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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Một số bước tiến mới trong nghiên cứu 

thiết bị chẩn đoán ung thư 

Việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư đã và đang được ứng dụng tại nhiều cơ sở y 

tế để giúp người bệnh chủ động trong điều trị và tránh rủi ro lâu dài về sức khỏe. 

Ngoài các phương pháp chẩn đoán mô bệnh học, phân tích hình ảnh CT, MRI, các 

công nghệ hiện đại hơn cũng đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước 

nghiên cứu, với một số bước tiến mới vừa được công bố gần đây, áp dụng trong 

tầm soát ung thư tử cung. 

Trong 60 năm qua, các điều kiện vệ sinh, sự phát triển tốt hơn của vaccine và thuốc 

kháng sinh đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, 

việc cải thiện công tác phòng ngừa đối với bệnh tim mạch, thay đổi các yếu tố nhân khẩu 

học và các yếu tố rủi ro trong y khoa đã khiến cho ung thư gần như trở thành nguyên 

nhân hàng đầu gây tử vong sớm trong độ tuổi 30-69 ở 134/183 quốc gia. 

 

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới trong độ tuổi 30-69 

(Nguồn: World Cancer Report 2020) 

Theo World Cancer Report 2020 (Báo cáo Ung thư Thế giới năm 2020), ung thư hiện là 

nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia có HDI (Human 

Development Index – Chỉ số phát triển con người) cao hoặc rất cao, gồm Canada và Mỹ ở 

Bắc Mỹ; Argentina và Chile ở Nam Mỹ; hầu hết các nước ở Châu Âu (gồm Pháp, Đức, và 

Vương quốc Anh); Úc và New Zealand ở Châu Đại dương; Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Singapore ở Châu Á. Ung thư cũng đứng đầu nguyên nhân gây tử vong sớm ở Thái Lan 

và Việt Nam; đứng thứ hai sau bệnh tim mạch, ở Brazil, Trung Quốc và nhiều nước ở 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 02/2023 

 

 3 

Đông Âu (bao gồm Liên bang Nga và Ukraine), cũng như ở Algeria và Ai Cập. Ở hầu hết 

các quốc gia có HDI cao, tỷ lệ tử vong do ung thư đang giảm nhờ vào những thành công 

trong các biện pháp can thiệp phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị. Ngược lại, ở các 

quốc gia đang phát triển, tỷ lệ tử vong không có chuyển biến tốt. 

Thống kê trong năm 2020 cũng cho thấy, 7 bệnh ung thư có số ca mắc mới cao nhất, theo 

thứ tự lần lượt là: ung thư vú (breast), ung thư phổi (lung), ung thư trực tràng 

(colorectum), ung thư tuyến tiền liệt (prostate), ung thư dạ dày (stomach), ung thư gan 

(liver) và ung thư cổ tử cung (cervix uteri). 

 

Tổng số ca mắc ung thư trên toàn thế giới năm 2020 (Nguồn: Global Cancer Observatory) 

Tỷ lệ sống sót của người mắc bệnh ung thư phụ thuộc nhiều vào giai đoạn ung thư khi 

chẩn đoán. Dựa trên những hiểu biết về ung thư như thời gian nhân đôi của khối u, khả 

năng miễn dịch chống ung thư, sự tiến triển của ung thư theo giai đoạn lâm sàng (u, hạch, 

di căn), mô bệnh học,… mà việc chẩn đoán sớm ung thư có vai trò to lớn, quyết định đến 

phương pháp điều trị và tiên lượng bệnh. Nếu ung thư được chẩn đoán sớm và chính xác, 

khả năng người bệnh được chữa khỏi rất cao vì khối u chưa di căn, có thể cắt bỏ, giúp 

giảm thiểu rủi ro, chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. 

Các phương pháp chẩn đoán ung thư liên tục được phát triển trên thế giới trong thời gian 

qua, từ chẩn đoán tế bào học, mô bệnh học, chất chỉ điểm ung thư (tumor macker),… đến 

việc các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán nhanh, có độ chính xác cao như chụp X-quang 

đơn giản, siêu âm, nội soi, chụp CT scanner, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp xạ hình cắt 

lớp điện toán (SPECT - Single photon emission computed tomography, PET - Positron 

Emission Tomography). 

Gần đây, các nhà khoa học đã có nhiều bước tiến mới trong nghiên cứu và thử nghiệm 

các công nghệ và thiết bị chẩn đoán sớm ung thư, trong đó có ung thư tử cung. Việt Nam 

cũng có thành quả ban đầu đóng góp vào các nỗ lực này. 
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iKnife - Thiết bị chẩn đoán ung thư tử cung 

Các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London 

(Anh) đã thử nghiệm thành công iKnife - thiết bị 

thường được sử dụng để điều trị ung thư vú và 

ung thư não - có thể phát hiện chính xác tế bào 

ung thư nội mạc tử cung trong vòng vài giây, với 

độ chính xác tới 89%, qua thử nghiệm sử dụng 

các mẫu mô sinh thiết từ 150 phụ nữ nghi mắc 

bệnh ung thư tử cung.  

Phương pháp khối phổ ion hóa bay hơi nhanh 

(Rapid evaporative ionisation mass spectrometry 

- REIMS), còn được gọi là dao phẫu thuật thông 

minh (iKnife), sử dụng các phương pháp phẫu 

thuật điện nhiệt tiêu chuẩn để chuyển đổi mô 

thành các ion pha khí và khí dung phẫu thuật, sau đó phân tích gần như trong thời gian 

thực bằng máy quang phổ khối. Trong sơ đồ thiết lập iKnife, dòng điện do máy phát tạo ra 

được đưa vào mô bằng máy điện nhiệt cầm tay, khói tạo ra được hút dưới áp suất thấp và 

đi vào ống nhựa nối với mặt phân cách không khí của iKnife; sau khi loại bỏ tạp chất, khói 

này sẽ tiếp tục được phân tích bởi hệ thống phân tích khối phổ và đưa ra kết quả trên 

màn hình có hay không mắc bệnh ung thư. 

 

Sơ đồ thiết lập iKnife (Nguồn: Biên dịch từ nghiên cứu “Point-of-Care Diagnosis of Endometrial Cancer 

Using the Surgical Intelligent Knife (iKnife) - A Prospective Pilot Study of Diagnostic Accuracy”) 

Chuyển hóa lipid bất thường do sự gia tăng sinh tổng hợp, tạo ra các phân tử tín hiệu hoạt 

tính sinh học và sự hình thành màng tế bào mới là một đặc điểm chính của bệnh ung thư. 

iKnife đã được chứng minh là phân biệt rõ ràng giữa các loại mô như phổi, gan và ruột kết 

dựa trên cấu hình lipidomic có nguồn gốc từ mô. Hơn nữa, iKnife cũng đã được chứng minh 

là phân biệt chính xác giữa mô bình thường và mô ác tính trên các vị trí khối u khác nhau. 

Thiết bị chẩn đoán ung thư iKnife 
(Nguồn: Imperial College London) 
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Thiết bị cho phép khắc phục tình trạng chẩn đoán chậm trễ trong thời gian chờ chẩn đoán 

mô bệnh học (từ 2-3 tuần). Kết quả chẩn đoán sớm cho phép các phụ nữ được xác nhận 

mắc bệnh ung thư tiến hành điều trị sớm hơn, và những người không mắc bệnh sẽ không 

phải lo lắng trong nhiều tuần. 

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Cancers vào tháng 11/2022. Những phát 

hiện mới trong nghiên cứu này có thể mở đường cho những phương pháp chẩn đoán mới 

với thời gian ngắn hơn và dễ thực hiện hơn so với các phương pháp truyền thống. 

BK-TD01 - Thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số 

Các máy soi cổ tử cung sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám lớn tại Việt Nam chủ 

yếu được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành rất cao, là một bài toán khó cho các cơ 

sở y tế khi cần trang bị thiết bị chẩn đoán phát hiện sớm ung thư cho người bệnh. Để giải 

quyết yêu cầu này, tạo ra những thiết bị có chất lượng hình ảnh tốt và mức giá thành rẻ, 

hướng đến làm chủ công nghệ và tăng tính chủ động trong sản xuất, chế tạo thiết bị hiện 

đại mà không phụ thuộc nguồn nhập từ nước ngoài, các nhà khoa học tại Trường Đại học 

Bách Khoa TP.HCM đã tiến hành “Hoàn thiện thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị soi 

cổ tử cung kỹ thuật số” và vận hành thử nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ. Kết quả nghiên cứu 

vừa được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu vào cuối tháng 12/2022. 

Thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số BK-TD01 sử dụng hệ thống camera tự lấy nét, nguồn 

sáng LED phân cực kết hợp với các thuật toán xử lý hình ảnh, giúp tăng chất lượng ảnh, hỗ 

trợ quá trình chẩn đoán bệnh của bác sỹ được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bên cạnh 

hoàn thiện thiết kế phần cứng, nhóm nghiên cứu cũng tập trung phát triển các thuật toán 

tăng tương phản vùng biểu mô lát và biểu mô tuyến dựa vào đặc tính hấp thụ ánh sáng, 

cũng như độ xuyên sâu khác nhau giữa các loại biểu mô. Từ đó, hướng đến xác định các 

vùng biểu mô cũng như vùng chuyển tiếp giữa biểu mô lát và biểu mô tuyến. Ngoài ra, dựa 

vào tính chất quang học của các thành phần cấu tạo nên biểu mô cổ tử cung (máu, 

collagen), xây dựng thuật toán xác định sự định hướng sợi collagen trên bề mặt cổ tử cung. 

 

Nguyên mẫu thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số BK-TD01 (Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) 
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Theo đánh giá của các bác sỹ lâm sàng sau quá trình thử nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ, 

mặc dù còn một số vấn đề cần điều chỉnh như: kích thước đầu soi còn lớn, chưa phù hợp 

để quan sát kết hợp sinh thiết hoặc làm thủ thuật; bác sỹ phải lấy nét ở chế độ chỉnh tay 

khi di chuyển máy,…, nhưng về tổng thể, máy BK-TD01 đã cung cấp cho các bác sỹ một 

công cụ quan sát rõ nét, có hình ảnh đẹp và chất lượng cao, có thể triển khai vào ứng 

dụng trong soi cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ để phát hiện sớm các bệnh lý bất thường ở 

tử cung của phụ nữ. Khi so sánh kết quả soi cổ tử cung của máy BK-TD01 và máy 

Leisegang (thường quy của bệnh viện) ở nhóm đối tượng nguy cơ cao, đều ghi nhận 

được các hình ảnh tương đương nhau. Máy có cách thức lấy hình ảnh tiện lợi, phù hợp 

cho quan sát hình ảnh và đào tạo từ xa.  

Theo xu hướng hiện đại hóa và tự chủ trang thiết bị y tế trong nước, những kết quả khả 

quan của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hợp tác giữa trường 

đại học và các cơ sở y tế là động lực để các nhà khoa học tiếp tục đầu tư nghiên cứu, 

phát triển công nghệ phù hợp với điều kiện tại Việt Nam, giúp các cơ sở y tế giảm bớt 

gánh nặng về chi phí và sự phụ thuộc vào thiết bị ngoại nhập. Đồng thời, các trang thiết bị 

nội địa với giá thành hợp lý cũng cho phép phân phối rộng rãi hơn đến nhiều vùng miền 

trên cả nước, giúp y bác sỹ và người dân tại các địa phương tiếp cận dễ dàng hơn với 

nền y học hiện đại và tiến hành chẩn đoán, phát hiện các bệnh lý bất thường sớm để có 

hướng điều trị kịp thời. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Vài nét về đăng ký sở hữu công nghiệp tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Thống kê trên thế giới cho thấy, trong tổng giá trị tài sản của các công ty đa quốc 

gia, tài sản vô hình luôn chiếm tỷ trọng rất cao: tại Microsoft là 97,8%, Walt Disney 

là 70,9%, Philip Morris là 78,8%, Johnson & Johnson là 87,9%,... Tài sản vô hình là 

tài sản trí tuệ, thường tồn tại dưới dạng thông tin, có khả năng lan truyền rộng rãi, 

rất dễ bị sao chép. Do vậy, chúng luôn được các doanh nghiệp quan tâm đăng ký 

bảo hộ để chống xâm phạm. 

Sản phẩm trí tuệ và quyền sở hữu 

Sản phẩm trí tuệ là kết quả của quá trình sáng tạo, sự đầu tư trí tuệ, tiền bạc, công sức 

của các tổ chức và cá nhân. Để bảo vệ quyền của các tác giả, chủ sở hữu sản phẩm trí 

tuệ, đã có nhiều điều ước quốc tế giữa được ký kết các quốc gia, các tổ chức trên thế giới 

(Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, Công ước Stockholm về việc thành lập 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ,…). Tại Việt Nam, quyền đối với các sản phẩm trí tuệ đã 

được quy định rõ tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung gần thất vào  

năm 2022). Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) “…là quyền của tổ chức, cá nhân đối 

với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở 

hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”; quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là 

“quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 

trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do 

mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”. 

Qua nhiều vụ việc tranh chấp về SHTT, nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký 

SHTT cũng như giá trị mà bằng độc quyền SHTT mang lại, các chủ thể sở hữu tài sản trí 

tuệ trên thế giới đã quan tâm hơn đến việc xác lập quyền SHTT. Hàng năm, Tổ chức Sở 

hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thế giới đã 

tiếp nhận hàng triệu đơn đăng ký bảo hộ SHTT từ các tổ chức và cá nhân. 

Theo thống kê năm 2021 của WIPO, số đơn đăng ký SHTT có sự gia tăng hơn 4% so với 

năm 2020. Cụ thể, năm 2021 có 3,4 triệu đơn đăng ký sáng chế (SC), tăng 3,6% so với 

năm 2020. Trong đó, 2,4 triệu đơn đăng ký là người bản  địa (chiếm 70,1%) và 1 triệu đơn 

đăng ký không là người bản địa (29,9%). Cũng trong năm này, có khoảng 13,9 triệu đơn 

đăng ký nhãn hiệu (NH) và 1,2 triệu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN), tăng 

tương ứng so với năm 2020 là 4% và 6,8%.  



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 02/2023 

 

 8 

 

Lượng đơn đăng ký sáng chế trên thế giới giai đoạn 2007-2021. (Nguồn WIPO) 

Về chỉ dẫn địa lý, 63.600 đối tượng đã được WIPO ghi nhận năm 2021. Trong đó, Châu 

Âu là khu vực có số lượng đăng ký chỉ dẫn địa lý nhiều nhất, kế đến là Châu Á (tỉ lệ lần 

lượt là 58,1% và 31,7%). Khu vực có ít chỉ dẫn địa lý nhất là Châu Phi (0,1%). 

Tại nước ta, số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy, năm 2021 có 131.440 đơn, yêu cầu 

liên quan đến SHTT, tăng 4,6% so với năm 2020. Trong đó, 57,4% là đơn đăng ký xác lập 

quyền SHCN, các loại đơn/yêu cầu khác chiếm 42,6%.  

Cụ thể, về SC, cả nước ghi nhận sự tăng trưởng trong các đơn đăng ký SC và bằng độc 

quyền SC. Ở 8.535 đơn đăng ký SC đã được công bố (tăng 4,5% so với năm 2020), có 

1.066 chủ thể là người Việt Nam (chiếm 12,5%), 7.469 là người nước ngoài (87,5%). Về 

bằng độc quyền SC, số bằng cấp năm 2021 tăng khoảng 11% so với năm 2020, trong đó, 

đến 95,9% thuộc các chủ đơn nước ngoài (với 3.583 bằng). Chủ đơn trong nước chỉ có 

153 bằng (khoảng 4,1%).  

 

Doanh nghiệp là chủ thể dẫn đầu trong nhóm các chủ thể sở hữu (cá nhân, doanh nghiệp, 

viện nghiên cứu, trường đại học, chủ thể khác) về số lượng đơn đăng ký SC được công 

bố trong hai năm 2020-2021. Đây cũng là chủ thể có sự tăng trưởng nhanh và ổn định 

trong việc đăng ký SC giai đoạn 2011-2021. Tuy nhiên, trái với việc khu vực doanh nghiệp 

vẫn chiếm đa số về lượng đơn đăng ký SC năm 2021, số bằng độc quyền SC được cấp 

cho cá nhân lại cao hơn số cấp cho doanh nghiệp (20/14).  
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Về GPHI, trong giai đoạn 2016-2021, doanh nghiệp là nhóm liên tục dẫn đầu trong việc 

được cấp bằng độc quyền GPHI. Tính riêng năm 2021, số đơn đăng ký GPHI và số bằng 

độc quyền GPHI cấp cho người Việt Nam giảm nhẹ (tương ứng là khoảng 7,4% và gần 

7%) so với năm trước.  

 

Với KDCN, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, tổng số đăng ký KDCN con số 

này đã có dấu hiệu gia tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa phục hồi được về mức 2019 (chỉ 

khoảng 97% so với năm 2019).  

 

Trong các đối tượng được đăng ký SHCN thì NH chiếm ưu thế, với 44.638 NH được 

người Việt đăng ký năm 2021 và 25.379 giấy chứng nhận bảo hộ NH đã được cấp cho 

các chủ thể trong nước.  
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Đăng ký sở hữu công nghiệp tại TP.HCM 

Trong giai đoạn 2011-2019 TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tổng số đơn đăng 

ký SHCN, với 117.943 đơn (chiếm 39,4%) được công bố. Xếp thứ hai là Hà Nội, với 

92.110 đơn (chiếm 30,8%).  

Năm 2021, TP.HCM có 13.917 đơn đăng ký NH, 468 đơn đăng ký KDCN, 303 đơn đăng 

ký SC/GPHI được công bố. Xét riêng nhóm các chủ thể sở hữu SC/GPHI tại TP.HCM, Sở 

Khoa học và Công nghệ đã thực hiện đăng ký quyền sở hữu của Nhà nước đối với 47 

đơn theo quy định, là một trong những đơn vị có số đơn đăng ký được công bố nhiều nhất 

tại Thành phố. Các SC/GPHI do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đăng ký quyền sở 

hữu của Nhà nước được hình thành từ các nghiên cứu theo nhu cầu thực tế, phục vụ cho 

người dân Thành phố, xoay quanh các lĩnh vực như y học, hóa chất, các thiết bị hỗ trợ, 

vật liệu,… Trong đó, một số SC/GPHI có tính ứng dụng rộng rãi hơn, có thể kể đến như: 

“Ống giúp phát âm giúp phục hồi chức năng nói” (số đơn 1-2019-05421); “Quy trình sản 

xuất bộ mẫu ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học HBsAg và anti-HCV” (số đơn 1-

2021-01325) hay “Phương pháp mã hoá, giải mã trên đường truyền từ máy chủ đến thiết 

bị cổng kết nối internet vạn vật (IoTs - Internet of Things)” (số đơn 1-2020-05601),... 

Đơn đăng ký SC về “Ống giúp phát âm giúp phục hồi chức năng nói” xuất phát từ kết quả 

nghiên cứu “Ống giúp phát âm giúp phục hồi chức năng nói cho bệnh nhân sau phẫu 

thuật cắt thanh quản” do nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Trần Minh Trường triển khai. Các 

nhà nghiên cứu đã tạo ra được một sản phẩm hỗ trợ phục hồi chức năng giao tiếp cho 

người bệnh ung thư thanh quản. Ống được thử nghiệm gắn thông nối giữa khí quản - 

thực quản ở 40 người bệnh. Kết quả cho thấy, người bệnh có thể giao tiếp trong sinh hoạt 

và cuộc sống hàng ngày. Sản phẩm giúp phát âm, đảm bảo các tiêu chí chất lượng, an 

toàn và giá thành phù hợp cho người Việt sử dụng. Hiện các tác giả đã sẵn sàng chuyển 

giao công nghệ phục vụ sản xuất, cũng như chuyển giao việc sử dụng ống cho các bệnh 

viện tuyến tỉnh để phục vụ cho bệnh nhân.  

 
Ống giúp phát âm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có số lượng đơn đăng ký SC/GPHI và KDCN 

được công bố tương đương với cùng kỳ năm 2021; nhóm NH giảm khoảng 12%. Riêng số 

SC/GPHI do Sở KH&CN xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được công bố tăng 20%. 

Các đơn này tập trung vào các quy trình để sản xuất vật liệu, như: “Quy trình sản xuất vật 
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liệu alpha-canxi sulfat hemihydrate” (số đơn 1-2020-04361); “Quy trình sản xuất vật liệu 

canxi phosphat pha kép” (số đơn 1-2020-04362); “Phương pháp tổng hợp vật liệu oligome 

cấu trúc liên hợp có tính phát huỳnh quang” (số đơn 1-2020-04602); “Quy trình sản xuất 

vật liệu xây dựng từ bùn thải nhà máy lọc nước” (số đơn 1-2020-04892),… 

Với các SC về “Quy trình sản xuất vật liệu alpha-canxi sulfat hemihydrate” và “Quy trình 

sản xuất vật liệu canxi phosphat pha kép”, nhóm nghiên cứu của PGS. TS Nguyễn Đại Hải 

đã thành công trong việc nghiên cứu tổng hợp vật liệu alpha-canxi sulfat hemihydrate và 

canxi phosphat pha kép, tạo ra đột phá trong lĩnh vực xương nhân tạo tại Việt Nam. Như 

đã biết, việc sử dụng xương nhân tạo thay thế xương cho bệnh nhân ngày càng phổ biến 

và đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung 

cấp xương nhân tạo hiện nay tại nước ta được nhập khẩu nên giá thành cao, ảnh hưởng 

trực tiếp tới khả năng kinh tế của người bệnh. Chính vì vậy, việc tạo ra vật liệu tái tạo 

xương có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu bức thiết của bệnh nhân trong nước. 

Xương nhân tạo giúp bệnh nhân khắc phục được những mất mát về chức năng, tổn 

thương về tinh thần bằng việc thay thế hay phục hồi các bộ phận đã mất, khiếm khuyết, 

giúp bệnh nhân không phải chịu nhiều đau đớn. 

 
Nhóm nghiên cứu kiểm tra máy móc thiết bị chế tạo xương nhân tạo 

Bên cạnh việc tham mưu cho Thành phố tạo ra các cơ chế thúc đẩy các hoạt động nghiên 

cứu, hình thành các tài sản trí tuệ trên địa bàn, thời gian qua ngành KH&CN Thành phố 

cũng triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú về SHTT như Chương trình đào tạo 

Quản trị viên tài sản trí tuệ với 3 cấp độ (được triển khai từ năm 2008), đến nay đã có hơn 

700 học viên tham dự (riêng trong năm 2022 đang đào tạo 54 học viên), là chương trình 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 02/2023 

 

 12 

đầu tiên của cả nước được Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và chính thức trở thành 

một nhiệm vụ trong Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Các học viên tham gia 

chương trình đã triển khai tốt công tác quản trị tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, góp phần ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh. 62 clip tập huấn về các nội 

dung liên quan đến SHTT cũng đã được phổ biến, cho phép truy cập rộng rãi trên mạng 

internet (https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn/trang-chu/site/chu-de?id=13). Đầu 

tháng 9 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới 

(WIPO) nhằm thúc đẩy các hoạt động SHTT hướng đến phụ nữ, giới trẻ, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Hoạt động “Tư vấn đăng ký sáng chế” nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, các 

doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký SC/GPHI cũng được Trung tâm Thông tin 

và Thống kê KH&CN TP.HCM chính thức triển khai, bước đầu đã thu hút được nhiều cơ 

quan, đơn vị, tác giả/chủ sở hữu SC/GPHI trên địa bàn Thành phố khai thác và sử dụng. 

Có thể thấy, việc đăng ký SHTT nói chung và SHCN nói riêng đang được quan tâm ngày 

càng nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM. Nhiều sản phẩm trí tuệ có tính ứng dụng 

cao, bám sát các yêu cầu thực tế, phục vụ cho người dân, có nhiều tiềm năng thương mại 

hóa đã được các tác giả và chủ sở hữu quan tâm xác lập quyền sở hữu, thông qua đăng 

ký với các cơ quan có thẩm quyền. Với đa dạng các hỗ trợ của Chính quyền trong hoạt 

động SHTT, các chủ thể sáng tạo tại Thành phố càng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát 

triển và bảo vệ các thành quả sáng tạo của mình, vừa phục vụ tốt cho xã hội, vừa mang 

lại giá trị kinh tế để tái đầu tư cho các hoạt động sáng tạo. 

Minh Thư  

---------------------------------- 
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Pin: nguồn năng lượng quan trọng của tương lai 

Là thiết bị biến đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện, kể từ khi được tạo ra 

đến nay, pin đã trở thành nguồn năng lượng thông dụng trong công nghiệp cũng như 

gia dụng. Với sự phát triển của KH&CN hiện đại, hàng loạt thiết bị điện tử sử dụng 

pin như máy tính xách tay, điện thoại di động,… đã ra đời. Và hiện nay, là cả các 

phương tiện vận chuyển. Pin là nguồn năng lượng xanh, nên rất được sự quan tâm 

của cộng đồng. 

Khái quát về công nghệ pin  

Thời điểm pin ra đời còn có nhiều tranh luận: trong khi xây dựng một tuyến đường sắt vào 

năm 1936 gần Baghdad, các công nhân đã phát hiện ra thứ dường như là một cục pin thời 

tiền sử. Vật thể này có từ thời đế chế Parthia và được cho là đã 2.000 năm tuổi. Pin bao 

gồm một bình đất sét chứa đầy dung dịch giấm, trong đó một thanh sắt được bao quanh bởi 

một hình trụ bằng đồng cắm vào. Thiết bị này tạo ra dòng điện từ 1,1-2,0 Volt (Hình 1).  

 
Kết cấu pin Pathian (Nguồn: batteryuniversity.com) 

Cho dù công cụ này, được gọi là “Pin Parthian” (theo thời kỳ lịch sử phát triển) hay “Pin 

Baghdad” (theo tên nơi phát hiện ra), có thể tạo ra điện, không phải tất cả các nhà khoa 

học đều chấp nhận đây là một nguồn năng lượng. Theo họ, thiết bị này cũng có thể đã 

được dùng để mạ vàng hoặc kim loại quý lên bề mặt nào đó.  

Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của nhân loại, công nghệ sản xuất pin cũng có 

nhiều biến chuyển đáng chú ý. Năm 1796, Volta đã khám phá ra ái lực điện tử khác nhau 

của các kim loại trong pin. Năm 1802, William Cruickshank thiết kế pin điện đầu tiên để 

sản xuất hàng loạt. Năm 1836, John F. Daniell, một nhà hóa học người Anh, đã phát triển 

được một loại pin có thể tạo ra dòng điện ổn định hơn so với các loại pin điện trước đó. 

Ngày 28/3/1842, Mỹ đã cấp bằng sáng chế (số US0002521) cho việc chế tạo và ứng dụng 

pin trong lĩnh vực y tế của ông Patrick Goad,... 

Một số công nghệ sản xuất pin đã tồn tại hàng thế kỷ, hiện cũng đang được nghiên cứu 

ứng dụng theo các phương thức mới; ngoài ra, nhiều công nghệ mới nhằm tạo ra các thế 

hệ pin mới hơn, hướng đến các đối tượng sử dụng có tính di động, đặc biệt là xe điện, 

cũng đang được triển khai mạnh mẽ trên thế giới. 
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Công nghệ pin kẽm (Zinc Battery)  

Pin kẽm có lịch sử lâu đời, từ những năm 1800, khi Alessandro Volta chế tạo pin hóa học 

đầu tiên sử dụng đồng và kẽm. Ngày nay, hầu hết các loại pin kiềm không thể sạc lại đều 

sử dụng các hóa chất trên cơ sở kẽm. Với mật độ năng lượng đến 200Wh/L, các nhà 

nghiên cứu cũng đang tìm kiếm các loại hợp chất kẽm tốt hơn cho lưu trữ điện, có thể kể 

đến như Niken-kẽm (NiZn), Kẽm-brôm (ZnBr) và Kẽm-không khí (Zn-air). Pin kẽm có ưu 

thế là nguyên liệu giá rẻ, khả năng tái chế đơn giản. Tuy nhiên, nhược điểm là các cực 

dương bằng kẽm có thể tạo các sợi nhánh làm đoản mạch pin chỉ sau vài trăm chu kỳ 

hoặc phản ứng với chất điện phân ngay cả khi pin không được phóng điện, khiến sụt giảm 

dung lượng của pin. 

Công nghệ pin chì (Lead Battery) 

Công nghệ pin chì cho hiệu suất 70-90%. Pin chì là một trong những loại pin phổ biến 

nhất, được sử dụng trong các xe ô tô và hệ thống điện dự phòng. Pin chì có chi phí sản 

xuất khá rẻ và đơn giản, tự xả thấp nhất trong số các loại pin sạc, công suất riêng cao, có 

khả năng phóng điện cao. Nhược điểm là khả năng sạc chậm (sạc bão hòa hoàn toàn mất 

14–16 giờ), phải được bảo quản trong điều kiện tích điện để ngăn chặn quá trình sulfat 

hóa, tuổi thọ chu kỳ hạn chế và không thân thiện với môi trường. Pin chì có các loại như 

axít chì (lead acid), đệm sợi thủy tinh hấp thụ (absorbent glass mat), axít chì dạng gel (gel 

lead acid) và chì-carbon cao cấp (advanced lead-carbon) Những hạn chế về vật lý và kỹ 

thuật đã khiến pin chì không còn được các nhà phát triển quan tâm như pin Li-ion. 

Công nghệ pin Niken-Cadmium (NiCd) 

Được Waldemar Jungner tạo ra năm 1899, pin NiCd có nhiều ưu điểm hơn pin axit chì, vì 

đó là loại pin duy nhất có thể sạc. Tuy nhiên, vật liệu để tạo ra pin NiCd khá đắt tiền. Quá 

trình phát triển pin NiCd diễn ra khá chậm. Với việc lắng đọng các vật liệu hoạt động bên 

trong một điện cực mạ niken xốp và hấp thụ khí sinh ra trong quá trình sạc, người ta đã 

tạo ra pin NiCd kín hiện đại. Trong nhiều năm, NiCd là ưu tiên lựa chọn trong sản xuất các 

loại radio thu phát, thiết bị y tế khẩn cấp, máy quay video chuyên nghiệp và dụng cụ điện. 

NiCd vẫn là một trong những loại pin ổn định và dễ sử dụng nhất. Ngành hàng không vẫn 

trung thành với sản phẩm này, nhưng loại pin này cần được quan tâm nghiên cứu để nâng 

cao tuổi thọ. NiCd có hiệu ứng bộ nhớ gây mất dung lượng nếu không thường xuyên thực 

hiện chu kỳ xả điện hoàn toàn. Pin ghi nhớ mức năng lượng đã cung cấp trước đó và sẽ 

không cung cấp nhiều hơn nữa. 

Công nghệ pin Natri-ion (Sodium-ion Battery)   

Pin Natri-ion có hiệu suất 80-85%, nguồn nguyên liệu thô rất phong phú (không có giới 

hạn cho việc cung ứng của bất kỳ dẫn xuất natri nào). Pin Natri-ion nặng và cần nhiều 

không gian hơn pin Li-ion nên không phù hợp với xu thế di chuyển (các thiết bị di động). 

Chúng thích hợp cho việc lưu trữ năng lượng ở những nơi có điều kiện không gian rộng 

rãi. Pin Natri-ion cho phép xả hoàn toàn mà không bị hư hỏng. Nhược điểm của nó là các 

nguyên tử lớn hơn so với Li-ion, do vậy dung lượng lưu trữ điện thấp hơn. Tuy nhiên, 

những thách thức này đang được các thiết kế/công nghệ pin mới nhất xử lý. 
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Công nghệ pin thể rắn (Solid-state Battery)  

Pin thể rắn có hiệu suất 70-90%, thành phần tương tự như pin thông thường: vẫn có một 

điện cực ở mỗi bên và các phần tử trong ô giống nhau. Điểm khác biệt chính ở chỗ chất 

điện phân là chất rắn, thay vì là chất lỏng. Chất điện phân rắn hoạt động như một chất 

phân tách, cũng như chất mang điện tử. Điều này cho phép pin thể rắn gia tăng các thông 

số, như mật độ năng lượng/công suất, đồng thời giúp pin chống được hiện tượng thoát 

nhiệt. Ưu điểm của pin thể rắn là gồm các lớp rắn (thay vì hỗn hợp các thành phần rắn và 

lỏng) nên kích thước nhỏ và nhẹ. Pin có phạm vi ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực, từ 

điện tử tiêu dùng đến giao thông vận tải. Nhược điểm của pin thể rắn là công nghệ này 

vẫn đang được phát triển bởi các nhà sản xuất nhưng chưa nhiều giải pháp khả thi về mặt 

thương mại. Ngoài ra, pin thể rắn cần được làm nóng để hoạt động ở mức tối ưu, nên 

năng lượng này cũng phải sử dụng cả cho pin, thay vì chỉ cho tải, nên giảm hiệu quả tổng 

thể. 

Công nghệ pin Li-ion (Li-ion Battery)  

Là loại pin có thể sạc, được các doanh nghiệp điện tử lớn khai thác từ những năm 1990, 

hiện là công nghệ pin phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. Giống như các loại pin khác, 

pin Li-ion có thành phần cơ bản là một chất điện phân, điện cực dương, điện cực âm và 

các ion Lithium. Pin Li-ion sử dụng chất điện phân là dung dịch hữu cơ, làm nhiệm vụ trao 

đổi ion giữa các điện cực. Dung môi này là chất rất dễ cháy nên pin Li-ion thiếu ổn định và 

dễ bắt cháy, hoặc phát nổ, nếu sử dụng sai. Do không có hiệu ứng bộ nhớ nên pin không 

bị mất dung lượng lưu trữ. Pin Li-ion khó tạo hình sản phẩm và bị lão hóa khi không sử 

dụng. Tuổi thọ của pin Li-ion không dài và bị suy giảm đáng kể trong vài năm đầu tiên (sau 

5 năm sử dụng, pin có thể chỉ còn ở mức 70-90% dung lượng ban đầu). 

Công nghệ pin Li-ion vô cơ/thay thế (Alternative/inorganic Li-ion)  

Pin Li-ion vô cơ/thay thế có các đặc tính mà Lithium hỗ trợ về khả năng lưu trữ năng 

lượng, nhưng không bị các hạn chế như thoát nhiệt, nhờ tạo ra tế bào ổn định hơn và 

giảm thiểu các phản ứng phụ, cũng như sử dụng các cấu phần không gây ra hiện tượng 

nóng cục bộ. Chúng cũng có thể phóng điện hoàn toàn 100% mà không bị hư hỏng. Loại 

pin này không có thành phần dễ cháy, dung môi và muối kết hợp tạo ra dung dịch không 

bắt lửa nên không có nguy cơ bắt lửa, hỏa hoạn và có độ dẫn điện cao hơn. Các quy trình 

sản xuất pin theo công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. 

Công nghệ pin kim loại lỏng (Liquid Metal Batteries) 

Pin kim loại lỏng sử dụng calci và antimony để lưu trữ năng lượng. Pin kim loại lỏng bao 

gồm cực dương bằng hợp kim calci lỏng, chất điện phân muối nóng chảy (dựa trên calci) 

và cực âm bao gồm các hạt antimony rắn. 

Trong các tế bào pin có sự chuyển đổi qua lại giữa việc tạo hợp kim và khử trong quá 

trình sạc và xả. Chất điện phân ổn định về mặt nhiệt động với các điện cực, tránh các 

phản ứng phụ như tạo màng làm giảm hiệu suất của các chất hóa học khác. Điện cực âm 

được xử lý hoàn toàn khi phóng điện, và sau đó được tái tạo trong mỗi chu kỳ, tạo ra quá 

trình lặp không bị hiệu ứng bộ nhớ. Ưu điểm là các tế bào có khả năng chịu tải cao (khi 
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sạc hoặc xả quá mức) và không bị thoát nhiệt, phân hủy chất điện phân hoặc thải khí điện 

phân. Nhược điểm của pin kim loại lỏng là khi hoạt động, nhiệt độ bên trong rất cao. Công 

nghệ pin kim loại lỏng hiện đang trong giai đoạn đầu thương mại hóa. 

Năng lượng xanh - động lực thúc đẩy ngành sản xuất pin-ắc quy 

Như các chuyên gia đã thống nhất, năng lượng xanh là yếu tố quan trọng cho sự phát 

triển lâu dài của nhân loại. Minh chứng là sự bùng nổ trong ngành sản xuất xe điện (ô tô 

điện, xe máy điện), với hàng loạt mẫu xe và các nhà sản xuất mới trong thời gian gần đây. 

Do vậy, thị trường sản xuất pin, đặc biệt là pin dùng cho xe điện rất được chú ý về chất 

lượng, giá thành và những biến chuyển về công nghệ. Theo báo cáo của 

ResearchAndMarkets, thị trường pin xe điện toàn cầu ước tăng từ 56,4 tỷ USD năm 2022 

lên 134,6 tỷ USD ở năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19%. 

 

Dự báo tăng trưởng thị trường pin xe điện toàn cầu (Nguồn: yahoo!finance) 

Thị trường pin xe điện được thúc đẩy bởi các yếu tố như nhu cầu ngày càng tăng đối với 

xe điện, những tiến bộ trong công nghệ sản xuất pin, các chính sách và quy định thuận lợi 

của chính phủ cũng như sự ra đời của các mẫu xe điện mới. Các chính phủ trên khắp thế 

giới đang thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế, do những lo 

ngại ngày càng tăng về tác động môi trường của phương tiện sử dụng xăng dầu thông 

thường. Xe điện, những chiếc xe không phát thải đang ngày càng trở nên phổ biến trong 

giao thông công cộng, thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Hiện nay pin Li-ion 

đang là sự lựa chọn phổ biến cho các dòng xe điện, nhờ những ưu điểm vượt trội của nó 

so với các dòng pin khác, giúp những chiếc xe điện trở nên quen thuộc hơn với cộng 

đồng. Để thúc đẩy việc sử dụng xe điện, chính phủ nhiều quốc gia đã thiết lập các cơ chế 

ưu đãi về tài chính như miễn và hoàn thuế, trợ cấp, giảm phí đỗ xe/thu phí cho xe điện, 

cung cấp dịch vụ sạc miễn phí,... Do đó, nhu cầu về pin cũng đang tăng nhanh trên diện 

rộng. 

Năng lượng và an ninh năng lượng là yếu tố then chốt của mọi chiến lược phát triển, 

không chỉ sản xuất năng lượng sạch mà còn là dự trữ, vận chuyển linh hoạt đến tất cả 

những nơi có nhu cầu. Do vậy, một trong những cuộc đua lớn chính là sản xuất pin. Tại 
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Việt Nam, các nhà khoa học trong nước cũng đã có một số thành quả ban đầu về nghiên 

cứu, ứng dụng liên quan đến sản xuất pin. Tuy nhiên, những nghiên cứu về sản xuất pin 

Li-ion vẫn còn khá khiêm tốn. Một số nghiên cứu về vật liệu làm điện cực cho pin Li-ion, 

có thể điểm qua như nhiệm vụ cấp Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ti và F pha tạp 

cấu trúc compozit spinel/layered của vật liệu cathode giàu Li và Mn ứng dụng cho pin Li-

ion” do TS. Vũ Ngọc Hùng (Trường Đại học PHENIKAA) làm chủ nhiệm, báo cáo năm 

2022 và nhiệm vụ cấp Tỉnh “Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite LiFePO4/carbon black 

ketjen EC-600JD làm điện cực cathode cho pin sạc lithi hoặc dung dịch điện giải” do TS. 

Nguyễn Thị Mỹ Anh (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) làm chủ nhiệm, báo cáo năm 

2019 nhằm tạo ra điện cực dương cho pin Li-ion. Về sản xuất cực âm, có các nhiệm vụ 

cấp Quốc gia như “Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở thiếc ứng dụng làm vật liệu điện 

cực dung lượng cao cho nguồn điện hiện đại” của TS. Lê Thị Thu Hằng (Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội) làm chủ nhiệm, báo cáo năm 2021, đã xác định được các đặc trưng 

hình thái cấu trúc, đặc tính lý hóa, đặc tính hóa của vật liệu tổng hợp và ứng dụng vật liệu 

composite làm vật liệu điện cực anode; “Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M 

= Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti” của PGS.TS. 

Võ Viễn (Trường Đại học Quy Nhơn), báo cáo năm 2019, đã chế tạo điện cực anode trên 

cơ sở các composite mới tổng hợp được. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, 

năm 2019, cũng đã hoàn tất nhiệm vụ cấp Tỉnh “Chế tạo vật liệu và lắp ráp pin li-ion dạng 

cúc áo”. Nhóm nghiên cứu do PGS. TS. Trần Văn Mẫn làm chủ nhiệm đã hoàn thiện quy 

trình lắp ráp pin sạc Li-ion từ điện cực âm LixC và điện cực dương LiNi0,5Mn1,5O4 cùng 

hệ dung dịch diện giải EC-EMC (3:7) + 1.2M LiPF6 + 1 %wt. VC. Pin Li-ion hoàn chỉnh 

hoạt động ổn định trong 100 chu kỳ, với dung lượng đạt 90 mAh/g.  

*** 

Theo các chuyên gia, những yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng pin như 

thời gian sạc, tuổi thọ pin, khả năng lưu trữ năng lượng và giá thành đang là những thử 

thách mà ngành công nghiệp pin cần phải vượt qua. Có thể thấy, cho dù đã có những 

nghiên cứu chế tạo từng phần hoặc tổng thể pin Li-ion, nhưng thách thức vẫn còn rất lớn 

đối với các nhà nghiên cứu và sản xuất trong nước để tiếp cận thị trường pin thế giới. 

Tuấn Kiệt 

------------------------------------ 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Techmart: khẳng định vai trò thúc đẩy thị trường 

khoa học và công nghệ 

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, mô hình Chợ công nghệ và thiết bị đã 

khẳng định được vai trò kết nối cung - cầu công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để các 

bên tham gia tìm hiểu, trao đổi, đàm phán chuyển giao công nghệ,… Qua đó, lan tỏa 

tinh thần nghiên cứu - triển khai, đổi mới công nghệ, đẩy nhanh quá trình thương mại 

hóa sản phẩm nghiên cứu, góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ trong nước. 

Chợ công nghệ và thiết bị 

Mô hình Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM 

khởi xướng và tổ chức thực hiện lần đầu tiên vào năm 1999, xuất phát từ nhu cầu thực 

tiễn của Thành phố về thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ 

(KH&CN); hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh, đẩy 

mạnh xuất khẩu và hội nhập theo tinh thần Chỉ thị 04/2000/CT-KT của Uỷ ban Nhân dân 

Thành phố.  

Điểm khác biệt cơ bản của Techmart so với các triển lãm, hội chợ thông thường ở chỗ 

Techmart chỉ được tổ chức sau khi đã xác lập được thông tin mô tả về từng công nghệ, 

thiết bị (CN&TB) được giới thiệu, chào bán của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và 

cung cấp đến cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. Nghĩa là, 

thông tin về “nguồn cung” và “nhu cầu” về các CN&TB đưa ra giao dịch/cần mua đã được 

rà soát trước các phiên tổ chức. Nhờ vậy, Techmart đã trở thành nơi kết nối các quan hệ 

“cung - cầu”, giao dịch, thương thảo, đàm phán của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

để tiến tới cung cấp, chuyển giao các CN&TB này. 

Do đó, ngay từ khi khởi xướng, nhiệm vụ chính của Techmart được xác định là: tạo môi 

trường kết nối các quan hệ giao dịch tìm hiểu, thỏa thuận các điều kiện mua - bán CN&TB; 

hỗ trợ cung cấp thông tin về các nguồn cung cấp và thiết bị chào bán, thông tin về nhu cầu 

của các đối tượng khách hàng; hỗ trợ gắn kết cung - cầu, gắn kết lực lượng khoa học với 

doanh nghiệp sản xuất, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm KH&CN; góp phần thực hiện 

thành công quá trình tạo lập và phát triển thị trường KH&CN của Thành phố và cả nước, với 

mức tăng trưởng của thị trường công nghệ cần đạt được từ 10-20%/năm. 

Kỳ Techmart đầu tiên do Trung tâm Thông tin KH&CN (nay là Trung tâm Thông tin và 

Thống kê KH&CN – CESTI, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tổ chức vào tháng 

12/1999 với tên gọi “Hội nghị chào hàng thiết bị và công nghệ ngành lương thực - thực 

phẩm”. Hoạt động đã thu hút 19 đơn vị khu vực nghiên cứu, chế tạo tham gia, chào bán 91 

CN&TB. Kết thúc sự kiện, các bên cung - cầu đã ký kết 33 được bản thỏa thuận cung cấp, 

chuyển giao CN&TB.  
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Từ đây, hàng loạt các kỳ Techmart chuyên ngành, đa ngành tại TP.HCM được tiếp nối tổ 

chức, phục vụ các ngành nghề, lĩnh vực: cao su - nhựa, dệt - da – may, xử lý môi trường, 

thiết bị phục vụ giảng dạy, phòng thí nghiệm,… Đồng thời, mô hình này cũng được Sở 

Khoa học và Công nghệ TP.HCM (qua đơn vị trực tiếp triển khai là CESTI) phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành nhanh chóng lan tỏa đến nhiều địa phương khác 

như Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Nghệ An, Lâm Đồng, 

Khánh Hòa, Hà Nội, An Giang, Bình Dương,… 

Năm 2003, Techmart bắt đầu được nâng tầm lên quy mô quốc gia, với sự chỉ đạo phối hợp 

giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP.HCM và UBND TP. Hà Nội, hai trung tâm 

KH&CN hàng đầu của cả nước. Cũng từ đây, thương hiệu “Techmart” đã trở thành cái tên 

quen thuộc, là hoạt động KH&CN rất sôi nổi trên khắp cả nước. Đến năm 2004, việc tổ chức 

Techmart đã được Nghị định số 159/2004/NĐ-CP xác định là một nhiệm vụ thường xuyên 

trong các hoạt động thông tin KH&CN.  

Thúc đẩy thị trường KH&CN  

Theo chia sẻ của bà Lê Thị Khánh Vân (nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN 

quốc gia) với Báo Hà Nội mới, Techmart giới thiệu các hàng hóa công nghệ là thành quả 

KH&CN, do các tổ chức nghiên cứu KH&CN Việt Nam tạo ra và thúc đẩy lưu thông hàng 

hóa chất xám này trên thị trường công nghệ. Thông qua Techmart, nhiều nhà khoa học đã 

tìm được thị trường mới cho công nghệ của mình, cũng như thu thập được nhiều ý kiến 

đóng góp của khách hàng để hoạt động nghiên cứu sát với nhu cầu của thị trường. 

Techmart giúp các nhà quản lý thấy rõ thêm về những điểm yếu cần khắc phục trong việc 

tổ chức và quản lý thị trường KH&CN ở Việt Nam, từ đó có những chính sách phù hợp 

hơn. 

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, theo ông Phạm Đức Nghiệm (Phó Cục trưởng Cục 

Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN), có một nguyên tắc hàng đầu, 

đó là không có giao dịch công nghệ thì không có thị trường KH&CN. Và như vậy, KH&CN 

không thực hiện được sứ mệnh là quốc sách hàng đầu, là động lực cho phát triển kinh tế. 

Để thực hiện được nguyên tắc này, cần lấy giao dịch công nghệ và giá trị giao dịch công 

nghệ làm trọng tâm cho sự phát triển thị trường KH&CN, bên cạnh việc tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi cho thị trường phát triển. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, cần có sự 

chung sức của viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp,… để dần tạo được thị trường sôi 

động, cạnh tranh. 

Từ sự “trưởng thành” của Techmart, có thể thấy những đóng góp tích cực của mô hình 

này cho sự phát triển thị trường KH&CN thời gian qua. 

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2000-2007, Thành phố đã tổ chức thực hiện và 

tham gia phối hợp thực hiện 44 kỳ Techmart (22 kỳ tại TP.HCM; 19 kỳ các tỉnh, thành 

khác và 3 kỳ Techmart cấp quốc gia); huy động được 2.285 lượt đơn vị tham gia, chào 

bán 13.673 lượt CN&TB. Trong đó, các doanh nghiệp công nghệ (nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo) chiếm 65%, các cơ quan khu vực nghiên cứu, giảng dạy là 35% (viện, phân viện 

13%; trường đại học, cao đẳng 6% và các trung tâm nghiên cứu 16%). Nguồn CN&TB 

chào bán rất phong phú và đa dạng, phục vụ đáp ứng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

sản xuất và quản lý. Tổng giá trị hợp đồng mua – bán, chuyển giao CN&TB đạt được hơn 
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500 tỷ đồng. Về hiệu quả đầu tư, chỉ tính riêng trong các ngày Techmart diễn ra, cứ 1 triệu 

đồng chi cho việc tổ chức Techmart, đã đem lại được 100 triệu đồng giá trị CN&TB được 

chuyển giao vào ứng dụng. Đối với thị trường KH&CN mới bước đầu phát triển ở nước ta, 

thì đây là một tỷ lệ thành công. Quan trọng hơn, các kỳ Techmart được tổ chức trên cả 

nước, với nhiều quy mô khác nhau đã giúp đưa CN&TB đến cả những vùng sâu, vùng xa, 

giới thiệu đến tận những người nông dân. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tham gia 

Techmart trao đổi, học hỏi lẫn nhau; tìm hiểu thị trường, để qua đó, phát huy năng lực 

sáng tạo KH&CN, gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất và 

đời sống; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới CN&TB, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ dựa vào KH&CN, tăng năng suất lao động và 

chất lượng sản phẩm,… 

Từ năm 2008 đến nay, TP.HCM đã tham gia phối hợp tổ chức 20 kỳ Techmart (trong đó 

có 2 kỳ với quy mô quốc gia; 18 kỳ tại các tỉnh/thành khác). Kể từ năm 2013, hoạt động tổ 

chức Techmart tại TP.HCM được triển khai theo hướng đi sâu theo các chuyên ngành. 

Đến nay, đã tổ chức được 21 kỳ Techmart chuyên ngành, phục vụ các lĩnh vực như công 

nghệ sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế và chăm sóc 

sức khỏe.  

Các Techmart tổ chức tại Thành phố đã thu hút hơn 1.300 lượt đơn vị (viện nghiên cứu, 

trường đại học, nhà sáng chế, doanh nghiệp công nghệ) tham gia trưng bày, giới thiệu 

hơn 5.000 lượt CN&TB; tiếp nhận và tư vấn thông tin cho 1.574 yêu cầu tư vấn công 

nghệ, ký kết 141 biên bản ghi nhớ, 29 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 197 tỷ 

đồng, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trao đổi trực tiếp tại các gian hàng. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, CESTI đã tích cực ứng dụng công 

nghệ số vào các hoạt động triển khai, tổ chức Techmart, nên vừa đảm bảo các yêu cầu 

phòng chống dịch, vừa đảm bảo được mục tiêu giới thiệu kịp thời các giải pháp CN&TB từ 

khu vực nghiên cứu đến nơi ứng dụng. Các kỳ Techmart chuyên ngành (Công nghệ sau 

thu hoạch và Công nghệ sinh học) năm 2021 được tổ trên nền tảng trực tuyến (địa chỉ 

techmart.techport.vn), đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua máy tính hoặc điện thoại di 

động, người dùng có thể trải nghiệm việc tham quan, tương tác với 3 hoạt động chính của 

Techmart là triển lãm, hội thảo và tư vấn chuyên gia. Nền tảng thuận tiện cho truy cập, 

được thiết kế mô phỏng theo trải nghiệm triển lãm thực tế, nên thu hút nhiều khách tham 

dự. Phát huy các hiệu quả đạt được, các kỳ Techmart chuyên ngành năm 2022 

(“Techmart Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch” và “Techmart Y tế và  hăm sóc 

sức khỏe cộng đồng”) cũng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 

phát huy cao độ hiệu quả lan tỏa và gia tăng sự lựa chọn cho doanh nghiệp quan tâm.  

Có thể thấy, Techmart - mô hình thúc đẩy kết nối cung, cầu CN&TB - là hướng đi đúng, 

được sự hưởng ứng, ủng hộ từ các cơ quan quản lý (từ Trung ương đến địa phương), 

các cơ quan nghiên cứu (trường, viện, trung tâm nghiên cứu) và khu vực sản xuất, do hỗ 

trợ thiết thực nhu cầu cải tiến, đổi mới CN&TB của các doanh nghiệp. Techmart vẫn đang 

tiếp tục được duy trì tại TP.HCM và các tỉnh, thành, khu vực trên cả nước, với quy mô 

ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là công cụ tốt trong việc thúc đẩy hình thành và 

phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, nâng cao 

năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. 
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Hiện nay, tham gia thị trường KH&CN trong nước đã có hơn 800 tổ chức trung gian. 

Trong đó, hơn 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương đang hoạt động khá hiệu 

quả. Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 đã được ban 

hành, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cũng như các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai 

đồng bộ. Công tác hỗ trợ, phát triển thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, 

hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, giá trị giao dịch hàng hoá KH&CN gia tăng 

với tốc độ bình quân đạt 20,9%/năm,… cùng với những đóng góp thiết thực của mô hình 

Techmart trên cả nước, sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường KH&CN phát triển mạnh mẽ 

trong thời gian tới. 

Lam Vân 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Đã qua 20 năm, kể từ khi Chợ công nghệ và thiết bị Quốc gia (Techmart Quốc gia) lần 

đầu tiên được UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP.Hà 

Nội tổ chức tại Thủ đô vào năm 2003, đánh dấu một chặng đường dài của ngành khoa 

học và công nghệ (KH&CN) Thành phố trong nỗ lực cùng cả nước đưa nhanh các kết quả 

nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy hình thành thị trường KH&CN, 

đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. 

Techmart lần đầu tiên được UBND TP.HCM, thông qua Sở Khoa học và Công nghệ , tổ 

chức tại Hội trường Thành ủy TP.HCM năm 1999, với tên gọi “Ngày chào hàng thiết bị và 

công nghệ ngành lương thực - thực phẩm”. Đây là hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực 

tiễn của Thành phố về thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp 

hiện đại hóa với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập, cơ 

sở hình thành Chỉ thị 04/2000/CT-KT của UBND Thành phố về việc triển khai chương 

trình "Hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh tổng hợp và 

đẩy mạnh xuất khẩu năm 2000 – 2003”, cũng là sân chơi được Nhà nước tạo ra, nhằm hỗ 

trợ các cơ quan nghiên cứu đưa các giải pháp công nghệ ứng dụng ngay vào sản xuất, 

góp phần xóa bỏ tình trạng “nhiều nhà khoa học còn có thói quen hàn lâm, công trình 

nghiên cứu nghiệm thu xong thì cất vô tủ”, trong khi các doanh nghiệp trong nước thì “chỉ 

quan tâm đến việc nhập khẩu từ nước ngoài cho chắc ăn, thay vì đặt hàng các nhà khoa 

học trong nước”, vốn khá phổ biến trong nước, khi ấy. 

Hoạt động có sự tham gia chào bán công nghệ, thiết bị (CN&TB) của 19 viện, trường, cơ 

quan nghiên cứu trên địa bàn Thành phố, đã nhận được sự quan tâm của khu vực doanh 

nghiệp, với 33 bản ghi nhớ, thỏa thuận cung cấp, chuyển giao công nghệ, thiết bị được ký 

kết. Thành công của “Ngày chào hàng” (được gọi tắt là Techmart) đã thúc đẩy Thành phố 

triển khai mạnh mẽ hoạt động này trên địa bàn (hỗ trợ các bên cung – cầu tại Thành phố), 

cũng như hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước (đặc biệt là khu vực phía Nam và Tây 

nguyên) để tổ chức tại các địa phương (đưa sản phẩm công nghệ của Thành phố đến các 

địa phương). Nhiều sản phẩm công nghệ nội địa có giá thành rẻ nhưng chất lượng tương 

đương ngoại nhập, đúng tinh thần của Chỉ thị 04/2000, đã được Thành phố, thông qua 

các Techmart, đưa đến ứng dụng tại nhiều tình, thành, đặc biệt là các địa bàn còn khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa. Hiệu quả của mô hình Techmart đã được Bộ Khoa học và Công 

nghệ ghi nhận, với sự kiện Techmart Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 

2003. Cũng từ đây, thương hiệu “Techmart” đã lan tỏa khắp các tỉnh, thành, và đã trở 

thành một nội dung không thể thiếu trong các hoạt động thường xuyên về KH&CN. 

Từ những bước đi ban đầu nhằm tạo “sân chơi” hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu đưa các 

giải pháp công nghệ ứng dụng ngay vào sản xuất tại Thành phố, cũng như các tỉnh, 

thành, Techmart đã thực sự trở thành cầu nối cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

bên “cung – cầu” công nghệ để trao đổi, tìm hiểu và đàm phán chuyển giao công nghệ, 

đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Qua đó, lan tỏa tinh thần nghiên cứu - triển 
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khai, đổi mới công nghệ và đẩy nhanh quá trình thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. 

Do vậy, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP của Chính phủ đã xác định Techmart là một hoạt 

động dịch vụ thông tin KH&CN. Nội dung này tiếp tục được khẳng định tại Nghị định số 

11/2014/NĐ-CP.  

Hiện nay, Techmart đã được tổ chức thường xuyên, theo nhiều hình thức trên cả nước. 

Với những tiến bộ của công nghệ nghệ thông tin, bên cạnh hình thức tổ chức trao đổi, tiếp 

xúc trực tiếp “tại chỗ” như truyền thống, kể từ năm 2021, Techmart đã được Thành phố tổ 

chức theo hình thức kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Nền tảng cho phép dễ dàng truy cập, 

thiết kế mô phỏng theo trải nghiệm triển lãm thực tế, nên thu hút nhiều đơn vị tham gia. 

Phương thức này vừa giúp đưa các sản phẩm công nghệ đi xa hơn, nhanh hơn, vừa tạo 

ra cơ hội tiếp cận đa dạng cho các đối tượng có nhu cầu.  

Có thể nói, với thực tiễn kết nối các bên cung – cầu, hình thành nên các giao dịch công 

nghệ thời gian qua, đã chứng tỏ Techmart là một giải pháp hiệu quả và thật sự cần thiết 

để thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam, góp phần 

đưa KH&CN thực hiện được sứ mệnh là quốc sách hàng đầu, là động lực cho phát triển 

kinh tế, như ông Phạm Đức Nghiệm (Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN) đã từng chia sẻ. 

BBT 


