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THÔNG BÁO 
DANH SÁCH RÚT GỌN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC LỰA CHỌN  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VCIC CONNECT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, 
KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THỊ TRƯỜNG 

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi 
khí hậu Việt Nam (VCIC)” và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ (VTTC) trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân đã tham gia Chương 
trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường”. 

Trên cơ sở các dự án đã nhận được đến 17h00 ngày 25/11/2021 (64 dự án), Ban quản lý 
Dự án VCIC đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ (VTTC) thành lập tổ chuyên gia tư vấn đánh giá và sàng lọc các dự án trên nguyên 
tắc đảm bảo tính minh bạch, khách quan và đáp ứng các tiêu chí của Chương trình. Kết quả đã 
lựa chọn được 23 dự án đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện để tham gia chương trình chuyển giao 
công nghệ, kết nối đầu tư, trong đó: 

• 23 dự án (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 1) đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện được lựa chọn hỗ 
trợ và tư vấn từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/12/2021. 

• Chương trình kết nối chính thức diễn ra vào lúc 8h30 – 17h00 ngày 09/12/2021. 
Ban tổ chức trân trọng thông báo và chúc mừng các tổ chức, cá nhân đã được lựa chọn tham 

gia chương trình chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường. 
Để biết thêm thông tin chi tiết và hoàn thiện các thủ tục cần thiết tham gia chương trình và 

nhận sự hỗ trợ, tư vấn của Ban tổ chức , kính đề nghị Quý doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân trong 
danh sách được lựa chọn liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ sau: 

1) Văn phòng Ban QLDA VCIC – Tầng 3, 46 Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện 
thoại: (+84) 243 853 3333. Email: connect@vietnamcic.org, Hotline: +84 968163996 – 
Mai Thị Thu Trang; 

2) Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – 68 Nguyễn Chí 
Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Email: diepnguyen2610@gmail.com, Hotline: +84 
936329089 – Nguyễn Tam Điệp; 

Trân trọng cảm ơn. 
    GIÁM ĐỐC BAN QLDA VCIC 

 

 

               Phạm Đức Nghiệm  
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PHỤ LỤC 1 
Danh sách tham gia Chương trình VCIC Connect - Chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường 

STT Tên dự án Tên tổ chức/Doanh nghiệp/ cá 
nhân 

Hình thức kết nối 

1 DALAHOUSE – Dinh dưỡng xanh từ đất lành Công ty TNHH Dala Group Xúc tiến thị trường 

2 Xây dựng vườn dược liệu cây an xoa theo tiêu chuẩn Việt 
GAP 

Hợp tác xã Nông nghiệp An Hòa 
Hưng Xúc tiến thị trường 

3 Ống hút ngũ cốc Công ty CP 5S Xúc tiến thị trường 

4 

Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm tẩy rửa và mỹ phẩm 
từ chế phẩm hữu cơ bằng công nghệ enzym. Nghiên cứu, ứng 
dụng sản xuất sản phẩm tẩy rửa và thẩm mỹ từ cơm thừa và 
thảo dược bằng công nghệ cao 

Công ty CP công nghệ sinh học 
Minh Hồng Xúc tiến thị trường 

5 Truy xuất nguồn gốc TrueData – HF- RFID Viện Khoa học Phát triển nông 
nghiệp nông thôn Chuyển giao công nghệ 

6 Hệ thống quan trắc môi trường trên nền tác tử (AEMS-Agent 
based Environment Monitoring System) Trường Đại học Cần Thơ Chuyển giao công nghệ 

7 
Hệ thống hố ga có cửa chặn nước điều khiển từ xa và phương 
pháp điều tiết nước thải bằng hệ thống hố ga có cửa chặn 
nước điều khiển từ xa 

Thân Thế Hào Chuyển giao công nghệ 



                 
 

 
 

 
 
 
 
 

Đơn vị đồng hành  Đơn vị tổ chức  Đơn vị chủ trì và bảo trợ   

8 Dự án hệ thống plasma bảo quản nông sản thực phẩm, dược 
liệu – PlasFarm Viện công nghệ VinIT Chuyển giao công nghệ 

9 Công nghệ sấy nông sản, dược liệu Viện Cơ điện nông nghiệp và công 
nghệ sau thu hoạch Chuyển giao công nghệ 

10 Máy tách nước thủy phần mật ong không dùng nhiệt Công ty TNHH đầu tư phát triển 
xây dựng Thành Khang Chuyển giao công nghệ 

11 Công nghệ bảo quản sản phẩm chế biến từ cá (giò, chả, xúc 
xích...) 

Hợp tác xã chế biến thủy sản cá 
hồi, cá tầm Sa Pa 
 

Chuyển giao công nghệ 

12 Bánh nếp Công ty TNHH MTV Ba Tre Chuyển giao công nghệ 

13 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ Đặc sản Cá trắm kho 
Vũ Đại 

Công ty TNHH thực phẩm Nhân 
Hậu Chuyển giao công nghệ 

14 Xử lý rác thải, năng lượng tái tạo 
 

Công ty Cổ phần Môi trường công 
nghệ cao Hòa  Bình Kết nối đầu tư 

15 Dự án công nghệ sản xuất và chế biến sâu từ sữa Công ty CP sữa Hà Nam Kết nối đầu tư 

16 Trà diếp cá Lụa Vy Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa 
Vy Kết nối đầu tư 

17 Sản xuất và chế biến cà phê đặc sản Công ty CP Nam Tây Nguyên Kết nối đầu tư 
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18 Dự án trồng và chế biến sâm dây Ngọc Linh nhằm gia tăng 
giá trị sản phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum 

Công ty CP Ứng dụng công nghệ 
cao Hoàng Linh Kết nối đầu tư 

19 
Chuỗi liên kết sản xuất sợi tự nhiên từ cây gai lai phục vụ nhà 
máy dệt sợi với sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số tại 
huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Hòa Bình – CN Đà Bắc Kết nối đầu tư 

20 
Thương hiệu thực phẩm bổ dưỡng Vitaorga, sản phẩm được 
ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo nguồn gốc 
xuất xứ của hàng hóa 

Công ty TNHH VITAORGA Kết nối đầu tư 

21 Phát triển sản phẩm từ quả thanh long  Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kết nối đầu tư 

22 Phát triển ngành sợi chuối Việt Nam bằng công nghệ 
ABACA Công ty CP ABACA Việt Nam Kết nối đầu tư 

23 
Giải pháp cho người bị Gout, khớp, rối loạn tiền đình và đang 
cai nghiện ma túy, da đầu bị gàu, tóc xơ rụng, kích thích mọc 
tóc 

Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Thảo mộc An Nhiên Kết nối đầu tư 

 


