sẽ vẫn tồn tại những vòng lặp 
khiến nghiên cứu xong lại “cất tủ”. 

      Điểm sáng trong thời gian gần đây là một số trường đại học lớn trong nước đã bắt đầu 
thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ như ĐHQG TP.HCM, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam, trường Đại học Bách khoa Hà Nội... nhưng sự vận hành các trung tâm này cho đúng 
với kỳ vọng vẫn là điều hết sức mới mẻ. Đơn cử trường hợp trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, dù nằm trong tốp 400 trường đại học trên thế giới về công nghệ và kỹ thuật nhưng năng 
lực quản trị tài sản trí tuệ của trường vẫn còn yếu. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị 
có nhiều kết quả nghiên cứu định hướng ứng dụng và nhiều đất dụng võ nhất trong nền 
nông nghiệp đang khát công nghệ, cũng rơi vào trường hợp tương tự.  

      Thực tế những tổ chức trung gian góp phần quan trọng vào việc tạo nên thị trường 
KH&CN, do các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN tạo dựng nên, cũng hoạt động chưa 
hiệu quả như kỳ vọng. Theo phân tích của ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp KH&CN, việc phát triển thị trường KH&CN nói chung và riêng là 
các mô hình tổ chức trung gian để thúc đẩy chuyển giao công nghệ đều gặp khó khăn. Một 
trong những nguyên nhân là “cách tiếp cận công nghệ mà chúng ta đang triển khai trong nỗ 
lực thúc đẩy chuyển kết quả nghiên cứu đến viện, trường vẫn mang hơi hướng tư duy người 
làm khoa học, người đến từ viện, trường, do đó không nắm rõ nhu cầu của doanh nghiệp. 
Hiện tám sàn giao dịch rao bán công nghệ trên sàn thì doanh nghiệp không cần và sàn trở 
thành nơi rao bán thiết bị sản phẩm nhiều hơn là công nghệ. 

      Việc xác lập một mô hình trung gian tối ưu trong vận hành, hiệu quả trong hoạt động 
đang là một thách thức. Đối với các cơ quan quản lý khoa học ở địa phương như các sở 
KH&CN, việc vận hành các sàn giao dịch, các trung tâm chuyển giao công nghệ đi kèm với 
một chuỗi những lo lắng và lúng túng. Rõ ràng phần chuỗi giá trị về sản phẩm tốt, công nghệ 
tốt, sàn giao dịch tốt đã bị tắc và đang chờ được khơi thông bằng những chính sách mới. 

Nguồn: Báo Khoa học và phát triển. 
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SÁU GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

KHCN HIỆU QUẢ, HIỆN ĐẠI 
 

      Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 317/TB-VPCP ngày 5/10/2022 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập". 

 

      Thông báo nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển và ứng dụng khoa học 
và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong đó thị trường khoa học và công nghệ 
là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Để phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện 
đại và hội nhập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các 
bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và 
giải pháp sau: 

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

1- Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách 
để thị trường khoa học và công nghệ phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập 
theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị 
và chiến lược, chương trình phát triển khoa học và công nghệ của Chính phủ. Các bộ, 
ngành, cơ quan, địa phương xây dựng và lồng ghép nhiệm vụ, kế hoạch/đề án phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
và hằng năm. Đẩy mạnh hơn nữa việc thể chế hóa đường lối của Đảng trong xây dựng, 
hoàn thiện thể chế, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy nghiên cứu, 
đổi mới công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, chống biến đổi khí 
hậu, khuyến khích chuyển đổi số và phát triển xanh. 

2- Tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp đã đề ra tại Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia 
đến năm 2030, trong đó: 

- Thúc đẩy phát triển nguồn cung và cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng 
cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206651
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tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và kết nối cung cầu giữa bên 
mua và bên bán để phục vụ thương mại hoá sản phẩm. 

- Nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức trung gian, nhất là các tổ chức lớn, đa 
ngành và gắn với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực; khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ 
chức trung gian thuộc khu vực tư nhân. Đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới tổ chức 
trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ khoa 
học và công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với các trung 
tâm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. 

- Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại một số thành phố lớn và 
khu vực kinh tế trọng điểm, kết nối liên thông với hệ thống các trung tâm ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch công 
nghệ khu vực và thế giới. 

- Đẩy mạnh việc xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ tại các địa bàn có nhiều 
nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường, các thị trường tiềm năng 
mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại tự do. Tăng cường tổ chức 
các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc 
tế; quảng bá thị trường khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối 
hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư với xúc tiến thị trường khoa học và 
công nghệ. 

- Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ, 
đẩy mạnh kết nối trung ương với địa phương, viện, trường với doanh nghiệp và người 
dân. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật về thị trường khoa học 
và công nghệ trong nước và quốc tế. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ. Đẩy 
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai 
trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ. Phát triển các 
doanh nghiệp tiên phong trong mua bán công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ 
nguồn. 

3- Đẩy mạnh kết nối liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường khoa học và công nghệ 
với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính. Đẩy mạnh hợp tác công tư, 
huy động vốn từ doanh nghiệp, người dân, và xã hội để phát triển thị trường khoa học 
và công nghệ. 

4- Tập trung xây dựng và triển khai thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hoá, 
đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn ngân sách nhà 
nước, hợp tác công - tư và đầu tư tư nhân vào sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng 
chính sách chấp nhận rủi do trong hoạt động khoa học và công nghệ; khuyến khích hợp 
tác công - tư và đầu tư tư nhân trong các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài 
sản trí tuệ. 

5- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các 
viện nghiên cứu, trường đại học để giải mã, hấp thụ và làm chủ công nghệ, đẩy nhanh 
tốc độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 

6- Xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở 
dữ liệu lớn, chia sẻ dữ liệu, thông tin để đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khoa học và 
công nghệ, khởi nghiệp một cách toàn diện và đồng bộ. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI ỐC PHÁP (ESCARGOT) TẠI VIỆT NAM 

 

 
Mô tả:  
     Mô hình trang trại công nghiệp nuôi ốc theo phương pháp hỗn hợp với nhiều 
ưu điểm : Quản lý được nguồn giống, chất lượng con giống ổn định và sản lượng 
tốt nhất, áp dụng được các công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 
nguồn thức ăn và hạn chế tỷ lệ hao hụt, kiểm soát tốt các yếu tố địch hại, ký sinh 
trùng, sức khoẻ và tăng trưởng của ốc trong suốt quá trình nuôi, ấp trứng, giết thịt. 
Đồng thời kiểm soát tốt được ốc trong khuôn viên, tránh việc ốc trốn ra ngoài, bảo 
đảm được vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, kiểm soát tốt vấn đề chi phí 
nuôi, kết hợp được mô hình trang trại và du lịch. 
 
Ưu điểm:  
    Trang trại phù hợp với phương thức chăn nuôi khép kín với hệ thống xử lý chất 
thải, có các biện pháp bảo vệ môi trường.  
- Áp dụng kỹ thuật theo mô hình trang trại nuôi hỗn hợp của Pháp và các công 
nghệ tiên tiến để tiết kiệm tối đa các tài nguyên như điện, nước và thức ăn, tận 
dụng triệt để mọi sản phẩm và phụ phẩm thu được từ con ốc.  
- Áp dụng nghiêm ngặt các quy định về quy trình nuôi sạch, vệ sinh và an toàn 
thực phẩm AB (Agriculture Bio) của Liên minh châu Âu, hướng đến tiêu chuẩn 
HACCP, GlobalGAP thân thiện với môi trường.  
- Kết hợp mô hình trang trại chăn nuôi ốc với nhu cầu tham quan du lịch tạo nguồn 
thu đáng kể cho trang trại và địa phương. 
 
Đơn vị chào bán: 
Công ty cổ phần liên kết đầu tư Đông - Tây 
Địa chỉ: 4 Hồ Xuân Hương, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 
Điện thoại: 0903 918 681 
Email: namtien.dophan@gmail.com 
Người đại diện: Đỗ Phan Nam Tiến - Giám đốc 



 

 

 
 
 

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ PHẪU THUẬT NỘI SOI XƯƠNG 3D 

 

 
 
    “Thiết bị định vị phẫu thuật nội soi 
trong xương in 3D” (viết tắt tiếng Anh là 
PSI – patient specific instrument), được 
thiết kế để dẫn đường giúp bác sĩ tạo ra 
một đường hầm đi từ bề mặt ngoài 
xương (vùng an toàn) tới chính xác trung 
tâm khối u, qua đường hầm này bác sĩ 
sẽ sử dụng thiết bị nội soi để loại bỏ khối 
u một cách tiện lợi, an toàn và không làm 
tổn thương bất kỳ cấu trúc nào khác của 
khớp. Đây là kỹ thuật và sáng chế chưa 
từng được thực hiện trước đây ở Việt 
Nam, cũng như là kỹ thuật cải tiến chưa 
có nghiên cứu nào công bố tương tự trên 
thế giới. Qua việc áp dụng sản phẩm 
này, nhóm bác sĩ đã thực hiện thành 
công 4 ca phẫu thuật nội soi trong xương 
để loại bỏ khối u xương mà không cần 
mổ mở vào u hay mổ nội soi đi qua bề 
mặt khớp. Qua đó giúp sau phẫu thuật 
bệnh nhân giảm đau đớn, tập vận động 
được rất sớm, giảm tối thiểu tỷ lệ tái phát 
u (đến nay chưa ghi nhận trường hợp 
nào tái phát) và đồng thời đảm bảo tính 
thẩm mỹ với vết sẹo mổ chỉ từ 2-3cm so 
với sẹo mổ 10-15cm của mổ mở. 
Mô tả cơ bản: 
     PSI có 2 phần dạng ống: phần nhỏ 
hình trụ dài 54mm có lỗ đinh ở chính 
giữa nằm trong có tác dụng định hướng 
bước đầu vào chính xác vị trí khối u 
trong xương. Phần lớn bên ngoài hình 
trụ mặt elip (để diện tích tiếp xúc bề mặt 
là tối ưu nhất) dài 33mm, trong đó có 
20mm từ bề mặt da chạm tới bề mặt 
xương giúp định vị chính xác vị trí đặt 
PSI, đồng thời tạo định hướng cho máy 

nội soi đi vào bên trong khối u. Phần bên 
ngoài có gắn thêm 1 đoạn dài 25mm để 
cầm dễ dàng trong lúc mổ. Các đinh 
được dùng để định vị và cố định có 
đường kính 2,4mm, đường kính máy nội 
soi tối thiểu cần 5mm. Mặt PSI gắn vào 
phần xương  được tạo âm bản sao cho 
khít sát nhất với vị trí xương của bệnh 
nhân 
Phạm vi thị trường và ngành ứng 
dụng: Y tế 
Tính sáng tạo, đổi mới và công nghệ:    
So với các phương pháp khác, sản 
phẩm: 
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ 
phẫu thuật và kỹ sư thiết kế trong việc 
lập kế hoạch, nghiên cứu thao tác để 
xương và khớp của bệnh nhân khôi phục 
lại bình thường, giải pháp cấy ghép và 
phương pháp cố định tốt nhất cho bệnh 
nhân. 
- Tránh thiệt hại cho các cấu trúc quan 
trọng và gần với mô tổn thương. 
- Cung cấp tầm nhìn rõ ràng về tổn 
thương. 
- Thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng, các chi 
tiết đều hướng đến sự thuận tiện của 
bác sĩ khi sử dụng: có tay cầm dài ngoài 
da dùng để đặt định vị và cố định chắc 
chắn hơn, điểm cảnh báo chạm đến 
xương khi đặt PSI và cảnh báo khi đinh 
khoan đến khối u. 
- Các buổi diễn tập phẫu thuật trước 
phẫu thuật giúp giảm tổn thương dây 
thần kinh và mạch máu, rút ngắn thời 
gian phẫu thuật, giảm chảy máu nội 
phẫu và đạt được kết quả phẫu thuật tốt 
hơn. 
Tiềm năng phát triển: 
     Có thể cung cấp giải pháp phẫu thuật 
mới này cho tất cả các đơn vị y tế trên cả 
nước 
Nhóm nghiên cứu: Phạm Trung Hiếu  
Địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu công 
nghệ in 3D Y sinh, Đại học VinUni Hà 
Nội, Việt Nam Vinhomes Ocean Park, 
Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Điện thoại: 18008189 
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GIẢI PHÁP: “DỰ BÁO VÀ KHAI THÁC CÁ HIỆU QUẢ, KẾT HỢP 

CÔNG NGHỆ VỆ TINH VÀ SỬ DỤNG CHÀ NỔI TRUYỀN THỐNG 

Ở VÙNG BIỂN KHƠI VIỆT NAM” 

 

 

Giải pháp này là sự kết hợp giữa phương 
thức đánh bắt cá truyền thống kết hợp với 
sử dụng công nghệ vệ tinh hiện đại. 
      Việc ứng dụng giải pháp này khá đơn 
giản, ngư dân chỉ cần cột thiết bị phao dò 
cá bên cạnh chà nổi, dựa vào các dữ liệu 
phao dò cá gửi về thông qua sóng vệ tinh, 
chủ tàu có thể xác định vị trí đánh bắt, các 
tín hiệu dự báo như: tọa độ, cá ở độ sâu 
bao nhiêu, khối lượng cá dự kiến, nhiệt độ 
nước, dòng chảy…Với chi phí đầu tư rất 
thấp, khoảng dưới 100 triệu đồng ngư dân 
có thể tiếp cận được công nghệ và khai 
thác hiệu quả, đáp ứng được đông đảo bộ 
phận ngư dân. 
Mô tả: Giải pháp này bao gồm: 
- Chà rạo: Là các vật dụng tự nhiên như 
tre, lá dừa, đá dằn, dây thừng… Được tạo 
ra theo thiết kế có sẵn, thả trôi nổi trên 
biển, nhằm mục đích tạo ta những bóng 
mát để dụ cá đến trú ngụ, tránh mát. 
Những vật liệu này rất rẻ và thân thiện với 
môi trường biển. 
     Có 2 loại chà: Chà nổi di động và chà 
nổi cố định, nếu như chà nổi di động được 
thả trôi nổi tự do theo dòng nước thì chà 
nổi cố định được cố định bằng dây thừng 
và đá dằn dưới đáy biển. Các loại chà 
được ví như những “ngôi nhà” của các 
đàn cá. 
- Phao dò cá: Là một thiết bị đầu cuối, gửi 
dữ liệu qua sóng vệ tinh, được đặt cạnh 
chà nổi với đặc điểm:Tự cấp nguồn qua 
năng lượng mặt trời và pin tích trữ điện 
năng. Có thể truyền tín hiệu về bờ thông 
qua sóng vệ tinh. 
- Đầu dò cá: Đầu dò được lắp trong thiết 
bị, có thể dò cá ở xung quanh và độ sâu 
lên đến 120m.Vỏ ngoài được chế tạo bằng 
vật liệu nhẹ, giúp thiết bị tự nổi trên mặt 
biển. Vừa thu năng lượng mặt trời, vừa dò 
cá dưới biển. Chống nước tuyệt đối.  
- Thiết bị hỗ trợ: Máy tính hoặc điện thoại 

thông minh có kết nối Internet. 
     Phao có thể dò tìm, thu thập và phân 
tích dữ liệu về tín hiệu đàn cá (màu sắc, 
hình dạng, mật độ, đậu sâu phân bố của 
đàn cá), các dữ liệu về hải dương tại khu 
vực phao; truyền tải các thông tin thu thập 
được đến tàu cá hoặc về bờ bằng công 
nghệ vệ tinh một cách liên tục và chính 
xác. Khi nhận được các thông tin tín hiệu 
đàn cá, chủ tàu hoặc thuyền trưởng lập 
phương án tiếp cập, xác định thời điểm, vị 
trí tổ chức đánh bắt phù hợp nhằm nâng 
cao hiệu quả, tối ưu hoá chi phí. 
Phạm vi thị trường và ngành ứng dụng: 
Ngành khai thác thủy sản. 
Tiềm năng phát triển: 
Giải pháp tập trung hướng tới tạo lập 
phương thức khai thác hoàn toàn mới cho 
nghề lưới vây khơi tại Việt Nam, nhóm 
khách hàng chính, bao gồm: 
- Nhóm khách hàng là chủ tàu: Giải pháp 
giúp tìm kiếm các sản phẩm, trang thiết bị 
phục vụ việc dò tìm đàn cá tại chà nổi di 
động phù hợp với nghề cá của Việt Nam, 
các sản phẩm cung cấp cho chủ tàu bao 
gồm: phao dò cá, chà nổi di động, dịch vụ 
hỗ trợ quản lý phao và chà nổi, dịch vụ hỗ 
trợ các điểm khai thác tối ưu. Khi sử dụng 
giải pháp trên, chủ tàu sẽ tiết kiệm được 
chi phí trong mỗi chuyến biển, đồng thời 
nâng cao hiệu quả khai thác khi sử dụng 
phương thức khai thác mới.  
- Đối với Cơ quan nghiên cứu và dự báo 
nguồn lợi khai thác hải sản. Giải pháp này 
cung cấp nguồn dữ liệu rất lớn và có ý 
nghĩa rất cao trong việc đánh giá tính 
chính xác của các bản tin dự báo ngư 
trường. Từ đó xây dựng và cải thiện các 
mô hình dự báo nguồn lợi khai thác hải 
sản trong tương lai. Với khoảng gần 
44,000 tàu các nghề (lưới vây, lưới rê, câu 
cá ngừ đại dương) luôn cần các thông tin 
vị trí ngư trường khai thác tối ưu (sản 
lượng lớn, khoảng cách gần) trong quá 
trình khai thác thì giải pháp này có thể 
đem đến quy mô trị trường giá trị lên đến 5 
triệu USD/năm (10$/tàu/tháng). 
Cá nhân: Đồng Quang Hùng 
Địa chỉ: Công ty TNHH Zunibal Việt Nam 
501 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang, 
Khánh Hòa   

Điện thoại: 0888 000 279 

 

https://www.google.com.vn/search?q=c%C3%B4ng+ty+TNHH+Zunibal+Vi%E1%BB%87t+Nam&hl=vi&sxsrf=ALiCzsYP_KMeV3qIffsncxhcT9s41rWyng%3A1669798164145&source=hp&ei=FBmHY7f4BcLg2roPzYyPqAM&iflsig=AJiK0e8AAAAAY4cnJE6fXtdooAw38m1OdZVrPPVoH3qM&ved=0ahUKEwi30qvzwtX7AhVCsFYBHU3GAzUQ4dUDCAg&uact=5&oq=c%C3%B4ng+ty+TNHH+Zunibal+Vi%E1%BB%87t+Nam&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BUABYAGDYBmgAcAB4AIABVIgBVJIBATGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
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HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

HOÀ LƯỚI CÓ LƯU TRỮ HYBRID 

 
 
Mô tả: Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ là hệ thống sử dụng năng 
lượng mặt trời và bộ pin lưu trữ để cung cấp điện cho các thiết bị điện cho gia đình 
hoặc doanh nghiệp của bạn. Lượng điện được cung cấp cho hệ thống này hoạt động 
như một nguồn cung cấp dự phòng, cung cấp cho bạn năng lượng ổn định.  
Hệ thống hoạt động và tạo ra năng lượng gần giống như hệ thống hòa lưới nhưng 
được sử dụng bộ biến tần hybrid và pin đặc biệt để lưu trữ năng lượng điện cho mục 
đích như mất điện, khi trời tối,…  
Thành phần cấu tạo nên hệ thống hybrid gồm: 
- Các tấm pin mặt trời: Đóng vai trò thu năng lượng mặt trời.  
- Inverter hybrid: Để chuyển đổi dòng điện DC thành điện AC hay điện lưới và tiến hành 
sạc cho ắc quy lưu trữ. Nếu mất điện biến tần hybrid sẽ lấy nguồn điện lưu trữ trong 
bình ắc quy chuyển thành điện AC cho các thiết bị ưu tiên sử dụng.  
- Bình lưu trữ: Đây là thiết bị phải sử dụng chuyên dụng, cho phép nạp, xả sâu, khả 
năng lưu trữ lâu.  
- Tủ điện, các vật tư điện  
- Đồng hồ đo điện  
-  Các vật tư lắp đặt: Rail, kẹp pin, Jack MC4 và dây cáp điện  
Ưu điểm: Hệ thống điện mặt trời hybrid giúp tiết kiệm và kiểm soát việc sử dụng năng 
lượng bằng cách chuyển đổi qua lại giữa các nguồn và quản lý mức tiêu thụ. Đảm bảo 
nguồn điện 24/7 (hệ thống không phụ thuộc nhiều vào điện lưới nên khi lưới điện gặp 
sự cố, mọi hoạt động và nhu cầu sử dụng điện sẽ không bị ảnh hưởng). Giảm tiếng ồn. 
Cho phép bạn lưu trữ năng lượng dư thừa và sử dụng điện dự trữ trong thời gian cao 
điểm buổi tối. Giảm tiêu thụ điện năng từ lưới điện. Các biến tần hybrid đều có khả 
năng cấp nguồn dự phòng.Ứng dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có 
lưu trữ, phù hợp với những khu vực có đảm bảo an ninh chất lượng dịch vụ cao như 
các trạm phát sóng viễn thông, trạm gác bảo vệ có hệ thống camera an ninh,….các biệt 
thự, hộ gia đình đặc biệt là các hộ kinh doanh cần duy trì nguồn điện, các khu vực điện 
yếu.  
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần SUNEMIT  
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Tech 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 094 6868 498 - 0826 889 489 - 094 396 8848 
Email: dienmattroi@sunemit.com 

https://sunemit.com/he-thong-dien-nang-luong-mat-troi-hoa-luoi-co-luu-tru-hybrid/
https://sunemit.com/he-thong-dien-nang-luong-mat-troi-hoa-luoi-co-luu-tru-hybrid/
mailto:Email:%20dienmattroi@sunemit.com
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HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC SINH HOẠT  

 

 
 
Mô tả: 
     Hệ thống lọc nước sinh hoạt là một dạng máy lọc nước sinh hoạt công suất lớn. Hệ 
thống được lắp đặt dùng để lọc nguồn nước sinh hoạt, cung cấp nước sạch cho ăn 
uống, tắm giặt… 
     Hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình thường sẽ sử dụng kết hợp nhiều công nghệ 
lọc như thẩm thấu ngược, dùng công nghệ lọc với than hoạt tính gáo dừa, lọc trao đổi 
ion, tiệt trùng bằng tia uv… Trong đó, công nghệ lọc thẩm thấu RO là được sử dụng 
phổ biến nhất. Với màng RO có kích thước lỗ lọc siêu nhỏ, giúp loại bỏ được các vi 
khuẩn, vi rút độc hại… cho nguồn nước sinh hoạt đạt chất lượng tốt nhất! 
Quy trình hoạt động của hệ thống lọc nước sinh hoạt dành cho gia đình: 
Khi hệ thống hoạt động, bơm là thiết bị hoạt động đầu tiên. Bơm lắp đặt trước hệ 
thống lọc và ngay vị trí đầu nguồn nước,  hút và đẩy cho nước dễ dàng đi qua cột lọc 
thô. 
     Tiếp đến có một hệ thống tiền lọc được lắp đặt, nhiệm vụ chính là thông báo để 
người dùng biết được đã tốn bao nhiêu thời gian lọc và kiểm tra mức độ an toàn 
nguồn nước. Nếu nước bẩn, thời gian thay lõi lọc sẽ nhanh và ngược lại.  
     Sau đó, tới các hệ thống lọc được lắp nối tiếp nhau, bao gồm cột lọc kim loại, cột 
lọc khử độc, cột lọc làm mềm nước…. khi đi qua hệ thống lọc sẽ loại bỏ toàn phần 
sắt, mangan, thủy ngân, chì, các loại chất độc hại, bộ đá vôi. Đây được coi giai đoạn 
chuyển hóa từ nước cứng thành nước mềm giúp nước đi qua màng lọc UF hoặc RO 
được an toàn hơn. 
     Cuối cùng, nước sẽ được bơm tăng áp tiếp tục đẩy tới màng lọc UF hoặc RO, tại 
đây, một lần nữa nước sẽ được lọc sạch (loại bỏ toàn bộ chất cặn, vi khuẩn có kích 
thước nhỏ 0,001 micromet), có thể uống trực tiếp không cần đun. 
Đơn vị chào bán: Công ty cổ phần Smart Việt 
Địa chỉ: Số 75 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 6329 7119 – 096 475 3311 
Email:info@smartviet.vn 

mailto:info@smartviet.vn
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HỆ THỐNG SẤY CÔNG NGHIỆP 

  

 
Mô tả:  

      Đây là một hệ thống rất cần thiết đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp 
liên quan đến việc làm khô hoặc công đoạn bảo quản sản phẩm tươi sống được 
lâu. Hệ thống sấy trong công nghiệp là các thiết bị đóng vai trò sấy khô các loại 
thực phẩm, sản phẩm cần bảo quản ở thời gian dài mà không cần hao tốn quá 
nhiều chi phí. Sấy khô áp dụng vào quá trình chế biến được xem là cách thức 
sản xuất tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay. Vừa không hao tốn chi phí cho 
nhiều khâu bảo quản phức tạp mà còn góp phần làm nâng cao giá trị sản phẩm. 
Lợi ích của hệ thống Để muốn có được giá trị sản phẩm cao hơn thì công nghiệp 
chế biến là ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Các sản 
phẩm sấy khô khi làm ra được bảo toàn nguyên vẹn về giá trị dinh dưỡng, giữ 
nguyên màu sắc, hương vị. Khối lượng lớn nguyên liệu được sấy cùng lúc tạo ra 
nguồn lợi nhuận cao, làm tăng giá trị của các mặt hàng khi đưa ra thị trường. Các 
sản phẩm đã được sấy khô có thể tăng thời gian sử dụng và bảo quản, nhất là 
các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm. Tạo điều kiện cho các sản phẩm được 
xuất khẩu, nhân đối giá trị của hàng hóa khi nhập đến thị trường quốc tế.  

Đơn vị chào bán:  

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu DBK Việt Nam  
Địa chỉ: 72/7 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 
E-mail: info@dbk.vn  
Điện thoại: 0932 540 460 
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HỆ THỐNG KHO THÔNG MINH  

DÙNG CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH KHÍ TỰ ĐỘNG 

 

 
 

Mô tả: 
Kho hàng thông minh là một hệ kho hoàn toàn tự động, dùng các khung kệ, robot 
và băng tải... để cất giữ, di chuyển hàng hóa và điều khiển, lưu trữ thông tin bằng 
phần mềm. Hệ thống ERP và hệ thống sản xuất tự động có thể trực tiếp ra lệnh 
lưu trữ, đặt hàng, xuất nhập hàng hoặc lấy thông tin trực tiếp. Mọi hoạt động đều 
được ghi lại một cách tự động để truy vết khi cần 
 
Ưu điểm:  
Tiết kiệm chi phí đầu tư so với kho thường.  
Tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành nhờ tự động hóa hoàn toàn trong kho. 
Chính xác và số liệu cập nhật theo thời gian thực, tránh mọi sai sót do thao tác 
của con người. 
Nguồn gốc hàng hóa minh bạch rõ ràng, tạo sự tin tưởng cho thị trường.  
Tuân thủ tốt nên tránh mọi nguy cơ gây xuống cấp, nhầm lẫn hoặc thất thoát, tạo 
sự an tâm trong sản xuất kinh doanh 
 
Lĩnh vực áp dụng:  
Bảo quản rau củ quả tươi 
 
Đơn vị chào bán:  
Công ty TNHH bảo quản rau quả CASS 
Địa chỉ: Lô F5, đường số 6, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, 
Tỉnh Long An 
Điện thoại: 0909 099 212  
Email: cass@cass.vn  Website: www.cass.vn 
Người đại diện: Bà Quách Thị Lệ Chân - Giám đốc 
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1. MÁY KIỂM TRA ĐA NĂNG UỐN, NÉN, XOẮN DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

Thông số kỹ thuật Yêu cầu 

Lực tác dụng Max (KN) 100 

Cấp chính xác  Class 0.5/Class 1 

Sai số 0.4%-100%F.S / 1%-100%F 

Chế độ điều khiển Điều khiển kết nối với máy tính 

Nguồn cấp 220V/50Hz 

Công suất ( W) 2000 

Kích thước tổng thể máy(mm) 1050×560×2150 

 
2.BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA BÊ TÔNG NHỰA  

 

 
  Bộ thiết bị gồm:  
- Bình tam giác có vòi 1000ml 
- Bình tam giác có vòi 2,5 lít 
- Bơm chân không  
- Ống cao su  
- Đồng hồ áp  
- Van đồng cho hút chân không,    
  các dây nối và van khóa 
 

3.TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM 

   
  Cần tìm tủ sấy cho phòng thí nghiệm với các yêu cầu sau: 
- Dung tích 500 lít, 
- Nhiệt độ tối đa 3000C,  
- Đối lưu tự nhiên, 
- Bảng điều khiển một màn hình độ phân giải cao 
- Kích thước trong: rộng 1040 x cao 720 x sâu 600 mm 
- Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1247 x sâu 784 mm 

 Liên hệ:  
 Phạm Thị Hạnh 
 Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường Ninh Bình 
 Địa chỉ: số 16 đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình 
 Điện thoại: 0915895135 
 Email:phamhanh16292@gmail.com 
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THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
 
     Cần tìm mua thiết bị phân tích các chỉ tiêu nước thải sản xuất công nghiệp. 
Nước thải sản xuất công nghiệp là nước được thải ra từ quá trình sản xuất của 
các đơn vị sản xuất kinh doanh phát sinh từ dệt nhuộm, luyện gang thép, chế 
biến gỗ, gia công sơn. Yêu cầu: Thiết bị phân tích được 33 thông số theo QCVN 
40. 
 
Báo giá và liên hệ:  
Lê Hoàng An 
Công ty Công nghệ môi trường FONGTECH  
Địa chỉ: Lô 9B, Khu công nghiệp Linh Trung.2, phường Bình Chiểu, quận Thủ 
Đức, TP Hồ chí Minh 
Điện thoại di động: 0973500030 
Email: hoangan.fongtech@gmail.com 
Điện thoại: (08) 37290335 – Fax: (08) 37290334 

 

KHỚP NỐI CARDAN KTR LOẠI H (04-H, 04-HD) 

 

 
 

    Cần tìm mua khớp nối cho bộ truyền động, thương hiệu Cardan KTR H-HD 
xuất xứ Đức đáp ứng các thông số sau: 
-Tốc độ tối đa: 4000 vòng/phút.  
- Đường kính lỗ khoan tối đa: 50mm 
 
Báo giá và liên hệ:  
Hoàng thị Hường 
Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Việt 
Địa chỉ: 165/2B Bạch Đằng, P2, Tân Bình, HCM 
Điện thoại: +84 978862330 
Email: pur_ht_huong@cnvgroup.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ  
SỐ 12 - 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  QUỐC GIA 

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

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

E-mail: vp@vista.gov.vn 

mailto:vp@vista.gov.vn

