
Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2020



+ Quy mô: Chương trình thuộc Dự án “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” (Chương 

trình 2075) của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tại 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

+ Đơn vị triển khai: Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (ISC)

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Liên kết sản xuất Suwa (SUWAMO, Nhật Bản) 

+ Số lượng tổ chức và DN Nhật Bản tham dự: 09 DN

+ Số lượng DN Việt Nam tham gia kết nối (dự kiến): 50 DN

+ Hình thức kết nối: Trực tuyến 1 - 1 thông qua phần mềm Zoom

+ Kinh phí: Hoàn toàn miễn phí

+ Địa điểm tổ chức: Tầng 1 - Tòa nhà Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng

(Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng)

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Quét mã để đăng ký



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1 7h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức

2 08h - 08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức

3 8h10 - 8h20 Bài phát biểu của Suwamo
Ông Kazuo Osaka - Chủ tịch 

Hiệp hội Suwamo, Nhật Bản

4 8h20 - 8h30 Phát biểu khai mạc, đề dẫn
Ông Nguyễn Đình Vinh - Giám đốc

Trung tâm Phát triển KH-CN và ĐMST

5 8h30 - 8h40 Chia sẻ thông tin DN Nhật Bản và hướng dẫn cách thức kết nối  
Bà Nguyễn T. Cẩm Hương - P. Giám đốc

Trung tâm Phát triển KH-CN và ĐMST

6 8h40 - 9h40 Các Doanh nghiệp thuyết trình giới thiệu sản phẩm và nhu cầu kết nối Các doanh nghiệp Nhật Bản 

7 9h50 - 11h40 Kết nối 1-1 doanh nghiệp tại các bàn kết nối trực tiếp và trực tuyến Các doanh nghiệp

8 11h45 - 12h00 Tổng kết sự kiện kết nối Ban tổ chức



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

1. HIỆP HỘI LIÊN KẾT SẢN XUẤT SUWAMO

2. Công ty TNHH IIYAMASEIKI

3. Công ty TNHH NATIONAL TOOLS

4. Công ty TNHH KOMATSUSEIKI 

5. Công ty TNHH EITEC

6. Công ty TNHH AUTEN ALLIANCE

7. Công ty TNHH OFFICE GREENHUT

8. Công ty TNHH SYWIND

9. Công ty TNHH IDEA LIFE CARE

Các doanh nghiệp Nhật Bản thuộc 

Hiệp hội Liên kết sản xuất Suwa, thuộc tỉnh Nagano, Nhật Bản



1. CÔNG TY TNHH IIYAMASEIKI

Website: http://www.iiyamaseiki.co.jp

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Gia công vật liệu khó cắt như Koval, Titan trọng lượng nhẹ, độ

bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt.

+ Gia công các bộ phận thủy lực; trục lệch tâm; đinh vít; các thanh

tròn… bằng công nghệ cao

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm kiếm các đối tác là các công ty Việt Nam, Nhật Bản và các quốc

gia khác có nhu cầu gia công các chi tiết
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2. Công ty TNHH NATIONAL TOOL

Website: http://n-tool.co.jp/wordpress/

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Thiết kế và sản xuất công cụ theo yêu cầu

+ Sản xuất, thương mại các công cụ

+ Gia công phụ tùng ô tô

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm kiếm nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam

+ Bán dụng cụ, phụ tùng ô tô, phụ tùng điện nhẹ và

van khí



3. Công ty TNHH KOMATSUSEIKI 

Website: http://www.komatsuseiki.co.jp

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Cảm biến công nghệ điện từ và ứng dụng AI để có thể tính

toán chính xác các thành phần vô cơ, kim loại của đất trong thời

gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất (công nghệ được nghiên

cứu từ 2006 và chính thức chào bán vào 2021) lần đầu có mặt

tại thị trường Việt Nam

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm kiếm nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam

Ước tính kích thước của tinh thể kim loại



4. Công ty TNHH EITEC 

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Máy sục ứng dụng công nghệ sinh khí siêu vi (nano bubble) giúp làm

giàu oxy, tạo bọt khí nano oxygen, ứng dụng trong: nông nghiệp; nuôi

trồng thủy hải sản; bảo quản thực phẩm; khử mùi khử khuẩn trong

môi trường

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm các đối tác mua sản phẩm

+ Các công ty có thể gia công sản phẩm tại thị trường nội địa Việt Nam

nhằm giảm giá thành sản phẩm, cụ thể là gia công kim loại và phần

nhựa (bao gồm cả lắp ráp)



5. Công ty TNHH AUTEN ALLIANCE

Website: https://www.authen-alliance.co.jp/

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Chuyên cung cấp giải pháp về xử lý nước uống và xử lý nước thải; Lọc

nước thải công nghiệp.

+ Là công ty duy nhất ở Nhật Bản đang triển khai hệ thống cô đặc thẩm

thấu ngược (RO) thông qua EDR

Nhu cầu kết nối:

+Tìm kiếm các đơn vị đang triển khai dịch vụ môi trường về xử lý nguồn

nước uống, nước thải công nghiệp để cùng hợp tác triển khai các dự án.

+ Kết nối với các tổ chức chính phủ để giải quyết các bài toán về nguồn

nước đặc biệt là nước thải công nghiệp



6. Công ty TNHH Office Greenhut

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Chuyên cung cấp giải pháp về thủy điện mini cho các nhà máy có

nguồn nước thải lớn nhằm tận dụng nước trong các đường ống, tái

tạo năng lượng và bảo vệ môi trường

+ Có nhiều kinh nghiệm trong việc lắp đặt các nhà máy thủy điện

mini ở nông thôn và miền núi.

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm một tìm kiếm đối tác sản xuất thiết bị như bên cạnh tại Việt

Nam dựa trên nền tảng công nghệ của Nhật, hợp tác sản xuất gia

công nhằm giảm giá thành sản phẩm



7. Công ty TNHH SYWIND

Website: http://www.sywind.com/

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Công ty chuyên sản xuất cánh tay hỗ trợ y tế, gắn vào các máy

móc, thiết bị để làm những công việc thay cho con người

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm kiếm các DN địa phương có khả năng sản xuất các phụ

tùng đạt điều kiện QCD

+ Tìm kiếm các công ty có thể gia công và sản xuất các bộ phận

ép, cắt và bộ phận nhựa với số lượng nhỏ (khoảng 100 chủng loại

khác nhau, số lượng 1000/ chiếc/ chủng loại)



8. Công ty TNHH IDEA SYSTEM

Website: http://www.idea-gr.co.jp 

Sản phẩm, dịch vụ:

+ Chuyên sản xuất các máy móc, thiết bị y tế

Nhu cầu kết nối:

+ Tìm kiếm nhà phân phối bán và quảng bá thiết bị y tế,

phúc lợi

+ Tập trung vào 2 thiết bị: xe lăn hỗ trợ người già, người

tàn tật tránh bị ngã khi di chuyển; hoặc đứng lên/xuống

khi đi WC

+ Tìm kiếm đơn vị sản xuất phụ tùng ở thị trường Việt

Nam nhằm giảm giá thành sản phẩm



TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHCN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ISC)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP HẢI PHÒNG

Điện thoại: 0904 163 863 (Ms Nhung); Ms Hương 0912 940 509; Ms Quỳnh Anh: 0983 570 922

Email: donhung@isc1.vn; Website: www.isc1.vn

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quét mã để đăng ký

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Ghi chú:

+ Toàn bộ các cuộc kết nối là trực tuyến

+ BTC đã sắp xếp phiên dịch tiếng Nhật tại chỗ, DN tham dự không phải chi trả bất cứ khoản kinh phí nào

+ BTC sẽ sắp xếp lịch kết nối ưu tiên theo thứ tự đăng ký của Doanh nghiệp
Click để đăng ký

mailto:donhung@isc1.vn
http://www.isc1.vn/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftVHsmku9ESClTV5QdZepjEq2ZFJbSzaXKFQmK7EEK5fSKVQ/viewform

