
Việt Nam đoạt 4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Hội chợ Sáng chế và Công nghệ Seoul Hàn Quốc 2019
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 14:56

Ngày 27/11 vừa qua, tại Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ
khai mạc triển lãm quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2019.

  

Triển lãm quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2019 (SIIF 2019) có sự tham gia của 27 quốc gia
và vùng lãnh thổ với hơn 400 công trình sáng tạo trên toàn thế giới. Đây là triển lãm có quy mô
lớn nhất về Khoa học và Công nghệ, được Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc (KIPA), Tổ chức sở hữu
trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức thường
niên. Triển lãm được diễn ra từ ngày 27/11/2019 đến ngày 1/12/2019.
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Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Seoul

  

Đến tham dự Triển lãm quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2019 lần này, có tất cả 30 quốc gia
với 400 công trình. Đây là một trong những Triển lãm phát minh sáng chế lớn nhất thế giới, nơi
các nhà sáng chế giới thiệu các ý tưởng mới và sản phẩm sáng chế cho các nhà đầu tư, được
các luật sư và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin toàn diện về
thương mại hóa các phát minh, được tư vấn về quy trình cấp bằng sáng chế quốc tế và chuyển
giao công nghệ, qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà sáng chế thương mại hoá các công
trình của mình. Đoàn Việt Nam giới thiệu tại Triển lãm 10 công trình công trình xuất sắc của
Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam 2018 -2019 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
tham gia gồm 6 lĩnh vực : Cơ khí tự động hoá, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới,
thông tin điện tử và viễn thông, công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu.
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  Các công trình của Việt Nam đạt giải thưởng được sự đánh giá cao của ban giám khảo về tínhứng dụng và khả năng thương mại hoá . Trong đó có 3 Huy chương đồng, 2 Huy chương bạc và4 Huy chương vàng đã thuộc về các công trình :  1. Hệ thống chuyền đổi phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch củaPGS.TS. NguyễnĐình Tùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp - Bộ Công Thương  2. Công trình Vstar - Công nghệ quản trị doanh nghiệp và chống hàng giả, bảo vệ thương hiệucủa tác giả Vũ Việt Chiến, Vũ Việt Bách công ty giải pháp và Công nghệ Sao Việt  3. Công trình ứng dụng chụp cắt lớp vi tính 128 dãy trong chẩn đoán phình động mạch não củaBSCKII.Phan Kế Toại. Nguyễn Đức Tuynh, Nguyễn Đức Thái - Bệnh viện đa khoa Tỉnh TháiBình  4. Công trình Thiết kế cải tạo xe tăng thiết giáp thành xe thiết giáp cứu thương của TS.Trần HữuLý, Bùi Đức Nho - Viện kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc Phòng  Ngoài ra đoàn còn nhận được 10 giải thưởng quốc tế khác do các tổ chức nước ngoài bình chọnvà giải thưởng đặc biệt do Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc trao tặng.      Hội chợ Sáng chế và Công nghệ Hàn Quốc 2019  
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https://youtu.be/oDM05RXVFjo

