
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

Ms Hương: 0912 940 509 (Zalo);  

Email: knsangtao@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng

Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng

Quét mã hoặc click để đăng ký 
trước ngày 18/9/2021

Click để xem thông tin

08h15 ngày 19.10.2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeahtQq-bXmiFrgGrc60u4kVVWoHPrElYCPWxetusKiDwHIqA/viewform
https://youtu.be/kfdRgOaT6PM


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT THỜI GIAN NỘI DUNG

1 07h30 - 08h15 Đón tiếp đại biểu 

2 08h15 - 08h25 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3 08h25 - 08h35 Phát biểu khai mạc, đề dẫn

4 08h35 - 08h50 Phát biểu  của các Quỹ đầu tư, các đơn vị hợp tác

5 08h50 - 09h30
Các Doanh nghiệp khởi nghiệp thuyết trình giới thiệu sản

phẩm/ dịch vụ trực tiếp và trực tuyến

6 09h30 - 16h00

Kết nối 1-1 tại các bàn kết nối trực tiếp và trực tuyến với

nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nghiệp mua hàng trong và

ngoài nước

7 16h00 - 16h30 Tổng kết sự kiện kết nối



STT TÊN DOANH NGHIỆP KẾT NỐI KINH DOANH KẾT NỐI ĐẦU TƯ

1 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ HTCHEM x x

2 Công ty cổ phần công nghệ Ouransoft x x

3 Dự án nghiên cứu và sản xuất xe điện bán hàng x x

4 Dự án dây chuyền sản xuất sợi tơ chuối và các sản phẩm gia tăng x x

5 Dự án PTAG - Healthy Café x x

6 Công ty cổ phần Ngọc Lục Bảo Hải Phòng x

7 Công ty TNHH Ewater Engineering x

8 Dự án sơn bức xạ làm mát bề mặt ngoài trời RARE x

9 Dự án trồng củ sen năng suất cao và các sản phẩm từ sen x x

10 Công ty TNHH BIZZI Vietnam x



CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HTCHEM

Địa chỉ: TDP 3, P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Website: https://sondevi.vn/ Email: sondevi@gmail.com Hotline: 0947 798 840

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

✓ Các nhà phân phối, các garage ô tô cung cấp dịch vụ sơn

phủ gầm.

✓ Các nhà đầu tư cùng nghiên cứu, sản xuất hoàn thiện quy

trình, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp thị sản

phẩm ra thị trường.

✓Nghiên cứu và sản xuất sơn phủ gầm giúp bảo vệ gầm xe ô tô khỏi các hiện tượng ăn

mòn mạnh, kể cả trong điều kiện khắc nghiệt và có độ muối cao, thay thế các sản phẩm

cùng loại nhập khẩu với giá cả cạnh tranh.

✓Hiện sản phẩm đã được đưa ra thị trường được 01 năm với thương hiệu DEVI và đã nhận

phản hồi tích cực từ phía đối tác, khách hàng.

KẾT NỐI KINH DOANH

Năm thành lập: 7/2020

https://sondevi.vn/
mailto:sondevi@gmail.com


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OURANSOFT 

Địa chỉ: Số 3, Lô 15 Mở rộng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Website: www.ouransoft.vn Email: daohai@ouransoft.vn Hotline: 0833 993 966

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓ Madocar: Kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư cùng phát triển, hoàn

thiện công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường.

✓ i-VIBO: Các nhà đầu tư có mong muốn cùng công ty hoàn thiện mô hình

kinh doanh, mở rộng mạng lưới và phân phối sản phẩm.

✓ Nghiên cứu và phát triển App gọi xe cho chuyên gia người nước ngoài mang thương

hiệu Madocar. Hiện công ty đã phát triển phiên bản Beta và dự kiến đầu năm 2022 sẽ

đưa ra thị trường (link tham khảo: http://madocar.vn/)

✓ Nghiên cứu và phát triển phần mềm quản lý cải tiến năng suất chất lượng trong nhà

máy, ứng dụng tại trên 10 doanh nghiệp FDI và Việt Nam.

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

KẾT NỐI KINH DOANH

✓ i-VIBO: Kết nối với khách hàng là các SME có doanh thu từ 9M USD/năm, với 100 nhân viên trở lên có mong muốn

tiết kiệm chi phí từ 20% doanh thu/ năm;

Năm thành lập: 11/2019

http://www.ouransoft.vn/
mailto:daohai@ouransoft.vn
http://madocar.vn/


DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT XE ĐIỆN BÁN HÀNG

Địa chỉ: Thủy Giang - Trường Thành - An Lão - Hải Phòng

Website: xedienbanhang.com   Email: ngochoangaap@gmail.com Hotline: 0919 545 460

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

- Các nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác hoàn thiện và mở rộng mô hình sản

xuất, kinh doanh; hoàn thiện công nghệ, mẫu mã, quy trình…

Dự án chuyên nghiên cứu và sản xuất theo yêu cầu các loại:

✓ Xe điện bán hàng lưu động; xe điện bán hàng khu du lịch; xe điện chở 

hàng trong nhà xưởng. Xe được thiết kế bao gồm quầy bán hàng, bàn thao 

tác, bồn rửa, khu vực lò nướng, hệ thống điện 220v, hệ thống chiếu sáng, 

đèn led trang trí cho xe điện…

✓ Hiện dự án đã bán ra thị trường được 03 năm với số lượng 40 xe tại 05 

tỉnh thành phố.

- Các hộ kinh doanh bán hàng tại các khu du lịch; Ban quản lý các chợ

đêm; Các công ty, công xưởng có nhu cầu đầu tư xe chở hảng lưu động

phục vụ công nhân.

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

KẾT NỐI KINH DOANH



DỰ ÁN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỢI TƠ CHUỐI VÀ CÁC SẢN PHẨM GIA TĂNG

Địa chỉ: Số 180 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Website: chuoivietnam.com Email: ledangkhanh@vimaru.edu.vn    Hotline: 0941 982 988

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓Các nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác hoàn thiện và mở rộng mô hình sản

xuất, kinh doanh; hoàn thiện công nghệ, mẫu mã, quy trình.

Nghiên cứu và sản xuất dây chuyền sản xuất sợi chuối từ thân cây chuối với

các thành phẩm như:

✓ Sợi chuối có độ bền cao được dùng làm dây thừng,vải,thủ công mỹ nghệ

✓ Chiết xuất dịch chuối là phân bón hữu cơ dùng để tưới nhiều loại cây

trồng, đặc biệt là hoa hồng, hoa lan

✓ Xay bã chuối kết hợp phân bón thành giá thể trồng rau, hoa hoặc bán

Hiện tại dây chuyền đã cơ bản hoàn thiện (02 phiên bản quy mô nhỏ, quy

mô công nghiệp) và đã bán cho một số trang trại, cơ sở sản xuất và các hộ

nông dân với phản hồi tích cực.

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

KẾT NỐI KINH DOANH

✓Các cơ sở trồng chuối với diện tích lớn, tận dụng nguồn nguyên liệu tự

nhiên để sản xuất và kinh doanh



DỰ ÁN PTAG - HEALTHY CAFÉ

Địa chỉ: Số 48 đường vòng Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng

Website: ptaghealthycafe.vn Email: PtAg.supp@gmail.com    Hotline: 0335 446 666

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓ Các trung tâm thể thao, phòng tập gym; cơ sở spa,.. mong

muốn đưa đến khách hàng chế độ dinh dưỡng, đồ uống, thực

phẩm tốt cho sức khỏe.

✓ Nghiên cứu và pha chế các sản phẩm đồ uống tốt cho sức

khỏe dựa trên nền tảng khoa học mới, kết hợp với Đông Y với

các sản phẩm: nước ép; sinh tố; trà và detox; sữa; café đều

đảm bảo: không tạo ngọt bằng đường kính, siro; không sử

dụng chất bảo quản; có nguyên liệu rõ nguồn gốc và có tư vấn

về hàm lượng calories cho từng đối tượng.

✓ Tuy mới ra mắt thị trường từ tháng 6/2020 nhưng thương

hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe - PtAg Healthy Café đã có tập

khách hàng thường xuyên trong suốt mùa dịch.

KẾT NỐI KINH DOANH

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

✓ Các nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác, mở rộng chuỗi cửa hàng

F&B với thương hiệu PtAg Healthy Café



CÔNG TY CP NGỌC LỤC BẢO HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Cao Nhân - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Website: https://emeraldhp.vn/ Email: tho@emeraldhp.vn Hotline: 0983 542 168

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓Các công ty sản xuất pin, ắc quy có nhu cầu nhận chuyển

giao công nghệ.

✓Các hãng sản xuất xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện hoặc

đơn vị có nhu cầu sử dụng pin.

✓Công ty hiện đang sản xuất các loại pin xe đạp điện; xe máy

điện; ô tô điện; pin đa năng, kích nổ… với hàng ngàn sản phẩm

có mặt trên thị trường mang thương hiệu Emerald

✓ Chuyên nghiên cứu và sản xuất pin Lithium Sắt Phosphate

(LIFEPO4) là thế hệ pin tiên tiến với công nghệ đột phá, thông

minh và tốt nhất hiện nay, hướng tới thay thế cho ắc quy chì và

một số loại pin Lithium khác.

KẾT NỐI KINH DOANH

Năm thành lập: 11/2019

https://emeraldhp.vn/


CÔNG TY TNHH EWATER ENGINEERING

Địa chỉ: Lô E2A-10, D2B, khu CNC TP Hồ Chí Minh

Website: www.ewater.vn Email: trangnguyen@ewater.vn Hotline: 0985 050 887

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Các doanh nghiệp có sử dụng lò hơi công nghiệp; giàn

ngưng tụ bay hơi; tháp giải nhiệt; các đơn vị chế biến thủy

sản, thực phẩm…

1. Xử lý nước điện từ- xử lý cáu cặn lò hơi: làm sạch gỉ sét

và ngăn ngừa cáu cặn mới; tiết kiệm chi phí năng lượng;

thân thiện môi trường; an toàn…

2. Xử lý cáu cặn và rong tảo cho tháp giải nhiệt: làm sạch

rong tảo; kéo dài tuổi thọ thiết bị; giảm nước xả đáy; tiết

kiệm năng lượng; cải thiện hiệu suất; thân thiện môi

trường…

Chuyên nghiên cứu và cung cấp giải pháp, thiết bị:

KẾT NỐI KINH DOANH

Năm thành lập: 11/2016



DỰ ÁN RARE - SƠN BỨC XẠ LÀM MÁT BỀ MẶT NGOÀI TRỜI

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: phamthihong1112@gmail.com Hotline: 0365 185 248

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓ Các nhà phân phối sơn trên toàn quốc; xưởng sản xuất, kho

bãi ngoài trời..

✓ Dự án nghiên cứu và sản xuất sơn làm lạnh bức xạ làm từ

acrylic với 3 cơ chế giảm nhiệt dựa trên vi hạt nano: phản xạ

hồng ngoại lên đến 98%; bức xạ hồng ngoại 8-14µm và

không dẫn nhiệt; bám dính chắc trên các bề mặt; bền vững

với môi trường, tùy biến màu sắc; chống nước, chống rỉ và

mối mốc.

✓ Sản phẩm do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nano và

Năng lượng (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN) nghiên cứu

và phát triển, đã đưa ra thị trường với thương hiệu RARE.

Nhà thépMái tôn

Nguyên lý

KẾT NỐI KINH DOANH



DỰ ÁN TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SEN

Địa chỉ: Thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, H. Kiến Thụy, Hải Phòng

Founder: Nguyễn Quang Được Hotline: 0347 091 922

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

✓ Các nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác hoàn thiện và mở

rộng mô hình sản xuất, kinh doanh; hoàn thiện công nghệ,

mẫu mã, quy trình hướng tới xuất khẩu.

✓ Trồng, nghiên cứu và sản xuất tinh bột củ sen nguyên

chất và một số chế phẩm từ sen có tác dụng: Cải thiện

chức năng miễn dịch của cơ thể; Giảm stress, căng thẳng,

mất ngủ; Điều hòa huyết áp; Bổ máu tốt cho tiêu hóa.

✓ Dự án hiện đang có 15ha trồng sen với doanh thu

300.000.000đ/ tháng với 06 nhân công.

KẾT NỐI KINH DOANH

KẾT NỐI ĐẦU TƯ

✓ Các nhà phân phối trong và ngoài thành phố;

✓ Các đơn vị xuất khẩu nông sản



CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

Địa chỉ: PSL Building, 85 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP Hồ Chí minh

Website: https://bizzi.vn/ Hotline: (+84) 02862750321

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

KẾT NỐI KINH DOANH

Email: cskh@bizzi.vn

Năm thành lập: 01/2020

Bizzi là một Fintech Startup chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp

các giải pháp công nghệ về tự động hóa các nghiệp vụ kế toán và tài

chính trong quá trình chuyển đổi số bao gồm:

✓ Giải pháp xử lý hóa đơn đầu vào

✓ Giải pháp quản lý chi phí

Với sản phẩm và dịch vụ vượt trội, hiện nền tảng ứng dụng học máy xử

lý tự động hóa đơn điện tử của Bizzi được hơn 100 tập đoàn, công ty lớn

lựa chọn và ứng dụng.

Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước có

lượng giao dịch, chứng từ lớn; có nhu cầu chuyển đổi số trong bộ phận

tài chính - kế toán của đơn vị.

mailto:cskh@bizzi.vn


Đơn vị tổ chức

Đơn vị thực hiện

Hình thức kết nối

Hotline

Ghi chú: DN đăng ký tham gia không phải chi trả bất cứ khoản kinh phí nào.

Ms Hương: 0912 940 509 (Zalo);  Email: knsangtao@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng

Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng

Kết nối 1-1 trực tiếp (dành cho DN tại Hải Phòng) và trực tuyến thông qua Zoom (dành cho DN ngoại tỉnh)

Sự kiện sẽ được livestream trên Youtube tại đường dẫn: https://youtu.be/kfdRgOaT6PM

Quét mã hoặc click để đăng ký 
trước ngày 18/9/2021

https://youtu.be/kfdRgOaT6PM
https://youtu.be/kfdRgOaT6PM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeahtQq-bXmiFrgGrc60u4kVVWoHPrElYCPWxetusKiDwHIqA/viewform

