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PHIẾU ĐĂNG KÝ YÊU CẦU 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 

 Họ và tên người yêu cầu:  .................................................  Chức vụ:  .................................  

 Đơn vị công tác:  ..................................................................................................................   

 Địa chỉ:  ................................................................................................................................  

 Điện thoại:  ....................................................... Fax:  ..........................................................  

 Di động:  ........................................................... Email:  .......................................................   

Sau khi tham khảo danh mục các công nghệ và thiết bị, tôi có quan tâm đến một số nội 

dung cụ thể như sau: 

STT TÊN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
QUAN 

TÂM 

A. Lĩnh vực trồng trọt 

1  Quy trình trồng nấm các loại  

2  Quy trình trồng rau hữu cơ  

3  Quy trình trồng dưa lưới  

4  Nhà kính, nhà lưới công nghệ cao   

5  Hệ thống thiết bị sản xuất compost trồng nấm  

6  Hệ thống trồng rau thủy canh NFT  

7  Hệ thống máng trồng rau thủy canh  

8  Hệ thống trồng rau hữu cơ dạng tháp ECO   

9  Hệ thống trồng rau sạch tại nhà  

10  Hệ thống thiết bị tưới phun, tưới nhỏ giọt  

11  Hệ thống tự động kiểm soát khí hậu nhà kính, nhà lưới  

12  
Hệ thống tưới tự động ứng dụng sử dụng công tắc cảm ứng S168+, remote cảm 

ứng R268 
 

13  Hệ thống điều khiển tưới và quản lý dinh dưỡng cây trồng  

14  Hệ thống tự động điều tiết dinh dưỡng, tưới nhỏ giọt ứng dụng vi mạch và IoT  

15  Hệ thống đèn led ứng dụng bổ sung ánh sáng cho rau, hoa màu  

16  Công nghệ nuôi cấy trùng thảo  

17  Công nghệ xử lý nước tăng năng suất cây trồng  

18  Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây  

19  
Thiết bị bay (drone) ứng dụng trong phun thuốc, theo dõi sức khỏe cây trồng, 

quản lý nông trại 
 

20  Thiết bị ly tâm tách phù sa xử lý nguồn nước tưới  

21  Thiết bị xử lý nước lợ thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu  

22  Thiết bị lên men vi sinh trong nuôi cấy trùng thảo  



23  Thiết bị dự báo mật độ rầy trên đồng ruộng sử dụng năng lượng mặt trời  

24  Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay  

25  Thiết bị đo độ mặn cầm tay  

26  Thiết bị đo và điều khiển độ ẩm  

27  
Chế phẩm vi sinh (vi khuẩn, vi nấm, vi sinh ký sinh) diệt côn trùng, trừ bệnh 

cho cây trồng 
 

28  Giải pháp năng lượng mặt trời cho nhà màng và hệ thống bơm tưới  

29  Máy phun khói thuốc diệt côn trùng  

30  Máy đóng giá thể chậu  

B. Lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm 

31  Tủ sấy thực phẩm 10 khay  

32  Buồng sấy bơm nhiệt cho nông sản  

33  Máy sấy lạnh 40 khay  

34  Máy sấy thăng hoa HR2  

35  Máy sấy tuần hoàn khí nóng AD Mini 4  

36  Máy sấy bơm nhiệt KK01  

37  Máy sấy khô rau củ quả Tornado  

38  Máy sấy đảo chiều không khí SRA  

39  Nhà sấy năng lượng mặt trời  

40  Công nghệ sấy dẻo trái cây  

41  Công nghệ sấy dẻo chuối bằng hệ thống sấy năng lượng mặt trời  

42  Công nghệ cô đặc nước quả  

43  Công nghệ bảo quản hạt cà phê  

44  Công nghệ bảo quản thanh long phục vụ xuất khẩu  

45  Công nghệ bảo quản trái bơ tươi và chế biến pure trái bơ, dầu trái bơ  

46  Công nghệ chiết xuất tinh dầu trầm  

47  Công nghệ sản xuất bột ngũ cốc hòa tan  

48  Công nghệ sản xuất phụ gia giàu canxi ứng dụng trong thực phẩm  

49  
Dây chuyền chế biến hạt điều (máy sàng phân cỡ, máy hấp, máy chẻ, máy 

sấy…) 
 

50  Dây chuyền chế biến và bảo quản nước chanh dây   

51  Dây chuyền máy sấy tầng sôi chuyên sấy cơm dừa   

52  Dây chuyền sản xuất đậu nành rang  

53  Dây chuyền sản xuất miếng dong (bổ sung quốc khánh)  

54  Dây chuyền sản xuất mứt, siro, nước màu từ quả dứa  

55  Hệ thống cấp bù khoáng, tạo vị ngọt cho nước uống  

56  Hệ thống chiên chân không đa năng 20 kg/mẻ  

57  Hệ thống cô đặc chân không (mật ong, dịch chiết xuất từ thịt…)  

58  Hệ thống hấp củ, quả   

59  Máy ấp trứng sử dụng năng lượng mặt trời  

60  Máy bảo quản nông sản sau thu hoạch Airocide  

61  Máy cắt lát củ quả K3  

62  Máy cắt sợi củ quả Streamer Compact  

63  Máy chế biến cacao quy mô nhỏ  

64  Máy đập tách hạt hướng dương  

65  Máy gọt vỏ xoài Manger  



………………, ngày.........tháng 04 năm 2019  

                                                                     Người yêu cầu     

*********************************** 

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM 
Phòng Thông tin Công nghệ 
79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM 
ĐT: (028) 3822 1635 
DĐ: 0933 990 627 (gặp anh Vinh) 
Fax: (028) 3829 1957 
Email: techmart@cesti.gov.vn; tqvinh@cesti.gov.vn 

66  Máy lọc rượu  

67  Máy nghiền siêu mịn khí nén  

68  Máy rang cà phê  

69  Máy rửa và thái rau, củ, quả  

70  Máy chiết rót bia và bảo quản  

71  Máy tách má xoài Malver  

72  Máy tách vỏ sầu riêng  

73  Máy xay cà phê công nghiệp  

74  Máy xay cà phê quy mô nhỏ  

75  Tủ cấp đông nhanh thực phẩm   

76  
Công nghệ đóng gói sản phẩm duy trì độ tươi mới thực phẩm và nông sản 

Hangreen (phim, pad, lưới, thùng chứa bọc) 
 

77  Công nghệ đóng gói vô trùng bằng UV và Ozone  

78  Công nghệ nước diệt khuẩn Vikill  

79  
Thiết bị sản xuất nước diệt khuẩn ứng dụng trong chế biến và bảo quản rau, củ, 

quả 
 

80  Công nghê ̣và thiết bi ̣ phát hiêṇ nhanh thuốc trừ sâu trong rau quả   

81  Dây chuyền cấp đông IQF   

82  Máy đóng gói khay tự động (bán tự động) có chức năng thổi khí  

83  Máy tạo ozone ứng dụng trong sơ chế nông sản  

84  Thiết bị bảo quản rau, củ, quả môi trường yếm khí  

85  Máy dò kim loại băng tải PHANTOM Rortress Technolory-Anh Quốc  

86  Máy dò tạp chất Xavis FSCAN-4280D-Hàn Quốc  

87  Máy dò kim loại băng tải Nowm Systems-Hàn Quốc  

88  
Máy in date, phụ tùng, mực, dung môi ứng dụng trong dây chuyền đóng gói 

nông sản 
 

89  Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp  

90  Dịch vụ kiểm tra đánh giá chất lượng…   

Các CN&TB khác chưa có trong danh mục có nhu cầu tìm hiểu (ghi cụ thể): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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