Các tổ chức trung gian
(Cập nhật đến ngày 31/12/2018)
STT

Tổ chức

Đơn vị quản lý

Chức năng

Trụ sở

Website

- Tổ chức các hoạt động môi giới, tư vấn,
đầu tư đổi mới công nghệ và các hoạt
động có liên quan đến chuyển giao công
nghệ.
– Cung cấp các thông tin công nghệ trong
nước, quốc tế.
– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát
triển nguồn công nghệ trong nước, xúc
tiến chuyển giao công nghệ trong nước và
quốc tế.
– Hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động
chuyển giao công nghệ để phát triển
nguốn nhân lực.
– Hợp tác quốc tế về chuyển giao công
nghệ.
1. Hoạt động tư vấn và chuyển giao
công nghệ:
- Tư vấn, môi giới, kết nối cung - cầu về
công nghệ
- Tư vấn đổi mới, nâng cao trình độ công
nghệ
- Chuyển giao và cung cấp công nghệ,
thiết bị.
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về
KH&CN
2. Hoạt động thông tin công nghệ:
- Xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống
CSDL thông tin công nghệ;
- Cung cấp, giải đáp, hướng dẫn tra cứu
thông tin công nghệ, thiết bị theo yêu cầu;
- Vận hành Sàn giao dịch công nghệ và
thiết bị trực tuyến hatex.vn và Sàn giao
dịch thương mại điện tử haiphong247.vn;
- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm về công

79 Trương Định, quận
1, TPHCM

www.httc.gov.vn

1 Phạm Ngũ Lão, quận
Ngô Quyền, TP Hải
Phòng

www.hatex.vn

Sàn giao dịch công nghệ
1

Sàn giao dịch công nghệ TPHCM

Sở KH&CN TP Hồ
Chí Minh

2

Sàn giao dịch công nghệ và thiết
bị Hải Phòng

Sở KH&CN Hải
Phòng

nghệ và chuyển giao công nghệ.
3. Hoạt động tổ chức các sự kiện về
khoa học và công nghệ:
- Tổ chức các cuộc hội thảo, chương trình
trình diễn, giới thiệu CN&TB
- Tổ chức các phiên kết nối thị trường,
phiên bán đấu giá CN&TB
- Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo
sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về
KH&CN ở trong và ngoài nước.
- Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển
lãm về KH&CN.
Sàn giao dịch công nghệ Việt
Nam
3

Sàn giao dịch công nghệ và thiết
bị Bắc Giang

Cục Thông tin
KH&CN Quốc giaBộ KH&CN
Sở KH&CN Bắc
Giang

4

Sàn giao dịch công nghệ và thiết
bị Quảng Ninh

Sở KH&CN Quảng
Ninh

- Giới thiệu, chuyển giao các tiến bộ khoa
học kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến,
sản phẩm mới, sản phẩm - đặc trưng của
tỉnh Bắc Giang.
- Là cầu nối, giao dịch và tiếp nhận
chuyển giao công nghệ tiên tiến từ trong
và ngoài nước.
- Phát triển sản phẩm mới, các tài sản trí
tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu
của doanh nghiệp.

71 Nguyễn Văn Cừ, TP
Bắc Giang

Km3 phường Hồng
- Tạo môi trường kết nối các quan hệ giao
Hải, TP Hạ Long, tỉnh
dịch tìm hiểu, thỏa thuận các điều kiện
Quảng Ninh
mua - bán công nghệ và thiết bị.

www.sangiaodich
congnghebg.com.
vn

www.techmartqu
angninh.com.vn

- 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 công nghệ
của tỉnh và cả nước.
5

Sàn giao dịch thị trường công
nghệ Đà Nẵng

Sở KH&CN TP Đà
Nẵng

51A Lý Tự Trọng, quận
Hải Châu, Đà Nẵng

www.techmartd
anang.vn
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Sàn giao dịch công nghệ và thiết
bị Nghệ An

7

Sàn giao dịch KH&CN Hà Nội
(Chợ công nghệ và thiết bị Hà
Nội)

8

Sàn giao dịch công nghệ Bạc Liêu

9

Sàn giao dịch ý tưởng Việt Nam

Sở KH&CN Nghệ An - Giới thiệu, quảng bá các tiến bộ
KH&CN, thiết bị công nghệ mới và sản
phẩm mới, sản phẩm đặc sản của Nghệ
An.
- Tổ chức giao dịch hoặc môi giới chuyển
giao các sản phẩm, công nghệ, thiết bị
mới; quản lý, vận hành Sàn giao dịch
công nghệ - thiết bị trực tuyến; tổ chức
dịch vụ chuyển giao công nghệ, cung ứng
công nghệ, thiết bị, tư vấn xác lập và bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát
triển thương hiệu của doanh nghiệp; đáp
ứng nhu cầu tra cứu.
- Tìm kiếm, hỏi - đáp thông tin về công
nghệ và thiết bị, xuất bản các tài liệu về
công nghệ và chuyển giao công nghệ theo
quy định của pháp luật.
- Tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm,
chợ công nghệ và thiết bị vùng, quốc gia,
quốc tế; tổ chức hoạt động hội thảo, hội
nghị, đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh
nghiệm, giới thiệu các sản phẩm về
KH&CN.
Sở KH&CN Hà Nội
Hỗ trợ cho các nhà khoa học có công
nghệ, thiết bị chào bán cũng như các cơ
quan, doanh nghiệp có nhua cầu tìm mua
dễ dàng tìm thông tin, tiếp cận và thực
hiện giao dịch mua bán công nghệ thiết bị
thuạn lợi, không hạn chế về không gian
và thời gian dựa trên sự hỗ trợ của công
nghệ web.
Sở KH&CN Bạc Liêu Tổ chức các hoạt động môi giới, tư vấn,
đầu tư đổi mới công nghệ và các hoạt
động có liên quan đến chuyển giao công
nghệ; Cung cấp các thông tin công nghệ
trong nước; Thúc đẩy hoạt động nghiên
cứu và phát triển nguồn công nghệ, xúc
tiến chuyển giao công nghệ trong nước;
Hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ về hoạt động chuyển giao
công nghệ để phát triển nguồn nhân lực;
Hợp tác quốc tế về chuyển giao công
nghệ
Trung tâm sách ý
- Tạo cầu nối giữa nguồn cung và nguồn

75A Nguyễn Thị Minh
Khai, TP Vinh, Nghệ
An

www.ngheandost.
go
v.vn/natex.vn.aspx

5 Nguyễn Trãi, Hà
Đông, Hà Nội

www.techmarthan
oi.vn

37 Hai Bà Trưng, p 3,
TP Bạc Liêu

www.bttc.gov.vn

- Trung tâm sách ý

www.sanytuong.v

tưởng VN và Trung
tâm thông tin
KH&CN TP HCMSở KH&CN TP
HCM

10

Sàn ý tưởng OTC

Công ty CP tư vấn
giải pháp kinh doanh

11

Sàn giao dịch bản quyền Việt
Nam

Trung tâm sách kỷ
lục Việt Nam Vietkings

Sàn giao dịch kết nối cung cầu
nông nghiệp thực phẩm

Công ty TNHH Phố
Chợ

cầu trong thị trường chất xám đầy tiềm
năng
- Kích thích hoạt động sáng tạo, tư duy và
biến những ý tưởng thành hiện thực
- Bù đắp phần trí tuệ còn thiếu trong hoạt
động kinh doanh, sản xuất
- Góp phần tìm kiếm đầu ra cho những ý
tưởng sang tạo Việt Nam
- Khuyến khích khơi dậy và kích thích
long đam mê sang tạo trong mỗi người.
Khẳng định và nâng cao hiệu quả xã hội
của ý tưởng sang tạo
- Kết nối cộng đồng doanh nghiệp và các
cộng đồng các nhà sáng tạo taị Việt Nam.
- Tuyên truyền, quảng bá về thị trường
khoa học công nghệ tuyên truyền về luật
SHTT.

- Giao dịch bản quyền
- Công bố và xác lập giá trị bản quyền
- Môi giới bản quyền
- Khai thác kinh doanh
- Tài trợ bản quyền
- Đầu tư sáng tạo bản quyền

tưởng VN: 304/91 Đào
Duy Anh, P 9, quận
Phú Nhuận, TP HCM
- Trung tâm thông tin
KH&CN TP HCM: 79
Trương Định, quận 1,
TP HCM

n

45 Ngô Đức Kế,
phường Bến Nghé, q 1,
TP HCM
148-150 Hồng Hà, p 9,
q Phú Nhuận, TP HCM

www.knkvietnam.
com/vi/sanytuong
www.sanbanquye
n.vn

www.sanketnoicu
ngcau.vn

Tổ chức hỗ trợ định giá TSTT
12

Công ty CP thẩm định giá IVC
Việt Nam

Cổ phần

13

Công ty CP đầu tư và thẩm định
giá Việt Nam

Cổ phần

14

Công ty CP thẩm định giá và dịch

Cổ phần

- Thẩm định giá máy móc thiết bị
- Thẩm định giá phương tiện vận tải
- Thẩm định giá bất động sản
- Thẩm định giá doanh nghiệp
- Thẩm định giá tài sản trí tuệ về công
nghệ, quy trình kinh doanh hoặc bằng
sang chế
- Thẩm định giá bất động sản, động sản
- Thẩm định giá tài sản vô hình (quyền sở
hữu trí tuệ, thương hiệu, lợi thế thương
mại…)
- Xác định giá trị doanh nghiệp
- Định giá mỏ khoáng sản
- Thẩm định giá bất động sản

Hà nội, TPHCM
www.ivc.com.vn
Văn phòng: Nam Định,
Thái Nguyên, Lạng Sơn

23 Láng hạ, p Thành
Công, quận Ba Đình,
Hà Nội

www.tdg.com.vn

37 Lý Thường Kiệt,

www.thamdinhgi

vụ tài chính Hà Nội VFS
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Công ty TNHH thẩm định giá
Hoàng Quân

TNHH
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Công ty định giá và thương hiệu
FAVI

Tư nhân
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Công ty TNHH thẩm định giá
VINACONTROL

TNHH

18

Công ty TNHH thẩm định giá Đại
Việt

TNHH

19

Công ty thẩm định giá Avalue
Việt Nam

Tư nhân

- Thẩm định gí tài sản chưa qua sử dụng,
đã qua sử dụng và không còn giá trị sử
dụng
- Thẩm định giá phương tiện vận tải
- Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ
- Thẩm định giá trái phiếu, cổ phiếu
- Thẩm định giá quyền sử dụng đất, giá
thuê đất Nhà nước trả tiền hàng năm
- Thẩm định giá phục vụ kiểm kê
- Thẩm định giá bất động sản, động sản
- Thẩm định giá dự án đầu tư
- Tư vấn và xác định giá trị doanh nghiệp
- Xác định giá trị tài nguyên
- Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ và cá tài
sản vô hình
- Xác định giá các tài sản tài chính
- Tư vấn nghiên cứu, đầu tư, môi giới bất
động sản
- Dịch vụ đấu giá tài sản
- Đào tạo: thẩm định giá, bất động sản
- Thẩm định giá tài sản
- Mua bán doanh nghiệp
- Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
- Xây dựng và quản trị thương hiệu
- Thẩm định giá tài sản, tư vấn các vấn đề
liên quan đến giá;
- Xác định giá trị doanh nghiệp;
- Thẩm định giá tài sản vô hình (thương
hiệu, bằng sáng chế, dây chuyền công
nghệ,..);
- Dự báo giá cả thị trường, nghiên cứu
khoa học về giá;
- Dịch vụ giám định thương mại;
- Các dịch vụ có liên quan khác.
- Thẩm định giá bất động sản, động sản
- Thẩm định giá doanh nghiệp: xác định
giá trị doanh nghiệp
- Thẩm định giá tài sản vô hình: giá trị
thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ
- Thẩm định giá dự án đàu tư
- Thẩm định giá: máy móc thiết bị, bất
động sản, giá trị thương hiệu, giá trị
doanh nghiệp
- Tư vấn đầu tư

Hoàn Kiếm, Hà Nội

ahanoi.com.vn

270 Huỳnh Văn Bánh,
phường 11, Quận Phú
Nhuận, TP Hồ Chí
Minh

www.hqa.com.vn

8 Trần Hưng Đạo,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

www.favi.com.vn

54 Trần Nhân Tông,
Hai Bà Trưng, Hà nội

www.vinacontrolp
v.vn

96 Đinh Tiên Hoàng, p
1, quận Bình Thạnh
Văn phòng: Hà Nội, Đà
Nẵng, Bình Định, Long
An, Bình Phước

www.thamdinh.vn

99 Nguyễn Phong Sắc,
Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng: TP HCM,
Nghệ An, Hoà Bình

www.Avalue.vn
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Công ty CP thẩm định giá và tư
vấn Việt Nam

Cổ phần

21

Công ty CP thông tin và thẩm
định giá miền nam

Cổ phần
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Công ty CP thẩm định giá và tư
vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới

Cổ phần

23

Công ty cổ phần thẩm định giá và
tư vấn quốc tế

Cổ phần

- Tư vấn doanh nghiệp
- Dịch vụ cung cấp thông tin
- Thẩm định giá bất động sản
- Thẩm định giá mỏ khoáng sản
- Thẩm định giá thương hiệu
- Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp
- Thẩm định giá máy móc thiết bị
- Thẩm định giá bất động sản
- Thẩm định giá máy móc thiết bị
- Thẩm định giá máy móc thiết bị
- Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp
- Thẩm định giá tài sản vô hình: thương
hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền,
quyền khai thác kinh doanh, …
- Dự án đầu tư
- Thẩm đinh giá: bất động sản, động sản,
giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình
- Đầu tư xây dựng
- Dịch vụ tư vấn tài chính
- Dịch vụ môi trường
- Dịch vụ cung cấp thông tin
1. Nghiệp vụ thẩm định giá tài sản và
bất động sản
- Thẩm định giá hang hoá và tài sản
- Thẩm định giá máy móc, thiết bị và dây
chuyền sản xuất
- Thẩm định giá phương tiện vận tải
- Thẩm định giá bất động sản
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp, xác
định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần
hoá doanh nghiệp , thẩm định giá giao
dịch, mua bán và chuyển nhượng doanh
nghiệp
- Thẩm định giá trị đầu tư của doanh
nghiệp
- Thẩm định giá trị thương hiệu, giá trị tài
sản vô hình, lợi thế kinh doanh và các hệ
thống phân phối hàng hoá của doanh
nghiệp
- Thẩm định giá các dự án đầu tư
2. Nghiệp vụ tư vấn và hỗ trợ doanh
nghiệp
3. Nghiệp vụ bán đấu giá tài sản
4. Nghiệp vụ về bất động sản

D11 Trần Thái Tông,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng; TP HCM

www.vnvc.com.vn

359 Nguyễn Trãi, p
Nguyễn Cư Trinh, quận
1, TP HCM

www.sivc.com.vn

31/9 Lê Quý Đôn, p
Tân Hiệp, TP Biên
Hoà, Đồng Nai

www.thamdinhgi
athehemoi.com

88/7 Trường Sa, F 17,
Bình Thạnh, TP HCM

www.valuco.com.
vn

5. Nghiên cứu khoa học, phân tích,
cung cấp thông tin thị trường
6. Đào tạo

Vườn ươm và cơ sở ươm tạo
24

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp
công nghệ cao (HBI)

Bộ KH&CN

25

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp
nông nghiệp công nghệ cao
TPHCM

BQL khu nông
nghiệp công nghệ cao
TP HCM – Sở
KH&CN TP HCM

26

Trung tâm ươm tạo và chuyển
giao công nghệ

Đại học Huế

- Cho thuê văn phòng
- Đào tạo về: quản lý kinh doanh tổng
hợp; quản trị nhân sự; quản trị marketing,
kĩ năng xúc tiến mở rộng thị trường; quản
trị tài chính kế toán; quản lý kĩ thuật công
nghệ, chất lượng sản phẩm; công nghệ
thông tin, ngoại ngữ
- Tư vấn luật pháp; tài chính kế toán;
marketing, phân tích thị trường, SWOT,
sử dụng nguồn nhân lực; xúc tiến đầu
tư…
- Các dịch vụ khác
- Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức,
cá nhân có các kết quả nghiên cứu khoa
học công nghệ, có ý tưởng khoa học công
nghệ trong nông nghiệp và có dự án kinh
doanh khả thi nhằm phát triển thành các
doanh nghiệp công nghệ; tạo ra được
những sản phẩm có chất lượng cao phù
hợp với nhu cầu của thị trường, có khả
năng kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu
cầu của thị trường khi ra khỏi Trung tâm
ươm tạo.
- Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính,
tổ chức khoa học – công nghệ, các cán bộ
khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả
năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế
hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán,
công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các
doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản
phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh,
và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã
hội và thị trường công nghệ của Thành
phố Hồ Chí Minh.
- Nghiên cứu KH&CN trong các lĩnh vực;
ươm tạo doanh nghiệp; chuyển giao các
tiến bộ KH&CN
- Thương mại hoá các sản phẩm KH&CN
- Dịch vụ tư vấn

Km 9 đại lộ Thăng
Long, Thạch Thất, Hà
Nội

www.hbi.org.vn

ấp 1, xã Phạm Văn Cội,
huyện Củ Chi, TP
HCM

www.abi.com.vn

Cơ sở 1: 7 đường Hà
Nội, Tp Huế
Cơ sở 2: Phú Thượng,
Phú Vang, Huế

www.csit.hueuni.v
n
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Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp
công nghệ

ĐH Nông Lâm TP
HCM

28

30

Vườn Ươm doanh nghiệp CRC –
TOPIC
Vườn ươm doanh nghiệp FPT –
Bách Khoa
Vườn ươm Tinh Vân

ĐH Bách Khoa Hà
Nội
ĐH Bách Khoa &
FPT
Tinh Vân group

31

Vườn ươm khoa học trẻ

Tư nhân

32

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp
phần mềm Quang Trung (SBI)

TNHH

33

Vườn ươm doanh nghiệp chế biến
và đóng gói thực phẩm Hà Nội

Tư nhân

29

- Hợp tác KH&CN
- Xúc tiến và dịch vụ xác lập quyền sở
hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức của
ĐH Huế
- Ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ
thuộc các lĩnh vực thế mạnh: cơ khí nông
lâm ngư nghiệp; công nghệ sinh học ứng
dụng trong nông nghiệp; sản xuất cây
giống, con giống; các dịch vụ tư vấn,
chuyển giao KH&CN
- Các dịch vụ hỗ trợ khác: tiếp thị và tiếp
cận thị trường; hỗ trợ và tư vấn tài chính;
kĩ năng quản lý; quản lý nguồn nhân
lực…

Khu phố 6, p Linh
Trung, quận Thủ Đức,
TP HCM

www.tbi.hcmuaf.e
du.vn

P Dịch Vọng, quận Cầu
giấy, Hà Nội
1 Phạm Ngọc Thạch,
quận 1, TP HCM
P Tân Chánh Hiệp,
quận 12, TP HCM

www.vuonuomtin
hvan.com
www.khoahoctre.c
om.vn
www.sbi.vbi.vn

- Ươm tạo và nuôi dưỡng các doanh
nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin
với các dịch vụ hỗ trợ và chương trình
đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
cho DN như quản lý DN, tư vấn nghiên
cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh
doanh, trợ giúp pháp lý, tuyển dụng lao
động, liên kết tài chính, doanh nghiệp,
tăng cường xúc tiến kinh doanh, thực hiện
những hợp đồng ứng dụng công nghệ
thông tin trong nước và gia công xuất
khẩu; hỗ trợ tìm nguồn tài chính đầu tư
cho các dự án triển.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và 16 Cát Linh, Đống Đa,
doanh nghiệp trẻ trong ngành chế biến và Hà Nội
đóng gói thực phẩm với các dịch vụ hỗ trợ
về trang thiết bị, nhà xưởng, kĩ thuật, tư
vấn, dịch vụ văn phòng…

www.hbi.vn

Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ (TLO)
34

Trung tâm phân tích và chuyển
giao công nghệ môi trường

Viện môi trường
nông nghiệp – Viện

- Nghiên cứu khoa học
- Chuyển giao công nghệ

Phú Đô, Mễ Trì, Từ
Liêm, Hà Nội

www.phantichmoi
truong.com

khoa học nông
nghiệp Việt Nam –
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Tổng cục tiêu chuẩn
đo lường, chất lượng
– Bộ KH&CN
Viện kỹ thuật biển –
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

36

Trung tâm đào tạo và chuyển giao
công nghệ Việt – Đức

37

Trung tâm tư vấn, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ

38

Trung tâm chuyển giao khoa học
công nghệ và phát triển dược liệu

Viện dược liệu – Bộ
Y tế

39

Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ địa chất, khoáng
sản

40

Trung tâm chuyển giao công nghệ
địa chất và khoáng sản

Tổng cục địa chất và
khoáng sản Việt Nam
– Bộ Tài nguyên và
môi trường
Liên đoàn bản đồ địa
chất miền Nam – Bộ
Tài nguyên và môi
trường

41

Trung tâm chuyển giao công nghệ
và tư vấn đầu tư

Viện cơ điện nông
nghiệp và công nghệ
sau thu hoạch – Bộ
Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

- Phân tích chất lượng môi trường và
nông sản trong phạm vi cả nước
Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng
nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
cho các doanh nghiệp.
- Tư vấn đầu tư và xây dựng
- Thẩm tra dự án đầu tư, kiểm định chất
lượng xây dựng công trình, kiểm tra đánh
giá hiện trạng công trình, tư vấn và dịch
vụ trong lĩnh vực thuỷ hải văn và môi
trường
- Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa
học, kĩ thuật mới, công nghệ mới vào
công tác thiết kế, thi công và quản lý khai
thác công trình thuỷ và công trình khác
vùng ven biển, hải đảo.
- Thi công, xây lắp công trình thuỷ, các
công trình khác có liên quan trong dải ven
biển
Nghiên cứu triển khai, chuyển giao các
kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ,
ký kết các hợp đồng dịch vụ khoa học,
sản xuất, giới thiệu và bán các sản phẩm
là kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ
của Viện Dược liệu nhằm đáp ứng nhu
cầu về thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc
và phát triển dược liệu.
Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao
công nghệ trong điều tra cơ bản địa chất
về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên
phạm vi cả nước.
Tổ chức thực hiện các Hợp đồng kinh tế,
kỹ thuật với các địa phương, đơn vị trong
các lĩnh vực hoạt động khoáng sản và các
lĩnh vục khác có liên quan theo quy định
của pháp luật.
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, thiết kế chế tạo, hợp tác quốc tế, tư
vấn về phát triển cơ điện nông nghiệp và
công nghệ sau thu hoạch, quản lý nhân sự
và phát triển nguồn nhân lực, sản xuất và
kinh doanh máy móc thiết bị cơ điện nông

8 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội

www.hwc.com.vn

658 Võ Văn Kiệt, p1,
quận 5, TP HCM

www.icoe.org.vn

3B Quang Trung, Hà
Nội

6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

200 Lý Chính Thắng, p
9, quận 3, TP HCM

54 ngõ 102 Trường
Chinh, Đống Đa, Hà
Nội

42

Trung tâm chuyển giao công nghệ
mới

Trung tâm Nhiệt đới
Việt – Nga/Bộ Quốc
Phòng

43

Trung tâm thực nghiệm sản xuất
và chuyển giao công nghệ thực
phẩm

Viện Công nghiệp
thực phẩm – Bộ Công
thương

44

Trung tâmtư vấn đầu tư và
chuyển giao công nghệ

Bộ Công thương

45

Trung tâm tư vấn và chuyển giao

Tổng cục thuỷ lợi –

nghiệp, bảo quản và chế biến nông sản.
- Nghiên cứu, ứng dụng triển khai công
nghệ trong các lĩnh vực độ bền nhiệt đới,
y sinh nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới phục
vụ quốc phòng và kinh tế quốc dân.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học công
nghệ (tư vấn đào tạo, chuyển giao công
nghệ…) phục vụ quốc phòng.
- Liên doanh liên kết hợp tác khoa học kỹ
thuật với các cơ sở nghiên cứu khoa học,
sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước
theo các lĩnh vực nêu trên đúng pháp luật
Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng
và của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
- Tổ chức thực nghiệm sản xuất, chuyển
giao công nghệ và dịch vụ khác; sản xuất,
kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng
nông sản, thực phẩm, đồ uống, chế phẩm
công nghệ sinh học; thiết kế, chế tạo và
kinh doanh trang thiết bị, hoá chất …
- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và
chuyển giao các công nghệ chế biến thưc
phẩm
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý,
điều hành sản xuất, kinh doanh
- Thực hiện việc môi giới tiếp xúc giữa
các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước
vào các dự án đầu tư xây dựng và chuyển
giao công nghệ thuộc các ngành công
nghiệp, bao gồm :
+ Lập hồ sơ dự án.
+ Xúc tiến việc xin giấy phép đầu tư xây
dựng và chuyển giao công nghệ.
+ Thực hiện các dịch vụ tiền dự án.
+ Các dịch vụ sau giấy phép của các dự
án đã được trung tâm tư vấn.
+ Thu xếp nguồn tài chính cho các dự án
đầu tư lớn.
+ Làm đại diện cho các Tỉnh, Thành phố
trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.
+ Tham gia đầu tư và sản xuất kinh doanh
trong những trường hợp cho phép.
- Tư vấn cho các cơ quan quản lý Nhà

20 Phan Văn Trị, p7,
quận Gò Vấp, TP HCM

www.cgcnm.com

301 Nguyễn Trãi,
Thanh xuân, Hà nội

23 Ngô Quyền, Tràng
Tiền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

2 Ngọc Hà, Ba Đình,

www.cwrct.wrd.g

công nghệ thuỷ lợi

46

Trung tâm nghiên cứu chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

47

Trung tâm tư vấn, thiết kế và
chuyển giao công nghệ xây dựng
công trình GTVT
Trung tâm khuyến nông quốc gia

48

49

Trung tâm chuyển giao công nghệ
và hỗ trợ kỹ thuật - cục Tin học
và thống kê tài chính - Bộ Tài
chính

nước thuộc Tổng cục và các cơ quan có
chức năng khác trong lĩnh vực: quy
hoạch, tư vấn và chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực thuỷ lợi và hạ tầng kĩ thuật
nông thôn
- Tư vấn xây dựng thuỷ lợi, đê điều phòng
chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; cấp
nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn; hạ tầng kĩ thuật nông thôn; quản lý
khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
điều tra cơ bản trong lĩnh vữ thuỷ lợi
- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ
tiên tiến trong nước và quốc tế trong lĩnh
vực tư vấn xây dựng thuỷ lợi, đê điều,
phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên
tai; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn; hạ tầng kĩ thuật nông thôn;
quản lý khai thác và bảo vệ công trình
thuỷ lợi; điều tra cơ bản trong lĩnh vữ
thuỷ lợi
Viện khoa học kĩ
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
thuật nông nghiệp
nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực
miền Nam – Bộ Nông nông nghiệp
nghiệp và Phát triển
nông thôn
Viện KH&CN GTVT Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ
– Bộ GTVT
trong lĩnh vực xây dựng các công trình
giao thông
Bộ Nông nghiệp và
- Xây dựng điểm trình diễn, chuyển giao
phát triển nông thôn
khoa học-công nghệ trong các lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn (bao
gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi Lâm nghiệp,
Ngư nghiêp, Diêm nghiệp, Thuỷ nông, Cơ
giới hoá Nông nghiệp.
- Bảo quản, chế biến nông – lâm - thuỷ
sản và Ngành nghề nông thôn.
Bộ Tài chính
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Hà Nội

ov.vn

121 Nguyễn Bỉnh
Khiêm, quận 1, TP
HCM
1252 Láng, Đống Đa,
Hà Nội
16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ,
Hà Nội

phòng 204, Trung tâm
Chuyển giao Công
nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật
- Cục Tin học và Thống
kê Tài chính - Bộ Tài
chính, 28 Trần Hưng
Đạo - Hoàn Kiếm, Hà
Nội.

www.khuyennong
vn.gov.vn
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Trung tâm tư vấn – chuyển giao
công nghệ lưu trữ văn phòng

Cục công nghệ thông
tin – Bộ Tài nguyên
và môi trường

51

Công ty xây dựng và chuyển giao
công nghệ thuỷ lợi

Viện khoa học thuỷ
lợi Việt Nam – Bộ
Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

52

Trung tâm thông tin, ứng dụng,
chuyển giao KH&CN

Sở KH&CN Thanh
Hoá

Giúp Cục trưởng thực hiện công tác
chuyển giao công nghệ về ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin tài nguyên
và môi trường.
- Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ.
- Sản xuất vật liệu xây dựng và thi công
xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện
nhỏ, bảo vệ bờ sông, bờ biển, cấp thoát
nước, công trình giao thông, dân dụng, hạ
tầng kỹ thuật và một số công trình khác
có liên quan.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng mô hình
nghiên cứu, mô hình trình diễn phục vụ
nghiên cứu khoa học.
- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực có liên
quan.
- Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát,
thiết kế công trình thuỷ lợi, thuỷ điện,
công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, công
trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết
kế, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt
thiết bị.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình.
- Tư vấn trong lĩnh vực thuỷ văn, môi
trường và những vấn đề liên quan đến tài
nguyên nước; khảo sát, xử lý mối và ẩn
hoạ trong công trình;
- Sản xuất, xuất nhập khẩu thiết bị, máy
móc chuyên dùng trong nghiên cứu khoa
học thủy lợi và chuyển giao công nghệ.
- Đầu tư và khai thác công trình thuỷ lợi,
thuỷ điện, sản xuất kinh doanh điện từ các
công trình do Công ty đầu tư xây dựng.
- San lấp mặt bằng, khoan phụt xử lý nền
móng công trình.
- Khảo sát, điều tra nhu cầu về thông tin
KH&CN trên địa bàn tỉnh.
- Tạo dựng và phát triển thị trường công
nghệ
- Tư vấn trong tiết kiệm năng lượng và sở
hữu trí tuệ
- Thực hiện các hoạt động xây dựng lắp

6/120 Trần Cung, Cổ
Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

www.luutruvanph
ong.com

Số 4, ngõ 95 Chùa Bộc,
quận Đống Đa, Hà Nội

17 Hạc Thành, Ba
Đình, Thanh Hoá

www.skhcn.thanh
hoa.gov.vn
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Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

Sở KH&CN Phú Yên

54

Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ

Sở KH&CN TP
HCM

55

Trung tâm tiết kiệm năng lượng
và tư vấn chuyển giao công nghệ
Đà Nẵng
Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

Sở KH&CN Đà Nẵng

57

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa
học và cộng nghệ

Sở KH&CN Sóc
Trăng

58

Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

Sở KH&CN Thái
Nguyên

59

Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ
Trung tâm thông tin và chuyển
giao công nghệ mới

Sở KH&CN Gia Lai

56

60

Sở KH&CN Thái
Nguyên

Sở KH&CN Hà
Giang

đặt, xây dựng dây chuyền, thiết bị sau khi
nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển
giao công nghệ
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn,
dịch vụ, sản xuất kinh doanh, chuyển giao
tiến bộ khoa học & công nghệ vào sản
xuất và đời sống.
- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các
thành tựu khoa học, các tiến bộ kĩ thuật
mang tính chất tổng hợp liên ngành
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học
kĩ thuật phúc vụ sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội của TP HCM và khu vực phía
nam.

107 Nguyễn Trãi, p 47,
TP Tuy Hoà, tỉnh Phú
Yên

www.khcnpy.gov.
vn

273 Điện Biên Phủ, Q
3, TP HCM

51 A, Lý Tự Trọng, Hải www.decc.com.vn
Châu, Đà Nẵng
- Chuyển giao công nghệ
- Tư vấn khoa học và công nghệ
- Đào tạo nghiệp vụ về quản lý KH&CN
- Kiểm định, sửa chữa, hiệu chỉnh thiết bị
kĩ thuật
- Cung cấp các thiết bị và dịch vụ khoa
học kĩ thuật
Lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển
giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào
sản xuất và đời sống.
- Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ như: chuyển giao
công nghệ; tư vấn khoa học và công nghệ,
tổ chức đào tạo nghiệp vụ về quản lý khoa
học công nghệ, về tin học; kiểm định, sửa
chữa, hiệu chỉnh các thiết bị kỹ thuật;
cung cấp các thiết bị và dịch vụ khoa học
kỹ thuật không trái với quy định của pháp
luật.
- Thực hiên nhiệm vụ tư vấn, giám định
và phản biện về khoa học và công nghệ;
tham gia thẩm định các dự án về khoa học
công nghệ.

Tổ 23, p Thịnh Đán,
Thái Nguyên

www.catt.vn

101/21 Hùng Vương, p
6, Sóc Trăng

www.sta.soctrang.
gov.vn

Số 513, đường Lương
Ngọc Quyến, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên

98B Phạm Văn Đồng,
TP Pleiku, Gia Lai
63 Lê Quý Đôn, p
Nguyễn Trãi, Hà Giang
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Trung tâm nghiên cứu chuyển
giao công nghệ và phân tích
Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

Sở KH&CN Hà Nội

Trung tâm ứng dụng khoa học và
chuyển giao công nghệ
Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ Lai Châu

Sở KH&CN KonTum

Trung tâm ứng dụng chuyển giao
tiến bộ KH&CN
Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ
Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao tiến bộ KH&CN

Sở KH&CN Sơn La

68

Trung tâm đào tạo thực hành và
chuyển giao công nghệ GTVT

ĐH Giao thông vận
tải

69

Trung tâm dịch vụ và chuyển giao
công nghệ

Đại học Cần Thơ

62

63
64

65
66
67

Sở KH&CN Kiên
Giang

Sở KH&CN Lai
Châu

Sở KH&CN Thái
Nguyên
Sở KH&CN Vĩnh
Phúc

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và
Công nghệ chủ yếu thực hiện chức năng
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các
kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn
sản xuất, đời sống tại các địa phương
trong tỉnh, trong đó bao gồm các huyện
mà người dân chủ yếu sống ở vùng nông
thôn, có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
của tỉnh; Nghiên cứu bảo tồn, phát triển
một số loại gen cây trồng trong sản xuất
nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc.
- Đào tạo thực hành về tin học văn phòng,
tin học ứng dụng, ngoại ngữ chuyên
ngành, tin đào tạo thực hành
- Bồi dưỡng nghiệp vụ
- Dịch vụ tư vấn về thiết kế, giám sát, tài
chính
- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ
- Tham mưu và giúp cho ban giám hiệu
quản lí, điều hành các hoạt động sản xuất,
dịch vụ, phát triển và chuyển giao công
nghệ tại trường ĐH Cần Thơ.
- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị,
các đầu mối trong trường thực hiện công
tác sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển
giao công nghệ
- Tổ chức, phối hợp với các cá nhân, đơn
vị thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch
vụ

5-7 Nguyễn Trãi, Hà
Đông, Hà Nội
320 Ngô Quyền, p Vĩnh
Lạc, TP Rạch Giá, Kiên
Giang
16A Ngô Quyền, TP
Kon Tum
Đường Nguyễn Hữu
Thọ, p Đông Phong, thị
xã Lai Châu
12 Hoàng Quốc Việt, p
Chiềng Cơi, Sơn La
Tổ 23, p Thịnh Đán, TP www.catt.vn
Thái Nguyên
Đường Nguyễn Tất
Thành, p Tích Sơn, TP
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

451 Lê Văn Việt, quận
9, TP HCM

www.trungtamdao
tao.utc2.edu.vn

Đường 3/2, p Xuân
Khánh, quận Ninh
Kiều, TP Cần Thơ

www.cstt.ctu.edu.
vn
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Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao khoa học công nghệ

ĐH Nông lâm TP
HCM

71

Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

ĐH Cộng đồng Hà
Tây

72

Trung tâm nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ
Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ
Trung tâm tiết kiệm năng lượng
và chuyển giao công nghệ

Đại học Tây Bắc

73
74

ĐH Sư phạm kỹ thuật
TP HCM
Viện KH&CN nhiệt
lạnh – ĐH Bách
Khoa Hà Nội

- Tổ chức đầu tư, ươm tạo và phát triển
khoa học công nghệ; khai thác sử dụng,
chuyển giao sản phẩm khoa học công
nghệ của trường.
- Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN và
chuyển giao các tiến bộ khoa học kĩ thuật
vào sản xuất
- Đào tạo kĩ thuật viên, khuyến nông viên,
đào tạo rèn nghề cho sinh viên các ngành
của trường ĐH Nông lâm TP HCM và các
trường khác
- Sản xuất trên cơ sở các kết quả nghiên
cứu
- Tổ chức, tập huấn, xây dựng điểm trình
diễn chuyển giao kĩ thuật cho nông dân
thông qua hoạt động Khuyến nông
- Liên kết với các cơ quan khác thực hiện
các hợp đồng khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh
vực nghiên cứu, áp dụng của trung tâm,
sản xuất các chế phẩm, giống, phân bón,
máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp
- Dịch vụ khoa học kĩ thuật: thông tin, tư
vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội
thảo khoa học và đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn.
Tổ chức các hoạt động sản xuất, nghiên
cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao
công nghệ phục vụ công tác giảng dạy,
học tập của sinh viên, học sinh của
trường.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ Nhiệt - Lạnh;
công nghệ tự động hoá , công nghệ thông
tin và công nghệ môi trường trong lĩnh
vực năng lượng.
-Thiết kế, chế tạo thiết bị trên cơ sở các
kết quả nghiên cứu.
- Thông tin, tư vấn, thẩm định công nghệ,
bảo hành, bảo dưỡng kỹ thuật, chuyển
giao công nghệ, hội thảo khoa học và đào

KP6 p Linh Trung,
quận Thủ Đức, TP
HCM

www.rttc.hcmuaf.
edu.vn

Thuỷ xuân Tiên,
Chương Mỹ, Hà Nội

P Quyết Tâm, TP Sơn
La
1 Võ Văn Ngân, quận
Thủ Đức, TP HCM
15 Tạ quang Bửu, Hai
Bà Trưng, Hà Nội

www.csrtt.utb.edu
.vn

www.sheer.hust.e
du.vn
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Trung tâm công nghệ thông tin
địa lý DITAGIS

ĐH Bách khoa TP
HCM

76

Trung tâm tư vấn và chuyển giao
công nghệ

ĐH Đà Lạt

77

Trung tâm nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ

CĐ Lương thực –
thực phẩm

78

Trung tâm thực nghiệm và
chuyển giao công nghệ

ĐH Công nghệ và
kinh tế công nghiệp

tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ nhiệt –
lạnh
- Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công
nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa
lý trong lĩnh vực quy hoạch lãnh thổ, bảo
vệ và quản lý tài nguyên môi trường.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công
nghệ khoa học mới thuộc các lĩnh vực
môi trường như: kĩ thuật môi trường, quản
lý môi trường, khoa học môi trường, năng
lượng mới và năng lượng tái tạo
- Sản xuất phần mềm và phần cứng từ kết
quả nghiên cứu
- Lập và thực hiện các dự án bảo vệ môi
trường; thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm
định các công trình và thiết bị xử lý chất
thải bảo vệ môi trường; tư vấn đánh giá
và thẩm định tác động môi trường theo
các quy định Nhà nước
- Thực hiện các dịch vụ khoa học công
nghệ: thông tin, tư vấn, đào tạo và chuyển
giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trên.
- Tổ chức, nghiên cứu khoa học, tiếp thu
phát triển và triển khai ứng dụng các
thành quả công nghệ vào đời sống.
- Phổ biến tri thức khoa học, đào tạo và tư
vấn về các lĩnh vực khoa học và công
nghệ mà nhà trường có thế mạnh.
- Xây dựng và triển khai các dự án nghiên
cứu sản xuất thử và các dự án đầu tư.
nghiên cứu khoa học; chuyển giao công
nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ;
dịch vụ khoa học và công nghệ; tổ chức
các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm; tổ chức thực hành, thực tập phục
vụ đào tạo.
- Tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa
học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao
động sản xuất và dịch vụ.
- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa
học về giáo dục kĩ thuật, hướng nghiệp
dạy nghề cho học viên, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ mới phục vụ cho

268 Lý Thường Kiệt,
quận 10, TP HCM

1 Phù Đổng Thiên
Vương, Đà Lạt, Lâm
Đồng

101B Lê Hữu Trác, Sơn
Trà, Đà Nẵng

Trung Thành, Phổ Yên,
Thái Nguyên

www.ditagis.hcmu
t.edu.vn
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Trung tâm thực hành, dịch vụ và
đào tạo, chuyển giao công nghệ

ĐH Tôn Đức Thắng

80

Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao KHCN – ART

ĐH Điện lực

81

Trung tâm nghiên cứu và ứng
dụng công nghệ sinh học

ĐH Mở TP HCM

82

Trung tâm chuyển giao công nghệ
và hợp tác quốc tế

CĐ nghề Việt Xô số
1

83

Trung tâm hợp tác và chuyển giao
tri thức

ĐH Quốc gia Hà Nội

công tác đào tạo trong nhà trường
- Tổ chức các khoá đào tạo và thực hành
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
- Thực hiện các dịch vụ khoa học công
nghệ và ứng dụng
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ,
- Phối hợp với các khoa để triển khai hoàn
thiện thành sản phẩm từ các đề tài nghiên
cứu các cấp.
- Phối hợp với các trung tâm trong trường
để đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật cho
các đơn vị có nhu cầu.
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực
hiện công tác tổ chức nghiên cứu ứng
dụng khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Dịch vụ tư vấn và phân tích thí nghiệm;
- Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn trong
lĩnh vực công nghệ sinh học và mộ số lĩnh
vực khác phù hợp với mục tiêu phát triển
của trường và nhu cầu xã hội
- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng
về các hoạt động hợp tác quốc tế.
- Tiếp cận các công nghệ mới và chuyển
giao công nghệ về các đề tài nghiên cứu
khoa học trong và ngoài nước liên quan
đến đào tạo của Trường.
- Giáo dục định hướng cho người đi lao
động nước ngoài.
- Tư vấn, hỗ trợ cán bộ khoa học trong
ĐHQGHN hoàn tất các thủ tục đăng ký,
chứng nhận phát minh, sáng chế; xây
dựng thương hiệu cho các sản
phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ
(KH&CN) trong ĐHQGHN; chuyển giao
các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, sản
xuất thử, sản phẩm dịch vụ tư vấn của
ĐHQGHN thành các sản phẩm có thể bán
được trên thị trường.
- Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên
ngoài vào ĐHQGHN để tạo ra các vườn
ươm tri thức, vườn ươm KH&CN, phục
vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
(NCKH) và các hoạt động quản lý của
ĐHQGHN.

98 Ngô Tất tố, p 19,
quận Bình Thạnh, TP
HCM
Nhà G ĐH Điện lực,
235 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội

www.art.epu.edu.c
om

97 Võ Văn Tần, p 6,
quận 3, TP HCM

www.ou.edu.vn/u
dkhcgcn

56 Phạm Văn Đồng,
Xuân Hoà, Phúc Yên,
Vĩnh Phúc

144 đường Xuân Thủy, www.ctk.vnu.edu.
Quận Cầu Giấy, Hà Nội vn

84

Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ

ĐH Đà Nẵng

85

Trung tâm Thực nghiệm và đào
tạo nghề

ĐH Nông nghiệp Hà
Nội

86

Trung tâm sở hữu trí tuệ và
chuyển giao công nghệ

ĐH Quốc Gia TP
HCM

- Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai
các hoạt động chuyển giao tri thức.
- Tham mưu và giúp cho Ban Giám đốc
Phân hiệu quản lý, điều hành các hoạt
động sản xuất, dịch vụ, phát triển và
chuyển giao công nghệ tại Phân hiệu
ĐHĐN tại Kon Tum.
- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị,
các đầu mối trong Phân hiệu thực hiện
công tác sản xuất, dịch vụ, phát triển và
chuyển giao công nghệ.
- Tổ chức đầu tư ươm tạo và phát triển
khoa học công nghệ; khai thác sử dụng,
chuyển giao sản phẩm khoa học công
nghệ của Phân hiệu.
- Liên kết với các cơ quan khác thực hiện
các hợp đồng khoa học kỹ thuật thuộc
lĩnh vực nghiên cứu áp dụng của Trung
tâm.
- Dịch vụ KH&KT: Thông tin, tư vấn,
chuyển giao công nghệ, tổ chức Hội thảo
khoa học và đào tạo nâng cao trình độ
chuyên môn.
- Đào tạo trình độ từ tập huấn ngắn hạn
đến Cao đẳng nghề. Đồng thời tham gia
đào tạo trình độ từ Cao đẳng đến Đại học
và Sau đại học;
- Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng
khoa học nông nghiệp. Chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông
thôn;
- Hợp tác với các cơ quan, các tổ chức,
các cá nhân trong và ngoài nước về đào
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp và phát triển nông thôn;
- Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
của Nhà trường giao.
- Tư vấn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ
- Tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ và phân
tích xu hướng công nghệ
- Tư vấn và xây dựng hệ thống quản trị tài
sản trí tuệ
- Đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ và

Thị trấn Trâu Quỳ,
Huyện Gia Lâm, Thành
phố Hà Nội

www.hua.edu.vn/t
rungtam/evt

Khu phố 6, p Linh
Trung, quận Thủ Đức,
TP HCM

www.iptc.vn
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Trung tâm ứng dụng kĩ thuật và
chuyển giao công nghệ

ĐH Tiền Giang
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Trung tâm đào tạo và chuyển giao
công nghệ VIET4C

Tư nhân
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Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ sinh học

CTy CP ứng dụng
khoa học kĩ thuật VN

90

Viện nghiên cứu chế tạo và
chuyển giao công nghệ TBYT
Trung tâm chuyển giao công nghệ
(B2)

Hội thiết bị y tế Việt
Nam
Viện máy và dụng cụ
công nghiệp (IMI)
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chuyển giao công nghệ
- Môi giới chuyển giao công nghệ
- Tư vấn hợp đồng giao kết chuyển giao
công nghệ
- Tư vấn về khởi tạo doanh nghiệp
- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và
chuyển giao công nghệ
- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
- Hoạt động dịch vụ - sản xuất trong lĩnh
vực công nghiệp

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng
dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học,
công nghệ môi trường; công nghệ thực
phẩm và đồ uống; công nghệ khoa học
nông nghiệp trong trồng trọt, lâm nghiệp.
Thực hiện các đề tài nghiên cứu phát triển
(R&D) thuộc cấp nhà nước, cấp Bộ và
cấp cơ sở.
- Thiết kế chế tạo, lắp đặt và vận hành các
loại máy, thiết bị, dây chuyền thiết bị toàn
bộ cho các cơ sở trong và ngoài nước.
- Thiết kế chế tạo các loại cân điện tử,
thiết bị định lượng tự động và bán tự
động.
- Thiết kết chế tạo, lắp đặt các loại thiết bị
xây dựng công nghệ cao như: Trạm trộn
bê tông tươi, trạm trộn bê tông asphalt,
dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng,
vữa khô....
- Dịch vụ tư vấn đầu tư, vật tư thiết bị kỹ
thuật, trang bị công nghiệp và chuyển
giao công nghệ cho các cơ sở kinh tế
trong và ngoài nước thông qua các hợp
đồng kinh tế.
- Thực hiện các hợp tác khoa học công
nghệ, liên doanh liên kết trong sản xuất
kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài

119 Ấp Bắc, p 5, TP
Mỹ Tho, Tiền Giang

CS1: 100 Hoàng Quốc
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
CS2: 9A ngõ 186
Khương Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội
163 Vũ Tông Phan,
Khương Đình, Thanh
Xuân, Hà Nội
40 Phương Mai, Đống
Đa, Hà Nội
46 Láng Hạ, Đống Đa,
Hà Nội

www.viet4c.com

nước khi được sự đồng ý của Viện và các
cơ quan chức năng khác.
- Triển khai ứng dụng các kỹ thuật tiên
tiến vào sản xuất
- Ðào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực tự
động hoá và công nghệ cao.
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Trung tâm tư vấn và chuyển giao
công nghệ tiêu chuẩn, chất lượng

Hội tiêu chuẩn và bảo
vệ người tiêu dung
Việt Nam
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Trung tâm chuyển giao công nghệ
và dịch vụ thuỷ sản Việt Nam

Tư nhân

94

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng
và chuyển giao công nghệ

Tổng công ty Sông
Gianh
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Trung tâm dạy nghề & chuyển
giao công nghệ VACVINA

Hội làm vườn Việt
Nam

- Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án
thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và
bảo vệ người tiêu dùng.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công
nghệ.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu
chuẩn, chất lượng và bảo vệ người tiêu
dùng.
- Phản biện xã hội và tham gia xây dựng
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về
nghề cá
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công
nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế
biến thủy sản
- Xây dựng mô hình trình diễn và phổ
biến ứng dụng cho bà con nông- ngư dân
- Đào tạo, tập huấn kiến thức khai thác,
nuôi trồng và chế biến thủy sản; quản lý
chất lượng; VietGAP
- Đánh giá, chứng nhận ISO, HACCP,
GMP; Đánh giá chứng nhận VietGAP
(theo chỉ định của Tổng cục Thủy sản)
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản
xuất chuyển giao cho các đơn vị phân
bón; Sản xuất các loại phân bón lá nước,
phân bón lá bột và dung dịch tưới gốc
mang nhãn hiệu Sông Gianh
- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ
thuật các công nghệ mới, các phương
pháp và biện pháp tổ chức mới trong lĩnh
vực VAC.
- Sản xuất số lượng nhỏ các sản phẩm
VAC với trình độ Công nghệ cao và các
loại giống mới (cây, con, hạt giống) để
xây dựng các mô hình VAC phù hợp cho
từng vùng, kết hợp phát triển nông - lâm ngư nghiệp bền vững.

1606 nhà 17T10
Nguyễn Thị Định, Cầu
Giấy, Hà Nội

10 Nguyễn Công Hoan,
Ba Đình, Hà Nội

www.fitesvietnam
.com.vn

B5, Cầu Diễn, Từ
Liêm, Hà Nội

85 Nguỵ Như Kontum,
Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

www.daynghevac
vina.net
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Trung tâm chuyển giao công
nghệ, dịch vụ và phát triển cộng
đồng nông ngư nghiệp Việt Nam

Tư nhân
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Trung tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ
thuật cho nông dân và miền núiTechnoAid

Tư nhân
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Trung tâm đào tạo, tư vấn và
chuyển giao công nghệ
Trung tâm đào tạo, tư vấn và
chuyển giao công nghệ
Trung tâm tư vấn chuyển giao
công nghệ trang thiết bị bảo hộ
lao động

Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
Viện nghiên cứu
KHKT bảo hộ lao
động
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- Thông tin, tư vấn, đào tạo và nâng cao
nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, tổ
chức, quản lý trong lĩnh vực VAC. Đào
tạo dạy nghề cho Hội viên, nông dân để
nâng cao kỹ thuật về trồng trọt, nuôi cá,
chăn nuôi gia đình và kỹ thuật chế biến
sản phẩm VAC. Tư vấn xúc tiến việc làm,
phục vụ nghề làm vườn và các lĩnh vực
khác có liên quan đến nghề làm vườn.
- Nghiên cứu thị trường và các qui chuẩn,
tiêu chuẩn ngành thuỷ hải sản.
- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học,
công nghệ, và xây dựng mô hình ngành
thuỷ hải sản.
- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát
triển cộng đồng ngư nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
ngành thuỷ hải sản.
- Dịch vụ tư vấn áp dụng các công cụ
quản lý chất lượng, tư vấn xây dựng tiêu
chuẩn ngành thuỷ hải sản.
- Tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn và
đào tạo khoa học kỹ thuật ngành thuỷ hải
sản.
- Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ
ngành thuỷ hải sản (tạo, tìm kiếm cơ hội
và thúc đẩy chuyển giao công nghệ;
quảng bá, giới thiệu, trưng bày công nghệ;
tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ và
trung tâm giao dịch công nghệ).
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia
kinh tế và quản lý, phát huy tài năng, trí
tuệ của họ để đóng góp vào chuyển giao
kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm, điển
hình cho các vùng nông thôn, miền núi,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát
triển kinh tế của đất nước
Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo, tư
vấn và chuyển giao công nghệ
Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo, tư
vấn và chuyển giao công nghệ
- Nghiên cứu , triển khai ứng dụng các kết
quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các
dự án sản xuất thử – thử nghiệm thuộc

87 đường 30 tháng 4,
phường 3, Bến Tre

www.facodvn.net

177 Thanh Nhàn, Hai
Bà Trưng, Hà Nội

18 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội
18 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội
216 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội

www.ctctt.vast.vn
www.ctctt.ac.vn
www.clpe.com.vn
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Trung tâm ứng dụng và chuyển
giao công nghệ

Viện dầu khí Việt
Nam
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Trung tâm chuyển giao công nghệ
NEWTATCO

Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và xử lý
môi trường ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ , kỹ thuật
mới ; chế tạo và lắp đặt các thiết bị về an
toàn lao động và xử lý môi trường , thực
hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật theo
nhu cầu cơ sở
- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu,
cung ứng các trang thiết bị bảo hộ lao
động có chất lượng cao.
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát
triển công nghệ phục vụ cho ngành công
nghiệp dầu khí Việt Nam
Nghiên cứu thị trường, tìm đối tác tư vấn,
chuyển giao công nghệ, mua bán vật tư
thiết bị. Trực tiếp liên hệ với các khách
hàng để mua hồ sơ thầu, làm hồ sơ đấu
thầu cung cấp công nghệ, vật tư thiết bị.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban
chức năng làm các thủ tục bảo lãnh dự
thầu, bảo lãnh hợp đồng, thanh toán hợp
đồng, xây dựng các kế hoạch sản xuất
kinh doanh...
- Biên soạn và quản lý Hợp đồng thương
mại
- Chuyển giao các công nghệ mới, hiện
đại, trọng tâm là cônưg nghệ môi trường
như: xử lý rác thải, xử lý nước thải, xử lý
nước sạch.
- Dự án chuyển giao công nghệ Nhà vệ
sinh công cộng bán tự động bằng thép
cung cấp cho thành phố Hà Nội
- Dự án chuyển giao công nghệ Dây
chuyền xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý
rác thải Đông Anh - Hà Nội
- Dự án chuyển giao công nghệ Dây
chuyền xử lý nước sạch tại Nhà máy xử lý
nước sạch Yên Viên - Hà Nội.
- Dự án chuyển giao công nghệ Dây
chuyền xử lý nước thải tại Nhà máy nước
Yên Phụ.

173 Trung Kính, Yên
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
125 Hoàng Văn Thái,
Khương Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội

www.newtatco.vn

40 Ngô Quyền, Hàng

www.techmartvie

Trung tâm giao dịch công nghệ
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Trung tâm giao dịch công nghệ

Cục thông tin
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Trung tâm giao dịch công nghệ
thông tin và truyền thông Hà Nội

105

Trung tâm giao dịch công nghệ
thông tin và truyền thông Đà
Nẵng

* (TLO:

KH&CN quốc gia –
Bộ KH&CN
Sở thông tin và
truyền thông TP Hà
Nội

Sở thông tin và
truyền thông TP Đà
Nẵng

- Hỗ trợ kĩ thuật, đảm bảo hạ tầng CNTT
và viễn thông cho các cơ quan Nhà nước
- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ và thông
tin và truyền thông tổ chức giao dịch các
sản phẩm; triển khai các hoạt động quảng
bá, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về
truyền thông.
Trung tâm Giao dịch Công nghệ Thông
tin - Truyền thông Đà Nẵng có chức năng
là đơn vị đầu mối hỗ trợ, phối hợp với các
sở, ban, ngành,quận, huyện tổng hợp, xử
lý và cung cấp thông tin cho công dân và
tổ chức trong khuôn khổ Chương trình
xây dựng nền tảng chính quyền điện tử
của Thành phố Đà Nẵng.

Các Văn phòng, Trung tâm về chuyển giao công nghệ)

Bài, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
185 Giảng Võ, Đống
Đa, Hà Nội

tnam.com.vn

2 Quang Trung, TP Đà
Nẵng

www.dichvucong.
danang.gov.vn

