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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ (TECHMART)  

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 

 

Ngày 30 & 31.7.2020, tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, tòa nhà 79 Trương 

Định, Quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra Chương trình Techmart 2020, chủ đề Công nghệ sau thu 

hoạch. Techmart 2020 đã thu hút hơn 100 công nghệ của 50 Doanh nghiệp, trường viện tham 

gia quảng bá và xúc tiến thương mại. 

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Techmart 2020 là sự kiện thường niên do Trung 

tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) tổ chức nhằm hỗ trợ đưa công 

nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ ra thị trường. Qua đó, 

phục nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong những năm gần đây, Techmart còn là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm 

đối tác đầu tư, hợp tác để phát triển sản phẩm, ý tưởng sáng tạo và phát triển kinh doanh. 

Techmart Công nghệ sau thu hoạch gồm 3 hoạt động chính: Trưng bày, giới thiệu 

CN&TB; Hội thảo trình diễn công nghệ; Tư vấn chuyên gia về công nghệ.  

.Trưng bày, giới thiệu CN&TB 

Lễ khai mạc Techmart –Công nghệ sau thu hoạch  sẽ được tổ chức vào lúc 8g30 Thứ năm 

ngày 30 tháng 07 năm 2020. Sự kiện thu hút sự tham gia của 50 đơn vị đến từ các viện nghiên 

cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp tại TP.HCM trưng bày, 

giới thiệu hơn 100 CN&TB trong và ngoài nước sẵn sàng cung cấp chuyển giao.  

 

Techmart tập trung giới thiệu các công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, 

tạo ra thực phẩm có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao, không tồn dư các hóa chất độc hại và 

an toàn cho người sử dụng. Một số công nghệ nổi bật được giới thiệu tại Techmart như công 

nghệ sấy, công nghệ chế biến vi sinh, các giải pháp xét nghiệm an toàn thực phẩm, các giải 

pháp về truy xuất nguồn gốc, nền tảng đa dịch vụ AGRILINK kết nối hệ sinh thái nông nghiệp 

từ nông dân, nhà cung cấp đến người tiêu dùng và xuất khẩu, các công nghệ xử lý môi trường 

trong các nhà máy sản xuất thực phẩm, tư vấn pháp lý liên quan đến xây dựng thương hiệu và 

đăng ký các sản phẩm nông sản…   

Ngoài ra, Techmart Công nghệ sau thu hoạch còn trưng bày, giới thiệu nhiều công nghệ, 

thiết bị như: Bộ tiệt trùng nhanh vi khuẩn cho nông sản; Tủ cấy vi sinh, Máy kiểm tra độc tố 

thực phẩm; Máy kiểm tra vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm; Tủ bảo quản hóa chất thực 

phẩm có lọc hấp thu; Tủ hấp khí độc có đường ống; Tủ lưu trữ chống cháy; Bàn thí nghiệm 

hóa chất, thực phẩm; Tủ an toàn sinh học cấp II; Nền Tảng ứng dụng Kết Nối Nông Nghiệp và 

phát triển hệ thống phân phối nông sản nội địa và toàn cầu; Máy chưng cất rượu; Máy chiết 

xuất và thu hồi cồn (Dùng cho Đông trùng hạ thảo, Linh Chi); Máy trộn bột ướt và khô; Máy 

cô mật ong siêu tốc; Bảo quản hoa cắt cành bằng nước cắm hoa Humik ứng dụng công nghệ 

ion đồng; Dụng cụ lấy mẫu không cần bơm hút; Test Kit kiểm tra sản phẩm thủy sản tôm, cá; 

Cân kiểm tra sản phẩm sau đóng gói; Hệ thống máy chiết rót; Cân băng tải…. 
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.Hội thảo trình diễn công nghệ 

Bên cạnh đó, tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch có tổ chức giới thiệu 17 chuyên đề 

hội thảo, cụ thể như sau: 

 

THỨ NĂM, 30/7/2020 

Sáng:  

1. Ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, sấy tuần hoàn và sấy chân không trong bảo quản 

và chế biến nông sản, thực phẩm giá trị cao – ThS. Lê Văn Bạn - Trường Đại học 

Nông Lâm; 

2. Công nghệ sấy động trục đứng ứng dụng năng lượng mặt trời – thiết bị sấy đa năng đáp 

ứng mọi nhu cầu - ThS. Phan Văn Hiệp - Giám đốc -Công ty TNHH Giải pháp công 

nghệ thông minh ITS; 

3. Công nghệ sấy ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến và bảo quản nông thủy 

sản và thực phẩm bền vững - ThS. Nguyên Mạnh Tuân - Tổng Giám đốc - Công ty 

Cổ phần Công nghệ Năng lượng bền vững Việt Nam; 

4. Công nghệ sấy lạnh tăng tốc Nhật Bản giúp giữ Nguyên màu - Nguyên mùi - Nguyên vị 

sản phẩm - Ông Đặng Trần Việt - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Thương mại Quốc tế ORGEN. 

Chiều: 

1. Công nghệ chế biến nâng cao giá trị nguyên liệu nông sản địa phương, đa dạng hóa 

sản phẩm (Thanh long, mãng cầu, dứa…) - TS. Dương Thị Ngọc Diệp – Trưởng bộ 

môn Công nghệ sau thu hoạch - Trường Đại học Nông Lâm; 

2. Giải pháp truy xuất nguồn gốc Blockchain theo chuỗi giá trị hỗ trợ công nghệ sau thu 

hoạch - ThS. Đỗ Văn Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vietnam 

Blockchain; 

3. Giải pháp đo độ mặn của nước, giúp theo dõi sự phát triển và sinh trưởng của cây 

trồng phục vụ trong nông nghiệp - Ông Dương Minh Trí – Nghiên cứu viên -  P. 

ĐTƯD - Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh; 

4. Giải pháp cân kiểm trọng lượng nông sản và loại bỏ các sản phẩm lỗi - Ông Dương 

Tích Đức - Giám đốc - Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật FA Việt Nam. 

THỨ SÁU, 31/7/2020 

Sáng:  

1. Công nghệ nuôi trồng, chế biến và bảo quản các loài tảo spirulina có giá trị kinh tế cao ( 

Ứng dụng Fermenter ống kín), PGS.TS. Trịnh Văn Dũng - Trưởng Bộ môn Quá 

trình & Thiết bị Công nghệ hóa học, Trường ĐH Bách Khoa; 

2. Giải pháp xét nghiệm trong an toàn thực phẩm, … truy xuất nguồn gốc cho nông sản 

xuất cảng - Mr. Henry Bùi - Giám đốc - Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ; 

3. Giải pháp nông nghiệp sạch bền vững – kết nối chuỗi cung cầu - Bà Lê Thị Kim 

Cương - Giám đốc - Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim; 
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4. AGRILINK – Nền tảng đa dịch vụ kết nối hệ sinh thái nông nghiệp từ nông dân, nhà cung 

cấp đến người tiêu dùng và xuất khẩu - Lữ Vincent Thế Hùng, giám đốc- Công Ty Cổ 

Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Toàn Cầu; 

5. Giải pháp bảo quản trái cây, hoa cắt cành bằng qui trình ức chế etylen - Ts. Trần Thị 

Ngọc Lan - Giám đốc - Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan. 

 

Chiều:  

1. Ứng dụng công nghệ chiết xuất, cô đặc đông trùng hạ thảo bằng rượu/ cồn -  Đào 

Thanh Khê - GV Khoa Công nghệ hóa học – Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm 

2. Công nghệ sấy thăng hoa giúp lưu giữ hương vị của trái cây - ThS. Phạm Hữu Tâm - 

Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ xanh Việt Nam; 

3. Công nghệ trích ly, chiết xuất tinh dầu từ thảo mộc bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn - 

ThS. Đinh Hồng Sương - Giám đốc - Công ty TNHH D&H Retek USA; 

4. Giải pháp bảo quản hoa cắt cành bằng công nghệ ion đồng Humik - Ông Nguyễn 

Thanh Hà - Giám đốc Chi nhánh - Công ty TNHH Tam Đỉnh. 

.Tư vấn chuyên gia về công nghệ 

Nhằm thúc đẩy quá trình kết nối, giao dịch giữa nhà cung cấp công nghệ và khách hàng, 

Techmart công nghệ sau thu hoạch tổ chức khu vực tư vấn chuyên gia về công nghệ bảo quản 

và chế biến nông sản sau thu hoạch.  

Đội ngũ chuyên gia của Techmart sẽ không chỉ tư vấn về hơn 100 công nghệ được trưng 

bày, giới thiệu tại Techmart mà còn giúp khách hàng giải đáp những vướng mắc trong quá 

trình tìm hiểu, mua bán, chuyển giao các công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ bảo quản và chế 

biến nông sản sau thu hoạch. Trong đó: 

– TS.Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm - ĐH Công nghệ 

Thực phẩm sẽ tư vấn về công nghệ lên men thực phẩm, công nghệ vi sinh trong chế 

biến nông sản và thực phẩm, công nghệ vi sinh xử lý phụ phẩm nông nghiệp;  

– PGS.TS.Trịnh Văn Dũng, Trưởng Bộ môn Quá trình & Thiết bị Công nghệ hóa học, 

ĐH Bách Khoa TP.HCM tư vấn về công nghệ bảo quản nông sản, thực phẩm; Công 

nghệ chế biến nông sản, thực phẩm và công nghệ nuôi trồng theo hướng hữu cơ/tiết 

kiệm nước/ chống hạn mặn…;  

– TS. Ngô Mạnh Dũng, giảng viên, ĐH Bách Khoa TP.HCM tư vấn về công nghệ bảo 

quản sau thu hoạch; công nghệ sấy tầng sôi, sấy lạnh, sấy lạnh kết hợp áp suất thấp; Tư 

vấn giải pháp đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm;  

– Ths.Lê Văn Bạn, nguyên trưởng bộ môn kỹ thuật điều khiển tự động – khoa Cơ khí 

công nghệ - ĐH Nông Lâm TP.HCM tư vấn công nghệ sấy (sấy tĩnh -phục vụ chủ yếu 

sấy lúa tại ĐBSCL và sấy động - phục vụ sấy khoai, bắp, lúa, rau, quả. 

– Ths.Đặng Diệp Yến Nga, Giảng viên Khoa môi trường,  ĐH Khoa học Tự nhiên 

TPHCM tư vấn ứng dụng vi sinh và sinh hóa trong xử lý môi trường, tư vấn giải pháp 

môi trường cho doanh nghiệp; chỉ tiêu về vi sinh thực phẩm, chỉ tiêu cần kiểm nghiệm; 

truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp; 

– Bà Đặng Diễm Thuý, Giám đốc chiến lược và Quan hệ đối tác Công ty TNHH Citi & 

Partners tư vấn thiết kế Bao bì, nhãn mác, tem nhãn; Thiết kế logo, bộ nhận diện thương 
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hiệu; Công bố chất lượng sản phẩm cho nông sản, thực phẩm, thuỷ hải sản đảm bảo 

pháp lý lưu hành ra thị trường; 

– Ông Trần Quốc Cường, Trưởng phòng phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công 

nghệ Nông nghiệp Toàn Cầu tư vấn chuyển đổi số trên nền tảng AgriLink; xúc tiến 

thương mại, tiêu thụ nông sản và thủy sản; cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chuyển giao công 

nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, logistics và phân phối nông sản; 

– TS.Trần Thanh Trang, Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Saya Pack tư vấn dịch vụ về thiết bị và bao bì đóng gói thực phẩm, các dịch vụ bảo trì 

và sữa chữa các thiết bị phục vụ ngành thực phẩm và đóng gói thực phẩm, tư vấn kỹ 

thuật đóng gói và thiết kế thương hiệu. 

Để đăng ký tư vấn chuyên gia, quý khách vui lòng truy cập trang techport.vn/ quét mã QR 

code hoặc đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức tại triển lãm Techmart. Tới nay, hàng chục nhu 

cầu tư vấn về công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch đã được Ban tổ chức gửi 

đến chuyên gia, xếp lịch tư vấn, giải đáp nhu cầu công nghệ cho các doanh nghiệp và cá nhân 

ngay tại sự kiện. 

Techmart được thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi 

mới sáng tạo và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Trước đó, Techmart 2019 đã thu hút 

hơn 100 công nghệ của 50 đơn vị, doanh nghiệp;  tiếp đón hơn 500 lượt khách đến tham quan 

sự kiện, trong đó có 449 lượt giao dịch trực tiếp tại gian hàng. 125 yêu cầu tư vấn từ các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ. Đặc biệt, có ba biên bản ghi nhớ và một 

hợp đồng đã được ký kết ngay tại sự kiện. 

Ban tổ chức hy vọng Techmart Công nghệ sau thu hoạch sẽ là cơ hội tốt để các doanh 

nghiệp, tổ chức và cá nhân có điều kiện tiếp cận đến các thành quả KH&CN phát triển khả 

năng đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị gia tăng trong năng suất và chất lượng sản phẩm.  

 

Chi tiết về TECHMART CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM 

Phòng Thông tin Công nghệ 

79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.  

Điện thoại: (028) 3521 0735 – 3822 1635  

Fax: (028) 3829 1957. Email: duykhanh@cesti.gov.vn 

Mobile: 079 652 3381 (gặp anh Khanh) 

 

 

Xin vui lòng quyét mã ở trên để đăng ký tư vấn 

với chuyên gia tại Techmart 

 

 

 Xin vui lòng quyét mã ở trên để đăng ký tham 

dự Techmart 
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