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TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 227

TRUNG TÂM HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 228
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TRUNG TÂM HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 248
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ 272

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 273

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG UNG THƯ 274

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ 275

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 276

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN TRẺ EM 277

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC 278
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TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO DỤC TÌNH YÊU HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 357

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC 358

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VẬT LÝ Y SINH VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 359

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 360

TRUNG TÂM XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 361

TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI LONG HOA 362

TRƯỜNG VỪA HỌC VỪA LÀM 1/6, QUẬN 4 363

TRƯỜNG VỪA HỌC VỪA LÀM 15/5 364

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á 365

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 366

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ 367

VIỆN ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH 368

VIỆN ĐỊA KỸ THUẬT 369

VIỆN ĐỊA LÝ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG 371

VIỆN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU ASEAN (ASEANCI) 372

VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 373

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM 374

VIỆN KINH TẾ HỢP TÁC VÀ CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ 375

VIỆN KINH TẾ SINH THÁI 376

VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 377

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 378

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á 379

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN 380

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (ITC) 382

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH CƯ 383

VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 385

VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (IRARD) 387

VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 388

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI 389

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 390

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN 391

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG 392

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á 393

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 394

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 395

VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN 396

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO 398

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ 399

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM (VIRI) 401

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC ỨNG DỤNG 402

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG “OMEGA” 403

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 404

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI KINH TẾ & MÔI TRƯỜNG 405

VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG 406

VIỆN PHÁT TRIỂN TRI THỨC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ 407

VIỆN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 408

VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 409

VIỆN SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ GIA ĐÌNH (RaFH) 410

VIỆN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á 411

VIỆN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI 412
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LỜI GIỚI THIỆU
Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng nhanh 
chóng về mặt số lượng của các tổ chức phi chính phủ, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau 
và đóng góp rất lớn cho quá trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu tại cộng đồng và tham gia tích cực vào việc thực hành dân chủ từ cấp địa phương 
đến trung ương. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức phi chính phủ Việt 
Nam với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như cộng đồng các 
đối tác tài trợ, Quỹ Châu Á hỗ trợ Viên Nghiên cứu Xã hội (ISS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) xây dựng một cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ Việt 
Nam. Dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về các đơn vị thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), ban biên tập đã tiến hành cập nhật, bổ sung và mở rộng dữ liệu bao 
gồm cả thông tin thu thập được từ các tổ chức không thuộc VUSTA. Để giúp cho nhu cầu tra 
cứu thông tin của các tổ chức, các cá nhân cũng như các đối tác làm dự án phát triển, đặc biệt 
ở những nơi ít có cơ hội tiếp cận với internet, Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Xã hội đã quyết 
định xuất bản cơ sở dữ liệu này thành một cuốn “Danh tập một số tổ chức hội, liên hiệp hội, và 
phi chính phủ Việt Nam”. Cùng với bản in của cuốn Danh tập này, một bản điện tử cũng được 
hoàn thiện và đưa lên trang mạng của Viện Nghiên cứu Xã hội tại địa chỉ: www.iss.org cùng với 
các công cụ tìm kiếm nhằm hỗ trợ bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với những thông tin về các tổ 
chức mình quan tâm.

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn các hội, liên hiệp hội, và tổ chức phi chính phủ trong nước 
đã nhiệt tình tham gia chia sẻ thông tin và cùng với chúng tôi cập nhật các thông tin này. Mặc 
dù những người thực hiện đã có rất nhiều cố gắng trong việc liên lạc với các tổ chức nhằm xác 
nhận tính chính xác của thông tin đăng tải, cuốn danh tập không tránh khỏi thiếu sót và chắc 
chắn chưa phải là danh sách toàn bộ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hiện có. Chúng tôi hy 
vọng danh tập sẽ được hoàn thiện hơn trong các lần biên tập tiếp theo. Và với tinh thần đó, Ban 
biên tập mong các bạn đọc lượng thứ và mong nhận được ý kiến phản hồi của không chỉ các 
tổ chức có tên trong danh tập mà cả những tổ chức mong muốn tham gia trong lần biên soạn 
tiếp theo. 

Ban biên tập

CÂU LẠC BỘ BẦU TRỜI XANH  
Cơ quan chủ quản
Trung tâm Y tế dự phòng Quận Bình Thạnh 

Địa chỉ liên lạc
8/104 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 848. 35513940    Fax: 
Email: bautroixanhclub53@gmail.com  Website: 
Người liên hệ: Tất Bửu - Điều phối viên

Tôn chỉ mục đích
�� Giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong quan hệ đồng tính giới

Lĩnh vực hoạt động
�� Tiếp cận cộng đồng

�� Truyền thông về HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs)

�� Phát tài liệu, bao cao su, chất bôi trơn

�� Chuyển giới.   

Mạng lưới tham gia 
Ủy ban phòng chống AIDS, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa bàn hoạt động 
Thành phố Hồ Chí Minh
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CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH KỲ QUANG
Cơ quan chủ quản
Ủy Ban Nhân dân P.17, Q. Gò Vấp 

Địa chỉ liên lạc
154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 848. 38941442    Fax: 
Email:       Website:  
Người liên hệ: Trần Văn Châu (sư thầy trụ trì) - Giám đốc (0903 005442)

Tôn chỉ mục đích
Tham vấn, hỗ trợ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, các chị, gia đình có người 
nhiễm HIV (NCH) và trẻ em có nguy cơ nhiễm HIV.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề

�� Phòng và điều trị nhiễm trùng cơ hội

�� Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

�� Tổ chức thăm viếng tại nhà

�� Trợ giúp xã hội: cung cấp thực phẩm, dinh dưỡng

�� Giới thiệu việc làm

�� Hỗ trợ cuối đời

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

CÂU LẠC BỘ HƯỚNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ 
KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Cơ quan chủ quản
Hội Phụ nữ Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ liên lạc
37 An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Tel: 8463. 6251119   Fax: 
Email: khuyetat_dl@yahoo.com Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Quyên – Chủ tịch (0914 950589)

Tôn chỉ mục đích
Tập trung chia sẻ, tạo việc làm cho chị em, dạy nghề đan, may, phát huy tiềm năng tự lực động 
viên nhau vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, tự ti; phấn đấu vươn lên, tham gia bình đẳng, hoà 
nhập đầy đủ vào các hoạt động xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tập hợp các chị em phụ nữ khuyết tật (PNKT) chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc. 

�� Tìm các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp cho chị em. 

��  Hợp tác với các tổ chức PNKT trong và ngoài nước với các ban ngành địa phương trên 
cơ sở hỗ trợ các hoạt động vì tiến bộ chung của NKT, bao gồm cả PNKT trong khuôn 
khổ pháp luật Việt Nam và trong khuôn khổ hành động thiên niên kỷ BIWAKO.

��  Tìm, khai thác nhiều nguồn lực và đa dạng hóa nội dung hoạt động tài chính tạo 
nguồn thu cơ bản cho tổ chức hoạt động và xây dựng CLB.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Phụ nữ Thành phố Đà Lạt

Địa bàn hoạt động
��  Thành phố Đà Lạt
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CÂU LẠC BỘ PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT HÀ NỘI 
(CLB HOÀ NHẬP)

Cơ quan chủ quản
CLB PN Thủ đô, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc 
Phòng 205, tháp A, tòa nhà B14 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội 
Tel: 844. 2204113       Fax: 
Email: hoanhapclub@gmail.com hoặc lananhdf@gmail.com  Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Hồng Oanh – Chủ tịch (0903 292 004) 

Tôn chỉ mục đích 
CLB tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về mọi mặt cho 
phụ nữ khuyết tật (PNKT) trong gia đình và ngoài xã hội, giúp đỡ và tạo điều kiện cho PNKT  
hòa nhập xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
��  Phối hợp các hoạt động giữa các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước như mở 

các lớp tập huấn cho thành viên, tổ chức các sự kiện về phụ nữ nói chung và PNKT nói riêng.

��  Nâng cao nhận biết của cộng đồng về vấn đề của Người khuyết tật (sau viết tắt là NKT) 
và trợ giúp các hoạt động của NKT nói chung và của PNKT nói riêng.

��  Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ về giới, quyền bình đẳng của phụ nữ và 
các chương trình kỷ niệm của phụ nữ, ngày NKT Việt Nam và NKT Quốc tế. 

�� Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

�� Tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, hội thảo trong nước và Quốc tế.

�� Tham gia thi đấu thể thao trong nước và Quốc tế.

��  Tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, trang điểm, làm chủ 
gia đình. 

�� Tư vấn học nghề, việc làm, sức khỏe và phục hồi chức năng.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Địa bàn hoạt động
��  Hà Nội

CÂU LẠC BỘ QUYẾT TÂM THANH NIÊN                   
KHUYẾT TẬT HUYỆN QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH
Cơ quan chủ quản
Hội người khuyết tật tỉnh Thái Bình

Địa chỉ liên lạc
Km17+500 Thôn Đồng Cừ, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Tel: 8436. 3865128    Fax: 8436. 3865128
Email:      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Mác – Chủ nhiệm (0975834557)

Tôn chỉ mục đích 
�� Xóa bỏ mặc cảm, tự ti để NKT sống tự tin và hòa nhập.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Họp mặt, thăm hỏi, thông cảm, chia sẻ, động viên, khích lệ NKT vượt qua khó khăn 

trong cuộc sống.

�� Thông tin kịp thời những tin tức liên quan để NKT nắm vững.

�� Giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc.

�� Xây dựng nhóm vững mạnh, hướng tới thành lập Hội Người khuyết tật huyện Quỳnh Phụ.

��  Mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động trên phạm vi toàn huyện. Đa dạng hóa các hoạt 
động, trao đổi thông tin, lôi cuốn sự quan tâm của xã hội nhằm tạo môi trường thuận 
lợi cho NKT hòa nhập cộng đồng.

��  Khuyến khích NKT tạo dựng cuộc sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho gia 
đình và xã hội, góp phần đẩy mạnh sự quan tâm của xã hội đối với NKT, dần dần xóa 
bỏ thái độ phân biệt đối xử với NKT.

�� Tiếp tục phát triển dự án đang thực hiện.

�� Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với NKT ở nông thôn.

��  Thực hiện mục tiêu tham gia đầy đủ và bình đẳng của NKT vào các hoạt động cộng đồng.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thái Bình
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CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN KHUYẾT TẬT HÀ NỘI
Cơ quan chủ quản
Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc 
130A1 Tập thể Học viện Tài chính tổ 10, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel:       Fax: 
Email: nguyenmaikhuyen@gmail.com   Website: 
 hswdclub@gmail.com
Người liên hệ: Nguyễn T. Mai Khuyên – Chủ tịch (0933319588)

Tôn chỉ mục đích
�� Tạo sân chơi để sinh viên khuyết tật gặp gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động tinh thần.

��  Tạo điều kiện để hội viên nâng cao trình độ văn hoá và hiểu biết xã hội qua các buổi 
giao lưu và các hoạt động học tập khác.

��  Giúp thanh niên khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt qua khó khăn cá nhân để hòa 
nhập vào cộng đồng một cách cởi mở, tự tin.

��  Hợp tác, tạo mối liên kết với các tổ chức tự lực của NKT và các tổ chức có quan tâm tới 
lĩnh vực NKT. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Chia sẻ hoàn cảnh, hiểu biết lẫn nhau.

�� Nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho thành viên.

�� Trao đổi và cung cấp các thông tin về lĩnh vực NKT.

�� Tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hoá của NKT tại cộng đồng.

�� Nâng cao nhận thức về NKT với bản thân những NKTvà xã hội.

�� Cải thiện tình trạng của NKT hiện nay.

�� Nâng cao trình độ văn hoá và chất lượng cuộc sống cho NKT.

�� Cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan đến NKT.

�� Tổ chức các buổi gặp gỡ thường kỳ hàng tháng và các hoạt động hữu ích khác.

�� Giúp đỡ các thành viên gặp khó khăn.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội, Ban IDEA. 

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

CÂU LẠC BỘ TRẺ EM GA SÀI GÒN
Cơ quan chủ quản
Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
16/99 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39311673  Fax: 
Email:     Website: 
Người liên hệ: Trần Thị Tâm – Điều phối viên

Tôn chỉ mục đích  
��  Giúp trẻ đường phố lấy lại niềm tin đương đầu với khó khăn, hoà nhập vào cuộc sống 

và tự quyết định hiện tại, tương lai đời mình.

�� Giúp trẻ học nghề và kiếm việc làm ổn định.

��  Giúp trẻ trở về sống với gia đình, với người đỡ đầu hay sống ở mái ấm khác tuỳ hoàn 
cảnh của trẻ.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Giáo dục và đào tạo cho trẻ học chữ và học nghề.

��  Trợ giúp các nhu cầu sinh hoạt cơ bản như nơi ăn chốn ở, vật dụng sinh hoạt và sinh 
hoạt cá nhân. 

��  Trợ giúp về vốn để trẻ có phương tiện làm việc, ổn định cuộc sống, vãng gia và đưa trẻ 
về gia đình.

�� Trợ giúp về y tế

�� Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ 

Mạng lưới tham gia 
�� Bảo vệ Quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Ga Sài Gòn, khu vực xung quanh ga.
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CHI HỘI THANH NIÊN KHUYẾT TẬT ĐÀ NẴNG 
Cơ quan chủ quản
Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Hội Người khuyết tật Đà Nẵng 91 Phan Thanh, Thành phố Đà Nẵng
Tel:  0511.6615715                      Fax: 
Email:  tranphihai@yahoo.com         Website:  
Người liên hệ: Trần Đình Hải- Chi Hội trưởng (01233816875)

Tôn chỉ mục đích 
Là hội của Người Khuyết Tật vận động và khiếm thính. Tạo môi trường để thanh niên khuyết tật 
giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng giúp nhau vươn lên có cuộc sống tốt hơn. Giới thiệu việc làm 
cho thanh niên khuyết tật.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức gặp gỡ chia sẻ giữa những người có cùng hoàn cảnh

�� Xây dựng quỹ tình thương giúp đỡ các hội viên khi gặp khó khăn

�� Tổ chức giao lưu văn hoá, đi du lịch

�� Giới thiệu việc làm và giới thiệu học nghề

��  Quản lý một dự án về việc làm và mở rộng sản xuất/thị trường cho sản phẩm do NKT 
làm. Dự án này do tổ chức Hội Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) hỗ trợ. 

�� Chi hội có một cửa hàng bán sản phẩm tại 95 Quang Trung, Đà Nẵng

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng

Địa bàn hoạt động 
�� Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH AIDS (MẠNG LƯỚI TÌNH THÂN)   
Cơ quan chủ quản
Trung tâm Huy động Cộng đồng Việt Nam chống HIV/AIDS 

Địa chỉ liên lạc
54/3 Lê Quang Định, Phường 14, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38416158/ 35510 219    Fax: 
Email: aidsprogram@hcm.vnn.vn, mltinhthan@gmail.com 
Website: http://www.tinh-than.org
Người liên hệ: Phạm Thanh Vân – Điều phối viên

Tôn chỉ mục đích
Mạng lưới Tình thân thúc đẩy người dân, người bị tổn thương có thêm năng lực để tham gia 
vào hoạt động AIDS – xã hội, góp phần vào sự bình đẳng – công bằng. Mạng lưới tổ chức để 
người dân chủ động tham gia vào hoạt động AIDS: phòng - chăm sóc, vận động giảm kỳ thị - 
phân biệt đối xử và thực hành Quyền trong Luật HIV/AIDS.

Lĩnh vực hoạt động
�� Truyền thông. 

�� Chăm sóc. 

�� Vận động. 

�� Tổ chức phát triển mạng lưới. 

�� Tập huấn. 

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới tình thân

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
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CHƯƠNG TRÌNH AIDS KHOA Y TẾ CỘNG ĐỒNG 
VIỆN PASTEUR

Cơ quan chủ quản
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
167 Pasteur, P. 8, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38202815     Fax: 848. 38202815
Email: khuu.nghia@gmail.com   Website: 
Người liên hệ: BS. Khưu Văn Nghĩa – Điều phối viên

Tôn chỉ mục đích
Chương trình nhằm mục đích góp phần điều trị cho những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ 
HIV/AIDS

Lĩnh vực hoạt động
�� Tham vấn sau khi xét nghiệm có kết quả HIV dương tính

�� Hướng dẫn xét nghiệm công thức máu, chức năng gan và CD4/CD8

�� Tham vấn, hướng dẫn, khám, kê toa điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội và ARV tự túc.

�� Hướng dẫn mua thuốc ARV tự túc tại các hiệu thuốc

�� Chuyển gửi dịch vụ đến cơ sở khác 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ EM ĐƯỜNG 
PHỐ THẢO ĐÀN

Cơ quan chủ quản
Uỷ ban Nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
151/1 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38465 410    Fax: 848. 38465699
Email: contact@thaodan.org.vn  Website: www.thaodan.org.vn
Người liên hệ: Lê Thị Thu Thủy – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích 
��  Hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em đường phố, lao động kiếm sống trên đường, trẻ di 

dân, nghèo có nguy cơ trong cộng đồng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV-AIDS

�� Thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các quyền của trẻ em.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Tiếp cận, can thiệp và hỗ trợ trẻ tại các địa bàn trọng điểm của thành phố.

�� Trợ giúp và hỗ trợ về chỗ ở tạm trú và nhà an toàn (cho trẻ nam dưới 16 tuổi)

�� Vãng gia/Hồi gia

�� Nối kết trẻ và gia đình với các dịch vụ sẵn có (giáo dục, y tế, xã hội, …)

�� Truyền thông tham vấn cho trẻ và gia đình trẻ

�� Hỗ trợ pháp lý (làm giấy tờ tuỳ thân)

��  Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ (lớp Anh văn, vi tính, dạy kèm, vẽ múa, thể dục thể thao, 
sinh hoạt định kỳ, …)

�� Tổ chức các lớp tập huấn ngắn (cho trẻ, gia đình trẻ, giáo dục viên trong mạng lưới)

�� Các hoạt động liên kết (phối kết hợp).

Mạng lưới tham gia 
��  Hội Bảo trợ Quyền trẻ em

�� Mạng lưới phòng chống xâm hại tình dục và bạo hành (Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố HCM)

�� Mạng lưới Giáo dục viên đường phố Quốc tế (Dynamo International- Bỉ)

Địa bàn hoạt động 
�� Khu vực Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1-3, Gò Vấp…)
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CHƯƠNG TRÌNH TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG    
QUẬN BÌNH THẠNH UỶ BAN PHÒNG CHỐNG AIDS
Cơ quan chủ quản
Ủy ban phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận Bình Thạnh - VP. Hồi gia, 8/104 Đinh Bộ Lĩnh P.24, Q. Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 35104091     Fax: 848. 35510725
Email: hoigiabt@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Bùi Thị Thanh Nga – Trưởng nhóm

Tôn chỉ mục đích
�� Dự phòng tái nghiện nhằm hạn chế tối đa tỉ lệ tái nghiện.

�� Giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng

��  Giới thiệu người sau cai tái hòa nhập cộng đồng tiếp cận các dịch vụ tâm lý-xã hội và 
dịch vụ y tế theo nhu cầu của người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

�� Tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm

Lĩnh vực hoạt động
�� Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy và kỹ năng dự phòng tái sử dụng ma túy

�� Giới thiệu, chuyển gửi đến các dịch vụ hỗ trợ sẵn có

�� Tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm “ Hỗ trợ xã hội”

�� Tổ chức các hoạt động truyền thông gia đình và cộng đồng

�� Cung cấp thông tin, tài liệu về HIV/AIDS

�� Tư vấn hướng nghiệp

�� Hỗ trợ học phí đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

�� Đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm

�� Tổ chức câu lạc bộ việc làm

�� Tư vấn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc

�� Kết nối vận động các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

�� Nâng cao năng lực 

��  Tập huấn cho các cán bộ chuyên trách, tổ cán sự xã hội, nhóm giáo dục viên đồng 
đẳng, người hồi gia nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng – kỹ thuật tư vấn. 

Địa bàn hoạt động 
�� Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ HƯỚNG NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM CỦA 
THANH NIÊN KHUYẾT TẬT “VÌ NGÀY MAI”

Cơ quan chủ quản
Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 96, Tổ 19B, Thôn Viên Lâm, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 844. 22426664                       Fax: 
Email: hold_the_future@yahoo.com        Website: www.vingaymai.com
 info@holdthefuture.org
Người liên hệ: Lê Minh Hiền – Giám đốc (0904446640)

Tôn chỉ mục đích
Cơ sở được thành lập từ tháng 3/2002 với mục đích hướng nghiệp và tạo việc làm cho những 
thanh niên khuyết tật ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giúp người khuyết tật (NKT) hòa nhập với 
xã hội, tạo lập cuộc sống bình đẳng và ngang bằng với cuộc sống người bình thường. Đồng 
thời, tạo cơ hội cho NKT tham gia sinh hoạt, giao lưu, hội họp, giải quyết các khúc mắc về tư 
tưởng, làm dịu nỗi đau về sự tàn tật của bản thân, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Tùy từng 
đối tượng khuyết tật cơ sở giúp họ học nghề, tạo việc làm phù hợp với sức khỏe, có thu nhập 
để nuôi sống bản thân.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức dạy văn hóa nhằm nâng cao kiến thức cho NKT.

�� Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho NKT.

�� Tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp với sức khỏe cho các thành viên.

�� Tổ chức các lớp học văn hóa nhằm nâng cao kiến thức cho NKT.

�� Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề.

��  Tạo việc làm và tìm nguồn hàng thông qua các mối quan hệ, chào hàng, tờ rơi, tham 
gia các hội trợ, triển lãm, nhờ các đội ngũ sinh viên tình nguyện làm marketing, gửi 
hàng bán

Mạng lưới tham gia 
�� Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh miền Bắc
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CƠ SỞ XÃ HỘI BÌNH LỢI
Cơ quan chủ quan 
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
414/12/36 đường Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 38055179    Fax: 848. 38055179
Email: binhloi@hcm.fpt.vn   Website: 
Người liên hệ: Lưu Kim Cúc – Chủ nhiệm cơ sở

Tôn chỉ mục đích 
Tiếp cận, hỗ trợ trẻ từ 10 tuổi đến 16 thuộc các gia đình nghèo cả nam lẫn nữ tại cộng đồng 
nhằm giúp các em phòng ngừa từ xa các tệ nạn xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bao gồm trẻ em nghèo và trẻ lang thang

�� Tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ

�� Tư vấn giúp trẻ có kỹ năng hòa nhập cuộc sống

�� Kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp để tìm việc làm cho trẻ

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh 

CRAFT LINK
Cơ quan chủ quản
Viện Dân tộc học và Nhân học Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
51 Văn Miếu, Hà Nội
Tel: 848. 37336101    Fax: 848. 38437926
Email: craftlink@hn.vnn.vn   Website: http://www.craftlink.com.vn/
Người liên hệ: Trần Tuyết Lan – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Craft Link là một tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt động với mục đích hỗ 
trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong 
việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập 
cho cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Giúp bảo tồn, phát triển các kỹ năng và nền văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc. 

��  Giúp các nhóm sản xuất hàng thủ công phát triển bền vững thông qua việc tìm 
thị trường cho các sản phẩm đó.

�� Nâng cao nhận thức của công chúng về các nhóm sản xuất và sản phẩm thủ công của họ

��  Xây dựng dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo dựng những kỹ năng mới, 
thiết kế sản phẩm mới hơn có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hội nhập nhưng 
vẫn giữ được những nét riêng vốn có của mỗi làng nghề. 

��  Giúp đỡ những làng nghề tự tổ chức thành từng nhóm sản xuất đáp ứng những đơn 
hàng trong nước và xuất khẩu.

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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DỰ ÁN HỖ TRỢ TRẺ SƠ SINH CỦA NGƯỜI CÓ H  
Cơ quan chủ quản
Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Địa chỉ liên lạc
341 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 848. 39272801    Fax: 848. 39272801
Email: ysavengai@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: Phan Thị Ngại – Điều phối viên 
BS. Trương Hữu Khanh – Trưởng phòng khám (0913117965)

Tôn chỉ mục đích
�� Giảm nhẹ tình trạng có H cho trẻ.

Lĩnh vực hoạt động
�� Xét nghiệm P24, Elisa, và các xét nghiệm miễn dịch sinh hóa khác cho trẻ có H

�� Theo dõi hiệu quả điều trị ARV của mẹ và con

�� Điều trị Cotrimoxazol dự phòng cho trẻ

�� Cung cấp sữa thay thế trong 6 tháng

Địa bàn hoạt động 
�� TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 

ĐIỂM THAM VẤN VÀ XÉT NGHIỆM
TỰ NGUYỆN HIV (VCT)

Cơ quan chủ quản
Uỷ ban phòng chống AIDS TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
8/104 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 35107155               Fax: 848. 35107156
Email:      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thành Công - Điều phối viên 

Tôn chỉ mục đích
��  Giảm sự gia tăng HIV và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có H và người chịu 

ảnh hưởng. 

�� Giúp mọi người có H và có hành vi nguy cơ xét nghiệm HIV. 

�� Chăm sóc và điều trị cho người có HIV.

Lĩnh vực hoạt động
�� Cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV (VCT)

�� Chăm sóc và điều trị các bệnh cơ hội

�� Hướng dẫn và chuyển gởi

�� Giám sát toàn diện hệ thống VCT.   

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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HỘI BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
21/61 Lạc Trung, Hà Nội
Tel: 844. 36364168/ 36365908   Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Lê Văn Dưỡng – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
��  Hội là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những người đang làm việc, nghiên 

cứu, hoạt động và có quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, bảo quản nông sản. 

��  Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa 
học, công nghệ và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực bảo quản nông sản nhằm hỗ trợ 
nông dân, người sản xuất trong việc đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần vào 
công tác xóa đói giảm nghèo và công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nông nghiệp, khuyến nông

�� Bảo quản nông sản

�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒI CÔI 
TỈNH THANH HÓA 

Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 4, Tô Vĩnh Diện, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
Tel: 8437. 3752344/3758 602    Fax: 
Email: thanhnientin@yahoo.com    Website: http://www.nghilucsong.net/
Người liên hệ:  Nguyễn Thị Phượng – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích 
Hội là nhóm của các thành viên khuyết tật về vận động. Ngoài việc tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt 
văn nghệ và chơi thể thao cùng nhau, nhóm còn thành lập các lớp thêu ren, dạy vi tính, tiếng 
Anh và dạy nghề kim hoàn. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Thành lập các nhóm sản xuất của Người Khuyết Tật để giúp thành viên có việc làm, 

góp phần ổn định đời sống.

��  Họp mặt, thăm hỏi, thông cảm, chia sẻ, động viên, khích lệ NKT vượt qua khó khăn 
trong cuộc sống.

�� Thông tin kịp thời những tin tức liên quan để NKT nắm vững.

�� Giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc.

��  Tăng cường sự hoạt động, củng cố và phát triển thêm các thành viên mới, trao đổi 
thông tin nhằm nâng cao sự nhận thức của hội viên về các vấn đề của NKT nhằm xoá 
bỏ những mặc cảm tiêu cực, định hướng và khuyến khích NKT tham gia tích cực vào 
các hoạt động của tổ chức.

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thanh Hóa
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HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ liên lạc
35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37478796     Fax: 
Email: hoibvqtevn@gmail.com   Website: http://baovequyentreem.vn/
Người liên hệ: Trần Thị Thanh Thanh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, 
đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu 
cho mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi 
xâm hại quyền trẻ em theo quy định của pháp luật quốc gia và Công ước quốc tế về quyền trẻ 
em. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tuyên truyền, vận động, tư vấn, nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động cho các hội 

viên, tổ chức thành viên của Hội.

��  Tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em; đóng góp ý kiến, phản biện 
đối với các chủ trương, chính sách, luật pháp, các chương trình, dự án liên quan đến 
bảo vệ quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. Có chính kiến về những vụ việc vi 
phạm quyền trẻ em và tham gia ngăn chặn mọi hành vi gây tổn hại cho trẻ em.

��  Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, cung cấp các dịch vụ nhằm 
bảo vệ các đối tượng trẻ em có nguy cơ bị tổn hại hoặc đang bị tổn hại như: trẻ em bị 
ngược đãi, bị bạo hành; trẻ em bị buôn bán; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện 
ma tuý; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em phải lao động nặng nhọc, độc hại, làm việc xa 
gia đình; trẻ em nghèo ở vùng xa, vùng sâu, vùng ven biển, vùng đặc biệt khó khăn, ,…

��  Hợp tác nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên 
môn; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các hội viên, tổ chức thành viên của Hội và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan nhằm thực hiện 
mục đích, nhiệm vụ của Hội.

��  Vận động nguồn lực, kêu gọi sự đóng góp và tiếp nhận, quản lý, sử dụng  tài sản, quà 
tặng, các khoản tài trợ và khoản phúc lợi khác để gây quỹ Hội theo cam kết của nhà tài 
trợ và theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VAPCR

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Vietnam Association for Conservation of Natural and Environment - VACNE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Tầng 8, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội 
Tel: 844. 39420280  Fax: 844.39420279
Email: vacne@fpt.vn    Website: http://www.vacne.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
VACNE là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người quan tâm cống hiến hoặc hoạt động 
trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 
Mục đích của Hội là nhằm tập hợp và huy động các cá nhân và tổ chức xã hội ở Việt Nam tham 
gia các hoạt động phục vụ cho việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và 
cải thiện môi trường, góp phần vào sự phát triển lâu bền của đất nước trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và thế giới.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên 

nhiên và môi trường (BVTNMT).

��  Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các 
hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng BVTNMT, đấu tranh chống 
mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT. 

�� Vận động chính sách liên quan đến BVTNMT

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh 
doanh về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội. 

�� Nâng cao năng lực và nhận thức của hội viên trong công tác BVTNMT. 

�� Nghiên cứu liên quan đến phát triển công nghệ về BVTNMT. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước



4342 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

HỘI BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
149 Hồ Đắc Di, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35331386    Fax: 844. 35331386
Email: vnppa@fpt.vn    Website: 
Người liên hệ: Lê Văn Thuyết

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động về khoa học công nghệ, đào tạo, quản lý 
trong công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kinh doanh cung ứng vật tư gồm các lĩnh vực côn 
trùng, bệnh cây, cỏ dại, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và các dịch vụ hoạt động 
trong các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp nhằm nâng cao trình độ, phổ biến kiến thức, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho cây trồng bảo vệ sức khoẻ con người 
và môi trường sinh thái.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

��  Hội tập hợp hội viên tham gia góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về định hướng 
phát triển ngành và tư vấn phản biện cho các chương trình, dự án lớn về bảo vệ thực 
vật và các dự án có liên quan khi được yêu cầu

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
1A Trần Thánh Tông, Hà Nội
Tel: 844. 39721815  Fax:
Email:    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Đoàn kết, tập hợp các nhà sinh học trong cả nước để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và 
ứng dụng về sinh học nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu cơ bản trong sinh học

�� Giảng dạy về các lĩnh vực trong sinh học.

��  Ứng dụng nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học cho chuyên ngành và cho các nhiệm vụ 
của đất nước.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� toàn quốc
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HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM
Vietnam Association of Testing Laboratories - VINALAB

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
3F, Ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 3754.3128   Fax: 844. 793.0659
Email: vinalab@netnam.vn  Website: http://www.vinalab.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Hữu Thiện – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội là tập hợp các Phòng Thử nghiệm tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, với mục 
đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; giúp đỡ nhau nâng cao trình 
độ; xây dựng, áp dụng và cải tiến các giải pháp về khoa học công nghệ thử nghiệm, đẩy mạnh 
hoạt động thử nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hoá Việt Nam, tạo uy 
tín của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Tổ chức hội nghị, hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

��  Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam, 

�� Quảng bá sản phẩm chất lượng cao, nâng cao uy tín cho sản phẩm của Việt Nam. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA 

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Animal Husbandry Association of Vietnam - AHAV

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A1, Phương Mai, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 38691511   Fax: 844. 38691511
Email: ahassociation06@vnn.vn  Website:
Người liên hệ: Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch 
Gs. Ts. Khoa học Lê Hồng Mận (0982 403 436)

Tôn chỉ mục đích
Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết. 
Mục đích của Hội là tập hợp rộng rãi mọi công dân, tổ chức Việt Nam sản xuất kinh doanh về 
chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, phổ biến kiến thức 
chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi, đẩy mạnh phong trào 
chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, thiết thực cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, góp 
phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Phổ biến kiến thức về nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN GÒ VẤP
Cơ quan chủ quản
Ủy Ban Nhân dân Quận Gò Vấp

Địa chỉ liên lạc
43 Huỳnh Khương An, P.5, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 3894 2068      Fax: 848. 3895 0559 
Email: hctdgovap@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: Võ Tấn Tài – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp ra đời nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông nâng cao nhận 
thức cho cộng đồng về HIV/AIDS và chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV (NCH)

Lĩnh vực hoạt động
�� Họp mặt thăm hỏi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chữa bệnh

�� Giới thiệu việc làm, cho vay vốn

�� Hỗ trợ giúp hòa nhập cộng đồng, giảm kỳ thị từ cộng đồng

�� Hỗ trợ cuối đời                 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Red Cross Ho Chi Minh City

Cơ quan chủ quản
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38325729     Fax: 848. 38332885
Email: hoichuthapdotp@yahoo.com   Website: http://chuthapdotphcm.org.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS (NCH) và những gia đình chịu thiệt thòi, cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ xã hội

Lĩnh vực hoạt động
�� Tập huấn cách chăm sóc cho người có H

�� Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các nạn nhân của thiên tai, dịch họa

�� Hỗ trợ cuối đời cho người già, người bệnh

��  Tuyên truyền các hoạt động từ thiện, nhân đạo, kêu gọi sự ủng hộ tham gia hoạt động 
từ thiện của các nhà tài trợ.

�� Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về từ thiện nhân đạo

�� Tư vấn chính sách về từ thiện nhân đạo cho Nhà nước và cho các tổ chức tại cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Chữ thập đỏ 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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HỘI CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Vietnam Mechatronics Association

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
264 Đội Cấn, Hà Nội
Tel: 844. 37627205     Fax:
Email: vma@mechatronics.org.vn   Website:
Người liên hệ: Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội ra đời với mục đích tập hợp, liên kết những cá nhân và đơn vị nghiên cứu, đào tạo và sản 
xuất kinh doanh hoạt động trong ngành cơ điện tử.

Lĩnh vực hoạt động
�� Ngành cơ điện tử

�� Kiến nghị về các chủ trương, chiến lược, chính sách liên quan đến ngành cơ điện tử 

��  Tư vấn, phản biện, giám định về kinh tế kỹ thuật liên quan đến cơ điện tử và các hệ 
thống thiết bị có liên quan trong các công trình, các dự án đầu tư và phát triển công 
nghệ của Nhà nước và của các thành phần kinh tế khác.

�� Nâng cao năng lực và chuyên môn nghiệp vụ cho Hội viên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM
Vietnam Mechanics Association - VMA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
264 Đội Cấn, Hà Nội
Tel: 844. 37625804     Fax:
Email: dung4987@gmail.com    Website: www.cohocvietnam.org.vn  
Người liên hệ: Nguyễn Hoa Thịnh – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Hội là tổ chức quần chúng tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng, 
giảng dạy và phổ biến cơ học ở Việt Nam. 
Mục đích của Hội là tập hợp những người làm công tác cơ học ở Việt Nam, động viên sự 
đoàn kết và giúp đỡ nhau để nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy và phổ biến các tri thức cơ 
học, nâng cao trình độ và nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy cơ học, phát hiện và 
bồi dưỡng những người có năng khiếu về cơ học, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu 
mạnh và văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Ngành cơ học 

�� Phổ biến rộng rãi các tri thức, phát minh, sáng tạo về cơ học cho quần chúng nhân dân.

�� Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho hội viên.

��  Tư vấn về phương hướng, biện pháp, kế hoạch xây dựng và phát triển ngành cơ học, 
việc đào tạo cán bộ, các vấn đề nghiên cứu, ứng dụng.

��  Tư vấn phản biện và giám định xã hội về các vấn đề có liên quan đến cơ học với Nhà 
nước và các cơ quan hữu quan.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM
Vietnam Association of Anthropology and Ethnography 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Bảo tàng Dân tộc học, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37562193/ 37562192 (máy lẻ 45)   Fax: 
Email: phamvanduong1969@yahoo.com   Website:
Người liên hệ: PGS. TS Phạm Quang Hoan – Chủ tịch
                          Phạm Văn Dương (0913023822) 

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức quần chúng, tự nguyện của những người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dân tộc 
học, nhân học và các ngành có liên quan, những người ưa thích và quan tâm đến dân tộc học 
và nhân học. 
Mục đích là tập hợp đoàn kết các cán bộ khoa học làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về dân 
tộc học, nhân học, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, bảo vệ quyền lợi của 
hội viên, góp phần phát triển dân tộc học, nhân học phục vụ sự nghiệp đổi mới hiện nay, tăng 
cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, củng cố sức mạnh thống nhất trên cơ sở 
dân chủ, bình đẳng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Ngành dân tộc học, nhân học

�� Nâng cao năng lực, trau dồi kiến thức giữa các hội viên 

�� Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức về dân tộc học, nhân học. 

�� Nghiên cứu về dân tộc học và nhân học 

��  Thúc đẩy các hoạt động sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài liệu dân tộc học, di tích, di vật 
dân tộc học.

�� Tư vấn, giám định, phản biện về các dự án, chương trình đề tài nghiên cứu. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Association of Vietnamese Geographers

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 844. 38581420    Fax: 844. 38589739
Email: mvng@vnu.edu.vn      Website: 
Người liên hệ: GS. TS. Nguyễn Cao Huần - Chủ tịch (0913 281 349)

Tôn chỉ mục đích
Hội Địa vật lý Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt 
động trong ngành địa vật lý. 
Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong ngành địa vật lý, 
nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng 
nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

��  Thông tin, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật địa vật lý và ứng dụng nó trong nhân 
dân, tuyên truyền, khuyến khích sáng tạo đội ngũ cán bộ và công nhân địa vật lý.

��  Nghiên cứu áp dụng các học thuyết mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kinh nghiệm 
tiên tiến ở trong nước và trên thế giới vào công tác nghiên cứu cơ bản các trường vật lý 
trái đất, áp dụng địa vật lý trong điều tra địa chất, tài nguyên khoáng sản và môi trường.

��  Tư vấn và phản biện với Nhà nước, các bộ ngành về chiến lược phát triển ngành địa 
vật lý, về các chính sách chế độ và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy ngành địa vật 
lý phát triển nếu được yêu cầu.

��  Tiến hành các hoạt động khoa học công nghệ và kinh tế theo quy định của pháp luật thông 
qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhằm tạo nguồn thu cho quỹ của Hội.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam Electrical Engineering Association - VEEA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 
Tel: 844. 22185500   Fax: 844. 37556095
Email:  info.veea@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ: Đào Vân Hưng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của trí thức khoa học và công nghệ Điện lực Việt Nam. Mục 
đích là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Môi trường

�� Pháp luật

��  Đóng góp với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn của 
ngành điện, tuyên truyền vận động mọi lực lượng làm nghề điện thực hiện nghiêm 
túc các quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước và của ngành. 

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm đóng góp xây dựng cơ sở khoa học cho 
việc hoạch định các chủ trương chính sách, pháp luật, các chương trình kế hoạch về 
điện lực. Tham gia giám sát độc lập với các đề án, công trình quan trọng của nhà nước 
về điện. 

��  Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường nhằm góp phần xã hội hoá các hoạt động 
khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo. Liên hệ với các tổ chức quốc tế cùng ngành 
để trao đổi về học thuật và kinh nghiệm hoạt động hội theo pháp luật của nhà nước.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Vietnam Metrology Association - VINAMET

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Hội Đo lường Việt Nam, Phòng 105, nhà H, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 37564261   Fax: 844. 37564261
Email: hoidoluong@hn.vnn.vn   Website: 
Người liên hệ: TS.Vũ Khánh Xuân- Chủ tịch (0913 583 448) 
                         TS. Trần Quang Uy- Tổng thư kí (0903 282 833)

Tôn chỉ mục đích
Hội Đo lường Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm đo lường là công 
dân Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Hội tập hợp, đoàn kết những công 
dân Việt Nam làm đo lường trong nước và ở nước ngoài để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về 
chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ; xây dựng, áp dụng và cải tiến các giải pháp 
về khoa học và công nghệ đo lường, hỗ trợ các cơ sở và doanh nghiệp trong cả nước góp phần 
tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về chủ trương, chính sách, qui 

hoạch, kế hoạch, biện pháp tăng cường trang thiết bị và các điều kiện cơ sở hạ tầng 
cần thiết khác nhằm phát triển đo lường; phối hợp với các cơ quan nhà nước về đo 
lường trong các hoạt động có liên quan đến đo lường; tổ chức và phát triển các hoạt 
động tư vấn và dịch vụ về khoa học, công nghệ đo lường theo qui định của pháp luật.

��  Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực đo lường 
cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp có liên quan đến đo lường theo 
qui định của pháp luật.

��  Tổ chức và mở rộng các hoạt động thông tin, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về khoa học - công nghệ đo lường.

��  Đại diện cho hội viên trong các hoạt động liên quan đến Tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ 
của Hội; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên khi được uỷ quyền.

��  Hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đo lường trong nước và 
quốc tế theo qui định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
19 Tông Đản, Hà Nội
Tel: 844. 38253006     Fax: 844. 39349067
Email: dongyvietnam@yahoo.com   Website :  
Người liên hệ: Trần Văn Bản – Chủ tịch (844.39349067)

Tôn chỉ mục đích
Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề đông y, đông 
dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, kế thừa phát huy phát triển, bảo 
tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực đông y.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Đông y Việt Nam, y tế

�� Xoá đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng

�� Pháp luật

�� Tư vấn, đào tạo

��  Vận động tập hợp giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề đông y, đông 
dược, động viên mọi người mang hết tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ và chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân

��  Dịch thuật biên soạn tài liệu sách báo đông y đông dược, xuất bản để hướng dẫn lý 
luận truyền bá học thuật đông y cho hội viên và nhân dân

��  Tổ chức khám chữa bệnh bằng đông y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng việc 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại cộng đồng

��  Đào tạo, bồi dưỡng các thầy thuốc đông y (lương y lương dược) đảm bảo về số lượng 
và chất lượng

��  Vận động người có bài thuốc gia truyền cống hiến cho Hội và cho cộng đồng nhằm 
mục đích bảo tồn và phát triển nền đông y Việt Nam

�� Quan hệ hợp tác quốc tế với các nước

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI DƯỢC HỌC VIỆT NAM
Vietnamese Pharmaceutical Association - VPA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A203, Toà nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel: 844. 22402026   Fax: 
Email: vpa@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Duy Cương – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của dược sĩ Việt Nam và cán bộ khoa học kỹ thuật 
hoạt động trong các lĩnh vực dược Việt Nam nhằm cùng nhau đoàn kết, học tập, trau dồi kinh 
nghiệm, đạo đức và nghiên cứu để phát huy tác dụng nghề nghiệp, góp phần vào việc xây 
dựng và phát triển ngành dược trên cơ sở một nền y học Việt Nam vững mạnh ngang tầm với 
khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan 

đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, chiến lược phát triển ngành dược học 
và việc hành nghề dược sĩ.

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của 
nhà nước có liên quan đến lĩnh vực dược khi có yêu cầu.

�� Nâng cao năng lực và bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, kiến thức và tay nghề cho hội viên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Liên Đoàn Dược Quốc Tế Tây Thái Bình Dương, Hội Dược Học châu Á

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM
The Chemical Society of Vietnam - CSV

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
Tel: 844. 39332620      Fax: 844. 38267498
Email: csvhoihoa@fpt.vn; vanphonghoi@fpt.vn  Website: http://csv.vusta.vn/
Người liên hệ: Trần Quang Hân – Chánh Văn Phòng

Tôn chỉ mục đích
Hội Hoá học Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tập hợp những thành viên là 
công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu Khoa học công 
nghệ đào tạo, giáo dục, sản xuất, quản lý trong lĩnh vực hoá học, thuộc mọi thành phần kinh tế 
và tầng lớp xã hội trong phạm vi cả nước, cùng nhau đoàn kết, lao động nghề nghiệp, phấn đấu 
góp phần tích cực xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Bảo vệ môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Hóa học châu Á, Hội Hóa học Việt Nam, IUPAC

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
Vietnam Association of Accountants and Auditors - VAA

Cơ quan chủ quản
Bộ Tài Chính

Địa chỉ liên lạc
192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 844. 38686721, 38688277  Fax: 844. 38686722
Email: vaavietnam@gmail.com    Website: http://www.vaa.vn/ 
Người liên hệ: Đỗ Đình Lâm –Chánh Văn Phòng (lamdodinh@gmail.com)  

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán Việt Nam. 
Hội hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
kế toán, kiểm toán ở Việt Nam vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất 
lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày 
càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của đất nước, hội nhập với tổ chức nghề nghiệp 
kế toán và kiểm toán các nước trong khu vực và thế giới.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và cụ thể hoá, hướng dẫn các 
chính sách, chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

�� Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán, kiểm toán.

��  Tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 
nước có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán khi có yêu cầu.

��  Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán.

��  Quản lý hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của hội viên, tuyên truyền, giáo dục hội 
viên chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước và giữ gìn nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

��  Tham gia tổ chức bồi dưỡng thi tuyển cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán đối 
với đội ngũ kế toán, kiểm toán theo sự uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

��  Hợp tác với các hội khoa học và kỹ thuật trong nước, các hiệp hội kế toán quốc tế, khu 
vực và các hội kế toán các nước theo quy định của nhà nước.

�� Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức thành viên và hội viên

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Liên đoàn kế toán thế giới

Địa bàn hoạt động
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM
Vietnam Soil Association

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
61 Hàng Chuối, Hà Nội
Tel: 844. 38210374    Fax:  397247676757
Email: vsss1991@yahoo.com.vn  Website: 
Người liên hệ: Phan Ninh - Chánh Văn phòng (0913 540 845)

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ 
thuật về đất. 
Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết những người làm công tác về đất Việt Nam bao gồm 
các mặt điều tra, nghiên cứu, sử dụng, bảo vệ, cải tạo, giảng dạy, quy hoạch quản lý đất ở trong 
nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, phổ biến kiến thức, chuyển giao kỹ thuật sử dụng 
đất, nâng cao hiệu quả sản xuất và độ phì nhiêu của đất nhằm phát triển tài nguyên đất và góp 
phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức điều tra, nghiên cứu về tình hình sử dụng đất

�� Đạo tạo cho cán bộ các địa phương về phương pháp quản lý đất đai

�� Hỗ trợ, tư vấn cho các tỉnh về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất. 

�� Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của đất.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Mạng lưới cộng tác vì nước

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
Vietnam Economic Association - VEA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà B1-5, Khu Đô thị 54, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 62851045     Fax: 844. 62801054
Email:  thai.nguyenquang@gmail.com  Website: http://web.vietecon.org/
vsed@hn.vnn.vn   
Người liên hệ: Gs. Tskh. Nguyễn Quang Thái - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký 
(0903 405 209; thai.nguyenquang@gmail.com)  

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các nhà kinh tế Việt Nam tự nguyện gia nhập Hội và tham 
gia các hoạt động của Hội với mục đích cùng nhau tiến hành các hoạt động khoa học và dịch 
vụ khoa học, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học về kinh tế nhằm tổng kết thực tiễn, phát triển 

lý luận, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước ở tầm vĩ mô cũng như vi mô;

��  Nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định các dự án kinh tế xã hội theo yêu cầu của 
các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước; truyền bá kiến 
thức khoa học về kinh tế, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học cho các hội viên; 
thành lập và hỗ trợ các hội viên thành lập các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, thông tin, 
tư vấn, dịch vụ khoa học.

��  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động khoa học và dịch vụ 
khoa học.

��  Cộng tác với các nhà kinh tế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vì sự nghiệp phát 
triển kinh tế và phát triển khoa học kinh tế của đất nước.

�� Phát triển quan hệ quốc tế.

Mạng lưới tham gia 
��  VUSTA, Hiệp hội các Hội khoa học kinh tế các nước Đông Nam Á, Hiệp hội khoa học 

kinh tế quốc tế.

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN 
THỰC PHẨM VIỆT NAM
Vietnam Food Safety Association - VINAFOSA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 505, tòa nhà 9 tầng, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 38463839    Fax: 844. 37367189 
Email: battphvn@gmail.com   Website: http://thucphamvadoisong.vn
Người liên hệ: Phan Thị Kim – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập hợp rộng rãi những cá nhân và tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các ngành nghề có liên quan nhằm 
tham mưu tư vấn cho người quản lý, người sản xuất kinh doanh thực phẩm và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo ngày càng tốt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ở 
Việt Nam, bảo vệ giống nòi, nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia xây dựng chính sách, phương pháp quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định quy 
phạm kỹ thuật bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

��  Hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật cho các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh thực phẩm nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Xúc tiến doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm như GMP, GHP, HACCP, ISO...

��  Phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Tham gia góp ý kiến trong việc xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật 
về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn, các quy định quy 
phạm kỹ thuật bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham gia các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 
trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ 
VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vietnam Occupational Safety and Health Association - VOSHA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P602, Toà nhà số 99 Trần Quốc Toản, Hà Nội
Tel: 844. 39429291      Fax: 844. 39429291
Email: vosha@hn.vnn.vn     Website: 
Người liên hệ: PTS. Ts.Nguyễn An Lương – Chủ tịch 
(091 320 8271; nanluong40@gmail.com) 

Tôn chỉ mục đích
Hội là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những người đang làm việc, nghiên cứu, hoạt 
động và có quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao 
động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động Việt Nam.
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, công 
nghệ và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực bảo hộ lao động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ 
những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.

�� Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức

��  Tham gia các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, đề tài 
khoa học về an toàn vệ sinh lao động. 

��  Thực hiện các dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động phục vụ sản xuất, người lao động và 
người sử dụng lao động.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ 
KIM LOẠI VIỆT NAM

Vietnam Corrosion and Metal Protection Association - VICORRA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 130, nhà A2 (TT Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia), Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 37560416     Fax:  
Email: dththuc@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch   

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức tự nguyện của những người Việt Nam làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
công nghệ, quản lý, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ăn mòn và bảo vệ kim loại. 
Mục đích của Hội ăn mòn và bảo vệ kim loại Việt Nam là tập hợp lực lượng cán bộ khoa học kỹ 
thuật, quản lý, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ăn mòn và bảo vệ kim loại để giúp nhau phát 
triển nghề nghiệp, gắn nghiên cứu với sản xuất, tiếp thu khoa học tiên tiến nhằm phát triển 
khoa học ăn mòn và công nghệ bảo vệ kim loại, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bào mòn và công nghệ bảo vệ kim loại

�� Phát triển và chuyển giao công nghệ bảo vệ kim loại

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BIỂN VIỆT NAM
Vietnam Marine Science and Technology Association - VIMASTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 3 nhà A7 số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội 
Tel: 844.  37710542     Fax: 
Email: vpvimasta@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật biển.
Mục đích của Hội là tập hợp rộng rãi những người hoạt động nghiên cứu và giảng dạy trong 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật biển nhằm cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau nâng cao 
trình độ nghề nghiệp, ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào việc khai thác, sử dụng và bảo vệ 
môi trường biển, góp phần thực hiện chiến lược khai thác và bảo vệ vùng biển của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động                                                                                                                                                        

�� Khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

��  Nghiên cứu những phương pháp mới, kỹ thuật công nghệ mới nhằm khai thác, sử 
dụng và bảo vệ biển có hiệu quả cao.

��  Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước về những chính sách, luật pháp, 
biện pháp trong việc phát triển khoa học kỹ thuật kinh tế và bảo vệ môi trường biển. 

��  Tư vấn phản biện xã hội cho các vấn đề chính sách, pháp lý và những vấn đề liên 
ngành trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ biển.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM 
Vietnam Bridge and Road Association - VIBRA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 704 số 308 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 844. 36337655    Fax: 844. 36337644  
Email: vibra@vnn.vn     Website: 
Người liên hệ: Lê Ngọc Hoàn – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật và 
quản lý cầu đường Việt Nam. 
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết để nâng cao kiến thức nghề nghiệp, phát huy tiềm năng 
trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cầu đường phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm đóng góp ý kiến với 

Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan nhà nước về chiến lược, quy hoạch, chủ trương, 
cơ chế, các dự án lớn phát triển giao thông vận tải, quản lý và bảo trì công trình giao 
thông và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

�� Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, các đề tài về cầu đường 

�� Tuyên truyền, đào tạo khoa học và công nghệ 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
TÀU THỦY VIỆT NAM

Vietnam Ship-building Industry Association - VISIA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
28 Phạm Hùng 
Tel: 844.37689327      Fax: 
Email: hoanggiabau@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Phạm Thanh Bình – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực công nghiệp tàu thuỷ của cả nước. 
Mục đích của Hội là tập hợp các tổ chức và công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn, có khả 
năng đóng góp cho sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thuỷ để phấn đấu thực 
hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ ở Việt Nam đi lên công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Tư vấn đầu tư về công nghiệp tàu thuỷ. 

�� Tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan tới lĩnh vực công nghiệp tàu thuỷ 

�� Xây dựng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật thuộc lĩnh vực đóng tàu. 

��  Đào tạo đội ngũ từ công nhân kỹ thuật đến kỹ sư, cán bộ trên đại học nhằm đáp ứng 
yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.   

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ VIỆT NAM
Vietnam Association of Geophysicists - VAG

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 37912969     Fax: 844. 37912969  
Email: vag-sec@fpt.vn     Webside: http://www.vag.vn 
Người liên hệ: Bùi Công Quế - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Khoa học - Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam gọi tắt là Hội Địa vật lý Việt Nam là một tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong ngành địa vật lý. 
Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong ngành địa vật lý, 
nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng 
nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Hội địa vật lý một số quốc gia (Mỹ, Úc, Nhật)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÚC - LUYỆN KIM 
VIỆT NAM

Vietnam Association of Foundry and Metallurgy

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 7, số 91 Láng Hạ, Hà Nội
Tel: 844. 35144056     Fax: 844. 35145113
Email: infocenter@vsa.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Phạm Chí Cường – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động 
về khoa học - kỹ thuật trong ngành đúc - luyện kim. 
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết; giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và 
nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền phổ biến các kiến thức, tư vấn phản biện và giám định 
xã hội về chuyên ngành nhằm phát triển ngành đúc - luyện kim để phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về đúc - luyện kim.

��  Tư vấn phản biện và giám định xã hội về khoa học - kỹ thuật và kinh tế - xã hội của 
ngành đúc - luyện kim. 

��  Kiến nghị những biện pháp khoa học - kỹ thuật và kinh tế - xã hội để phát triển ngành 
đúc - luyện kim.

�� Thực hiện các dịch vụ về kinh tế - kỹ thuật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Vietnam Aviation Scientific and Technical Association (VASTA)

Cơ quan chủ quản
Hội Khoa học và Kỹ thuật Hàng không Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Số 11 Lô 2A, Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 844. 22109907   Fax: 844. 3783 2645
Email: info@vasta.com.vn  Website: http://www.vasta.com.vn/
Người liên hệ: Nguyễn Đức Cương – Chủ tịch (cuongnd@vasta.com.vn)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người làm việc trong lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật hàng không trong cả nước. 
Mục đích của Hội là đoàn kết, hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh và đời sống để cùng nhau xây dựng và phát triển các ngành thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ 
thuật hàng không theo định hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu, tìm kiếm để xây dựng và phát triển ngành và các lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật hàng không. 

�� Giúp đỡ, tư vấn cho hội viên trong nghiên cứu và phát triển năng lực của mình.

��  Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về các chủ trương, chính sách biện pháp 
liên quan đến phát triển ngành, lĩnh vực khoa học kỹ thuật hàng không. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
Vietnam Forest Science Technology Association

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
114 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37541311    Fax: 844. 37552220  
Email: vifa2004@yahoo.com    Website: http://vifa.org.vn  
Người liên hệ: Triệu Văn Hùng – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Lâm nghiệp Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của những người có 
nhiệt tình và tích cực hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển nghề rừng của 
nước Việt Nam. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn để không 
ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đẩy mạnh mọi hoạt động và tham gia nghiên cứu khoa 
học, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm và phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật lâm nghiệp là mục 
đích của Hội. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT NHIỆT VIỆT NAM
The Vietnam Thermal Technology and Science Association - VTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P 2.10 - Nhà CT4.A2 - Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 36414731      Fax: 844. 36413650  
Email:  hoinhietvietnam@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: Trương Duy Nghĩa – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, đoàn kết những cán bộ ngành nhiệt trong cả nước để thực hiện công tác tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội các vấn đề có liên quan đến ngành, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Hội KHKT Nhiệt Việt Nam đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, 

đặc biệt là tư vấn các dự án có liên quan đến kỹ thuật nhiệt, thẩm định thiết kế kỹ thuật 
các nhà máy nhiệt điện, nhà máy có liên quan đến kỹ thuật nhiệt, kể cả nhà máy điện 
nguyên tử sẽ xây dựng. 

��  Hội cũng đóng góp nhiều ý kiến giúp các cơ quan xác lập qui phạm - tiêu chuẩn về 
KHKT nhiệt - áp lực - kỹ thuật an toàn - môi trường.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HÓA, 
LÝ, VÀ SINH HỌC VIỆT NAM

Vietnam Analytical Science Society - VASS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
7A Ngõ 25 Láng hạ, Ba Đình, Hà Nội
19 Lê Thánh Tông - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Tel: 844. 38561279                 Fax: 844. 38561279
Email: cae7s@yahoo.com      Website: 
Người liên hệ:  Nguyễn Khắc Lam - Tổng thư kí (0913240461)

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động với mục đích tập hợp và đoàn kết những người Việt Nam làm công tác trong lĩnh vực 
phân tích (phân tích Hoá học, phân tích Vật lý, phân tích Sinh học) trong và ngoài nước nhằm 
giúp đỡ nhau trong các hoạt động khoa học kỹ thuật góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành 
phân tích, phục vụ ngày càng đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Việc làm

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM 
KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM

Viet Nam Association for Non-destructive Testing - VANDT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 844. 39429961     Fax: 844. 37333566
Email: vandt@iop.vast.ac.vn    Website: http://www.vandt.org.vn 
Người liên hệ: Ngô Quý Việt – Chủ tịch (ngoquyviet@tcvn.gov.vn)

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật không 
phá huỷ và những người hoạt động trong các ngành công nghiệp dân dụng, công nghiệp quốc 
phòng, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực kinh tế, xã hội có sử dụng kỹ thuật kiểm tra không 
phá huỷ. 
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra, 
kiểm định không phá huỷ nhằm giúp đỡ nhau, phát huy tiềm năng trí tuệ, nâng cao trình độ 
chuyên môn, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện 
đại hóa đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên 

��  Đào tạo huấn luyện chuyên gia, kỹ sư lành nghề về các phương pháp kiểm tra không 
phá huỷ

�� Tuyên truyền, phổ biến kiến thức. 

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM
Vietnam Association of Historical Sciences - VAHS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
216 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 844. 39350736     Fax: 844. 38256588
Email: hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn   Website: http://hoisuhoc.vn/ 
Người liên hệ: Phan Huy Lê – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp; tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong các 
ngành khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết với khoa học lịch sử góp phần 
xây dựng, phát triển khoa học lịch sử Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hoà bình, môi sinh và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị 
giữa các dân tộc; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân 
trong việc tham gia học tập, giáo dục lịch sử. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu, học tập chuyên môn ngành sử học.  

�� Tư vấn các vấn đề liên quan tới lịch sử. 

�� Đào tạo chuyên môn sử học. 

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án công trình, đề tài nghiên cứu 
của Nhà nước và xã hội có liên quan đến khoa học lịch sử.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM 
Vietnam Psycho-pedagogical Association 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
106 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel: 844. 39421724     Fax: 844. 39421724  
Email:  hoikhoahoctlgdvn@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: Phạm Minh Hạc – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ 
biến ứng dụng tâm lý học và giáo dục học thuộc các ngành, các địa phương trong cả nước, tự 
nguyện tổ chức để xây dựng và phát triển các khoa học tâm lý học và giáo dục học, góp phần 
thực hiện những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân và tổ chức của Hội trong các hoạt động nghiên cứu, 
giảng dạy, ứng dụng và phổ biến khoa học tâm lý, giáo dục.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, giảng dạy về tâm lý học và ứng dụng tâm lý 

�� Tổ chức hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức liên quan đến tâm lý

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC, 
THỰC PHẨM VIỆT NAM

Vietnam Association of Food Science and Technology - VAFoST

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
97/192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 844. 35665873      Fax: 
Email: lddien35@vnn.vn       Website: http://www.vafost.org  
Người liên hệ: Lê Doãn Diên – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức tự nguyện của các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ, các nhà quản lý, 
các chuyên gia hoạch định chính sách, các giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ lương thực, thực phẩm và trong các lĩnh vực 
khác có liên quan tới khoa học công nghệ lương thực, thực phẩm. Tập hợp đoàn kết hội viên, 
nhằm trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, 
góp phần giải quyết những yêu cầu trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm cũng như trong lĩnh 
vực kỹ nghệ nông thực phẩm đồng thời góp phần xúc tiến nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá 
và hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và phổ biến kiến thức liên quan tới khoa học và công nghệ lương thực, 

thực phẩm

�� Thực hiện các chương trình bảo vệ người tiêu dùng

�� Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực lương thực, thực phẩm

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM
Vietnam Mining Science and Technology Association - VIMA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 3 - Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 844. 36649158     Fax: 844. 36649159  
Email: vinamin@hn.vnn.vn     Website: http://vinamin.vn/
Người liên hệ: Đoàn Văn Kiển – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động tự nguyện 
của những công dân Việt Nam làm công tác khoa học - công nghệ mỏ. Mục đích của Hội là tập 
hợp những người làm công tác khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam thuộc mọi thành phần 
kinh tế nhằm đoàn kết giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên 
môn và đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mỏ, xây 
dựng một nền khoa học và công nghệ mỏ phát triển để phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại 
hoá, ngành công nghiệp mỏ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khoa học.

�� Đào tạo, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ mỏ. 

�� Phát triển cộng đồng

�� Tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia giám sát độc lập.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT NAM
Vietnam Science and Technology Association on Automation - VSTAA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 7, 105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 22157058     Fax: 844. 35666936
Email: tudonghoa@hn.vnn.vn      Website: http://automation.org.vn  
Người liên hệ: Đỗ Hữu Hào – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết giúp đỡ những cá nhân và đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực tự động nhằm phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phát huy tinh thần sáng tạo, hỗ trợ 
đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển ngành tự động ở Việt Nam, phục 
vụ thiết thực công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khoa học.

�� Đào tạo, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ tự động. 

�� Phát triển cộng đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ tự động

��  Tư vấn, phản biện, giám định về kinh tế kỹ thuật về tự động hoá và các hệ thống thiết 
bị có liên quan trong các công trình, các dự án đầu tư và phát triển công nghệ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM
Vietnam Gardening Association - VACVINA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 15, ngõ 71/14 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 35665471     Fax: 844. 35665472
Email: vacvina08@gmail.com       Website: http://www.vacvina.org.vn  
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Trìu – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Làm vườn Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp mang tính chất kỹ thuật của quần chúng 
hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác giúp nhau làm nòng cốt phát triển kinh tế VAC (vườn, 
ao, chuồng) nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, nâng 
cao đời sống, tiến lên làm giàu từ sản xuất hàng hoá, góp phần xây dựng nền nông  nghiệp 
phát triển bền vững, cải thiện bảo vệ môi trường, tài nguyên đất nước, xây dựng nông thôn mới 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tập hợp các chi hội trong cả nước, thực hiện các chương trình chia sẻ kinh nghiệm liên 

quan tới kỹ thuật trồng trọt, các mô hình VAC

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề liên quan tới trồng trọt

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
Vietnam Lawyers Association - VLA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A2-261 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 844. 38474830/ 38 474 827   Fax: 844. 38474831
Email: vla@fpt.vn       Website: http://www.hoiluatgiavn.org.vn/
Người liên hệ: Phạm Quốc Anh - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật 
trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, tổ 
chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân, tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp 
lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Hội Luật gia Việt Nam mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức luật gia trên thế giới 
và các tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi 
nước vì mục đích chung là hoà bình, hợp tác và phát triển. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khoa học pháp lý 

�� Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

�� Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM
Vietnam Transport Environment Association - VTTRAENAS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
159 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 844. 36320181     Fax: 844. 35145703
Email: conduongxanh_bgtvt@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ: Phạm Duy Anh – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 
môi trường giao thông vận tải trên lãnh thổ Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp 
tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức 
và kinh nghiệm, tham gia các chương trình nghiên cứu, phổ biến khoa học công nghệ mới, 
phương pháp quản lý tiên tiến, ứng dụng trong xây dựng - quản lý và bảo vệ môi trường giao 
thông vận tải và bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực 
môi trường giao thông vận tải, trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 
môi trường giao thông vận tải trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu và phổ biến khoa học công nghệ mới trong quản lý và bảo vệ môi trường 

giao thông vận tải

�� Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN 
VĨNH PHÚC  

Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ liên lạc
Tầng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc - Đường Hai Bà 
Trưng, phường Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 84211. 3720177      Fax: 84211. 3722074
Email:        Website: 
Người liên hệ: Kiều Hải Thoại – chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân chất độc da cam (CDDC) dioxin và giúp đỡ 
về mọi mặt vật chất, tinh thần, giúp họ hoà nhập cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Cùng chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ các gia đình nạn nhân 

CDDC/dioxin gặp hoàn cảnh khó khăn. 

�� Tạo điều kiện dạy nghề cho các cháu, giúp các cháu trong hòa nhập cộng đồng. 

��  Hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân CDDC/dioxin bị mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn.

�� Làm nhà và hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân CDDC/ dioxin làm nhà tình thương

�� Xây dựng trung tâm dạy chữ và dạy nghề cho các cháu 

��  Tư vấn và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam làm thủ tục để được công nhận là 
nạn nhân CDDC/dioxin.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Vĩnh Phúc
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HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM
Vietnam Fisheries Association - VINAFIS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Mặt trận Tổ Quốc

Địa chỉ liên lạc
Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37717739     Fax: 844. 37717739
Email: hoinghecavn@gmail.com       Website: http://hoinghecavietnam.org.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức phi Chính phủ, là tổ chức quần chúng nghề nghiệp của những công dân và tổ chức 
pháp nhân của Việt Nam làm nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản 
và hậu cần dịch vụ nghề cá. 
Hội nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh 
dịch vụ nghề cá; phòng tránh thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ và phát triển nguồn lợi, 
môi trường. Hội là người đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội góp 
phần xây dựng phát triển nghề cá của địa phương và cả nước, nâng cao đời sống vật chất tinh 
thần cho người làm nghề cá của Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản và nuôi cá

�� Bảo vệ các thành viên của Hội

�� Tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nghề cá của Việt Nam

�� Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi cá cho các hội viên

Mạng lưới tham gia
�� Liên đoàn nghề cá Đông Nam Á (AFF)

�� Mạng lưới An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN). 

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước và quốc tế.

HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM
Linguistics Society of Vietnam

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 34A ngõ 50 phố Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 844. 37624212      Fax: 
Email: hoingonnguhocvn@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: GS. Lê Quang Thiêm - Chủ tịch (0915 416 795)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức tự nguyện của những người Việt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ nhằm cộng tác và 
giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghiên cứu giảng dạy, phổ biến và ứng dụng ngôn ngữ 
học ở Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan, tổ chức và các hội viên trong 

nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến và ứng dụng ngôn ngữ học ở Việt Nam. 

��  Tổ chức công tác thông tin, dịch vụ khoa học phục vụ cho hội viên và cho xã hội; chăm 
lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong các hoạt động ngôn ngữ học; tôn 
trọng và phát huy thành tựu của ngôn ngữ học Việt Nam; khuyến khích và giúp đỡ các 
tài năng trẻ. 

��  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ và chữ viết, tham gia ý kiến 
xây dựng chính sách ngôn ngữ của Nhà nước, làm nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội về các vấn đề ngôn ngữ khi có yêu cầu; kiến nghị với các cơ quan và các 
cấp có thẩm quyền về những chủ trương liên quan tới việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc 
và ngoại ngữ, tới sự phát triển ngành ngôn ngữ học ở Việt Nam. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÀ NẴNG 
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc
91 Phan Thanh, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Tel: 0511. 6515715       Fax: 
Email:  hoinguoikhuyettatdn@gmail.com   Website:  www.dpdanang.org.vn 
Người liên hệ: Trương Công Nghiêm – Chủ tịch (0905 12 4452; nghiemct@gmail.com)  
   Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch (0935760852; thuhienhoinkt@gmail.com)

Tôn chỉ mục đích 
Hội Người Khuyết tật Thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội nhân đạo, tập hợp rộng rãi 
những người khuyết tật đang cư trú trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, không phân biệt dân tộc, 
tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội, tự nguyện – đoàn kết - khuyến khích - tự lực – giúp đỡ nhau 
tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật, khẳng định bản thân, vươn 
lên trong cuộc sống, giúp ích cho gia đình và xã hội.
Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn thể 
xã hội, liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và 
tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, 
sinh hoạt, giao lưu,văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…trở thành những người có đóng góp 
trong gia đình, xã hội và hoà nhập bình đẳng vào xã hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức 
của chính người khuyết tật và xã hội trong việc thực hiện các vấn đề về người khuyết tật, nhằm 
hướng tới một “Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật”, góp phần 
thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các chính sách cũng như 

vận động thực hiện những quy định của Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật.

�� Thực hiện các chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương

�� Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ giữa những người khuyết tật

�� Tìm cơ hội đào tạo, việc làm, hỗ trợ người khuyết tật

�� Hỗ trợ công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Đà Nẵng

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang

Địa chỉ liên lạc
Tổ 10 Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang 
Tel: 84219. 3861 107     Fax: 
Email:        Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Minh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.
Tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi, tâm tình, chia sẻ những thông tin về việc làm giữa các thành viên. 
Xây dựng tình đoàn kết, nhất trí cao trong nhóm.
Giúp các thành viên tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội nhằm giúp họ tự tin xoá 
bỏ mặc cảm.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tạo môi trường để người khuyết tật tại tỉnh giao lưu, chia sẻ và giao lưu với tỉnh bạn.

�� Xây dựng các chương trình, hoạt động kêu gọi tài trợ, hỗ trợ người khuyết tật trong tỉnh. 

�� Đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách hỗ trợ người khuyết tật trong tỉnh

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Hà Giang
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HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NAM
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà thuốc Đông Y Quang Dũng, quốc lộ 1A, Ninh Lão, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam. 
Tel: 84351. 3835316      Fax: 
Email: hoinguoikhuyettathanam@yahoo.gmail  Website: 
Người liên hệ: Trần Quang Dũng – Chủ tịch (0904 417 293)

Tôn chỉ mục đích
Tổ chức, tập hợp, thu hút người khuyết tật để giao lưu, động viên, chia sẻ, trao đổi tâm tư, 
nguyện vọng giữa những người cùng cảnh, giúp mọi thành viên tự tin, xoá bỏ mặc cảm hoà 
nhập cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao 

�� Giáo dục, tập huấn về sức khoẻ sinh sản HIV/AIDS cho người khuyết tật.

�� Tích cực quan hệ tìm kiếm nguồn cấp phát xe lăn, nạng nẹp miễn phí cho hội viên.

��  Tổ chức giao lưu, tham quan và học hỏi kinh nghiệm cho hội viên, chia sẻ giữa các tổ 
chức của người khuyết tật trong và ngoài tỉnh.

Địa bàn hoạt động 
�� Tình Hà Nam

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NỘI
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Phòng 1701, nhà A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 3537 9257       Fax: 844. 3537 9257  
Email: hoinkt@gmail.com hoặc admin@dphanoi.vn  Website: http://dphanoi.org.vn
Người liên hệ: Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Liên kết, phối hợp các hoạt động của các tổ chức và toàn thể xã hội, nhằm khuyến khích, động 
viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật phấn đấu vươn lên tự lực trong cuộc sống, trở 
thành người có ích trong gia đình và xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy xã hội 
quan tâm thực hiện hơn nữa các vấn đề về người khuyết tật nhằm hướng tới một “xã hội hòa 
nhập, không vật cản và vì quyền của người khuyết tật”, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa 
nhập một cách bình đẳng vào xã hội, góp phần cùng với Nhà nước và toàn dân xây dựng một 
xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức để giúp người khuyết tật nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, hiểu biết về chính 

sách, pháp luật, học nghề, tạo việc làm để từng bước bảo đảm cuộc sống của bản thân 
và gia đình, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn đồng cảnh và xây dựng mối quan 
hệ gắn bó trong Hội góp phần trợ giúp những người khuyết tật khác trong cộng đồng.

��  Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức 
và cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình vì người khuyết tật.

��  Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo nhằm nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao 
trình độ quản lý của các cán bộ lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Hội.

��  Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của người khuyết tật và kiến nghị với các cơ quan dân 
cử, cơ quan quản lý, các ngành chức năng của Nhà nước trong việc ban hành, bổ sung, 
sửa đổi và áp dụng chính sách, pháp luật, chế độ cũng như việc thực hiện chính sách, 
chế độ trong các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật.

Mạng lưới tham gia  
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hà Nội
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HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cơ quan chủ quản
Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ liên lạc
91/31 Đường 30/4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tel: 8471. 3838 427     Fax: 
Email: hongngabuithi@gmail.com   Website: http://www.dpcantho.org
Người liên hệ:  Bùi Thị Hồng Nga – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Giúp đỡ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.
Tạo việc làm cho người khuyết tật trong CLB.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tạo môi trường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm. 

��  Trợ giúp người khuyết tật có thể tiếp cận với điều trị bệnh miễn phí hay miễn giảm, 
được phục hồi chức năng hay sử dụng dụng cụ chỉnh hình. 

��  Tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia các phong trào thể dục thể thao, 
báo chí, văn nghệ.

�� Dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. 

�� Tìm việc làm – giải quyết việc làm – giới thiệu việc làm.

�� Hỗ trợ chỗ ăn, ở ngắn hạn và dài hạn cho học viên học nghề. 

�� Hỗ trợ nguồn vốn cá nhân tự mưu sinh. 

�� Tìm nguồn vốn cấp xe lăn, xe lắc, dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người khuyết tật.

��  Tư vấn cho người khuyết tật đến các cơ quan, tổ chức có quan hệ, trả lương cho người 
khuyết tật. 

�� Gây quỹ bằng cách bán hàng do người khuyết tật làm ra tại hội chợ hay các siêu thị.

��  Tìm kiếm cơ hội và sự trợ giúp mới cho người khuyết tật qua các chương trình và đề án 
khác nhau như: học bổng, đi tham quan, tham gia các hoạt động văn hoá.

�� Nói lên tiếng nói của người khuyết tật thông qua xuất bản tờ tin Nhịp cầu.

Mạng lưới hoạt động 
�� Người khuyết tật

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Cần Thơ

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ liên lạc
Thôn Co Măn, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tel: 8425. 3813 859     Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Chu Đức Luyện – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Tạo môi trường liên kết người khuyết tật trên toàn tỉnh, thực hiện các hoạt động giao lưu chia 
sẻ để người khuyết tật giúp đỡ lẫn nhau. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức, tập hợp, thu hút người khuyết tật để giao lưu, động viên, chia sẻ, trao đổi tâm 

tư, nghuyện vọng giữa những người cùng cảnh, giúp mọi thành viên tự tin, xoá bỏ 
mặc cảm hoà nhập cộng đồng.

�� Trao đổi thông tin, phổ biến các chính sách đối với người khuyết tật.

�� Gây quỹ cho tổ chức hoạt động của nhóm. 

�� Tổ chức giao lưu, tham quan và học hỏi kinh nghiệm cho hội viên. 

��  Vận dụng những kỹ năng bản thân của người khuyết tật để giải quyết những khó khăn 
trong mỗi dạng tật cụ thể.

 Địa bàn hoạt động
��  Tỉnh Lạng Sơn
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HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ liên lạc
Tổ 1 số nhà 363 phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 
Tel: 84280. 3651170     Fax: 
Email: minh12tn@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ: Đoàn Nhật Minh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Động viên thăm hỏi, chia sẻ lẫn nhau; nâng cao tinh thần đoàn kết các hội viên; củng cố và phát 
triển hội viên trong khu vực Thành phố và các vùng lân cận; nâng cao nhận thức hội viên và tạo 
sự gắn kết với gia đình và xã hội.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Tổ chức giao lưu, tham quan và học hỏi kinh nghiệm cho hội viên. 

��  Khuyến khích người khuyết tật hăng hái tham gia mọi lĩnh vực cuộc sống, giáo dục, 
nghệ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí. 

��  Trợ giúp người khuyết tật có thể tiếp cận với điều trị bệnh miễn phí hay miễn giảm, 
được phục hồi chức năng hay sử dụng dụng cụ chỉnh hình. 

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thái Nguyên

 HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH NINH BÌNH 

Cơ quan chủ quản 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ liên lạc 
Số 124, đường Đào Duy Từ, phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
Điện thoại:  8430. 3591230/ 3884432   Fax: 
Email: hoinguoikhuyettatnb@yahoo.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Phạm Hữu Chính– Chủ tịch (0912 348 101)

Tôn chỉ mục đích
Hội là nơi tập hợp, đoàn kết, tự nguyện của người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình, mục đích của hội nhằm nâng cao tính tự lập, tự quyết, hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, 
trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng sống cũng như hỗ trợ, phổ biến kiến thức về văn 
hóa và nghề nghiệp; phát huy khả năng tự lực của người khuyết tật, tham gia tích cực vào các 
hoạt động hòa nhập cộng đồng, xóa đi những mặc cảm của bản thân, vượt qua rào cản để có 
cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức các hoạt động tư vấn đồng cảnh và việc làm, nhằm xây dựng mối quan hệ gắn 

bó, tương trợ lẫn nhau tạo cơ hội việc làm để cải thiện đời sống cho hội viên.

��  Phối hợp, hợp tác với các ngành, các cấp, các tổ chức người khuyết tật tổ chức các hoạt 
động giao lưu văn hóa, xã hội, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nâng cao năng lực cho 
người khuyết tật.

�� Gây quỹ 

�� Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên

Địa bàn hoạt động  
�� Tỉnh Ninh Bình



9392 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Cơ quan chủ quản  
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ liên lạc
4 đường Hoàng Hoa Thám, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tel : 864. 3522036      Fax : 
Email :        Website : http://www.hoikhuyettatvt.org
Người liên hệ: Võ Thị Ngọc Mai – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Trở thành một tập thể đại diện cho tiếng nói chung của người khuyết tật thành phố, giúp đỡ 
hội viên tự tin tham gia vào mọi lĩnh vực văn hóa-xã hội, nghề nghiệp, hòa nhập cùng nhân 
dân thành phố.

Lĩnh vực hoạt động
�� Dạy nghề vi tính, sửa chữa điện tử- điện thoại miễn phí cho hội viên

�� Tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người khuyết tật

�� Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

��  Liên kết, đối thoại với các hội, nhóm khuyết tật tự lực tại các tỉnh thành trong cả nước 
nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về người khuyết tật, góp phần xây dựng và thúc 
đẩy hình thành Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam. 

��  Thực hiện các hoạt động gây quỹ để duy trì hoạt động và hỗ trợ những người khuyết 
tật khác. 

Địa bàn hoạt động  
�� Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TƯƠNG TRỢ VƯƠN LÊN
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên lạc 
3166 tổ 9 Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai
Tel: (061) 3740912        Fax :  
Email: ctduchien@gmail.com  hoặc hoittvl@vnn.vn  Website: 
Người liên hệ : Lê Đức Hiền – Chủ tịch (0918214264) 

Tôn chỉ mục đích
Đoàn kết - Yêu thương - Khuyến khích - Giúp đỡ những người khuyết tật để tự cứu mình và giúp 
ích xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Công tác tuyên truyền vận động tham gia, giúp đỡ củng cố xây dựng hội

�� Tạo dựng cơ sở vật chất và tài chính

�� Kế hoạch xây dựng cơ cấu tổ chức

��  Các hoạt động tiếp theo: tạo điều kiện của hội viên đào tạo kỹ năng về lĩnh vực xã hội, 
tư vấn cho hội viên về đào tạo học nghề, tự tạo lập cơ sở kinh doanh, cửa hàng mua 
bán, v.v., đồng thời có những lớp xoá mù chữ.

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Đồng Nai
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HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ liên lạc
Số 2, Trần Quang Diệu, Phường10, Đà Lạt 
Tel: 8463. 3540611/3549112     Fax: 
Email: hoinguoimulamdong@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Vũ Xuân Trường – Chủ tịch (0919331282)

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động của Hội chú trọng vào việc hội họp để thông qua đó tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, 
thông tin về cách làm kinh tế, cơ hội việc làm giữa các bạn khiếm thị. Hội cũng tham gia giao 
lưu với các bạn khuyết tật dạng khác để hoà nhập vào cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Dạy chữ braile cho các bạn thành viên.

��  Khuyến khích các bạn tham gia hoạt động ngoài trời như: viếng thăm hàng xóm, tăng 
cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ hoàn cảnh.

��  Giáo dục văn hoá và dạy nghề cho hội viên, giúp họ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, 
dần dần có thu nhập ổn định, xoá đói giảm nghèo.

�� Hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội người tàn tật của tỉnh

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Lâm Đồng

HỘI NUÔI ONG VIỆT NAM
Vietnamese Bee Keepers Association - VBA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 19, Trúc Khuê, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 37760215      Fax: 844. 3835 2725
Email: info@vba.org.vn     Website: http://www.vba.org.vn/ 
Người liên hệ: Đinh Quyết Tâm - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người nuôi ong và những người hoạt động 
trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - kỹ thuật phục vụ cho nghề nuôi ong. 
Hội tập hợp rộng rãi những người nuôi ong, những người hoạt động ở lĩnh vực kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật có liên quan đến nghề nuôi ong, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau tạo điều kiện để mọi 
thành viên nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cống hiến cho sự nghiệp phát 
triển ngành ong, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Truyền thông, thông tin phổ biến rộng rãi các tiến bộ khoa học công nghệ và kinh 

nghiệm trong sản xuất chế biến, bảo quản, tiêu thụ liên quan đến nghề nuôi ong.

��  Thực hiện các dịch vụ tư vấn kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, thương 
mại của nghề ong.

�� Đào tạo, giảng dạy hướng dẫn kinh tế kỹ thuật ngành ong.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội nuôi ong Quốc tế, Hội nuôi ong Châu Á.

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Vietnam Urban Planning and Development Association - VUPDA

Cơ quan chủ quản
Bộ Xây Dựng

Địa chỉ liên lạc
389 Đội Cấn, Hà Nội
Tel: 844. 37624430      Fax: 844. 37624430
Email: vupda10@gmail.com       Website: http://ashui.com 
Người liên hệ: Trần Ngọc Chính - Chủ tịch (0903 422 718)

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát 
triển đô thị trong cả nước tự nguyện tham gia. 
Hội ra sức phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo định 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả 

nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn, thiết kế kiến trúc 
cảnh quan đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa 
học về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị.

��  Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên;

��  Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong công tác quy hoạch 
và phát triển đô thị; thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao cho Hội;

��  Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở 
đào tạo và các tổ chức xã hội khác trong việc nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, 
công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn đầu tư, đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và 
phát triển đô thị;

��  Tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, pháp luật góp phần nâng cao 
dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị;

��  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn hoạt động ngành nghề cho các Hội thành 
viên, các đơn vị trực thuộc của Hội;

��  Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 
theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI THANH NIÊN KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ      
HỒ CHÍ MINH

Cơ quan chủ quản
Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:        Fax: 
Email:  hcmc.dya@gmail.com     Website: 
Người liên hệ:  Võ Văn Anh – Chủ tịch (0918184573)

Tôn chỉ mục đích
Hội thanh niên khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh tập hợp các thanh niên khuyết tật, tạo môi 
trường giao lưu, học hỏi, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên khuyết tật. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.

�� Giới thiệu học văn hoá và sinh hoạt văn nghệ.

�� Sinh hoạt thể dục thể thao và cộng đồng.

��  Tổ chức các chương trình giao lưu giữa người khuyết tật với xã hội, với người khuyết 
tật tại các khu vực khác. 

�� Tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách hỗ trợ người khuyết tật

�� Phản ánh tâm tư nguyện vọng của Người khuyết tật tới chính quyền thành phố

�� Xây dựng các dự án hỗ trợ người khuyết tật. 

Mạng lưới tham gia 
�� Hội liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
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HỘI THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 308 Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Số 40, đường Phương Mai, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 844. 35765491     Fax: 844. 35765491
Email: hoitbytvn@vnn.vn               Website:  www.hoitbyt.vn    
Người liên hệ: Nguyễn Xuân Bình – Chủ tịch 
                        Hà Đắc Biên – Tổng thư kí kiêm Phó Chủ tịch (0913 366 945)

Tôn chỉ mục đích
Hội Thiết bị Y tế là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân đang hoạt động 
trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa... có liên quan 
đến trang thiết bị và dụng cụ y tế trong cả nước tự nguyện tổ chức xây dựng và phát triển 
ngành trang thiết bị y tế Việt Nam, góp phần đưa nhanh các ứng dụng kỹ thuật y tế vào việc 
chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thông tin, trao đổi tư liệu, 
kinh nghiệm khai thác, nghiên cứu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì... đóng góp vào sự phát 
triển chung của ngành y tế Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Thiết bị y tế (TBYT) hoặc có liên quan đến TBYT

�� Nghiên cứu khoa học ở các tuyến

�� Xây dựng các tài liệu kỹ thuật về TBYT

�� Xuất bản tạp chí và sách về TBYT 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 

HỘI THỐNG KÊ VIỆT NAM
Vietnam Statistical Association - VSA

Cơ quan chủ quản
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ liên lạc
54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 37753895/ 3259 5011    Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch (844. 37756 358)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức nghề nghiệp của những người làm thống kê của Việt Nam, được thành lập theo 
nguyên tắc tự nguyện. 
Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết những người làm thống kê của Việt Nam vì sự nghiệp duy 
trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn giữ vững phẩm chất 
nghề nghiệp nhằm góp phần thực hiện tốt nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê là đảm 
bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và các nguyên tắc khác đã được 
ghi trong điều 4 của Luật Thống kê; đồng thời đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành 
thống kê.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Thực hiện các dịch vụ liên quan đến thông kê.

�� Đào tạo, chia sẻ kiến thức thống kê hiện đại

�� Nghiên cứu, tư vấn chính sách liên quan tới công tác thống kê cho Nhà nước

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI THÔNG TIN TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Vietnam Association for Scientific & Technological Information and Documentation - VASTID

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Tel: 844. 38256203     Fax: 844. 39346127
Email: hoithongtin@vista.gov.vn    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những công dân và tổ chức của Việt Nam đã 
và đang hoạt động một cách trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực thông tin tư liệu khoa học và 
công nghệ. 
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên đem tài năng trí tuệ góp phần xây 
dựng và phát triển ngành Thông tin - Tư liệu, khoa học công nghệ Việt Nam để phục vụ có hiệu 
quả cho công cuộc phát triển khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Tổ chức các hoạt động phổ biến về thông tin khoa học, công nghệ và môi trường.

�� Tiếp thị dịch vụ thông tin - tư liệu.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM
Vietnam Library Association - VLA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 207, nhà H, Thư viện quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Tel: 844. 38255397      Fax: 
Email: hoithuvienvn@nlv.gov.vn     Website:   
Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Thuần – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Thư viện Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp trên tinh thần tự nguyện 
các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thư viện, liên quan đến thư 
viện, hoặc có tâm huyết nhiệt tình với hoạt động thư viện.
Hội góp phần xây dựng ngành thư viện Việt Nam ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò, vị 
trí của thư viện trong xã hội và đời sống văn hoá của nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho công 
cuộc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước.
Hội là diễn đàn của những người làm công tác thư viện, liên quan đến thư viện và quan tâm tới 
thư viện trao đổi kinh nghiệm, động viên khuyến khích nhau, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, 
tập hợp sức mạnh trí tuệ để giải quyết những vấn đề chung của ngành.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến những thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt 

động thư viện.

��  Tổ chức các dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tư vấn thiết kế trụ sở thư viện; dịch vụ nghiên 
cứu và phản biện các công trình khoa học của thư viện.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 
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HỘI THÚ Y VIỆT NAM
Vietnam Veterinary Association - VVA

Cơ quan chủ quản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ liên lạc
86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 38691082     Fax: 844. 38687731
Email: vva.hty@gmail.com     Website: www.tapchithuy.com  
Người liên hệ: Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực thú ý. Mục đích là tập hợp, đoàn kết những người hoạt động về khoa học công nghệ, đào 
tạo, quản lý và dịch vụ thú y nhằm nâng cao trình độ, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, phòng chống dịch bệnh vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho con người và môi trường sinh thái.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan tới công tác thú y

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề thú y

�� Hỗ trợ nhà nước trong các chương trình phòng, chống dịch bệnh

�� Tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới thú y

�� Nghiên cứu, tư vấn cho Bộ, ngành liên quan tới công tác thú y tại các địa phương

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI THỦY LỢI VIỆT NAM
Vietnam Water Resources Development Association - VIWARDA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 10 ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
Tel: 844. 35641538     Fax: 844. 35641538
Email: tainguyennuoc@gmail.com   Website:  
Người liên hệ: GS.TS. Đào Xuân Học – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tập thể, các cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, 
nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành hệ thống công trình, sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ vật tư thiết bị thuộc chuyên ngành thuỷ lợi - thuỷ điện. 
Hội tập hợp rộng rãi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thuỷ lợi - thuỷ điện, không 
phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, chính kiến nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông 
tin, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần giải quyết những yêu cầu về xây dựng và quản lý 
khai thác công trình thuỷ lợi - thuỷ điện ở Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực thuỷ lợi.

�� Xuất bản tạp chí và ấn phẩm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 
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HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VIỆT NAM (VINASTAS)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 214, ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 6651 2704     Fax: 844. 3852 7769
Email: info@nguoitieudung.com.vn   Website: http://www.nguoitieudung.com.vn/ 
Người liên hệ: Đoàn Phương - Chủ tịch
Đỗ Viết Tịnh – Chánh Văn Phòng (043852 0981)

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức không vì mục đích lợi nhuận, tự nguyện của những người hoạt động trong các 
lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm giúp đỡ nhau 
nâng cao trình độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Đẩy mạnh các hoạt động tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

��  Đào tạo, nâng cao trình độ về tiêu chuẩn hoá, chất lượng và các kiến thức về tiêu dùng 
và bảo vệ người tiêu dung. 

�� Tuyên truyền, giáo dục người tiêu dùng về những quyền và trách nhiệm của họ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Vietnam Association for Information Processing - VAIP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel: 844. 38211725     Fax: 844. 38211708
Email: vaip@vnn.vn        Website: http://www.vaip.org.vn  
Người liên hệ: Đỗ Xuân Thọ - Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Hội Tin học Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tập thể hoạt động nghiên cứu, đào 
tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - 
truyền thông (CNTT-TT) và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển CNTT-TT của Việt Nam.
Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, 
ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Đào tạo, nâng cao năng lực về CNTT-TT.

�� Xuất bản ấn phẩm các loại về CNTT-TT 

��  Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức cơ bản, thành tựu mới, công trình nghiên 
cứu và sáng chế, phát minh trong nghiên cứu và ứng dụng CNTT-TT. 

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong 
lĩnh vực CNTT-TT của Nhà nước và xã hội.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
Vietnamese Mathematical Society - VMS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tel: 844. 37563474 (máy lẻ 205)   Fax: 844. 37564303
Email: vms@vms.org.vn     Website: http://www.vms.org.vn/ 
Người liên hệ: Lê Tuấn Hoa – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Hội là một tổ chức tự nguyện của các nhà toán học nhằm động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong các 
công tác chuyên môn góp phần phát triển toán học nước ta tiến kịp trình độ quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học.

�� Tư vấn chính sách phát triển ngành toán học tại Việt Nam

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

HỘI TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM VIỆT NAM
Vietnam Association of Geodesy, Catography and Remote Sensing 

Cơ quan chủ quản
Bộ Tài nguyên Môi trường 

Địa chỉ liên lạc
Nhà B26, đơn nguyên 5, phòng 302, ngõ 45 Nguyên Hồng, Hà Nội 
Tel:          Fax: 844. 37540186 
Email: vgcr_association@gmail.com, danghungvo@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Đặng Hùng Võ – Chủ tịch (0903454454)

Tôn chỉ mục đích
Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những 
người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển công tác trắc địa - bản đồ - viễn 
thám ở Việt Nam.
Mục đích của Hội là tập trung những người làm công tác trắc địa - bản đồ - viễn thám, những 
người hoạt động khoa học, kỹ thuật và xã hội có liên quan để đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau 
trong nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và sản xuất và chuyên môn, nghiệp vụ trắc địa - bản đồ - 
viễn thám. Tuyên truyền phổ biến những kiến thức và thành tựu khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm 
sản xuất trong và ngoài nước, phục vụ các yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Trắc địa - bản đồ - viễn thám. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Hiệp hội các nhà khảo sát quốc tế FIG

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ 
VIỆT NAM

Vietnam Association of Young Scientists & Engineerers - VAYSE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 10 Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel:  844. 22141098/ 62940561   Fax: 844. 37710567
Email: vn.trithuctre@gmail.com      Website: http://trithuctre.com.vn 
Người liên hệ: Nghiêm Quốc Bảo – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện 
của các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, ươm 
tạo công nghệ mới, ươm tạo doanh nghiệp trẻ (hoạt động dựa trên các thành tựu khoa học 
công nghệ cao) và phục vụ thị trường công nghệ trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa hoạt động 
sáng tạo và ứng dụng, thương mại công nghệ. 
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước để trao đổi kinh 
nghiệm, nâng cao trình độ sáng tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích phát huy tính 
sáng tạo và tài năng phục vụ sự phát triển của thị trường công nghệ và hàng hoá, tạo sự đổi mới 
thiết thực và đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM
Vietnam Physical Society - VPS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Viện Vật lý, Số 10 Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tel: 844. 37669209     Fax: 844. 37669050  
Email: vps@iop.vast.ac.vn     Website: 
Người liên hệ: Phan Hồng Khôi – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam, hoạt động trên lĩnh 
vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức vật lý. 
Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ 
nghiệp vụ, góp phần đào tạo nhân tài, tuyên truyền phổ biến các kiến thức vật lý ở Việt Nam, 
ứng dụng vật lý vào phục vụ sự nghiệp khoa học công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và 
bảo vệ tổ quốc.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức các sinh hoạt học thuật thường xuyên cho hội viên cũng như những người 

yêu thích vật lý.

��  Đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà nước về chủ trương, biện pháp thúc đẩy sự phát 
triển và ứng dụng vật lý ở nước ta, về nội dung chương trình giảng dạy vật lý trong các 
trường. Tham gia tư vấn, phản biện, giám định các dự án khoa học công nghệ và kinh 
tế xã hội khi có yêu cầu.

��  Hỗ trợ cho hội viên hoặc nhóm hội viên trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề khoa 
học, công nghệ có liên quan đến vật lý của đất nước.

��  Tổ chức các giải thưởng khoa học nhằm khuyến khích, phát triển tài năng của đội ngũ 
cán bộ vật lý, đặc biệt là các tài năng trẻ.

��  Xây dựng và phát triển quan hệ với các tổ chức vật lý và công nghệ quốc tế theo quy 
định của pháp luật.

�� Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định tại điều lệ Hội.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
TỈNH QUẢNG BÌNH 

Association for Empowerment of Person with Disabilities

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
48 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Quảng Bình
Tel: 84 (0)52. 3843 184      Fax: 84 (0)52. 3843186.
Email:  info@aepd-vn.org     Website: http://www.aepd-vn.org/
Người liên hệ:  Nguyễn Thùy Dung – Giám đốc (thuydungqb@gmail.com)

Tôn chỉ mục đích
Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật tại Quảng Bình 
và khu vực miền trung. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.

�� Giới thiệu học văn hoá và sinh hoạt văn nghệ.

�� Sinh hoạt thể dục thể thao và cộng đồng.

��  Tổ chức các chương trình giao lưu giữa người khuyết tật với xã hội, với người khuyết 
tật tại các khu vực khác. 

�� Tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách hỗ trợ người khuyết tật

�� Phản ánh tâm tư nguyện vọng của người khuyết tật tới chính quyền thành phố

�� Xây dựng các dự án hỗ trợ người khuyết tật. 

�� Vận động chính sách, tư vấn chính sách liên quan tới người khuyết tật

Địa bàn hoạt động 
�� Quảng Bình

HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
57 Vũ Thạnh, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 844. 62959849     Fax: 
Email: rev@vtc.vn      Website: http://www.rev.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Ngọ - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp và đoàn kết tất cả người Việt Nam đang làm công tác nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, quản lý trong lĩnh vực vô tuyến điện - điện tử nhằm nâng cao trình độ khoa 
học và kỹ năng nghề nghiệp của hội viên, nhanh chóng triển khai ứng dụng và đưa tiến bộ 
khoa học công nghệ vào sản xuất và tư vấn cho Đảng và Nhà nước về các chính sách khoa học 
- công nghệ, kinh tế - xã hội nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
nước nhà

Lĩnh vực hoạt động 
�� Xuất bản tạp chí về điện tử 

�� Đào tạo cả chính quy và phi chính quy

�� Thực hiện các dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực của Hội 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Toàn quốc
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HƯỚNG TỚI MINH BẠCH
Towards Transparency (TT)

Cơ quan chủ quản
Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Tầng 4, 51A, Nguyễn Khắc Hiếu, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3715 3532      Fax: 04- 3715 3443
Email: info@towardstransparency.vn   Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Thị Kiều Viễn- Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
TT hoạt động với mục tiêu đóng góp vào những nỗ lực Quốc gia trong phòng, chống tham 
nhũng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tiến hành Nghiên cứu và chia sẻ tài liệu về phòng, chống tham nhũng và liêm chính; 

truyền thông nâng cao nhận thức về tham nhũng và phổ biến công cụ về phòng, 
chống tham nhũng tại Việt nam

Địa bàn hoạt động  
�� Việt Nam

LÀNG HÒA BÌNH BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Cơ quan chủ quản
Bệnh viện Từ Dũ

Địa chỉ liên lạc
284 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38392722 (máy lẻ 246)     Fax: 848. 54042959
Email: hoabinh_village@yahoo.com    Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Thị Phương Tần – Bác sĩ trưởng khoa

Tôn chỉ mục đích
Làng Hòa Bình ra đời với mục đích chăm sóc, và nuôi dưỡng nạn nhân chất độc màu da cam/
dioxin, gia đình nghèo hoặc bỏ rơi sau khi sinh, trẻ em nhiễm HIV.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tiếp nhận và chăm sóc nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ 

nhiệm HIV

�� Cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, điều trị

�� Chăm sóc và giáo dục cho trẻ

�� Tư vấn, hướng nghiệp cho trẻ

Địa bàn hoạt động  
�� Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
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LÀNG THIẾU NIÊN THỦ ĐỨC
Cơ quan chủ quản
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
18 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 37220227     Fax: 848. 38970005
Email: huutuyenthuduc@yahoo.com.vn   Website: 
Người liên hệ: Đinh Hữu Tuyến – giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gia đình có vấn đề xã hội 
hoặc quá nghèo không nuôi nổi trẻ) và trẻ đường phố loại B (sống cùng cha mẹ ở lòng lề 
đường), giúp các em hội nhập vào đời sống cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 

�� Vãng gia, giúp trẻ hồi gia, đoàn tụ gia đình (trẻ đường phố)

�� Dạy nghề, hướng nghiệp

�� Tạo việc làm 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP
SOS Children’s Village Go Vap

Cơ quan chủ quản
Văn phòng phối hợp – Làng Trẻ em SOS Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Đường Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38958504      Fax: 
Email:       Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Trừng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Làng trẻ em SOS Gò Vấp hoạt động để đem lại mái ấm tình thương cho các trẻ mồ côi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tiếp cận, nhận nuôi các trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

�� Chăm sóc và dạy dỗ trẻ

�� Tạo điều kiện cho đi học, tham gia các hoạt động xã hội

��  Kêu gọi các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm để giúp các trẻ có điều kiện sống và học 
tập tốt hơn. 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Can Tho Union of Science and Technology Associations - CUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 39 Lý Tự Trọng, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Tel: 84710.3830060/ 3831102    Fax: 84710.3831428
Email: lhhcantho@yahoo.com.vn     Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Bảo Vệ – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí 
thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
Thành phố trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Cần Thơ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Da Nang Union of Science and Technology Associations - DANUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
205 Lê Duẩn - Thành phố Đà Nẵng
Tel:  84. 511 3822332      Fax: 84. 511 3822332
Email: danusta@dng.vnn.vn;  lhhdanang@gmail.com  Website: www.lhhdanang.com   
Người liên hệ: Phạm Kiều Đa - Chủ tịch
  Trần Quốc Tuấn – Chánh văn phòng (0914080289)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng, cùng với 
các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá Thành phố Đà Nẵng 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Đà Nẵng
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hanoi Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
67 Bà Triệu, Hà Nội
Tel: 844. 39436101    Fax: 844. 38225424/39436101
Email: husta@vnn.vn     Website: 
Người liên hệ: T.S Vũ Hoan - Chủ tịch  

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện 
của trí thức khoa học và công nghệ trên địa bản thủ đô.
Mục đích của Liên hiệp hội Hà Nội là tập hợp tất cả các hội khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các 
nhà khoa học trên địa bàn thủ đô nhằm đoàn kết, giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn, phát 
huy hơn nữa tiềm lực khoa học và kỹ thuật của Thành phố; tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
khoa học và kỹ thuật trong nhân dân; tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ và đời sống; góp phần thúc đẩy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân thủ đô.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hai Phong Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
17 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng 
Tel: 8431. 3745363      Fax: 
Email: lienhiephoihaiphong@gmail.com   Website: http://www.hpusta.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Thao – Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký (0913353105)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức tự nguyện của trí thức Hải Phòng hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hải Phòng
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ho Chi Minh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
103A Trần Quốc Toản, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39325748/ 39325139   Fax: 848. 39326438 
Email: lhhhcm@gmail.com     Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện của 
các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp các hội khoa học và kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh nhằm đoàn kết giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tốt hơn nữa tiềm lực 
khoa học và kỹ thuật của Thành phố, tuyên truyền phổ biến các kiến thức khoa học và kỹ thuật 
trong quần chúng, tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy các ngành khoa học và kỹ thuật phát triển, đóng góp thiết 
thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
lao động Thành phố, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH AN GIANG

An Giang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 5/2 đường Ngô Quyền, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tel: 8476. 3859007        Fax: 8476. 3957796 
Email: lhhangiang@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Lê Minh Tùng - Chủ tịch
  Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh An Giang. Mục đích là phát 
huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu 
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh An Giang
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ba Ria - Vung Tau Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
167 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Tel: 8464. 3819171     Fax: 8464. 3819171
Email: lhhvungtau@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Trần Văn Khánh - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức chính trị xã hội tự 
nguyện của đội ngũ tri thức, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Vũng Tàu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BẮC GIANG

Bac Giang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
48 Ngô Gia Tự, tầng 2, Khu Liên Cơ, Thành phố Bắc Giang 
Tel: 84240. 3828981     Fax: 84240. 3850349
Email: lienhiephoibg@yahoo.com     Website: www.busta.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
đội ngũ tri thức, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bắc Giang
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BẠC LIÊU

Bac Lieu Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, 66 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu 
Tel: 84781. 3826101     Fax: 84781. 3823944
Email: lhhbl@vusta.vn /colakhbl@gmail.com  Website: 
Người liên hệ: Trương Công Lập - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên quê hương Bạc Liêu. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bạc Liêu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BẾN TRE

Ben Tre Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
280 đường 3/2, P.3, Thành phố Bến tre, tỉnh Bến Tre 
Tel: 075. 3511205/ 2211676     Fax: 075. 3511205
Email: lienhiephoibentre@yahoo.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Trần Xuân Lê - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của đội 
ngũ tri thức, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, phối hợp hoạt động của các hội thành 
viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bến Tre
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Binh Dinh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
472 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 8456. 3828598    Fax: 
Email: lhhbdinh@gmail.com   Website: 
Người liên hệ: Trần Ngoạn - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định là nơi tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức 
trong tỉnh nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong tỉnh nhằm 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA 

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bình Định

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Binh Duong Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

Địa chỉ liên lạc
11 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, tx. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tel: 84650. 3840554    Fax: 84650. 3840554
Email: lhhkhktbd@yahoo.com     Website: http://lhhkhktbinhduong.org.vn 
Người liên hệ: Huỳnh Văn Nhị - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ 
thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội 
thành viên để cùng nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ 
tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ 
và văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bình Dương
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Binh Phuoc Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
70 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
Tel: 84651. 3888804      Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Thỏa - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước. Mục đích là 
phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu 
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các lĩnh vực nông - lâm nghiệp

��  Xuất bản tạp chí Khoa học thời đại (05 kỳ/ 1 năm), nội dung gồm các lĩnh vực khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội, chuyển giao công nghệ, nông - lâm nghiệp…

��  Tham gia xét duyệt, thẩm định các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ 
quan trọng của tỉnh.

�� Tham gia tư vấn, phản biện các công trình, dự án lớn của tỉnh

�� Phát triển cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

��  Tổ chức các hội thảo khoa học gắn liền với nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp, nông 
dân trong tỉnh.

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bình Phước

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH BÌNH THUẬN

Binh Thuan Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
08 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Tel: 8462. 3829084      Fax: 8462. 3834163
Email: lhhbt@yahoo.com/ lienhiepkhkt-bt@vnn.vn  Website: 
Người liên hệ:  Nguyễn Văn Thuần - Chủ tịch
Nguyễn Lợt – Phó chủ tịch (0913 690992)

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
đội ngũ tri thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ. Mục đích của Liên hiệp hội 
là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ để giúp đỡ nhau tiến hành các 
hoạt động khoa học, kỹ thuật nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Bình Thuận 
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH CÀ MAU

Ca Mau Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
63 đường 1/5, P.5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
Tel: 84780. 3838595      Fax: 
Email: lienhiephoikhkt@camau.gov.vn    Website: 
Người liên hệ: Dương Việt Thắng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của đội 
ngũ tri thức Cà Mau hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc 
mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên 
để cùng nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ tri thức trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hôi chủ nghĩa, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Cà Mau 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH CAO BẰNG

Cao Bang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 70B phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
Tel: 8426. 3952680     Fax: 8426. 3953988
Email: lhchkhktcb@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Nông Hồng Thái - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
đội ngũ tri thức khoa học công nghệ Cao Bằng.
Mục đích của Liên hiệp hội là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công 
nghệ trong tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc xã hôi chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Cao Bằng
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH ĐĂK LĂK

Dak Lak Union of Science and Technology Associations - DAKUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
103 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
Tel: 84500. 3816951/ 3816953   Fax: 84500. 3816953
Email: dakusta@vusta.vn       Website: http://www.dakusta.org.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn An Vinh - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp hội là nơi tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức trong tỉnh nhằm phát huy vai trò của 
đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Đăk Lăk

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH ĐỒNG NAI

Dong Nai Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
260 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 8461. 3946348     Fax: 8461. 3822439
Email: lienhiephoidn@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
�� Tập hợp tất cả các hội khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh nhằm:

�� Đoàn kết phối hợp với nhau để phát huy tốt hơn nữa tiềm lực khoa học và kỹ thuật của tỉnh.

�� Tuyên truyền phổ biến các kiến thức khoa học và kỹ thuật trong quần chúng.

��  Tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân địa phương, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Đồng Nai
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH ĐỒNG THÁP

Dong Thap Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
03 Võ Trường Toản, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tel: 8467. 3851464      Fax: 8467. 3851464
Email: lhhdongthap067@gmail.com     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Đúng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện 
của tầng lớp trí thức hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp. 
Mục đích của Liên hiệp hội tỉnh là tập hợp và đoàn kết các hội khoa học và kỹ thuật để giúp nhau tiến 
hành các hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Đồng Tháp

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH HÀ NAM

Ha Nam Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, số 01 Ngô Quyền, P. Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam. 
Tel: 84351. 3842564     Fax: 84351. 3853398
Email: phuongthapskhcn@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Như Lâm - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Hà Nam) là tổ chức 
chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học 
và công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội Hà Nam là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức làm công tác khoa học 
và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và trong các hoạt động của tỉnh. Liên hiệp hội là đầu mối 
phối hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức kinh tế xã hội 
của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Hà Nam
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH HẢI DƯƠNG

Hai Duong Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Đường 15A đường Hồng Quang, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 
Tel: 84320. 3851732      Fax: 84320. 3843865
Email: lhhhaiduong@yahoo.com       Website: 
Người liên hệ: Lưu Xuân Lâm – Tổng thư ký

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
đội ngũ tri thức và những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Hải Dương

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH HẬU GIANG

Hau Giang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Sở Khoa học & Công nghệ, Khu hành chính tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố 
Vị Thanh, Hậu Giang
Tel: 84711. 3877 300     Fax: 8471. 3877400
Email:  lhhthg@yahoo.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Trịnh Quang Hưng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Liên hiệp hội là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Hậu Giang
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH HÒA BÌNH

Hoa Binh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
107 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 
Tel: 84218. 3895915       Fax: 84218. 3895902
Email: lhhhoabinh@yahoo.com/ dantiepphuc@yahoo.com      Website: 
Người liên hệ: Bạch Công Điệu - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
đội ngũ tri thức và những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Hòa Bình

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH KHÁNH HOÀ

Khanh Hoa Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
80 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hoà 
Tel: 8458. 3811158     Fax: 8458. 3811158
Email:        Website: www.lhhkh.org.vn  
Người liên hệ: Bùi Mau - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa là tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện 
của tất cả các hội khoa học kỹ thuật trong tỉnh, những người làm công tác khoa học và công 
nghệ, kể cả người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động  
�� Tỉnh Khánh Hòa
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH KIÊN GIANG

Kien Giang Union of Science and Technology Associations - KGUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
40 Hùng Vương, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
Tel: 8477. 3863408      Fax: 8477. 3948280
Email: lhhkiengiang@vusta.vn     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Khiết - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của 
trí thức trong tỉnh, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Mục đích của Liên hiệp hội 
là tập hợp và đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động 
xã hội, điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên để cùng nhau tiến hành các hoạt động 
nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Kiên Giang

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH KON TUM

Kon Tum Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
100 Ure, Thành phố Kon Tum. 
Tel: 8460. 39146669        Fax: 8460. 39146669 
Email: lhhkontum@yahoo.com        Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Cao - Chủ tịch (0988782269)
  Hồ Thị Mỹ Dung - Chánh văn phòng (0987945779)

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum là tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện 
của tất cả các các nhân và hội khoa học kỹ thuật công nghệ trong tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối 
hợp hoạt động của các hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Kon Tum
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH LÂM ĐỒNG

Lam Dong Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 5 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Tel: 8463. 3836061    Fax: 8463. 3824941
Email: lienhiephoilamdong@gmail.com    Website: http://lienhiephoilamdong.dalat.gov.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Mộng Sinh - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp hội Lâm Đồng là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của trí thức khoa học và công 
nghệ tỉnh Lâm Đồng. Liên hiệp hội Lâm Đồng hoạt động nhằm mục đích xã hội hoá hoạt động 
khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước và của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người làm 
công tác khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Lâm Đồng

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH LÀO CAI

Lao Cai Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 1, khối 7, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Tel: 8420. 3821661     Fax: 8420. 3821661
Email: vplhhlaocai@gmail.com     Website: 
Người liên hệ: Bùi Thị Kim Dung - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của đội 
ngũ tri thức và những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh. 
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công nghệ thuộc mọi thành 
phần kinh tế và hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động
�� Tỉnh Lào Cai
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH LONG AN

Long An Union of Science and Technology Associations - 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
118 Trươnng Định, Thành phố Tân An, Long An
Tel: 8472. 3553179     Fax: 8472. 3553539
Email: lhhtinhlongan@ymail.com    Website: 
Người liên hệ: Trần Trần Văn Lực - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của trí 
thức Long An hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học công nghệ thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên để cùng 
nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Long An

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Dinh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
1A Trần Tế Xương, phường Vị Hoàng, Nam Định.
Tel: 84350. 3631809        Fax: 
Email: lienhiephoind@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Lê Đức Ngân – Phó chủ tịch thường trực (0913 299179)

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
trí thức Nam Định hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học công nghệ thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên để cùng 
nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Nam Định
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH NGHỆ AN

Nghe An Union of Science and Technology Associations - NUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
154 Đinh Công Tráng, Thành phố Vinh, Nghệ An 
Tel: 8438. 3843918       Fax:
Email: lhkhkt@nghean.gov.vn        Website: 
Người liên hệ: Hoàng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực
  Trần Thị Lương Hiền - Tổng thư ký 

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An. Mục đích
là tập hợp, huy động, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh 
Nghệ An phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đồng thời phấn đấu xây dựng một xã hội 
công dân trong đó tiếng nói người dân là trí thức được tôn trọng và được lắng nghe.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Nghệ An 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH NINH BÌNH

Ninh Binh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Khu nhà Liên cơ tỉnh ủy, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: 8430. 3886985     Fax: 8430. 3886985 
Email: ninhbinhlhh2009@gmail.com   Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch 
Vũ Đình Tụy – Phó chủ tịch thường trực (8430 3500416)

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa 
học và công nghệ. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết các lực lượng làm công tác khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và mọi hoạt động xã hội của tỉnh; điều hoà, phối hợp các 
hội thành viên nhằm động viên, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực 
hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động
�� Tỉnh Ninh Bình
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH PHÚ THỌ

Phu Tho Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Đường Trần Phú, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Tel: 84210. 3814347     Fax: 84210. 3845419
Email: lhhphutho@vusta.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Phùng Đức Hòa - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Phú Thọ, Liên hiệp hội Phú Thọ 
được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, đoàn kết. 
Mục đích của Liên hiệp hội Phú Thọ là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học 
và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Phú Thọ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH PHÚ YÊN

Phu Yen Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
191 Lê Thánh Tôn, phường 3, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
Tel: 8457. 3827358/ 3821235    Fax: 8457. 3827358
Email: lhhpy@dng.vnn.vn     Website: www.lienhiephoiphuyen.com.vn 
Người liên hệ: Hồ Văn Phước - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp hội là nơi tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức trong tỉnh nhằm phát huy vai trò của 
đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Phú Yên
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH QUẢNG BÌNH

Quang Binh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
17A Quang Trung, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 
Tel: 8452. 3851030        Fax: 
Email: Lienhiephoi.qb@gmail.com     Website: 
Người liên hệ: Trần Tiến Dũng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là LHHQB) là tổ chức chính trị - xã 
hội tự nguyện của trí thức Quảng Bình hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tỉnh. 
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc tất cả các 
thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên 
để cùng nhau tiến hành các hoạt động chung nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí 
thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Quảng Bình

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH QUẢNG NAM

Quang Nam Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tel: 84510. 3810273     Fax: 
Email: qnalhh@yahoo.com    Website: www.qnausta.vn  
Người liên hệ: Ngô Văn Hùng - Chủ tịch
  Phạm Ngọc Sinh – Phó Chủ tịch thường trực 

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện 
của trí thức Quảng Bình hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tỉnh. 
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc tất cả các 
thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên 
để cùng nhau tiến hành các hoạt động chung nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí 
thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Quảng Nam
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH QUẢNG NGÃI

Quang Ngai Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
355 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 8455. 3820471      Fax: 8455. 3820471  
Email: lienhiephoiqni@vnn.vn    Website: 
Người liên hệ: TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức và 
các Hội thành viên thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH QUẢNG TRỊ

Quang Tri Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
204 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Tel: 8453. 3553374      Fax: 
Email:          Website: 
Người liên hệ:  Nguyễn Hữu Thông – Phó chủ tịch thường trực (0913 485 096)

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức và 
các hội thành viên thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá 
- hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Quảng Trị
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH SÓC TRĂNG

Soc Trang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
217 Trần Bình Trọng, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Tel: 8479. 3624848    Fax: 8479. 3624849 
Email: lienhiephoist@yaoo.com   Website: 
Người liên hệ: Lê Văn Cần - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Liên hiệp hội 
được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết. 
Mục đích của Liên hiệp hội là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Sóc Trăng

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH TÂY NINH

Tay Ninh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Sở Khoa học và Công nghệ, 211 đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Tel: 8466. 3815327      Fax: 8466. 3827654
Email: tusta.tayninh@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Dương Thị Thu Hiền - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
trí thức Tây Ninh hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Tây Ninh
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH THÁI BÌNH

Thai Binh Union of Science and Technology Association - Thaibusta 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
6A Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình 
Tel: 8436. 3733635    Fax: 8436. 3740223
Email: thaibinhlhh@gmail.com     Website: 
Người liên hệ: Trần Duy Khanh - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
trí thức Thái Bình hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ trong tỉnh nhằm phát huy tiềm 
năng trí tuệ của trí thức góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thái Bình

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH THÁI NGUYÊN

Thai Nguyen Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Địa chỉ liên lạc
Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tel: 84280. 3753720     Fax: 84280. 3753720 
Email: lhhthainguyen@yahoo.com    Website:  www.vustatn.org.vn 
Người liên hệ: Trịnh Thị Cúc - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện 
của trí thức Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Mục đích là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học công nghệ thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên để cùng 
nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thái Nguyên
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH THANH HÓA

Thanh Hoa Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
17 Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá 
Tel: 8437. 3853656     Fax: 8437. 3720885
Email:  khoahocthanhhoa@gmail.com   Website: http://tusta.org.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Bảo - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiệp các Hội KHoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá tập hợp, đoàn kết, phối hợp và điều 
hành hoạt động của các hội khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, làm 
đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
và các đoàn thể khác nhằm giải quyết các vấn đề chung trong hoạt động hội. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thanh Hóa

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thua Thien Hue Union of Science and Technology Associations - HUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 2, nhà số 06 đường Phan Bội Châu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tel: 8454. 3845091    Fax: 8454. 3834369
Email: lhhhue@husta.org    Web: www.husta.org  
Người liên hệ: Đỗ Nam - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và 
hoạt động xã hội, điều hoà và phối hợp với hoạt động của các hội thành viên, nhằm phát huy 
tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng 
và phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Liên hiệp Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 
các hội thành viên trong khuôn khổ pháp luật quy định. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Thừa Thiên Huế
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH TIỀN GIANG

Tien Giang Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 27/9, Nguyễn An Ninh, phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang
Tel: 8473. 3970171     Fax: 8473 3970313
Email: lhhkhkt@vnn.vn      Website: www.tusta.thv.vn 
Người liên hệ: Trần Hoàng Diệu - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của 
trí thức trong tỉnh, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
Mục đích của Liên hiệp hội Tiền Giang là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế, Hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát 
huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, 
góp phần thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Tiền Giang

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH TRÀ VINH

Trà Vinh Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
287 đường Phạm Ngũ Lão, Phường I, Thành phố Trà Vinh 
Tel: 8474. 3500183     Fax: 8474. 3841740
Email: lhhtv@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Dương Hoàng Nghĩa - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa 
học và công nghệ tỉnh. 
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ 
thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát 
huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp 
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Trà Vinh 
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH VĨNH LONG

Vinh Long Union of Science and Technology Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Sở KH&CN 111 Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 8470. 6287449     Fax: 
Email:   lhhkhktvl@yahoo.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Trương Quang Phú - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Mục đích của Liên hiệp hội là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Vĩnh Long

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
TỈNH YÊN BÁI

Yen Bai Union of Science and Technology Associations - YUSTA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái, phường Đồng Tâm, Yên Bái. 
Tel: 8429. 3853649/4747    Fax: 8429. 892479
Email: phamroyb@vgmail.com      Website: 
Người liên hệ: Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa 
học và công nghệ tỉnh Yên Bái và những người đang hoạt động trong các hội khoa học và công 
nghệ trong tỉnh. 
Mục đích là tập hợp đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và 
công nghệ trên dịa bàn tỉnh Yên Bái phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ 

�� Nghiên cứu, tư vấn giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong tỉnh

��  Thực hiện chương trình hội nghị, hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khoa học 
công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật 

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp 

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng 

�� Môi trường 

�� Pháp luật 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Yên Bái



165164 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
VIỆT NAM

Vietnam Union of Science and technology Associations - VUSTA

Địa chỉ liên lạc
53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 3943 2206/ 3943 2208    Fax: 844. 3822 7593
Email: thongtin@vusta.vn        Website: http://vusta.vn 
Người liên hệ: Đặng Vũ Minh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp hội Việt Nam được xác định là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh.
Liên hiệp hội tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong nước, người 
Việt Nam ở nước ngoài, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên, các hội 
thành viên của trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước và phản ánh nguyện vọng và ý 
kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực hoạt động
�� Củng cố, phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

��  Góp phần xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân.

�� Phát triển công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.

�� Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

��  Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ các nước, tham gia các tổ 
chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế.

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước

LIÊN HIỆP CÔNG NGHỆ MỚI
Union for New Technology - UNT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
360 Đường Giải Phóng, Hà Nội
Tel: 844. 36641804      Fax: 844. 38647415
Email:          Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Hoài – Tổng giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiệp ra đời với mục đích nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao công nghệ và ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phục vụ sản xuất và đời sống, thông 
tin, tư vấn, đào tạo và liên kết đào tạo cán bộ khoa học, nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh 
vực nêu trên. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu, sản xuất các thiết bị chống ô nhiễm môi trường, xử lý nước, năng lượng, 

vật liệu mới, tự động hoá và hoá sinh.

��  Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ tổng hợp để phòng chống tệ nạn xã hội.

�� Giải quyết việc làm cho người lao động. 

�� Đào tạo 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIN HỌC 
ỨNG DỤNG

Science Technology Union for Informatics Application (UIA)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35745150      Fax: 844. 38525517
Email: info@uia.edu.vn    Website: http://uia.edu.vn/ 
Người liên hệ: Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiệp ra đời với mục đích nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến kiến thức về tin học trong các 
nhà trường và tổ chức tại các cấp; thúc đẩy sự liên kết giữa ngành tin học với các ngành nghề 
khác; giúp tận dụng tối ưu các ứng dụng khoa học của tin học phục vụ cho đời sống dân sinh 
và góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Đào tạo về tin học tại trường đại học, trường chuyên nghiệp, trường phổ thông, các cơ 

sở đào tạo trong và ngoài nước 

�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

�� Tư vấn.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT, MÔI TRƯỜNG 
VÀ CÔNG NGHỆ KHOÁNG

Scientific Union on Geology, Environment and Mineral Technology - GEMT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
70 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38217187     Fax: 848. 38290822
Email: ngothethai@gmail.com    Website:    
Người liên hệ: Ngô Thế Thái – Tổng Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và công nghệ khoáng ra đời nhằm tập hợp rộng rãi 
những người quan tâm tới việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện các dịch vụ trong các lĩnh vực 
nghiên cứu địa chất, nghiên cứu công nghệ khoáng nhằm tối ưu phục vụ cho sản xuất. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Nghiên cứu địa chất

�� Môi trường

�� Tư vấn liên quan đến chuyên ngành

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 
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LIÊN HIỆP KHOA HỌC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ 
SẢN XUẤT

Science Technology Service and Production Corporation - PTC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
462-464 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38322170       Fax: 848. 38322171
Email: ptc68@vnn.vn        Website: 
Người liên hệ: Lê Dũng – Tổng giám đốc
  Nguyễn Thị Kiều Trinh – Trợ lý Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiêp khoa học dịch vụ công nghệ và sản xuất ra đời nhằm mục đích nghiên cứu khoa 
học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chế tạo các dây chuyền công nghệ thiết bị 
và tiêu dùng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Thực hiện dịch vụ liên quan đến tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất

�� Đào tạo công nghệ sản xuất

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh 

LIÊN HIỆP KHOA HỌC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VĂN 
HÓA DU LỊCH

Science Union for Culture and Tourism Development Support - SCT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 45/43 phố Chùa Bộc - Q.Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 35744183     Fax: 844. 35744183
Email: lhp_sct@yahoo.com.vn       Website:  
Người liên hệ: Trường Sinh – Chủ tịch 

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các chuyên gia công nghệ có năng lực nghiên cứu, 
sáng tạo tìm các giải pháp khoa học, xây dựng mô hình “Định hướng phát triển du lịch Việt Nam 
theo hướng mở rộng hoạt động du lịch văn hoá dân tộc”, nhằm: 
Phát huy bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc; phục hồi, tôn tạo, nâng cấp xây dựng các công trình 
kiến trúc truyền thống và hiện đại; tổ chức các loại hình giao lưu văn hoá dân tộc hoà nhập với 
thế giới; tổ chức vui chơi - giải trí và thể thao, văn hoá ẩm thực dân tộc, ẩm thực Á - Âu; bảo vệ 
môi trường tự nhiên - môi trường xã hội; khôi phục làng nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời 
sống, nâng cao dân trí cộng đồng. 
Tạo dựng mô hình “Công nghiệp không khói”, hoạt động theo nội dung hình thức phát triển du 
lịch văn hoá dân tộc đa sản phẩm, hoành tráng, hợp thời đại, hoạt động lâu dài, bền vững, theo 
phương thức “Đến một nơi biết nhiều nơi khác”, tạo sức mạnh độc đáo, có khả năng cạnh tranh 
bình đẳng với các loại hình du lịch trên thế giới.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, khảo sát các vấn đề liên quan tới văn hóa, du lịch tại Việt Nam

�� Thực hiện các chương trình bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

�� Tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa, du lịch tại Việt Nam

�� Thực hiện quảng bá, tuyên truyền về văn hóa và du lịch Việt Nam tại các nơi trên thế giới

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 
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LIÊN HIỆP KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
Union for Science of Engineering Technologies - SEEN

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Toà nhà SEEN, khu CN Từ Liêm, km13, Quốc lộ 32, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà nội
Tel: 844. 37659660     Fax: 084. 37659661
Email:  mailh@seen.com.vn      Website: www.seen.com.vn 
Người liên hệ: Lê Đức Bảo – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiệp khoa học kỹ thuật công trình tập hợp rộng rãi những người quan tâm tới lĩnh vực 
công nghệ tự động và điện tử công trình nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống 
dân sinh. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Công nghệ tự động

�� Điện tử công trình

�� Công nghệ xử lý chất thải 

�� Đánh giá tác động môi trường

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: thông tin, tư vấn, phát triển, chuyển giao 
công nghệ, lập dự án kỹ thuật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

LIÊN HIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN

Science Technology Union for Rural Development - STURD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
67 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 844. 35370729     Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Giáo sư Vũ Hoan – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn tập hợp rộng rãi những người quan 
tâm tới nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới và xây dựng cơ sở hạ tầng, sử 
dụng các nguồn năng lượng nguồn nước, chống ô nhiễm môi trường cho các vùng nông thôn. 
Mục đích là xây dựng một nông thôn Việt Nam phát triển và thân thiện với môi trường.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ mới trong phát triển nông thôn. 

�� Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng, chống ô nhiễm môi trường cho vùng nông thôn

�� Nghiên cứu, tư vấn quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn các vùng. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ MỚI

Union for New Technology Applying Research - UNETAR

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
157A Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 38691889     Fax: 
Email:  lienhiepncudcnm@vnn.vn    Website:  
Người liên hệ: Trần Mạnh Tuấn – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm ra đời với mục đích nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
trong các lĩnh vực cơ, điện, hoá, công nghệ, phần mềm và bảo vệ môi trường nhằm đóng góp 
và công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng, phổ biến các công nghệ mới

�� Tổ chứ đào tạo, chia sẻ kiến thức công nghệ trong các lĩnh vực: cơ, điện, hóa, phần mềm

�� Nghiên cứu kết hợp công nghệ mới và bảo vệ môi trường

�� Sản xuất xuất bản phẩm tuyên truyền về công nghệ mới

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

MÁI ẤM ÁNH SÁNG QUẬN 3
Cơ quan chủ quản
Phòng Lao Động Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ liên lạc 
80/76 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 39313837      Fax: 
Email:                          Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Nhất – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích
Giúp trẻ 7 đến 16 tuổi có nguy cơ sống trên đường phố và tại cộng đồng hội nhập lại với gia 
đình và cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Trẻ được đi học văn hoá, học nghề.

�� Nuôi dưỡng trẻ tại mái ấm.

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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MÁI ẤM BÀ CHIỂU
Cơ quan chủ quản
Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên lạc 
149/1 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 35150556     Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Trương Thị Yến– Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích 
Nuôi dạy trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ đường phố (nữ).

Lĩnh vực hoạt động
�� Trẻ trong độ tuổi đến trường thì đi học, trẻ lớn thì học nghề, hướng nghiệp.

�� Sinh hoạt ăn ở hoàn toàn ở mái ấm.

Địa bàn hoạt động 
�� Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

MÁI ẤM BÌNH MINH
Cơ quan chủ quản
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 4. 

Điạ chỉ liên lạc: 
108 Đường số 6, P.4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39401316     Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Lê Đăng Anh – Chủ nhiệm              

Tôn chỉ mục đích 
Ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ rơi vào tệ nạn xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nuôi tập trung, hỗ trợ giáo dục (kĩ năng sống)

�� Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

�� Tìm các cơ hội đào tạo nghề cho trẻ

�� Tìm việc làm cho trẻ

Địa bàn hoạt động 
�� Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, có thể mở rộng trong Thành phố
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MÁI ẤM HOA HỒNG NHỎ
Cơ quan chủ quản
Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
55/2 Bis - Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38720308       Fax: 
Email:  littlerosestory@gmail.com      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Kim Thiện – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích
Mái ấm giúp phục hồi tâm lý trẻ bị lạm dụng tình dục và hỗ trợ và ngăn ngừa trẻ bị lạm dụng 
tình dục.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

�� Giới

�� Dạy nghề

�� Phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

MÁI ẤM HƯỚNG DƯƠNG
Sun Flower Kid’s House

Cơ quan chủ quản
Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
184 Phan Văn Khoẻ, P.5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39601109      Fax: 
Email:  maiamhuongduong@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Lương Thị Hiếu – Mái ấm trưởng 

Tôn chỉ mục đích 
Mái ấm Hướng Dương ra đời để nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, bất hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

�� Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

�� Tìm các cơ hội đào tạo nghề cho trẻ

�� Tìm việc làm cho trẻ

Địa bàn hoạt động   
�� TP Hồ Chí Minh.
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MÁI ẤM MAI TÂM
Cơ quan chủ quản
Tòa Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
Số 23 P. 15, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848.62833010.        Fax: 
Email: bmvaidshcm@yahoo.com / jtoaimi@yahoo.com  Website: 
Người liên hệ: Cha linh mục Phương Đình Toại – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và bà mẹ sống với HIV

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, hỗ trợ tiếp cận điều trị cho trẻ em mồ côi có H 

�� Giáo dục, hỗ trợ thuốc

�� Phòng lây nhiễm từ mẹ sang con

�� Dạy nghề, tạo việc làm cho mẹ

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

MÁI ẤM NỤ HỒNG
Cơ quan chủ quản
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc 
724/1 đường Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 38475871/ 38452791    Fax: 
Email:        Website: 
Người liên hệ: Huỳnh Hoa Hồng – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích 
Giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các em gái đang sống lang thang không nơi nương 
tựa hoặc chưa hàn gắn được với gia đình để các em có thể tiếp tục học văn hoá hoặc học một 
nghề cho tương lai và giúp các em được đoàn tụ với gia đình.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

�� Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

�� Tìm các cơ hội đào tạo nghề cho trẻ

�� Tìm việc làm cho trẻ

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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MÁI ẤM QUẬN 8
The Children’s House

Cơ quan chủ quản
Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Thiếu niên Thành phố

Địa chỉ liên lạc 
73/10 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 38502088     Fax: 
Email:       Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Trí Linh – Chủ nhiệm         

Tôn chỉ mục đích 
Dự án góp phần vào việc cải thiện cuộc sống của trẻ em trai có hoàn cảnh đường phố (từ 8- 18 
tuổi) được hòa nhập xã hội với những tiêu chí cần thiết, được đoàn tụ gia đình trong điều kiện 
thuận lợi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc và giáo dục, bảo vệ trẻ em

�� Phát triển năng khiếu, vui chơi giải trí

�� Dạy nghề, giới thiệu việc làm.

�� Vãng gia, hồi gia.

��  Nhà chuyển tiếp cho thanh thiếu niên từ 18 đến 22 tuổi, giúp các em có cơ hội học 
nghề, học chữ, hội nhập xã hội.

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

MÁI ẤM TÂN BÌNH
Cơ quan chủ quản
Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ liên lạc 
261/1A Đường Đồng Đen, p.13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 38492950       Fax: 
Email:         Website: 
Người liên hệ: Bà Huỳnh Tuyết Nga – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích 
�� Giúp trẻ em mồ côi hay trẻ cảu các gia đình đổ vỡ (hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)

�� Ổn định tâm lý

�� Giáo dục nhân cách đạo đức

�� Giúp trẻ có cơ hội vui chơi, giải trí

�� Giúp trẻ học văn hoá, học nghề

�� Hội nhập gia đình, xã hội

Lĩnh vực hoạt động
�� Phụ đạo văn hoá

�� Giáo dục đạo đức

Địa bàn hoạt động 
�� P.13, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
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MÁI ẤM TRE XANH
Green Bamboo Shelter

Cơ quan chủ quản
Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ liên lạc 
40/34 đường Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 38210199      Fax: 
Email: gbwarmshelter@vnn.vn     Website:  
Người liên hệ: Đỗ Thị Bạch Phát – Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích 
 Đáp ứng các nhu cầu căn bản của trẻ đường phố nam từ 8 đến 16 tuổi để tạo cơ hội cho trẻ tiếp 
tục đi học chính quy và tạo cơ hội cho trẻ tham gia công việc tại mái ấm, để có thói quen tốt 
nhằm giúp các em biết chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.

Lĩnh vực hoạt động
�� Hỗ trợ học chữ đối với những em dưới 14

�� Định hướng học nghề, tìm việc làm cho trẻ em trên 14

�� Tập huấn kỹ năng sống

�� Sau năm 2008: Làm chương trình Hỗ trợ học bổng để học nghề trong cộng đồng

�� Hồi gia, hội nhập xã hội, hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân

�� Hướng nghiệp và xin học nghề, việc làm cho các em

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

MẠNG LƯỚI CÁC NHÓM TỰ LỰC PHÍA NAM
Southern Self-support Groups Network of People Living with HIV-SPN+

Địa chỉ liên lạc
Số 12/4/10 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 3948 4544       Fax: 848. 3948 4586
Email: nhomtuluchcm@yahoo.com / spnplus@gmail.com  Website: http://www.spnplus.org/ 
Người liên hệ: Huỳnh Như Thanh Huyền – Điều phối

Tôn chỉ mục đích
Mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam là mạng lưới của những người nhiễm HIV (NCH) ở phía 
Nam ra đời với tôn chỉ “Cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao vị trí vai trò của người sống 
chung với HIV”.  Mạng lưới can thiệp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng, và 
nâng cao chất lượng sống toàn diện cho NCH.

Lĩnh vực hoạt động
�� Dự phòng lây nhiễm HIV

�� Chăm sóc giảm nhẹ

�� Nâng cao năng lực

�� Vận động chính sách

��  Truyền thông, tiếp cận, cung cấp phương tiện hỗ trợ cho người có hành vi nguy cơ cao 
trong cộng đồng.

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ
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NHÀ TÌNH THƯƠNG DIỆU GIÁC
Cơ quan chủ quản
Chùa Diệu Giác thuộc Ban Đại diện Giáo Hội Phật Giáo, Q. 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ liên lạc 
177 (6/10 cũ) đường Trần Não, P. Bình An, Q. 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 37400530      Fax: 
Email:  dieugiac.vn@hcm.fpt.vn    Website: 
Người liên hệ: Ni sư Như Trí – Quản lý

Tôn chỉ mục đích 
�� Nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn

�� Giúp các em hoà nhập vào đời sống xã hội

��  Đối tượng là trẻ em đường phố, trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi từ mới sinh cho đến 18 tuổi. 
Cả nam lẫn nữ ở khắp nơi. Giới hạn trong khoảng 100 trẻ.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

�� Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

�� Tìm các cơ hội đào tạo nghề cho trẻ

�� Tìm việc làm cho trẻ

Địa bàn hoạt động 
�� Cơ sở có quan hệ rộng rãi với các nhà mở, mái ấm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

NHÓM HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Cooperation Development Group - CDG

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 2, Ngõ 45, phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35121754      Fax: 844. 35121690 
Email: htptvn@hn.vnn.vn      Website: http://www.cdg.org.vn/    
Người liên hệ: Phạm Thanh Phương 

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các tổ chức phi chính phủ cùng quan tâm tới phát triển nông thôn, xóa đói giảm 
nghèo để cùng chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực, hợp tác trong các hoạt động. 
Nhóm được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận với tinh thần đoàn 
kết, xây dựng và cùng có lợi giữa các tổ chức thành viên. Nhóm hoạt động với cơ chế mở và sẵn 
sàng tiếp nhận các thành viên mới là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo 
và phát triển xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Y tế

�� Giáo dục

�� Giới

�� Môi trường

�� Phát triển nông thôn

�� Nâng cao năng lực cộng đồng.

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước



187186 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ liên lạc
355 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 84211. 3721 599/ 3860 068    Fax: 84211. 3862463
Email: ThuHuong_dsgdtevp@yahoo.com   Website: 
            ThuHuongCPFCVP@yahoo.com 
Người liên hệ: Nguyễn Thu Hương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động nhân đạo, miễn phí, 
công khai mọi hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận.

Lĩnh vực hoạt động
��  Bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm hoàn thành tốt mục 

tiêu chương trình hành động vì trẻ em.

��  Hỗ trợ phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị các loại tật về mắt, về vận động, sứt môi, hở 
hàm ếch, bệnh tim bẩm sinh.

��  Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em sau phẫu thuật và các trẻ em tàn tật cần phục 
hồi chức năng; cấp xe lăn, xe lắc, xe đẩy cho trẻ em tàn tật vận động; hỗ trợ xây dựng 
và duy trì hoạt động các mô hình, trung tâm tổ chức phục hồi chức năng nhân đạo 
cho trẻ em.

��  Hỗ trợ học bổng hàng năm cho trẻ em con thương binh- liệt sỹ, trẻ em khuyết tật, trẻ 
em người dân tộc thiểu số nghèo hiếu học- vượt khó học giỏi , trợ cấp hàng tháng cho 
trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt.

��  Hỗ trợ xây dựng các lớp học mầm non, giếng nước sạch cho các cơ sở giáo dục, cơ sở 
y tế nuôi dạy, chăm sóc trẻ em địa phương khó khăn, vùng núi, vùng xa…

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Vĩnh Phúc

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 
Cơ quan chủ quản
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Ngõ 149, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 62732087      Fax: 844. 3732090
Email:         Website: http://www.vca.org.vn/   
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Huy động và tiếp nhận nguồn vốn đóng góp tự nguyện của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

Lĩnh vực hoạt động
��  Hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua các phương thức: 

Cho vay đầu tư, Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc

��  Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã.

��  Hỗ trợ hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật 
của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

��  Hỗ trợ cho các hoạt động tổ chức phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm 
cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

��  Hỗ trợ xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
mới và các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến

Mạng lưới tham gia 
�� Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội 
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QUỸ HỖ TRỢ THIÊN TAI MIỀN TRUNG
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 01 đường Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 8480. 51509     Fax: 8480. 51389
Email: truyenthongqmt@gmail.com   Website: http://www.qmt.vn 
Người liên hệ: Phan Diễn – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Quỹ Hỗ trợ Thiên tai miền Trung là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận ra đời với mục đích 
vận động tài trợ 14 tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận phòng tránh, khắc 
phục hậu quả lũ lụt, thiên tai và tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích xã hội, 
nhân đạo và từ thiện khác. Quỹ Hỗ trợ Thiên tai Miền Trung sẽ là chiếc cầu nối, là nơi gặp gỡ của 
những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp vì đồng bào miền Trung thân yêu.

Lĩnh vực hoạt động
�� Hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà tránh lũ

�� Hỗ trợ các dự án trồng rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển

��  Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn các kỹ 
năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng chống và tránh bão lũ cho người dân 

�� Cứu trợ đồng bào bị nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� 14 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

QUỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ GIẢM NGHÈO 
HUYỆN QUẢNG NINH

Rural Development and Poverty Reduction Fund - RDPR

Cơ quan chủ quản
Uỷ ban Nhân dân huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ liên lạc
Tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Tel: 8452. 3872 465     Fax: 8452. 3872 465
Email: rdpr.fund@gmail.com     Website: http://rdpr.org.vn 
Người liên hệ: Phạm Mậu Tài – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Quỹ phấn đấu góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân và 
xoá đói giảm nghèo, với trọng tâm là cải thiện thu nhập, điều kiện chăm sóc sức khoẻ và giáo 
dục của người nghèo, nhất là đối với phụ nữ và bà con dân tộc thiểu số tại huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Bình thông qua nâng cao nhận thức, năng lực xác định và giải quyết các nhu cầu 
thiết yếu cho cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

�� Hạ tầng nông thôn

�� Tài chính vi mô

�� Chăm sóc sức khoẻ, giáo dục

�� Bảo vệ môi trường

�� Bảo tồn và phát triển văn hoá, tri thức bản địa.

��  Nâng cao năng lực cho người nghèo và các nhóm chịu thiệt thòi khác, đặc biệt là phụ 
nữ nghèo và dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu của họ về an ninh lương thực, 
chăm sóc sức  khoẻ, vệ sinh môi trường và giáo dục.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn (RDSC), VRN, CIFPEN. 

Địa bàn hoạt động 
�� Quảng Ninh, Quảng Bình
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QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG 
INTERNET VIỆT NAM (VNIF) 

Cơ quan chủ quản
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ liên lạc
Số 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 84.83 8666 4666        Fax: 84. 08 3 832 8425
Email:          Website: http://help.zing.vn  
Người liên hệ: Lê Hồng Minh – Chủ tịch Quỹ
  Hoa hậu Mai Phương Thúy – Đại sứ thiện chí

Tôn chỉ mục đích
Tập trung vào những dự án hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp, làm việc và hòa nhập với cuộc 
sống xã hội thông qua các thành tựu của công nghệ thông tin, Internet.

Lĩnh vực hoạt động
��  Quỹ ưu tiên và có các chương trình học bổng nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn, trẻ ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em nghèo hiếu học, các sinh viên học tập tốt có 
gia cảnh khó khăn. Học bổng công nghệ thông tin (CNTT): “Nghị lực số” cũng chính 
thức đi vào hoạt động với mong muốn tại điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên 
khuyết tật đang theo học về CNTT và trẻ em khuyết tật, giúp các em có điều kiện tiếp 
xúc với CNTT, hiện thực ước mơ và đam mê cùa mình. Song song đó, Quỹ VNIF cũng sẽ 
phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ khuyến học Nam Đàn – Nghệ An để tiếp 
tục tài trợ các suất học bổng dành cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa

��  Quỹ tiếp tục các chương trình vận động cư dân mạng, người sử dụng Internet, tài trợ, 
giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ người dân ở các vùng 
thiên tai, bão lũ.

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TỔ ẤM “ÁNH SÁNG” QUẬN 10
Cơ quan chủ quan: 
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Q.10 Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
H1A Bạch Mã, P. 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 38659135     Fax: 
Email:       Website: 
Người liên hệ: Phạm Thị Ngọc Ảnh – Phụ trách

Tôn chỉ mục đích 
Giúp trẻ đường phố có chỗ ăn ở, học chữ, học nghề, vui chơi, giải trí, phát triển tốt nhân cách và 
hồi gia. Đối tượng là trẻ đường phố A và B từ 8 đến 16 tuổi không bị bệnh tâm thần.

�� Loại A: trẻ bỏ gia đình lang thang kiếm sống trên đường phố

�� Loại B: trẻ sống cùng gia đình trên vỉa hề, lề đường

�� Loại C: trẻ nghèo, lang thang kiếm sống trên đường phố nhưng tối về gia đình ngủ

�� Nhận trẻ nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

�� Dạy nghề

�� Hỗ trợ vốn 

�� Việc làm

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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TỔNG HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM (VIFMEA)
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P206 Viện Nghiên cứu Cơ khí, số 4 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 37920206     Fax: 
Email: tonghoicokhivn@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Đỗ Hữu Hào – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Tổng hội Cơ khí Việt Nam đuợc thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển Hội Khoa học Kỹ thuật 
Cơ khí Việt Nam để phù hợp với thực tiễn hoạt động trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nuớc và hội 
nhập toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành cơ khí trở thành một ngành công nghiệp chủ 
lực của nền kinh tế. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Cơ khí

�� Khoa học tự nhiên

�� Chuyển giao công nghệ

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Vietnam Union of Geological Sciences -VUGS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
Tel: 844. 38260752       Fax: 
Email: gsv@hn.vnn.vn       Website: http://tonghoidiachat.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn Khắc Vinh – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức Hội chuyên ngành về địa chất, Hội Địa 
chất tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương, hội viên tập thể và các hội viên của các Hội chuyên 
ngành địa chất cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công 
nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên

�� Chuyển giao công nghệ

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM
Vietnam Federation of Civil Engineering Associations

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
53 Nguyễn Du, Hà Nội
Tel: 844. 38314732/33/34   Fax: 844. 38314735
Email: tonghoixdvn@yahoo.com.vn    Website: http://www.tonghoixaydungvn.org 
Người liên hệ: Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (tiền thân là Hội KHKT Xây dựng Việt Nam thành lập 24/8/1982), là 
tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng. Hội viên 
là các công dân Việt Nam, chuyên gia đầu ngành về xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu 
góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập các dự án ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào sản xuất và đời sống

�� Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Vietnam Medical Association - VMA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
68A Bà Triệu, Hà Nội 
Tel: 844. 39431866    Fax: 844. 39439323
Email: vgamp@hn.vnn.vn    Website: http://yhocvietnam.vn/  
Người liên hệ: Phạm Song – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích :
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những thầy thuốc, nữ hộ sinh, điều dưỡng viên là công dân 
Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ pháp luật của Nhà nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội tập hợp, đoàn kết tất cả những công dân Việt Nam phục vụ 
trong ngành y trong nước và nước ngoài để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, 
nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, áp dụng và cải tiến các giải pháp về khoa học y học. Tổng 
Hội cũng hỗ trợ tất cả những cơ sở tư nhân, các doanh nghiệp trong cả nước góp phần tích cực 
và có hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về y học trong nước và quốc tế

�� Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân

�� Nghiên cứu, tư vấn chính sách liên quan tới y học, y tế cho các cơ quan liên quan

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM ÁNH DƯƠNG
Cơ quan chủ quản
Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
71 Võ Thị Sáu (tầng 2), P.6, Q. 3, TP Hồ Chí Minh
Tel: 848. 382099426/ 38208470   Fax: 848. 382099426
Email: trungtamanhduong@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ:  Lê Thị Kiều Dung - Chủ nhiệm

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm thực hiện các hoạt động dự phòng HIV/AIDS cho phụ nữ và hỗ trợ tâm lý xã hội và 
y tế.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tham vấn về HIV/AIDS/STIs tại trung tâm và dưới cộng đồng

�� Chuyển tiếp các dịch vụ y tế và xã hội

�� Chăm sóc và điều trị các bệnh lây qua đường tình dục

�� Tập huấn kỹ năng sống tại các cơ sở dịch vụ

Địa bàn hoạt động 
�� Quận 1, 5, 7, 11, Bình Tân và Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT 
TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Center for Marinelife Conservation and Community Development - MCD
 

Cơ quan chủ quản
Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 3104, Tầng 31, Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
Tel: 844. 2221 2923      Fax:  844. 2221 2924
Email: mcd@mcdvietnam.org    Website: http://mcdvietnam.org 
Người liên hệ: Nguyễn Thu Huệ - Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
MCD cống hiến cho công tác bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện cuộc sống của cư dân ven 
biển. MCD tự hào với các giá trị và nguyên tắc sau: chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, hài hòa 
lợi ích, phát triển bền vững. 
MCD phấn đấu tới năm 2015 trở thành một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hàng đầu trong lĩnh 
vực kết hợp tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên và cải thiện đời sống cộng đồng vùng ven 
biển, thông qua bản địa hóa các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thành các mô hình ứng dụng 
thực tiễn mang tính thích nghi tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Quản lý tài nguyên

�� Phát triển cộng đồng

�� Nghiên cứu và phát triển.

�� Truyền thông

�� Tăng cường năng lực

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO-CC)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
TÀI NGUYÊN NƯỚC

Center for Water Resources Conservation and Development - WARECOD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P 801 tòa nhà Hacisco, số 15, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 37730828     Fax: 844. 37739491
Email: info@warecod.org     Website: http://www.warecod.org.vn/ 
Người liên hệ: Đào Thị Việt Nga – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
WARECOD tin tưởng rằng sông ngòi và tài nguyên nước là một trong những tài sản quý giá nhất 
của nhân loại và tất cả mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn những giá trị to lớn mà 
nguồn tài nguyên này mang lại. Chúng tôi hướng tới một thế giới mà trong đó tất cả mọi người 
đều hiểu được giá trị của nguồn tài nguyên nước và cùng chung sức đoàn kết bên nhau để bảo 
vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vì sự phát triển bền vững trong tương lai.  WARECOD 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo đa dạng 
sinh học và duy trì sinh kế bền vững cho các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Đánh giá tác động môi trường, văn hóa, xã hội của các dự án phát triển liên quan tới 

tài nguyên nước 

�� Vận động chính sách 

�� Nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển cộng đồng 

�� Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên 

�� Nâng cao nhận thức về việc bảo vệ, sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước 

�� Cấp nước sạch và các hoạt động khuyến nông

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước  

TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI VÀ BỤI ĐỜI 
KHÁNH HỘI

Cơ quan chủ quản
Hội Huynh Đệ Việt Nam (Fraternité Europe – Asie)

Địa chỉ liên lạc 
209/77B Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phốHCM 
Tel: 08. 38415304      Fax:
Email: ttmocoikh@hcm.vnn.vn    Website: 
Người liên hệ: Phạm Thị Thiều Hoa (Giám đốc)

Tôn chỉ mục đích
Giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm được tiếp tục học chữ hoặc học nghề, được chăm sóc sức 
khoẻ và vui chơi giải trí trong tình thương yêu của người thân và cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc và bảo vệ trẻ mồ côi, cụ thể:

��  Hàng tháng theo dõi việc học, sức khoẻ và sinh hoạt trong gia đình bằng hình thức 
gặp gỡ trực tiếp với từng cháu và ghi vào phiếu theo dõi.

��  Hàng quý tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, phát quà nhân dịp lễ như tết Nguyên 
đán, 1/6, Trung thu, chuẩn bị cho năm học mới.

��  Hàng năm tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ (sổ khám sức khoẻ), đi chơi xa tập thể và 
tổng kết đánh giá kết quả học tập.

��  Thường xuyên gặp gỡ gia đình các cháu để kịp thời giúp đỡ và tuỳ theo yêu cầu cho 
mượn vốn để giải quyết khó khăn.

Mạng lưới tham gia 
�� Bảo vệ quyền trẻ em, Hội huynh đệ Việt Nam (Pháp)

Địa bàn hoạt động 
��  Chủ yếu là các phường 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 của Quận 4 và một số em ở 

Quận 1, 2, 3, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp (Tổng số 125 em).
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TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
  

Cơ quan chủ quản
Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ liên lạc
Khu phố Lai Sơn - phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 
Tel: 84.0211. 3867355/ 0942.467.567       Fax: 0211. 3867629
Email: Nguyenconghuy79@gmail.com      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Công Huy - chuyên viên công tác xã hội

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức xã hội từ thiện vì người tàn tật và trẻ em mồ côi. Nuôi dưỡng đối tượng xã hội 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Triển khai các hoạt động nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người 

không nơi nương tựa. Huy động các nguồn tài trợ từ các cá nhân, tổ chức 

�� Quyên góp tiền của giúp đỡ người tàn tật, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi.

�� Xây nhà tình thương.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Tỉnh Vĩnh Phúc

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ 
VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ 

Cơ quan chủ quản
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phố Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84 04.37823037     Fax: 84 04.37822871
Email: ta_quangtuan@yahoo.com                    Website: 
Người liên hệ: Ông Lê Minh Tân– Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Là đầu mối tổ chức, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tổng hợp 
xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo đúng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của khu vực kinh 
tế hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ..

Lĩnh vực hoạt động
��  Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong HTX, tổ hợp tác đối với các chức danh trong 

ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, kế toán trưởng HTX, thành viên ban điều 
hành tổ hợp tác, xã viên đang làm công việc chuyên môn kỹ thuật, nhân viên của HTX, 
tổ hợp tác và chủ các loại hình doanh nghiệp nhỏ thuộc các ngành lĩnh vực kinh tế

��  Đào tạo bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ tư vấn 
thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

��  Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về kinh tế hợp tác, HTX cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác quản lý, theo dõi HTX trong và ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

��  Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng đúng với yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX và doanh nghiệp nhỏ...

��  Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đề tài thử nghiệm khoa học kinh tế, khoa học quản lý.

��  Triển khai các hoạt động tư vấn dịch vụ và hợp tác đào tạo trong và ngoài hệ thống 
theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước
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TRUNG TÂM CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH 
NGHỀ NÔNG THÔN

Center for Agricultural Engineering and Rural Industries - CAERI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 844. 38689889     Fax: 844. 38689889
Email: langvcd@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Phạm Văn Lang – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm lựa chọn các thành tựu khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về cơ điện nông 
nghiệp và ngành nghề nông thôn (CĐNN & NNNT), nghiên cứu cải tiến hoàn chỉnh cho phù 
hợp với điều kiện Việt Nam rồi chuyển giao áp dụng vào nông thôn Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tư vấn

�� Thiết kế và chuyển giao công nghệ

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Center for People and Nature Reconciliation - PAN

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 3, ngách 55, ngõ 61, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội
Tel: 844. 35564001     Fax: 844. 5568941
Email: contact@nature.org.vn    Website: http://www.nature.org.vn 
Người liên hệ: Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
PAN mong muốn Việt Nam sẽ là một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi 
người có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên nhiên 
sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước cho hôm nay 
và mai sau.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Bảo tồn thiên nhiên

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước  
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN 
VÀ MÔI TRƯỜNG

Technology Center for Storage and Environment - TSEC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
67A Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37152484     Fax: 844. 37152484 
Email: bachaipm@hn.vnn.vn      Website: 
Người liên hệ: Đậu Đức Hoà – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm tập hợp rộng rãi những nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo quản và 
chế biến nông sản, nhằm nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các quy trình công nghệ về lĩnh vực 
này. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Bảo quản nông sản, thực phẩm

�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Diệt trừ mối

�� Công nghệ sinh vật trong bảo vệ thực vật và môi trường

�� Xử lý các chất thải, nước sạch và các yếu tố tác động đến môi trường.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 
VÀ MÔI TRƯỜNG

Centre of Environmental and Chemical Technology - ECHEMTECH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
140/ 2 Trần Huy Liệu, Phường 15, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38440321/ 22447005    Fax: 
Email: echemtech@hcm.vnn.vn     Website: 
Người liên hệ: Trần Mạnh Trí – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp phát huy tiềm năng của các nhà khoa học công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực 
khác nhau nhằm tổ chức nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh 
vực hoá học và môi trường, thử nghiệm sản xuất các sản phẩm và công nghệ mới. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Ứng dụng công nghệ cao xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại khó phân hủy mà 

không thể xử lý bằng các phương pháp sinh học thông thường

�� Thực hiện dự án về môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC
Biogas Technology Centre - BTC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 52, hẻm 172/46/20 Âu Cơ, tổ 13, cụm 3, P. Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 844. 37197672     Fax: 844. 37197672
Email: khaibtc@yahoo.com    Website: www.biogacentre.vn  
Người liên hệ: Nguyễn Quang Khải – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, đoàn kết các cán bộ khoa học và công nghệ để thực hiện các hoạt động khoa học và 
công nghệ nhằm góp phần xây dựng một ngành công nghệ khí sinh học Việt Nam theo hướng 
công nghiệp hoá và thương mại hoá phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 
trường, phát triển năng lượng bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao mức sống 
của nhân dân và xoá đói giảm nghèo. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu về công nghệ khí sinh học tại Việt Nam

�� Đào tạo, tư vấn các biện pháp sản xuất và khai thác khí sinh học

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÔNG NAM Á
Center for Southeast Asia Biotechnology - CSAB

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà 8 ngõ 191/32, đường Lạc Long Quân, Ba Đình, Hà Nội  
Tel: 844. 38361530, 37562902     Fax: 844. 33513349
Email: saola@netnam.vn       Website: 
Người liên hệ: Ông Phan Ngọc Minh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ phát triển công nghệ sinh 
học vì mục đích bảo vệ, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên môi trường và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu chuyển giao, phát triển các công nghệ sinh học và các dịch vụ khoa học 

công nghệ trong các lĩnh vực

�� Bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường.

�� Cải tiến năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng. 

�� Ứng dụng các thành tựu y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

�� Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 

�� Tuyên truyên, phổ biến kiến thức công nghệ sinh học cộng đồng. 

�� Phát triển hợp tác với khu vực Đông Nam Á và quốc tế về công nghệ sinh học. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV, CIFPEN

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN
Cơ quan chủ quản
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
14, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38228117      Fax: 848. 38227752
Email: ctxhcd@yahoo.com.vn    Website: 
Người liên hệ: Vương Phước Thiện– Giám đốc 
Nguyễn Văn Quan – Phó giám đốc thường trực 

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn ra đời với tôn chỉ mục đích duy nhất và tối cao là hoạt 
động phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS

Lĩnh vực hoạt động
�� Truyền thông

�� Thiết kế chương trình, xây dựng các tài liệu phòng chống AIDS

�� Khảo sát, nghiên cứu đánh giá thành viên đối tượng (KAPB)

�� Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng chống HIV/AIDS

Mạng lưới tham gia 
�� Ủy ban Phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh

Địa bàn hoạt động 
�� Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 24 quận huyện và công đoàn các cấp và một số 

tỉnh lân cận

TRUNG TÂM ĐA DẠNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC
Center for Biodiversity and Biosafety - CBB

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
53 Nguyễn Du, Hà Nội
Tel: 844. 38536908/0912072450   Fax: 
Email: le_tranchan@yahoo.com     Website:   
Người liên hệ: Lê Trần Chấn – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Là đơn vị khoa học - công nghệ có nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói 
chung, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường nói riêng. Mục đích của Trung tâm là tập 
hợp các nhà khoa học đã nghỉ hưu nhưng còn sức khoẻ, nhiệt tình trong lĩnh vực nghiên cứu 
bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, bảo vệ môi trường, tham gia các đề 
tài thuộc phạm vi Nhà nước giao, đề tài do các tổ chức nước ngoài tài trợ... Trung tâm cũng sẽ 
tham gia vào việc đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ trẻ. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường 

Mạng lưới tham gia 
�� Biến đổi khí hậu, thủy văn, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG 
VÀ PHÁT TRIỂN

Population, Environment and Development Centre - PED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 58, ngõ 162, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Tel: 844. 38724509/ 0913 540 129    Fax: 844. 3872 4508. 
Email: ped@vusta.vn; pedhanoi@fpt.vn    Website: 
Người liên hệ: Đỗ Đức Khôi – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng sâu vùng 
xa. Cách tiếp cận chính là: Phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, với bảo vệ tài nguyên, 
môi trường và nâng cao chất lượng dân số.

Lĩnh vực hoạt động
�� Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức và dự án.

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Việc làm

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Nghiên cứu các vấn đề về cân bằng giới

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, CIFPEN 

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 
HIỆN ĐẠI 

Center of Modern Economic Matters Training - CMET

Cơ quan chủ quản
Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (VAPEC)

Địa chỉ liên lạc
85 - 87 đường Tân Vĩnh, P.6, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 62726650/62619837    Fax: 848. 62619837
Email: info@cmet.edu.vn      Website: http://cmet.edu.vn 
Người liên hệ: Đặng Minh Tiến – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm CMET kết hợp giáo dục - đào tạo với nghiên cứu - phát triển cùng các dịch vụ kỹ 
thuật và tư vấn để góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế tại Việt Nam, đặc biệt 
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
CMET không ngừng phát huy mọi nỗ lực tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao trong 
lĩnh vực công nghệ quản lý kinh tế theo chuẩn mực quốc tế cho nguồn nhân lực Việt Nam, 
bằng cách kết hợp những kỹ năng đã được đào tạo của họ với những công việc thích hợp nhất, 
và hướng dẫn cho họ những bước đi vững chắc để thăng tiến nghề nghiệp. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực quản trị kinh doanh như nghiên cứu, phát triển, tư 

vấn những dự án một cách hiệu quả.

�� Nghiên cứu

Mạng lưới tham gia 
�� Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC 

Center for Training and Development of Human Resources - C.T.D

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Số 217 Võ thị Sáu, P7, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848.08.39326310                      Fax:
Email:                                                         Website:
Người liên hệ: Nguyễn Đức Đạt – Chủ tịch

Tôn chỉ mục đích 
Nghiên cứu, ứng dụng; đào tạo, hợp tác đào tạo và hỗ trợ phát triển đào tạo nhân lực trong 
khoa học công nghệ; kinh tế xã hội nâng cao trình độ cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Chuyển giao các công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực trong nước trong các lĩnh 

vực công nghệ và ứng dụng công nghệ phù hợp thông qua các hình thức sản xuất 
thử, chuyển giao công nghệ, đào tạo, thông tin và tư vấn. 

��  Nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ mới về giáo dục, đào tạo góp phần xây 
dựng các cơ chế chính sách và hệ thống giáo dục quốc dân. 

��  Xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài và dự án trong các lĩnh vực có liên quan tới 
nghiên cứu, đào tạo và phát triển nhân lực. 

��  Tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo 
và phát triển nhân lực. 

��  Tổ chức hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực có liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao các công nghệ mới; đào tạo và phát triển nhân lực. 

��  Liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện các 
chương trình nghiên cứu và đào tạo trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 8, Bùi Ngọc Dương, Văn phòng Quận ủy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel: 844. 36253747       Fax: 84.436253747
Email:  ttc_cgcn@yahoo.com      Website: 
Người liên hệ: Đào Anh Phong – Giám đốc (0979094499)

Tôn chỉ mục đích
Tổ chức nghiên cứu tiến hành thực nghiệm và lựa chọn các tiến bộ khoa học kỹ thuật thích hợp 
ở vùng Đông Nam Á và trên thế giới vào điều kiện cụ thể ở Việt nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện các chủ trương, phương hướng hoạt động của hội nghiên cứu khoa học 

Đông Nam Á – Việt Nam.

��  Nghiên cứu lập các dự án phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và miền núi cho các địa 
phương, khi có nhu cầu đặc biệt ưu tiên vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ THÔNG TIN 
KINH TẾ

Centre for Economic Training Advice and Information - CETAI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 35571875     Fax: 844. 35571874
Email: cetai@hn.vnn.vn       Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ 
dành cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng các doanh nghiệp nhằm phục vụ sự phát triển kinh 
tế xã hội. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu 

�� Đào tạo về kỹ năng kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật.

�� Tư vấn cho doanh nghiệp

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động
��  Trên cả nước

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LASAN ĐỨC MINH
Cơ quan chủ quản
Trung tâm Dạy nghề Dân lập Đức Minh 

Địa chỉ liên lạc 
146/42B Võ Thị Sáu, P. 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08.38251896       Fax: 08.38251896
Email: lasanducminh@hcm.fpt.vn    Website:
Người liên hệ: Tu sĩ Nguyễn Văn Tân – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
�� Dạy nghề cho trẻ nghèo, trẻ đường phố, trẻ khuyết tật (câm điếc)

�� Dạy tin học cho những ai có nhu cầu

Lĩnh vực hoạt động
Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thực hiện đào tạo, dạy nghề cho trẻ, cụ thể:

��  Tổ chức thường xuyên các lớp dạy nghề: sửa xe gắn máy, mộc gia dụng, điêu khắc gỗ 
và vi tính

�� Có xét giảm, miễn học phí cho trẻ nghèo, trẻ đường phố.

Mạng lưới tham gia 
�� Bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh.
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TRUNG TÂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC 
LÃNH THỔ

Center for Environmental Geography and Territorial Planning - CEGTeP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 343 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hà Nội
Tel: 844. 36406792      Fax: 844. 36406792
Email: trungtamdmt@yahoo.com.vn      Website: 
Người liên hệ: Trần Tý – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa môi trường và tổ chức lãnh thổ 
để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, triển khai ứng dụng các 
dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
địa môi trường.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT, DỊCH VỤ VĂN HÓA 
VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Center for Translating, Cultural and Technological Scientific Services - CTCS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc  
Số 28/102, ngõ 850, đường Láng, Hà Nội
Tel: 844. 37756596      Fax: 
Email:  trungtanctcs@gmail.com     Website: http://ctcs.com.vn/ 
Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Diệp – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm ra đời với mục đích nghiên cứu và tuyển dịch (chọn lọc) những tác phẩm có giá trị 
của thế giới về thành tựu kinh tế - khoa học - công nghệ, văn hoá, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, di 
sản, danh nhân, các giải Nobel, từ điển và những phong thục hay, nổi tiếng thế giới sang tiếng 
Việt và ngược lại dịch thuật những tác phẩm của Việt Nam có giá trị về văn hoá - khoa học - kỹ 
thuật - kinh tế - lịch sử - di sản - danh nhân - đất nước, con người, phong tục tập quán (thuần 
phong mỹ tục, lễ nghi, giỗ Tết, hội hè...) ra tiếng nước ngoài với mục đích gìn giữ và giới thiệu 
văn hóa Việt Nam với nước ngoài và mang văn hóa Việt đến gần với bạn bè quốc tế. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục

�� Đào tạo

�� Dạy nghề

�� Dịch thuật

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước  
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC DẠY NGHỀ THIẾU NIÊN 
THÀNH PHỐ

Cơ quan chủ quản
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
14 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08.38946025      Fax:  08.35880254
Email: thieunientp@yahoo.com    Website:
Người liên hệ: Nguyễn Văn Phết – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
�� Đem lại sự ổn định trật tự xã hội bằng quản lý tập trung.

��  Giáo dục, đào tạo nghề để tạo điều kiện cho các em có thể hội nhập cuộc sống sau khi 
rời trung tâm.

�� Tạo điều kiện giúp trẻ đường phố được hồi gia.

Lĩnh vực hoạt động
Thực hiện các chương trình đào tạo, dạy nghề cho thanh thiếu niên:

��  Chương trình dạy nghề tại chỗ: uốn tóc, hớt tóc, may công nghiệp, điện cơ, sửa chữa 
xe gắn máy.

�� Học nghề, lao động ngoài trung tâm: làm khung hình gỗ, kéo, cửa sắt

�� Phát triển kỹ năng: họa, đàn, xiếc, thanh nhạc.

��  Trường trung tiểu học (lớp 1 - lớp 9) trong trung tâm cho trẻ trong trung tâm và trẻ 
nghèo ngoài cộng đồng được vào cùng học.

Địa bàn hoạt động 
��  Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng là trẻ em (bao gồm trẻ em đường phố, trẻ phạm 

pháp, trẻ bị thu gom, mồ côi) đến từ mọi vùng miền trên cả nước.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY VÀ 
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CENEV)

Địa chỉ liên lạc
Phòng 109, Số nhà 187, Đường Giảng Võ, Hà Nội
Tel: 844 35142366       Fax: 844 35142366
Email: cenev.ngo@gmail.com     Website:
Người liên hệ: Nguyễn Thị Vân – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động giáo dục không chính quy ở Việt Nam, bao gồm 
giáo dục xóa mù chữ, sau xóa mù chữ, các khóa huấn luyện cập nhật cho vị thành niên, thanh 
niên và người lớn về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, bình đẳng giới, phòmg chống ma túy, HIV/
AIDS, nâng cao thu nhập, phát triển cộng đồng, v.v

Lĩnh vực hoạt động
��  Một số hoạt động thuộc lĩnh vực giới và phát triển cộng đồng. Xây dựng và thực hiện 

một số dự án về giáo dục xóa mù, sau xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc ít người. 

�� Dạy nghề truyền thống cho trẻ em gái và cho phụ nữ dân tộc ít người.  

��  Giáo dục, truyền thông về phòng chống ma túy cho phụ nữ dân tộc ít người 

��  Biên soạn và cung cấp một số tài liệu giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống lạm 
dụng tình dục vị thành niên, thanh niên. 

��  Thực hiện dự án giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên dân tộc 
ít người. 

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các vùng dự án
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 
VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Center for Environment and Social Education - CESED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà A33 khu tập thể trung ương Đoàn đường Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37673279/ 38220491   Fax: 
Email: contract@moitruongxahoi.org   Website: 
Người liên hệ: Phan Thi Lạc – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, 
bồi dưỡng trong lĩnh vực: môi trường và các vấn đề xã hội. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Đào tạo, giáo dục về môi trường

�� Phát triển cộng đồng 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN
Education for Nature – ENV

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
N5. IF1, ngõ 192 Thái Thịnh quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35148850   Fax: 844. 35148850
Email: env@fpt.vn    Website: www.thiennhien.org ; www.envietnam.org 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Phương Dung – Quyền giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục môi trường ở Việt Nam thông qua hoạt 
động đào tạo, tư vấn và giúp phát triển các chương trình giáo dục môi trường.
Phối hợp với các cá nhân, tổ chức khác để thúc đẩy công tác giáo dục môi trường tại các vườn 
quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Lĩnh vực hoạt động
�� Môi trường

�� Động vật hoang dã

�� Phát triển cộng đồng

�� Giáo dục, đào tạo liên quan tới môi trường 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG 
MÔI TRƯỜNG

Centre for Education and Communication of Environment - CEACE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 4 nhà 13 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Hà Nội
Tel: 844. 37347805      Fax: 
Email:  ceace2002@gmail.com    Website:
Người liên hệ: Nguyễn Nguyên Cương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm ra đời với mục đích thực hiện các hoạt động, dịch vụ liên quan tới giáo dục và truyền 
thông về môi trường trong môi trường sư phạm, hướng tới sự phát triển chung bền vững và 
thân thiện với môi trường. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo 

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA 
ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM

Southeast Asian Cultural Exchange Center of Vietnam

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 1 – 3 đường Đỗ Đức Dục, thôn Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 844. 37856925       Fax:
Email:          Website: 
Người liên hệ: Bà Ngô Thị Loan – Giám đốc (0913097882)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học nghiên cứu về các lĩnh vực văn hóa Đông Nam Á để trao đổi về các 
vấn đề liên quan đến văn hóa, bản sắc dân tộc của các nước trong khu vực Đông Nam A.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức hội thảo, hội diễn quốc tế và trong nước, các buổi tọa đàm cho các nhà khoa 

học, các nhà văn hóa, các nghệ sỹ, các chính trị gia và cho tất cả những người muốn 
quan tâm tới nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung 
nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trong khu vực. 

��  Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Hội Đông Nam Á và các tổ chức khác trong khu vực 
tổ chức các liên hoan nghệ thuật quốc tế mang đậm sắc thái dân tộc cổ truyền của Việt 
Nam và các nước trong khu vực. 

��  Đặt mối quan hệ với các Hội, các tổ chức trong nước và quốc tế, lãnh sự quán các nước 
nhằm trao đổi thông tin văn hóa vì mục đích hợp tác hiểu biết và phát triển khu vực. 

��  Tổ chức tham quan, tìm hiểu các nền văn hóa của các nước trong khu vực và trên thế 
giới; 

��  Tổ chức xin tài trợ cho các đoàn học sinh, sinh viên đi du học, đi học tập, học hè ngắn 
và dài hạn tại nước ngoài. Thực hiện các dự án vừa và nhỏ về phát triển giáo dục, giúp 
đỡ trẻ tàn tật mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, giúp đỡ ngươi già không nơi nương tựa.   

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ

Action Center for City Development - Action for the City

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 01 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 844. 62700184/ 62702553   Fax: 
Email: vidothi@gmail.com     Website: http://www.vidothi.org/ 
Người liên hệ: Đặng Hương Giang – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống ở Hà Nội và các Thành phố của Việt Nam và xây 
dựng định hướng phát triển tương lai cho các đô thị tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Việc làm

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� An toàn thực phẩm 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, GAP

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Center for Support of Social Development Programs - CSDP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 2, ngõ 45 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35121704     Fax: 844. 35121690
Email: csdphanoi@fpt.vn/ afc-csdp@vnn.vn  Website: 
Người liên hệ: Lê Quốc Hùng – Giám đốc 
Phạm Hải Bình – Quản lý Văn phòng 

Tôn chỉ mục đích
CSDP đề cao mọi cơ hội phát triển bền vững cho mỗi người dân Việt Nam, và mọi điều kiện 
thuận lợi cho các cơ hội đó.

Lĩnh vực hoạt động
�� Dân chủ cơ sở

�� Bình đẳng giới cho những nhóm yếu thế

�� Vận động chính sách

�� Xây dựng và triển khai các chương trình/ dự án can thiệp

�� Cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và đánh giá, giám sát dự án.

�� Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo

�� Hợp tác nghiên cứu, đào tạo khóa học với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Mạng lưới tham gia 
�� Nhóm hợp tác phát triển (CDG)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ 
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Center for Social Organization and Community Development

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 101, tầng 2, nhà A2, 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.  
Tel: 844. 37756805     Fax:
Email: csod.vietnam@gmail.com    Website: www.csodvn.org
Người liên hệ: Hoàng Trung – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tham gia thực hiện các công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các 
tổ chức, hội các tổ chức phi chính phủ cùng tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên, môi trường, phát triển bền vững.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Nâng cao năng lực: Tuyên truyền, giới thiệu thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, các 

ấn phẩm các chương trình thông tin đại chúng về những qui định có tính pháp quy 
của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc thành lập, tổ chức hoạt động của các hội, 
các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. 

��  Tư vấn pháp luật cho các tổ chức nước ngoài: Tuyên truyền, giới thiệu cho các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài là đối tác của các Hội những qui định pháp lý cũng như 
những đặc điểm về văn hóa, phong tục của Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng pháp luật 
và phong tục, văn hóa của đất nước. 

��  Hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức địa phương: Đặc biệt là những tổ chức tại các tỉnh vùng 
sâu, vùng xa tiếp cận với các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài.

��  Phát triển mạng lưới: Xây dựng mối quan hệ có tính chất hệ thống từ trung ương đến 
địa phương, giữa các hội và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam để có thể phối hợp lẫn 
nhau một các hiệu quả nhất.

��  Phát triển cộng đồng: Trực tiếp triển khai và thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc 
triển khai các dự án nhân đạo, phát triển do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực 
hiện tại Việt Nam.    

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Center for Assisting Community Sustainable Development

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 6 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (84-4) 38523090         Fax: (84-4) 35655800
Email: hovancsd@yahoo.com;     Website:
csdmeister@gmail.com; binhcsd@gmail.com
Người liên hệ: TS. Hồ Thị Vân – Giám đốc (091213935)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học phục vụ sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường, 
đảm bảo sự phát triển bền vững trong nông nghiệp.  

Hoạt động
��  Nghiên cứu chuyển giao, phát triển các công nghệ sinh học và các dịch vụ khoa học 

công nghệ trong các lĩnh vực

�� Bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường.

�� Cải tiến năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng. 

�� Ứng dụng các thành tựu y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

�� Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 

�� Tuyên truyên, phổ biến kiến thức công nghệ sinh học cộng đồng. 

�� Phát triển hợp tác với khu vực Đông Nam Á và quốc tế về công nghệ sinh học. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV, CIFPEN

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ 
VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Centre for Supporting Technology and Environment in Rural - CESUTER

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 20 ngõ 132, phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội
Tel: 844. 38684450      Fax: 
Email:       Website: 
Người liên hệ: Ninh Đức Nhận – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm hỗ trợ cho nông thôn về quy hoạch, chuyển giao công nghệ để bảo vệ môi trường 
nông thôn và phát triển bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Môi trường

�� Tư vấn khoa học công nghệ

�� Nông nghiệp, nông thôn

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO 
NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI 

Cơ quan chủ quản
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 401 tầng 4, TT Dạy nghề quận Thanh Xuân, số 9 phố Hoàng Đạo Thuý, Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 35624487       Fax: 844. 35624489
Email: info@technoaid.org, hanoi@technoaid.org  Website: http://www.technoaid.org/ 
Người liên hệ: Nguyễn Như Thắng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
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.

Lĩnh vực hoạt động
��  Phát huy quyền làm chủ xã hội của người nghèo theo luật pháp của nhà nước Việt 

Nam nhằm giúp cho họ có được những điều kiện sinh sống cơ bản vàổn định.

��  Ủng hộ chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương thực hiện các chương trình 
phát triển hiệu quả và minh bạch với tinh thần trách nhiệm cao đối với người dân ở 
cấp cơ sở. Thúc đẩy sự công bằng xã hội và bình đẳng về giới.

��  Giao quyền hành và trách nhiệm quản lý các hoạt động của trung tâm cho cán bộ 
trung tâm và đối tác ở cấp xã và ưu tiên người địa phương đặc biệt các nhóm dân tộc 
thiểu số trong việc tuyển chọn làm cán bộ và quản lý của trung tâm.

��  Liên kết với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đoàn thể của nhà nước cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam để học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, cung cấp và tiếp nhận 
sự giúp đỡ.

��  Trung tâm sẽ vận động các nguồn tài trợ của ngân sách nhà nước và các tổ chức quốc 
tế hoặc thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan nhà nước và quốc tế trong khuôn khổ 
năng lực của mình để tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra

Mạng lưới tham gia 
�� CIFPEN

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG
Center for Community Ability Assistance - CAA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P830, K1 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Tel: 844. 38711468      Fax: 844. 38711468
Email: 8711468@vnn.vn     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết, có kinh nghiệm, trình độ, các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động về giáo dục và đào tạo, môi trường, nông 
nghiệp và nông thôn, nhằm huy động và đa dạng hoá các nguồn lực đóng góp cho công cuộc 
xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Xóa đói giảm nghèo

�� Nông nghiệp, nông thôn, khuyến nông

�� Môi trường

�� Phát triển cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NĂNG LỰC 
VÀ HỢP TÁC CỘNG ĐỒNG

Advancement of Community Empowerment and Partnership - ACEP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 0605, Tòa nhà ICC, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Tel: 844. 6275 8667                  Fax: 844. 6275 8669 
Email: acep@acep.org.vn         Website: 
Người liên hệ: Đào Trần Phương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm tập trung và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước nghiên cứu, phát triển và 
triển khai các chương trình, dự án can thiệp nhằm xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Quảng Trị, Nghệ An. 
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TRÍ TUỆ

Centre for Research and Development Support of Intellectual Products - CENSIP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
19/89 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35376340    Fax: 
Email: Tranphuong.math@gmail.com  Website: 
Người liên hệ: Trần Phương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm ra đời nhằm cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và 
phát triển các sản phẩm trí tuệ, hỗ trợ cho việc phát triển các mô hình “vườn ươm” trí tuệ của 
học sinh, sinh viên và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi của các cá nhân và các tổ chức.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
Center for Development Resources - CENFORD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
3B Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 844. 37326518      Fax: 844. 37326518
Email: cenford@vnn.vn        Webstie: http://www.cenford.vn 
Người liên hệ: Biện Quang Tú– Giám đốc (091272633)

Tôn chỉ mục đích  
Trung tâm hướng tới mục đích phát triển cộng đồng: giảm nghèo, phát triển cộng đồng và 
nông thôn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực: các hoạt động 
đào tạo kỹ thuật chuyên môn trong và ngoài nước; duy trì và phát triển nghề truyền thống: các 
ngành nghề thủ công truyền thống, y học truyền thống, truyền thống văn hóa. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Cứu trợ khẩn cấp 

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN)

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Kontum, Lào Cai  
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
Center for Development Assistance - CDA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
34 phố Trúc Khê, Hà Nội
Tel: 844. 37730802     Fax: 844. 37615612
Email: cda.vngo@gmail.com                                    Website :
Người liên hệ: Bùi Thị Thu Hương– Giám đốc (0903204339)

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, thực hiện 
việc xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

Mạng lưới tham gia 
�� Nhóm hợp tác phát triển

�� Mạng An ninh lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI

Centre for Sustainable for Development of Mountainous Communities - SUDECOM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 390, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái
Tel: 8429. 3851198                              Fax: 029-3892397
Email: ttptcdmnyb@vnn.vn / sudecom_center@yahoo.com.vn  Website: 
Người liên hệ: Lê Thị Hồng Hiệp – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hỗ trợ các dân tộc miền núi phát triển bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Việc làm

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Yên Bái



237236 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (LIN)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
71 – 73 – 75 Hai Bà Trưng, lầu 6, P. Bến Nghé, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 38246091     Fax:
Email:  npo@linvn.org / son@linvn.org   Website: www.linvn.org  
Người liên hệ: Phạm Trường Sơn - Điều phối viên Chương trình cộng đồng 

Tôn chỉ mục đích
�� LIN tập trung đưa ra một môi trường hoạt động nhân đạo hiệu quả hơn.

�� Duy trì sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa các đối tác và các thành viên.

�� LIN là người tạo điều kiện hơn là người đóng góp trực tiếp.

��  Nâng cao năng lực các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để giúp họ đạt được mục 
đích của mình. Sử dụng nguồn tài trợ một cách có hiệu quả. 

�� Bảo đảm việc tôn trọng và giá trị đạo đức trong nội bộ và với đối tác.

��  Đảm bảo tính minh bạch trong truyền thông và giải ngân. LIN chấp nhận rủi ro mà 
những tổ chức khác e ngại hoặc không thể thực hiện được.

Lĩnh vực hoạt động
�� Đối với các tổ chức phi lợi nhuận vừa và nhỏ

�� Tài trợ nguồn tài chính nhỏ nhằm mở rộng hoặc kéo dài các chương trình đang hoạt động

�� Phối hợp hỗ trợ chuyên môn tình nguyện để xây dựng tổ chức

�� Đưa tình nguyện viên về các dự án xã hội phù hợp hoạt động tại địa phương.

�� Đối với cá nhân và doanh nghiệp

�� Cố vấn xây dựng chiến lược hoạt động từ thiện

�� Giới thiệu các cơ hội tình nguyện 

�� Thông tin và các nguồn lực hỗ trợ hoạt động từ thiện.

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP NHỎ

Centre of Small Enterprise Development Assistance - SEDA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
52A Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 844. 38689808    Fax: 844. 38689808 
Email: sedahanoi@gmail.com     Website: http://binhminh.org.vn/ 
Người liên hệ: Kiều Đỗ Thị Hà – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm SEDA hoạt động với mục tiêu xã hội không vì lợi nhuận, thông qua việc thực hiện các 
dự án phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các hộ gia đình có thu nhập 
thấp đặc biệt là phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn 

Lĩnh vực hoạt động
�� Tài chính vi mô

�� Dịch vụ phát triển kinh doanh

�� Tư vấn

�� Khảo sát nhu cầu thị trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Bắc Ninh, Đông Anh
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ,
 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 
Cơ quan chủ quản
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Lô 25B - Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84 0510.3813738      Fax: 84 0510.3813502
Email:  ttmientrungtaynguyen@vnn.vn        Website: www.scsc.org.vn
Người liên hệ: Ông Nguyễn Cứu Quốc– Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX), Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV). Tổ chức các hoạt động đào tạo, dạy nghề.  Tổ chức chuyển giao công 
nghệ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư, cung cấp thông tin 
cho các HTX, DNVVN trong khu vực. Hợp tác quốc tế. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, DNVVN

��  Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (DNVVN)

��  Tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Liên minh HTX 
Việt Nam tại miền Nam.

�� Công tác đào tạo, dạy nghề

��  Tổ chức các lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản lý kinh tế, 
marketing, công nghệ thông tin, đào tạo nghề và nâng cao tay nghề 

��  Triển khai các chương trình dự án về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực và các 
chương trình dự án kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm trong các HTX, DNVVN 
và xuất khẩu lao động.

��  Tổ chức các hoạt động đào tạo, dạy nghề gắn với chuyển giao công nghệ và giới thiệu 
việc làm; đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động tiếp thị, xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế 

��  Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ quản lý 
nhà nước, các đoàn thể và cán bộ quản lý HTX, DNVVN

�� Chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại

��  Tổ chức giới thiệu và chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và 
quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho các HTX, DNVVN.

��  Phối hợp, liên kết tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm; tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiêu thụ sản phẩm.

��  Tổ chức các cuộc tham quan, nghiên cứu khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước 
giúp các HTX, DN có cơ hội tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.

��  Hợp tác quốc tế. Tìm kiếm, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để kêu gọi các dự án 
hợp tác, hỗ trợ đầu tư.

Mạng lưới tham gia 
�� Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, GIZ (Đức) 

Địa bàn hoạt động 
�� Miền Trung – Tây nguyên
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 
TÀI CHÍNH CỘNG ĐỒNG 

Cơ quan chủ quản
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
29/6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
Tel: 04-5737713       Fax: 04-5737713
Email: info@m7mfi.vn; cfrc@m7mfi.vn   Website: http://www.cfrc.vn
Người liên hệ: Bà Lê Thị Lân – Giám đốc trung tâm

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động của trung tâm hướng tới: bình đẳng về cơ hội, nguồn lực, tiếp cận dịch vụ, thông tin 
cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm yếu thế, phụ nữ và trẻ em, nhóm dân tộc thiểu số để cải 
thiện chất lượng cuộc sống.

Lĩnh vực hoạt động
Tài chính vi mô:

��  Phối hợp nghiên cứu chính sách: tạo dựng môi trường thuận lợi cho tài chính vi mô 
phát triển: thiết lập các chuẩn mực tài chính an toàn, quảng bá để áp dụng cho các tổ 
chức tài chính vi mô và các tổ chức có hoạt động chương trình này.

��  Cung cấp dịch vụ thiết kế mô hình, tổ chức thực hiện tài chính vi mô, kiểm tra giám sát 
và đánh giá tác động. 

��  Đào tạo tăng cường năng lực cho các tổ chức hoạt động tài chính vi mô, khuyến khích 
đa dạng hóa sản phẩm. 

��  Hỗ trợ các chương trình tài chính vi mô chuyển đổi thành các tổ chức hoạt động có tư 
cách pháp nhân sẵn sàng hội nhập ngành tài chính chính thức của Việt Nam. 

Bảo hiểm vi mô:
��  Tham gia nghiên cứu và xây dựng chính sách có liên quan tới bảo hiểm vi mô dành 

cho đối tượng có thu nhập thấp.

�� Tư vấn và thiết kế mô hình hoạt động bảo hiểm vi mô

��  Biên soạn tài liệu và cung cấp các khóa đào tạo cán bộ quản lý chương trình bảo hiểm 
vi mô, đào tạo cán bộ truyên truyền (TOT) và đào tạo khách hàng. 

�� Lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh bảo hiểm vi mô

�� Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động bảo hiểm vi mô

Hỗ trợ kỹ thuật: 
��  Hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong quản lý 

hoạt động tài chính vi mô, công nghệ thông tin trong các Hoạt động nông, lâm, ngư 
nghiệp và phi nông nghiệp. 

��  Thiết kế phần mềm quản lý hoạt động tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô, đào tạo nhân 
viên vận hành và áp dụng trong toàn hệ thống thuộc mạng lưới M7

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng tài chính vi mô M7

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Ninh Thuận
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
 BỀN VỮNG

Centre for Sustainable Agricultural Development and Support - SADAS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc
8A32 Nghĩa Tân Cầu Giấy, Hà Nội (Ngõ 347 Đường Hoàng Quốc Việt)
Tel: 844. 38465142     Fax: 844. 38465024
Email: centresadas.vn@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Thân Dỹ Ngữ – Giám đốc
  Nguyễn Thị Loan – Trợ lý giám đốc (0977.831.346)

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng và triển khai 
các đề tài nghiên cứu, dự án về phát triển nông nghiệp bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ đào tạo, truyền thông

�� Phát triển nông thôn 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Center for Supporting Rural Development in the River Delta - CSRD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
15A đường Hồng Quang, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Tel: 84320. 3851732      Fax: 84320. 3843865
Email: lhhhaiduong@yahoo.com     Website: 
Người liên hệ: Lương Đức Trụ- Giám đốc (0912017138) 

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học 
công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm nghèo và bình đẳng giới. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ nông thôn

�� Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

�� Xoá đói giảm nghèo

�� Bình đẳng giới ở nông thôn. 

�� Tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức 

�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG
Centre for Support of Talent’s Development - CSTD

Cơ quan chủ quản:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
57 ngõ 97, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Tel: 844. 38358047/ 37764684   Fax: 844. 38359896
Email: lienhe@saophuongdong.net    Website: www.saophuongdong.net 
Người liên hệ: Nguyễn Thái Hà – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống trong các lĩnh 
vực bảo vệ thiên nhiên và môi trường văn hoá xã hội, sưu tầm, kế thừa và phát triển những kiến 
thức văn hoá có tính chất truyền thống dân tộc như: y học, dược học dân tộc, tài liệu văn hoá 
cổ, nhân thể học và môi trường thiên nhiên, xã hội. 
Tổ chức các câu lạc bộ văn hoá để tập hợp nhiều tầng lớp xã hội tham gia vào sự nghiệp nâng 
cao dân trí, hỗ trợ phát triển tài năng đặc biệt là tài năng trẻ và tài năng của các dân tộc ít người. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Y dược học

�� Phổ biến kiến thức thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học - văn hoá. 

�� Tổ chức sự kiện 

��  Giúp đỡ các công trình nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tư vấn 
chuyển giao công nghệ

�� Nâng cao năng lực, giáo dục kỹ năng, kỹ thuật cho các đối tượng có nhu cầu 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG KIẾN 
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
Center for Social Initiatives Promotion - CSIP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 1202, tháp B, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35378746     Fax: 844. 35378746
Email: csipvn@gmail.com                Website: http://csip.vicongdong.vn 
Người liên hệ: Phạm Kiều Oanh – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
CSIP tìm kiếm và đầu tư trực tiếp vào Doanh nhân xã hội (DNhXH) trong giai đoạn ban đầu, 
đồng thời huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng vì sự phát triển của 
DNhXh và Doanh nghiệp xã hội (DNXH) ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Xây dựng năng lực cho doanh nhân xã hội 

�� Nâng cao nhận thức về doanh nghiệp Xã hội.

�� Thúc đẩy phong trào doanh nghiệp Xã hội tại Việt Nam.

�� Tìm kiếm và đầu tư cho Doanh nhân xã hội ở giai đoạn ban đầu

�� Truyền thông về doanh nghiệp xã hội

�� Kết nối và huy động nguồn lực cho doanh nghiệp xã hội

�� Tư vấn và đào tạo phát triển doanh nghiệp xã hội

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước



247246 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRẺ EM NGHÈO, KHUYẾT TẬT
Center for Assistance for Poor, Disable Children - CENFORCHIL

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 69/3 Ngõ 67 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 62734048                                 Fax: 04 6273 4048
Email: cenforchil@cenforchil.org.vn            Website: www.cenforchil.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Hường – Giám đốc (0985 432 969)

Tôn chỉ mục đích 
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, tư vấn, đào 
tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng, tổ chức vui chơi cho trẻ em góp 
phần vào sự nghiệp phát triển cộng đồng, xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại 
hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
��  Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tổ chức vui chơi cho trẻ em nghèo, trẻ em 

khuyết tật.

�� Khảo sát đánh giá đồ chơi, trò chơi, điểm chơi giúp cho việc đề xuất, kiến nghị chính sách.

��  Sưu tầm và cung cấp các loại hình đồ chơi phù hợp, thích ứng nhằm phát huy tích cực 
trí tuệ, năng lực của trẻ.

��  Tư vấn, chuyển giao công nghệ, hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ, 

�� Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới Thiên đường trẻ thơ (PCNet)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC
 PHỤ NỮ (CEPEW)

Cơ quan chủ quản
Hội Khuyến học Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
113, D1, Trung Tự
Tel: 844. 35726789/ 35745999    Fax: 844. 35745999
Email: cepew@fmail.vnn.vn      Website: www.gencomnet.org 
Người liên hệ: Vương Thị Hanh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nâng cao năng lực cho phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ vào quá trình 
phát triển. Nâng cao bình đẳng giới và địa vị của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tiến hành các chương trình nghiên cứu đánh giá nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái

�� Tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái

��  Tập huấn nâng cao nhận thức giới cho lãnh đạo nam và nữ các cấp địa phương và 
người dân ở cộng đồng

�� Xuất bản và phổ biến tài liệu học tập cho phụ nữ và nam giới ở cộng đồng

��  Thực hiện các dự án phát triển cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ

��  Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức

�� Xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên

�� Chương trình nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ

��  Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của phụ nữ (tham gia dân chủ cơ sở và tham 
gia quản lý lãnh đạo)

��  Chương trình phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và phòng chống buôn bán 
phụ nữ trẻ em

�� Chương trình tiếp cận giáo dục và xây dựng trung tâm học tập cộng đồng

�� Chương trình xuất bản tài liệu học tập cho lãnh đạo và người dân ở cộng đồng

�� Chương trình tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức trong nước và quốc tế

Mạng lưới tham gia 
�� GENCOMNET

Địa bàn hoạt động 
�� Nam Định, Hà Tây, Yên Bái, Bắc Kạn, Đăk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bắc Giang, Thái Nguyên



249248 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC

Center for Cooperation Human Resource Development - C&D

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà số 3, ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844.35558461                   Fax: 844 - 35558461 
Email: hanhchinh@cndvietnam.org.vn  Website: http://www.cndvietnam.org.vn/ 
Người liên hệ: Phạm Thúy Anh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm tập hợp đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm phục vụ cho mục đích chung 
là hướng tới một thế giới bình đẳng với sự hợp tác của các thành phần và các nhóm cộng đồng 
hướng tới sự phát triển bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

�� Xóa đói giảm nghèo

�� Phát triển cộng đồng

�� Phát triển tổ chức và thể chế  

Mạng lưới tham gia 
��  Mạng lưới Sự tham gia và giám sát của người dân, trách nhiệm giải trình và tính minh 

bạch của Chính Phủ hay Mạng lưới Ngân sách và Cộng đồng (PPM – GTA)

�� Nhóm hoạt động vì sự tham gia của người dân (PPWG)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

TRUNG TÂM HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM 
PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Viet Nam Community Mobilization Center for HIV/AIDS Control - VICOMC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 19 Trung tâm thương mại Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 62851425                   Fax: 844. 62851425
Email: vanhanhph@gmail.com/ vicomchn@viettel.vn Website: 
Người liên hệ: Đặng Văn Khoát – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng 
chống HIV/AIDS tại cộng đồng

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường 

�� Giới

�� Pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới giới và phát triển cộng đồng (GenComNet)

�� Mạng Diễn đàn xã hội dân sự VN, hợp tác phòng chống AIDS

�� Hội phòng chống AIDS

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.
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TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHÍ TƯỢNG
 THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG

Centre for Hydro - Meteorological Sciences and Technologies - CHMEST

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 48A, ngách 42, ngõ 291, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37591001       Fax: 844. 37591001
Email: chmestvn@yahoo.com/ nguyenducngu@yahoo.com  Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Đức Ngữ – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo, 
nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên dễ bị tổn thương, hỗ trợ cộng đồng 
trong lĩnh vực khí tượng, thuỷ văn, môi trường tự nguyện và phi lợi nhuận

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Center for Science and Technology on Environment and Development - CENTECD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
33B An Trạch, Quốc Tử Giám, Hà Nội
Tel: 844. 37366371     Fax: 844. 38439481
Email: centecd@yahoo.com       Website: 
Người liên hệ: Lê Hồng Thanh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận ra đời với mục đích nâng cao kiến thức về khoa 
học công nghệ trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trung tâm đồng thời tổ 
chức các hoạt động đánh giá môi trường, nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ mới, 
các sản phẩm mới có giá trị kinh tế - xã hội cao để thực hiện mục tiêu trên. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Tư vấn và chuyển giao công nghệ về môi trường và phát triển bền vững. 

�� Điều tra phân tích môi trường.

�� Nghiên cứu lập quy hoạch môi trường và phát triển bền vững.

��  Tuyên truyền phổ biến các thông tin, kiến thức về khoa học - công nghệ về bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước. 
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TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ MIỀN NÚI

Centre of Science-Technology for Agricultural and Mountainous Development - CTAD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
419 Đường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 844. 22175176      Fax: 62651559
Email: acduanj@yahoo.com      Website: 
Người liên hệ: An Công Duẩn – Giám đốc (0983232203)

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm ra đời với tôn chỉ nâng cao và phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi bằng việc 
ứng dụng khoa học công nghệ và các kết quả nghiên cứu. Trung tâm thực hiện các dịch vụ 
khoa học và công nghệ lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ, tổ chức 
hội thảo khoa học, cung cấp, giới thiệu thông tin, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ nông nghiệp nông thôn, tổ chức các hội chợ triển lãm về khoa học công 
nghệ ở trong và ngoài nước. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ mới.

�� Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho nông dân

�� Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn

�� Phát triển cộng đồng

�� Phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi góp phần xóa đói giảm nghèo

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước. 

TRUNG TÂM KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Cơ quan chủ quản
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84- 04.38234456     Fax: (84- 04.38236368
Email:   coste@coste.vn           Website: www.coste.org.vn
Người liên hệ: ThS. Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Tham gia, tham mưu xây dựng các chương trình, đề án về khoa học công nghệ và môi trường 
trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án công tác khoa học, 

công nghệ và môi trường của Liên minh HTX Việt Nam. Xây dựng và tổ chức thực hiện 
các chương trình kế hoạch, đề án hoạt động khoa học công nghệ và môi trường của 
Trung tâm. Triển khai nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các 
đề tài, dự án công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh.

��  Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, các hoạt động sở hữu trí tuệ, các dịch vụ về thông tin, về doanh nghiệp điện tử 
và thương mại điện tử. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ, kỹ 
thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh; các dịch vụ công nghệ, kỹ thuật liên quan đến môi 
trường. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tư vấn, phổ biến và ứng dụng khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật, các hoạt động khảo sát, điều tra cơ bản.

��  Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công 
nghệ và môi trường. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ về các 
ngành nghề và sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ. Các nhiệm vụ khác do Liên 
minh HTX Việt Nam giao; các hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và thông tin 
khác theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM KHOA HỌC THẨM ĐỊNH 
TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

Enterprise Credit Rating Appraise Science Center - CRC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 112, ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tel: 844. 36658893/ 36658894    Fax: 844. 36648053 
Email: info.crc@vnn.vn        Website: www.crc.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Nam– Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tập hợp lực lượng cán bộ 
khoa học để nghiên cứu, thực hiện các dịch vụ khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp 
(DN). Hoạt động nhằm xây dựng nền khoa học thẩm định tiên tiến, hiện đại để phát triển kinh 
tế - xã hội Việt Nam, nâng cao trình độ quản lý góp phần phát triển nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà, tăng cường chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lĩnh vực hoạt động
��  Đào tạo về quản trị kinh doanh quốc tế, kế toán các cấp học (nâng cao, bồi dưỡng kế 

toán trưởng, kế toán quốc tế, kế toán viên hành nghề), quản trị tài chính, thẩm định 
giá, tín nhiệm doanh nghiệp.

��  Nghiên cứu trên các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, thẩm định giá, tín 
nhiệm doanh nghiệp.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước. 

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM

Center for Food Science and Technology - CEFOSTE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
45 Hoa Mai, Phuường 2, Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 35172851                               Fax: 848. 35172017
Email: thanthien@hcm.thv.vn    Website: http://www.vfs.vn/ 
Người liên hệ: Phan Thị Mỹ Yến – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết, có kinh nghiệm, trình độ, các 
tổ chức khoa học, công nghệ để nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng 
thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản, 
vận chuyển thực phẩm, sản xuất nhằm góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ thực phẩm.

��  Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để phát triển ngành chăn nuôi, trồng 
trọt, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

��  Xây dựng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và các phương pháp kiểm nghiệm an toàn 
thực phẩm theo quy định của pháp luật.

��  Chuyển giao công nghệ và những tiến bộ khoa học công nghệ về thực phẩm, an toàn 
thực phẩm.

�� Tư vấn, thẩm định, đào tạo, hội nghị, hội thảo về lĩnh vực thực phẩm trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước



257256 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
 NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG

The Center for Environment and Community Assets Development - CECAD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 12, ngõ 15, phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 844. 36254977      Fax: 844. 36254977 
Email: cecad@cecad.org.vn     Website: http://cecad.org.vn/ 
Người liên hệ: Lê Thị Vân Huệ – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Mục tiêu hoạt động của trung tâm là đóng góp vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo trong khi 
vẫn bảo vệ được môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ở những vùng khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, chiến lược hoạt động của trung tâm 
là phát huy nội lực của cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm 
bảo phát triển bền vững. CECAD có mục đích thực hiện các dự án nghiên cứu cũng như phát 
triển. Hơn thể nữa, mục tiêu của CECAD là thay đổi chính sách ở các cấp quốc gia, tỉnh và huyện.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Bảo tồn bản sắc văn hoá khoa học thống kê và kinh tế

�� Đào tạo và truyền thông

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai. 

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Centre for Promotion of Quality of Life - Life Centre

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 33, Đô Đốc Chấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38498904       Fax: 848. 38498904
Email: lifevietnam@life-vietnam.org       Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Nguyên Như Trang – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em, dân nhập cư, 
người sống chung với HIV, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. 
Thực hiện các dịch vụ tập huấn nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, tư 
vấn sức khỏe, truyền thông, tổ chức hội thảo hội nghị và các dịch vụ khoa học công nghệ khác. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu về cân bằng giới, di cư, buôn bán phụ nữ trẻ em, chính sách công, HIV/

AIDS, chăm sóc sức khỏe

�� Thực hiện, thúc đẩy quyền trẻ em

�� Xóa đói giảm nghèo, và phát triển cộng đồng

�� Đào tạo, nâng cao năng lực

�� Chuyển giao công nghệ

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
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TRUNG TÂM NÂNG CAO DÂN TRÍ
Center for Raising the Intellectual Standard of People - CRISOP

Cơ quan chủ quản
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 204 – Tòa nhà VIII C, 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.
Tel: 844. 438 68 47 87       Fax: 844. 38 68 47 87 
Email: info@crisop.edu.vn; hoa.nguyen@crisop.edu.vn  Website: http://crisop.edu.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Thiều Hoa – Phó Giám đốc (098.2523241)

Tôn chỉ mục đích
Với phương châm 4H “Hành động - Hiệu quả - Hợp pháp - Hợp tác”, CRISOP cam kết góp phần 
vào việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, xây dựng một xã hội học tập 
ở Việt Nam – đúng như tên gọi “Trung tâm nâng cao dân trí” của mình.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Xây dựng các mô hình giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao năng lực và tạo cơ hội học 

tập suốt đời cho các đối tượng ngoài trường học, đặc biệt là các đối tượng chịu nhiều 
thiệt thòi.

��  Triển khai các dự án phát triển giáo dục – kinh tế - xã hội, đặc biệt cho các vùng nông 
thôn, dân tộc miền núi.

�� Tổ chức việc tham quan học tập ở trong và ngoài nước.

�� Cung cấp dịch vụ tư vấn du học, xuất nhập cảnh và liên kết đào tạo cho học sinh, sinh viên.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội Khuyến học Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước.

TRUNG TÂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG
Center for Community Empowerment - CECEM

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 53A Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Tel: 844. 39447060            Fax: 844. 39447061        
Email: info.learning@cecem.org    Website: www.cecem.org
Người liên hệ: Nguyễn Thị Bích Tâm – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Làm tăng thêm giá trị của các chương trình phát triển thông qua đào tạo, tư vấn, và thực hiện 
dự án trong các lĩnh vực như đào tạo cho người lớn, quản lý dự án có sự tham gia, phát triển tổ 
chức, và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức và thực hiện các khóa tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực và phát 

triển nguồn nhân lực cho các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, tham gia thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo ngoại ngữ, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm 
về tổ chức, phát triển và các tổ chức xã hội, đào tạo, hợp tác đào tạo trong nước và 
ngoài nước về nghiệp vụ và ngoại ngữ để tạo nguồn nhân lực cho xã hội; tổ chức tham 
quan nghiên cứu, khảo sát chuyên đề trong nước và nước ngoài. 

��  Tư vấn giúp đỡ các cộng đồng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thực thi các chương trình 
hỗ trợ phát triển của Đảng, Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

��  Thiết kế và thực hiện các đề án nghiên cứu liên quan đến phát triển cộng đồng, quản 
lý dự án, quản lý cơ quan và phương pháp dạy học và điều hành lấy người tham gia 
làm trung tâm. 

��  Vận động, tổ chức các hội, các tổ chức phi chính phủ cùng tham gia công tác bảo vệ 
môi trường, phát triển bền vững, tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo, nghiên cứu 
duy trì, phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc.     

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM NÂNG CAO SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Center for Community Health Promotion - CHP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 117-120 khu ngoại giao đoàn B17 Kim Liên đường Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 844. 35746225     Fax: 844. 37261714
Email: chp@chp.org.vn     Website: 
Người liên hệ: Trần Minh Giới – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Nâng cao Sức khoẻ Cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi 
tôn giáo hoạt động vì mục đích nhân đạo của Việt Nam nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững 
thông qua việc giải quyết những nguyên nhân của đói nghèo.
CHP phấn đấu vì sự cải thiện bền vững sức khỏe của con người thông qua các hoạt động nâng 
cao sức khỏe và phát triển cộng đồng với trọng tâm là nâng cao năng lực và khả năng cho các 
nhóm đối tượng đích. Các nhóm đối tượng đích của chúng tôi là các nhóm dễ bị tổn thương và 
các nhóm chịu nhiều thiệt thòi nhất bao gồm những trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương, nhóm 
dân số nghèo, các nhóm di cư biến động, các nhóm thiểu số về dân tộc và xã hội và những 
người đang sống chung với HIV/AIDS.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Giới

�� Phòng chống buôn bán người

��  Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng các 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phát triển cộng đồng.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y 
tế và phát triển cộng đồng, tư vấn về thiết kế, thực hiện và đánh giá các dự án, tổ chức 
hội nghị, hội thảo, nghiên cứu thử nghiệm trong lĩnh vực y tế và phát triển.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm vụ trên 
theo quy định của Pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN PHÁT HUY
 VĂN HÓA DÂN TỘC

Center for Research Conservation and Development of National Culture - CRCDC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
53A Hàng Bài, Hà Nội
Tel: 844. 38263618     Fax: 
Email: hnchuong2003@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: GS. Hoàng Chương – Giám đốc

 
Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, sưu tầm và thể nghiệm văn hoá nghệ thuật dân tộc, các phương pháp mới và biện 
pháp tổ chức mới trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển văn hoá, nghệ thuật dân tộc. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Văn hoá nghệ thuật dân tộc

�� Tổ chức hội thảo khoa học và nghiên cứu về văn hoá nghệ thuật dân tộc

�� Tổ chức thực hiện các dự án bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc

��  Thông tin tư vấn, đào tạo bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về văn hoá nghệ thuật 
dân tộc

��  Liên kết với các tổ chức văn hoá nghệ thuật trong và ngoài nước trong các lĩnh vực 
nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn, đào tạo và phổ cập thông tin về văn hoá, nghệ thuật

�� Giáo dục, truyền thông về văn hóa nghệ thuật dân tộc

�� Hợp tác quốc tế và bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc. 

Mạng lưới tham gia
��  VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ SỨC KHỎE
 CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI
Research Centre for Plant and Animal Health - CPAH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 309 nhà B trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội
Tel: 844. 38766 491     Fax: 
Email: skctvn@gmail.com     Website: 
Người liên hệ: Vũ Triệu Mân – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi là tổ chức nghiên cứu, ứng dụng 
kỹ thuật đào tạo trong lĩnh vực cây trồng và vật nuôi trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư liên Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường, Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ số 195/LB ngày 13/11/1992. Trung tâm được thành lập nhằm góp phần 
phát huy tiềm năng của Liên hiệp Hội và các cán bộ khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu, ứng 
dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và phát triển kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khoẻ cây trồng 
và vật nuôi, góp phần hiện đại hoá sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hoá và 
hiện đại hoá nền kinh tế đất nước

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

��  Nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về các vấn đề phát triển kỹ thuật bảo vệ sức khoẻ 
cây trồng và vật nuôi. 

�� Đào tạo nguồn nhân lực 

��  Phối hợp với các trường đại học và các Viện đào tạo trình độ sau đại học và kỹ thuật 
viên phục vụ phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi 

��  Biên soạn tài liệu phổ biến kỹ thuật bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi. - Tư vấn 
phản biện và giám định trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi. 

��  Thực hiện tư vấn và giám định các vấn đề kỹ thuật, các chương trình và dự án phát 
triển thuộc lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi. 

�� Hỗ trợ xây dựng các dự án phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực này

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH CỔ
The centre for Ancient Architectonics Research and Practice - ARP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 74 Ngõ 1, Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Tel: 844.39717977                 Fax: 844. 38683514
Email:        Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Như Ngọc – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Hợp tác đầu tư

�� Trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật

��  Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong tôn tạo, phục chế, xây dựng 
công trình cổ và các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, vật liệu xây dựng và môi 
trường đô thị; 

��  Dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn xây dựng và xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông. 

�� Quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị và nông thôn. 

��  Quản lý, lập dự án, báo cáo kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, 
tổng dự toán, giám sát, thẩm định dự án đầu tư, công trình xây dựng và trang trí nội 
ngoại thất

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO 
HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG
Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 14 lô 3, Đền Lừ 2, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel: 844. 36342895      Fax: 844. 26625681
Email:        Website:
Người liên hệ: Cao Thành Lê – Giám đốc (0913530295)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu các phương pháp, mô hình đào tạo hướng nghiệp trên cơ sở thực tiễn của Việt nam 
và kinh nghiệm đào tạo hướng nghiệp, giáo dục truyền thống khu vực Đông Nam Á và Quốc tế. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Hợp tác liên kết đào tạo với các trường, các cơ quan chức năng để mở các lớp, các 

chương trình đào tạo, tuyển sinh, hướng nghiệp và dạy nghề. 

�� Tư vấn, chuyển giao công nghệ về thiết bị giáo dục, đào tạo hướng nghiệp. 

��  Tổ chức tập hợp các nhà khoa học, văn hóa, giáo dục, nhà quản lý kinh tế có chung 
mối quan tâm nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh đào tạo nhân lực, vật lực cho xã hội, đồng thời góp 
phần bảo tồn và kế thừa, phát triển những giái trị mới về văn hóa, nghệ thuật, nâng 
cao mức hưởng thụ văn hóa trong cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.  

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH 
VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN (CGFED)
 

Cơ quan chủ quản
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Số 19-A26 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84-4) 37565929     Fax: (84-4) 37568424
Email: cgfed@hn.vnn.vn    Website: www.cgfed.org.vn
Người liên hệ: Bà Phạm Kim Ngọc - Giám đốc (0904149438)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu những vấn đề Giới, Gia đình và Môi trường ở Việt Nam từ góc độ phát triển con 
người, với phương pháp tiếp cận liên ngành.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu cơ bản các vấn đề Giới, Gia đình và Môi trường (bao gồm cả môi trường tự 

nhiên và xã hội) ở góc độ phát triển và trong mối quan hệ tương tác giữa các vấn đề 
này, áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành. Nhóm đối tượng chính của nghiên 
cứu là phụ nữ và nam giới ở mọi lứa tuổi. 

��  Ứng dụng các kết quả, nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan đến Giới, Gia 
đình và Môi trường góp phần vào quá trình phát triển của quốc gia đồng thời tham 
gia thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, cải thiện môi trường.

��  Tổ chức hội nghị, hội thảo, các khoá tập huấn ở nhiều trình độ khác nhau, cho các 
đối tượng khác nhau, đặc biệt tổ chức tập huấn đào tạo cho đối tượng dân cư ở cộng 
đồng địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng các hoạt động đào tạo sau đại học, đào tạo 
nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu của trung tâm.

��  Thu thập và phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan đến giới, sức khoẻ sinh 
sản, quyền sinh sản, gia đình và môi trường thông qua hoạt động xuất bản những 
kết quả nghiên cứu, ứng dụng và hoạt động của một Trung tâm tư liệu về Giới, Gia 
đình và Môi trường. 

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 
The Research Center for Gender and Development - RCGAD

Cơ quan chủ quản
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Địa chỉ liên lạc
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 35586157/35112521/ 0913300237    Fax: 844. 35586157 
Email: lethiquy@gmail.com, rcgad21@gmail.com   Website:
Người liên hệ: PGS.TS. Lê Thị Quý - Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hành động, nghiên cứu chính sách và giảng dạy những vấn đề 
liên quan đến Giới và Phát triển. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý thuyết khoa học 
về Giới và Phát triển của Việt Nam; Tham mưu và đề xuất với Đảng và Nhà nước về việc hoàn 
thiện chính sách, xây dựng, củng cố và phát triển bình đẳng giới trong công cuộc công nghiệp 
hoá và hiện đại hoá đất nước; Tham gia và đóng góp vào các chương trình vì Bình đẳng Giới của 
các nước trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Lĩnh vực hoạt động
��  Quy tụ, tập hợp lực lượng các nhà khoa học, các cộng tác viên, phối hợp với các tổ 

chức, cơ quan, viện nghiên nghiên cứu khoa học, các tổ chức chính phủ và phi chính 
phủ trong và ngoài nước để nghiên cứu, đào tạo, trao đổi khoa học, tổng kết lý luận và 
thực tiễn về những vấn đề về Giới và Phát triển của đất nước và quốc tế.

��  Nghiên cứu hành động, lập mô hình can thiệp tại cộng đồng, thúc đẩy lồng ghép giới 
vào chính sách phát triển, tham gia xây dựng xã hội dân sự có bình đẳng giới, bảo vệ 
quyền hợp pháp của con người trong đó có quyền của phụ nữ.

��  Truyền  thông, cung cấp những thông tin khoa học cần thiết về Giới và Phát triển cho  các 
cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủvà cộng đồng  nhằm đưa 
quan điểm  bình đẳng giới vào  các hoạt động chung của sự phát triển xã hội. 

��  Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, tư liệu khoa học về Giới và Phát triển. Lưu trữ  và 
cung cấp thông tin về những kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước  về Giới 
và Phát triển cho các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhà hoạt  động xã hội, 
các cán bộ giảng dạy và quản lý. Biên soạn, xuất bản và phát hành các tập bài giảng, giáo 
trình, công trình nghiên cứu về giới dưới dạng sách, tạp chí, bài báo, kỷ yếu khoa học.

Mạng lưới tham gia 
�� GENCOMNET

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC, 
QUẢN LÝ (MOSR)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
318, NƠ 6A, Bán đảo Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 22123441/0912129305   Fax: 
Email: nguyen.caoxuan@yahoo.com.vn  Website: 
Người liên hệ: Cao Xuân Nguyên – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm là tổ chức khoa học thực hiện các chức năng tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học tổ 
chức và quản lý để tiến hành nghiên cứu, thông tin, đào tạo, tư vấn các vấn đề về khoa học tổ 
chức và quản lý.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Việc làm

�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và cả nước 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
DOANH NHÂN

Research Center for Entrepreneuship Development - RCED

Cơ quan chủ quản
Trung tâm kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (VAPEC)

Địa chỉ liên lạc
96, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 39448125     Fax: 844. 39448010
Email: dungrced@gmail.com   Website: www.rced.com.vn 
Người liên hệ: Hoàng Anh Dũng – Quyền giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển doanh nhân hướng tới nghiên cứu tiếp cận thị trường trong nước 
và quốc tế nhằm trợ giúp các tổ chức nông dân nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản; nghiên cứu 
môi trường kinh doanh và chính sách phát triển các hoạt động sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân  

Lĩnh vực hoạt động
�� Xây dựng năng lực

�� Vận động chính sách

�� Nghiên cứu

�� Quản lý kiến thức

�� Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

�� Tài chính vi mô

��  Xây dựng các mô hình thí điểm theo phương thức kết hợp 5 nhà: Nhà nông, Nhà nước, 
Nhà doanh nghiệp, Nhà tài trợ và Ngân hàng để phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo 
và phát triển kinh tế trên các hoạt động cụ thể như phát triển các sản phẩm phi gỗ, kết 
hợp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. 

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tuyên truyền phổ biến kiến thức về 
kinh tế, cung cấp các thông tin về thị trường trong và ngoài nước; xây dựng hệ thống 
cơ sở dữ liệu về kinh tế và môi trường kinh doanh, biên soạn các ấn phẩm, xây dựng 
các trang thông tin điện tử chuyên ngành; đào tạo các kỹ năng quản lý sản xuất kinh 
doanh, phát triển doanh nghiệp; tổ chức diễn đàn, hội thảo khoa học trong lĩnh vực 
phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ nông dân. 

Mạng lưới tham gia  
�� VCCI

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP ĐÔNG NAM Á

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 5 đường Đinh Bạt Tụy, khối 14, phường Tràng Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An  
Điện thoại: 8438. 3589222     Fax: 8438.3589222 
Email:       Website:
Người liên hệ: Nguyễn Thành Đồng – Giám đốc (0906645989)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phương pháp giáo dục 
hướng nghiệp trong khu vực và trển thế giới, xây dựng những mô hình giáo dục phù hợp và áp 
dụng vào Việt Nam.     

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu những mô hình tiên tiến về đào tạo và phát triển giáo dục hướng nghiệp. 

Áp dụng và chuyển giao những hành tựu giáo dục đào tạo hướng nghiệp. 

��  Tìm hiểu và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phát triển năng 
lực cộng đồng. Tư vấn chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo 
khoa học, tư vấn, giới thiệu, triển lãm, xuất bản và phát hành các ấn phẩm trong các 
lĩnh vực nghiên cứu, phối hợp với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế trong 
lĩnh vực liên kết đào tạo các loại hình giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo hướng nghiệp.

��  Thực hiện dịch vụ thông tin về các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà nước, tư vấn lựa 
chọn ngành nghề và môi trương giáo dục phù hợp khả năng của đối tượng có yêu cầu.

��  Thực hiện các chương trình nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ nghệ thuật với các tổ chức, 
cán nhân trong và ngoài nước.  

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Centre for Community Support Development Studies - CECODES

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Nhà 16, Nguyên Hồng 34/23, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 357 384 96      Fax: 844. 357 384 97
Email: info@cecodes.org, dang.dinh@cecodes.org  Website: http://www.cecodes.org
Người liên hệ: Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Định hướng cộng đồng (bảo vệ quyền và lợi ích cộng đồng); Coi trọng sự liên kết, hợp tác với 
các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực làm chủ bản thân và  
hoạt động hiệu quả.

Lĩnh vực hoạt đông
��  Nghiên cứu và Triển khai: Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực 

cho cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế. Đánh giá tác động của các chính 
sách, các dự án phát triển tới cộng đồng về khía cạnh xã hội, văn hoá và môi trường 
sinh thái. Góp phần hoàn thiện các chính sách nhà nước theo hướng phát huy vai trò 
của các tổ chức xã hội.

��  Chuyển giao tri thức và công nghệ - Đào tạo, tập huấn: Đào tạo-Tập huấn nâng cao 
năng lực và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ 
Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

��  Hội thảo-Đối thoại- Xuất bản: tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn trao đổi, đối thoại 
giữa đại diện các bên: nhà nước; doanh nghiệp, và các tổ chức phi chính phủ, cộng 
đồng dân cư, nhằm đạt các giải pháp hiệu quả phục vụ phát triển bền vững.

��  Hợp tác quốc tế-trong nước: Xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức phát triển 
quốc tế, với các đối tác trong, ngoài nước trên các lĩnh vực nghiên cứu; chuyển giao tri 
thức-công nghệ; và đào tạo-tập huấn nhằm nâng cao năng lực cộng đồng.

Mạng lưới tham gia
�� Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

�� Liên minh thế giới sự tham gia của người dân (CIVICUS) 

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ

Center for Economics and Technologies Development - E.T.C

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 107 nhà A Vĩnh Phúc I, phường Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844.7614964     Fax: 844.7614963
Email: vneco@hn.vnn.vn      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Minh Việt – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Ứng dụng, triển khai các công nghệ mới, sản phẩm mới và tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh 
vực kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp chế biến, cơ khí, năng 
lượng và môi trường. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Sản xuất thử nghiệm hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài 

nước để đưa công nghệ mới, sản phẩm mới vào sản xuất và đời sống. 

��  Phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ như chuyển giao công nghệ, thông tin, 
tư vấn, thẩm định, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học, kinh tế 
và công nghệ. 

�� Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Centre for Social Research and Development - CSRD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc
2/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tel: 84.54 383 7714                             Fax: 84.54 383 7714
Email: csrd@vnn.vn or csrd.hue@gmail.com               Website: http://www.csrd.huecity.vn   
Người liên hệ: Phạm Thị Duyên Anh – Phó giám đốc

Tôn chỉ mục đích
CSRD hướng đến là hạn chế số lượng người nghèo, đặc biệt là “nhóm người nghèo mới”, giảm 
các nguy cơ rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường và cải thiện đời sống của 
trẻ em và phụ nữ thiệt thòi. Với phương pháp tiếp cận có sự tham gia và phương châm công 
bằng xã hội, CSRD tôn trọng các giá trị và nhân phẩm của đối tượng mà CSRD phục vụ.

Lĩnh vực hoạt động
�� Phát triển cộng đồng, phát triển tổ chức nông dân và mạng lưới

�� Bình đẳng giới

�� Pháp luật và quản trị cơ sở 

�� Dân chủ cơ sở và tiếp cận dựa trên quyền

��  Sinh kế: thị trường, hàng hóa nông lâm sản, nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, 
chế biến, tiểu thủ công nghiệp

��  Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án phát triển ; cung cấp dịch vụ tư vấn 
và các lớp tập huấn ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu. CSRD còn là cầu nối trong 
mối quan hệ biện chứng giữa chính quyền - các nhà đầu tư, chính quyền - người dân, 
nhà đầu tư - người hưởng lợi. CSRD sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền các thông 
tin để ra chính sách phù hợp đối với nhóm người nghèo, sẽ đưa các nhu cầu cấp thiết 
của người dân đến các nhà tài trợ và các bên liên quan. Thông qua đó, người nghèo có 
thể tiếp cận được các nguồn lực một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới đói nghèo và môi trường

Địa bàn hoạt động 
�� Miền Trung
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG UNG THƯ
Center for Research Against Cancer - VICRAC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 35595496/ 39721576   Fax: 844. 37537501
Email:  maohv@netnam.vn      Website: 
Người liên hệ: Hà Văn Mạo – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Là một tổ chức chủ yếu nghiên cứu khoa học y sinh dược, nhân đạo, từ thiện... (dịch vụ là để 
phục vụ cho mục đích trên) nhằm nghiên cứu, áp dụng và tuyên truyền phổ biến các phương 
pháp phòng chống các bệnh ung thư có tính chất khoa học, dân tộc và đại chúng; phục vụ sức 
khoẻ cộng đồng. 
Lấy phương châm: phòng bệnh là chính, kết hợp đông tây y trong công tác phòng chống ung thư.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

��  Tập hợp các nhà khoa học, công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế để tiến hành 
nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu về lĩnh vực phòng chống ung thư. 

��  Triển khai cơ sở vật chất: trụ sở Trung tâm, cơ sở y để khám chữa bệnh, cơ sở dược để 
nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các thuốc (chủ yếu là thảo dược trong nước) có liên 
quan đến việc phòng chống ung thư. 

��  Hợp tác với các cá nhân và tổ chức khoa học trong nước và quốc tế để thực hiện các 
chương trình, dự án nghiên cứu liên quan đến việc phòng chống ung thư. 

��  Huấn luyện cán bộ y dược và hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên 
truyền phổ biến các kiến thức phòng chống ung thư.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP 
GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Center for Methodology Research and Teaching Foreign Languages

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P 508, số 12 Đào Tấn, P Cống vị, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 2730633      Fax:
Email:        Website:  
Người liên hệ: Trương Cộng Hòa – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
��  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới trong dạy và học ngoại ngữ, đề xuất những 

giải pháp cải tiến và đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ hiệu quả.

�� Nghiên cứu, bảo tồn, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc và truyền bá văn hoá, ngôn ngữ.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, tổ chức hội nghị hội 
thảo, biên soạn từ điển, dịch thuật, đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu triển khai phương pháp mới trong dạy và học ngoại ngữ; bảo tồn và phát 

triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc và truyền bá văn hoá, ngôn ngữ.

��  Thiết lập trang thông tin định kỳ phổ biến kinh nghiệm và trao đổi học thuật trong 
việc ứng dụng các phương pháp dạy và học ngoại ngữ.

��  Thực hiện dịch vụ khoa học - công nghệ: tư vấn, hội thảo khoa học, dịch thuật và biên 
soạn từ điển; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức văn hoá, ngoại ngữ 
cho các đối tượng đi xuất khẩu lao động.

��  Tổ chức đánh giá năng lực thực hành giao tiếp ngoại ngữ và cấp chứng chỉ cho cán bộ 
các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

��  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm 
trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Center for Management and Sustainable Development - MSD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 102, A2, ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Tel: 844. 37756805      Fax: 
Email: contact@msdvietnam.org    Website: http://msdvietnam.org
Người liên hệ: Nguyễn Phương Linh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm MSD ra đời với mục đích hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ những hoạt động liên quan tới quản lý nhằm hướng tới tính hiệu quả và sự bền vững. 
MSD xây dựng cầu nối giữa nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vì một xã hội phát 
triển khỏe mạnh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Phát triển cộng đồng

�� Hiệu quả phát triển

�� Bảo vệ môi trường

�� Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN TRẺ EM
Research Centre for Child Rights - RCCR

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
14, ngõ 415 Đường Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 7716210  Fax:
Email:    Website: 
Người liên hệ: Phạm Tất Dong – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu lý luận và triển khai các vấn đề về quyền trẻ em về bảo vệ chăm sóc trẻ em; đào tạo, 
bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền trẻ em; hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu và 
tổ chức thực hiện quyền trẻ em; tư vấn cho các cấp xây dựng cơ chế quản lý Nhà nước về thực 
hiện quyền trẻ em; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em, nhằm tạo 
điều kiện cho trẻ em Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền: học tập, lao động, vui chơi, phát 
triển, bình đẳng trong cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu lý luận và triển khai các vấn đề về quyền trẻ em và bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

��  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng triển khai xây dựng mô hình quản lý Nhà 
nước, các tổ chức phi chính phủ thực hiện quyền trẻ em. 

��  Tổ chức đào tạo, tập huấn về phương pháp nghiên cứu, về pháp luật và quyền trẻ em, 
phát triển kinh tế - xã hội và quyền trẻ em và các vấn đề khác liên quan đến thực hiện 
quyền trẻ em. 

��  Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước triển khai các hoạt động thực hiện quyền 
trẻ em. 

��  Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tư vấn, xây dựng các biện pháp thực hiện quyền trẻ em 
và bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

��  Hợp tác với các tổ chức quốc tế và cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu về thực 
hiện quyền trẻ em và các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC CHẾ 
PHẨM SINH HỌC

Center for Bioproducts Research and Production - C.B.R

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
247/21 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 8454408/ 7537502    Fax: 844. 7537502
Email:  cpsh@vusta.vn     Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Đức Khảm – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ sử dụng các chế phẩm sinh học, giúp bảo vệ môi 
trường sống.

Lĩnh vực hoạt động
�� Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Môi trường

��  Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp thuỷ sản, công 
nghệ sinh học nhằm tạo giống cây trồng vật nuôi. 

�� Phòng trừ mối và các tác nhân gây hại 

�� Sản xuất thử nghiệm trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

��  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ (đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật phòng trừ mối...) thuộc các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SINH THÁI 
NHÂN VĂN VÙNG CAO

Center for Human Ecology Studies of Highland - CHESH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A4 Phạm Huy ThôngLàng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844.7715690    Fax: 844.7715691
Email: speri@speri.org    Website:
Người liên hệ: Dương Quảng Châu – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Phụng dưỡng thiên nhiên, hài hoà mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong quản lý, sử 
dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng cao.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Pháp luật

��  Nghiên cứu sinh thái và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và những giá trị 
văn hoá cổ truyền của cộng đồng các dân tộc nhằm sử dụng, duy trì và phát triển bền 
vững các nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường sống. 

��  Triển khai thử nghiệm các kết quả nghiên cứu vào việc phát triển bền vững và cải thiện 
cuộc sống cộng đồng các dân tộc vùng cao

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, miền Trung
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ 
CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN
Center for Community Health and Development - COHED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 7 – 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 972 1452      Fax: 844. 972 1459
Email: maihoa@cohed.org.vn     Website:
Người liên hệ: Đào Thị Mai Hoa – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm COHED là một tổ chức nhân đạo và phi lợi nhuận hoạt động nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống con người bằng việc đóng góp những phúc lợi xã hội và cải thiện kinh tế 
thông qua các chương trình nâng cao năng lực, đặc biệt là qua đào tạo, giáo dục sức khỏe và 
các chương trình can thiệp khác. Hoạt động của Trung tâm tập trung vào các cộng đồng dễ bị 
tổn thương, không may mắn và có hoàn cảnh khó khăn nhất như những người bị ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS, phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ dân tộc, người tàn tật.

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

��  Tiến hành các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng và phát 
triển cộng đồng bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu; vệ sinh môi trường và sức 
khỏe, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS.

��  Thực hiện các hoạt động dự án nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu trên nhằm 
nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển cộng đồng.

��  Thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề sức khỏe và phát triển cộng đồng.

��  Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài 
chính cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng của Trung tâm.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE GIA ĐÌNH
 VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Research Center for Family Health & Community Development - CEFACOM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 45 ngõ 5 Láng Hạ, Hà Nội
Tel: 844. 5372258     Fax: 04 35375700
Email: q.cefaccom@gmail.com  Website:
Người liên hệ: Hoàng Thúy Lan - Giám đốc/ Huỳnh Lê Tâm 

Tôn chỉ mục đích
Thúc đầy thực hiện quyền trẻ em thông qua tăng cường năng lực cho bản thân trẻ, cho gia đình 
và cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Y tế, sức khoẻ

�� Bảo vệ môi trường

��  Nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sức khoẻ gia đình, đặc biệt là vấn đề 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em, vấn đề giới và phát triển cộng đồng. 

��  Tổ chức thực hiện các dịch vụ truyền thông, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao 
khoa học và công nghệ về các lĩnh vực sức khoẻ gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, 
dinh dưỡng, cải thiện môi trường cộng đồng 

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc xây dựng và triển khai 
các dự án liên quan đến sức khoẻ gia đình và phát triển bền vững cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� EPAT – Mạng lưới quốc tế về chấm xâm hại tình dục và buôn bán trẻ em.

�� ASIA ACT – mạng lưới phòng chống buôn bán trẻ em 

�� Chid protection – Bảo vệ trẻ em

�� Gender equity – Cân bằng giới

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG

Center for Natural Resources and Environmental Studies - CRES

Cơ quan chủ quản
Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội 
Tel: 844. 38253506/ 38262932     Fax: 844. 38262932  
Email: cres@cres.edu.vn      Website: http://www.cres.edu.vn 
Người liên hệ: TS. Hoàng Văn Thắng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trở thành cơ quan đầu mối tư vấn thực hiện các hoạt động quan trọng mang tính chiến lược 
về bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Thúc đẩy sự hợp tác quốc gia và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin, các 
hoạt động khác có liên quan.

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện nghiên cứu đa ngành và liên ngành về các vấn đề đa dạng sinh học và môi 

trường hỗ trợ cho việc ra quyết định và phát triển bền vững.

��  Phát triển nguồn nhân lực thông qua hội thảo, các khóa đào tạo và các buổi tọa đàm 
với các chuyên gia, các nhà quản lý hành chính, các nhà hoạt động chính sách và cộng 
đồng

�� Cung cấp tư vấn và các dịch vụ về các lĩnh vực liên quan.

��  Phát triển và thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới thông qua các hoạt động hợp tác với 
các viện nghiên cứu có liên quan của Đại học Quốc gia, cũng như với các viện nghiên 
cứu trong nước và quốc tế.

Mạng lưới tham gia
�� Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

�� Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGOs - CC)

Địa bàn hoạt động
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
VÀ PHÁT TRIỂN

Market and Development Research Centre - MDRC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
48 Nghi Tàm, Hà Nội
Tel: 844. 7171188    Fax: 37172377
Email: toasoan@otoxemay.vn  Website:
Người liên hệ: Cao Quý Bảo – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các chuyên gia nghiên cứu về thị trường và phát triển, thực hiện các chương trình xóa 
đói giảm nghèo. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nghiên cứu thị trường, báo chí

�� Thực hiện các nghiên cứu về thị trường và phát triển

�� Cung cấp tư vấn theo nhu cầu của các tổ chức

��  Cung cấp các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu và kiến thức về thị trường và 
phát triển 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG 
CỦA CON NGƯỜI

Center for The Investigation of Human Capabilities - CIHC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 25 ngõ 294, Kim Mã, Hà Nội
Tel: 844.8328249   Fax: 844.8328249
Email: cihc@cihc.org.vn  Website:
Người liên hệ: Phan Anh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có mục đích tìm hiểu, nghiên cứu về cơ chế, đánh 
giá định tính và định lượng những khả năng tiềm ẩn của con người về mặt tâm lý học, sinh học 
và vật lý học... nhằm làm sáng tỏ những hiện tượng đã xuất hiện trong thực tế về khả năng của 
con người, đồng thời tìm cách khai thác những khả năng đó phục vụ lợi ích của con người và 
xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người và ứng dụng trong đời sống cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN TOÀN

Center for Food Safety Research and Development - CEFOS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
136 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 8683942      Fax: 844. 8683941
Email:        Website:
Người liên hệ: Ngô Thị Mại – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch 
vụ khoa học công nghệ về lương thực, thực phẩm an toàn.

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm an toàn.

��  Dịch vụ khoa học - công nghệ: đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề và phổ biến kiến thức 
nhằm chuyển giao các tiến bộ về khoa học công nghệ, tư vấn, tổ chức hội nghị, hội 
thảo, phân tích, thiết kế, thẩm định, phản biện, lập dự án nghiên cứu thử nghiệm 
trong lĩnh vực lương thực thực phẩm.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P 401, 31 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:  84.4. 39448054     Fax: 
Email: trunggian@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Trần Nhật Minh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, xây dựng các kênh truyền thông, chuyển giao các giải pháp, sáng kiến truyền 
thông vì mục tiêu phát triển. Nâng cao năng lực truyền thông cho các đối tác trong lĩnh vực 
phát triển

Lĩnh vực hoạt động
�� Thực hiện các đề tài nghiên cứu về truyền thông phát triển

�� Triển khai các dự án, chương trình truyền thông về các lĩnh vực phát triển

�� Đào tạo nâng cao kỹ năng truyền thông

�� Hỗ trợ xây dựng chiến lược/ kế hoạch truyền thông

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ MỚI VÀ MÔI TRƯỜNG

Center for Researching and Applying New Technology and Environment - ENVIC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
37 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84.4.38835214    Fax:
Email: envic@hn.vnn.vn      Website: 
Người liên hệ: Trần Văn Tuấn – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ giỏi có kinh nghiệm để thực hiện các hoạt 
động trong lĩnh vực điện, điện tử, hoá chất, phân bón và môi trường góp phần vào sự phát triển 
cộng đồng, xã hội trong công cuộc CNH-HĐH đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

��  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, đo lường, 
hoá chất, phân bón và môi trường.

�� Nghiên cứu xử lý môi trường và đánh giá tác động môi trường. 

��  Nghiên cứu thiết kế, lập dự án và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên 
cứu nêu trên. 

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ xử lý nước thải và cấp nước sạch; xử lý rác thải nguy 
hại và các dịch vụ KHCN khác; đào tạo, tư vấn, thẩm định, hội nghị, hội thảo thuộc các 
lĩnh vực trên.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung 
tâm theo những quy định cho phép của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
Centre for Research and Application in Biotechnology and Environment -CRAIBE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 9, phố Nghĩa Tân, Cầu giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37563859    Fax: 844. 37566461
Email:      Website:
Người liên hệ: Nguyễn Văn Năm – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
��  Tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên ngành liên quan đến công nghệ sinh học 

và môi trường để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

��  Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ sinh 
học và môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

��  Hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính cho các hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Môi trường

�� Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ môi trường

�� Sản xuất chế phẩm sinh học

��  Nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề liên quan đến công nghệ sinh học và môi trường, 
triển khai ứng dụng các sản phẩm hoá sinh và chuyển giao công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp, bảo vệ môi trường và nuôi trồng thuỷ sản.

��  Tham gia tư vấn, phản biện, giám định và thực hiện các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế, xã hội liên quan đến công nghệ sinh học và môi trường.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Centre for Viet Trade Name Research, Application and Development – THV

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
45 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 35172875                             Fax: 848. 35172017       
Email: myyenceo@yahoo.com                          Website: www.thuonghieuviet.com  
Người liên hệ: Phan Thị Mỹ Yến - Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các tổ chức khoa học, công nghệ, các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết, có kinh 
nghiệm, trình độ để nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thành 
tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin điện tử, truyền thông Internet, xúc tiến ứng 
dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, sản xuất, quản lý và xây dựng thương hiệu cho 
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tập trung chủ yếu vào giáo dục, đào tạo và truyền thông, cụ thể:

��  Nghiên cứu triển khai, thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
truyền thông Internet, xây dựng thương hiệu và phát triển quảng bá thương hiệu. 
Đào tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để phát triển các chuyên 
ngành thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

��  Dịch vụ khoa học công nghệ: chuyển giao kết quả và những tiến bộ khoa học công 
nghệ về thông tin, truyền thông thương hiệu, tư vấn, thẩm định, đào tạo, tổ chức hội 
nghị, hội thảo về công nghệ thông tin, truyền thông Internet và thương mại điện tử. 

��  Hợp tác với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước trong quy định của 
pháp luật cho phép để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA 

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO
 CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Centre for Urban Environmental Research and Technology Transfer - CUERTT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 24, Ngõ 61, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội
Tel:  844. 38432952                                                     Fax: 
Email:  thai_moc@yahoo.com.vn               Website:
Người liên hệ: Nguyễn Văn Thái – Giám đốc (0913052039)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong phòng ngừa ô nhiễm môi trường, xử 
lý và tái chế chất thải, cải thiện môi trường và các hệ sinh thái đô thị.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Thực hiện các chương trình nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường, xử lý và tái chế chất thải, cải thiện môi trường và các 
hệ sinh thái

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, 
đánh giá tác động môi trường, hội thảo, hội nghị

�� Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường đô thị

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO
 TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI SINH THÁI
Thaisinh Centre for Research and Transfer of Livestock Advanced Technology - Thaisinh Centre

Cơ quản chủ quản: 
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Cụm Môncađa, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Tel: 84. 33881015     Fax:
Email:      Website:
Người liên hệ: Hà Thị Đoài – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ công nghệ chăn nuôi sinh thái.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 

�� Đào tạo, tập huấn, ngành nghề chăn nuôi, thú y; 

�� Xây dựng mô hình trang trại, chuyển giao cộng nghệ chăn nuôi

��  Sản xuất, cung ứng giống vật nuôi (con giống, tế bào giống) và vật tư chuyên dụng 
chăn nuôi thú y

�� Tư vấn và thẩm định các dự án đầu tư chăn nuôi, thú y; 

�� Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hà Nội
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Research and Training Center for Community Development - RTCCD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 39, ngõ 255, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844.36280350                                                Fax: 844.36280200
Email: office@rtccd.org.vn; trantuanrtccd@gmail.com      Website: www.rtccd.org.vn  
Người liên hệ: Trần Tuấn – Giám đốc (0912309597)

Tôn chỉ mục đích
Lấy mục tiêu phát triển cộng đồng làm định hướng hành động. Phát triển cộng đồng theo cách 
nhìn của RTCCD là sự vận động theo thời gian của cả cộng đồng để giải quyết những trở ngại 
hiện tại đưa cộng đồng đến trạng thái ổn định hơn, hài lòng hơn với những gì có được, chất 
lượng cuộc sống được nâng cao hơn trước về vật chất, tinh thần, và đời sống xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu: các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu gồm dinh dưỡng, sức khoẻ tâm thần, 

giáo dục, an toàn thực phẩm. 

��  Dịch vụ đào tạo: phương pháp nghiên cứu, quản trị số liệu, thống kê ứng dụng, quản 
lý dự án, kĩ năng viết báo cáo, viết đề nghị dự án, theo dõi giám sát đánh giá, đào tạo 
giảng viên, dự phòng và quản lý rối nhiễu tâm trí, liệu pháp thư giãn, chăm sóc cho sự 
phát triển toàn diện của trẻ.

��  Tư vấn: tư vấn độc lập cho các dự án dinh dưỡng, sức khoẻ bà mẹ trẻ em, xoá đói giảm 
nghèo, hỗ trợ nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ.

�� Dự án xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng Thiên đường Trẻ thơ

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh và các tỉnh nhỏ khác

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 
VỀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Research and Training Centre for Environmental Health - RATCEH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 298, phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 38533267                             Fax: 844. 35743641
Email: nguyenvantuong@hmu.edu.vn             Website:
Người liên hệ: Nguyễn Văn Tường – Giám đốc (0903290057)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các 
dịch vụ khoa học công nghệ về sức khỏe môi trường. 

Lĩnh vực hoạt động 
Hoạt động chủ yếu tập trung vào: Y tế, môi trường, pháp luật. Cụ thể:

��  Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng 
các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực sức khoẻ môi trường.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: đào tạo bồi dưỡng, dạy nghề và phổ 
biến kiến thức nhằm chuyển giao các tiến bộ về khoa học và công nghệ, tư vấn, tổ 
chức hội nghị, hội thảo, phân tích, thiết kế, thẩm định, phản biện, lập dự án nghiên 
cứu thử nghiệm trong lĩnh vực sức khoẻ môi trường.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm vụ trên 
theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ 
CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 

Center of Research and Assistance for Development Projects – CORADP

Cơ quan chủ quản
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ liên lạc
Số 28A Phan Chu Trinh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Tel: 844. 0523500939    Fax: 
Email: sytrang25@yahoo.com  Website: 
Người liên hệ: Hỗ Văn Sỹ – Giám đốc (0973328096/0988598199)

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ các Dự án Phát triển ra đời với mục đích phát triển cộng đồng, 
đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nhằm đóng góp 
vào sự phát triển chung bền vững của xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Phát triển cộng đồng

�� Xóa đói giảm nghèo

�� Bảo vệ môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN)

Địa bàn hoạt động 
�� Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ 
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Centre for community health research and support - CCHS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
56, đường S7, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:                                                                      Fax: 848. 39907922
Email: ledaitri@hcm.vnn.vn                               Website: http://cchs.com.vn/ 
Người liên hệ: Lê Đại Trí – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và thực hiện các chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng

Lĩnh vực hoạt động
�� Y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng

�� Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội

�� Thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội

��  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: đạo tạo nguồn nhân lực, tư vấn kỹ thuật, khám 
và tư vấn về sức khỏe, truyền thông, tổ chức hội thảo, hội nghị về chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng và phát triển an sinh xã hội

�� Hợp tác quốc tế trong Hoạt động của Trung tâm

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT HIỆN SỚM
 UNG THƯ 

Center for research and early detection of cancer - CREDC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
58 Nguyễn Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel: 04 3942 9999 (máy lẻ 265)    Fax: 04 39429486 
Email: roanhld@fpt.vn                                 Website: http://www.ungthuvn.org/ 
Người liên hệ: Lê Đình Roanh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ y tế phát hiện ung thư sớm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện các công trình nghiên cứu về các bệnh ung thư, đặc biệt là các nghiên cứu 

về lĩnh vực tế bào bệnh học và mô bệnh học, hoá mô miễn dịch và siêu cấu trúc, đồng 
thời triển khai và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, từ đó có những ứng dụng cụ thể 
trong giảng dạy và phục vụ bệnh nhân.

��  Thực hiện các dịch vụ chẩn đoán hình thái học các loại bệnh ung thư (thực hiện các xét 
nghiệm tế bào học, mô bệnh học, hoá mô miễn dịch, những trường hợp khó chẩn đoán 
được hội chẩn với các Trung tâm bệnh học nổi tiếng trên thế giới như: Hoa Kỳ, Australia, 
Nhật Bản, Canada, Pháp, Anh... khi được phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

��  Thực hiện chẩn đoán sớm các bệnh ung thư, đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục 
tự khám và phát hiện sớm các bệnh ung thư, đặc biệt là giáo dục tự khám vú, đào tạo 
kỹ năng khám và phát hiện sớm bệnh ung thư vú cho nữ hộ sinh, cán bộ y tế tuyến cơ 
sở; tổ chức khám sáng lọc bệnh cổ tử cung bằng phương pháp chẩn đoán tế bào học, 
khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

��  Hợp tác với các tổ chức khoa học và cá nhân trong và ngoài nước xây dựng các dự 
án nhằm khai thác nguồn kinh phí trong và ngoài nước để triển khai việc nghiên cứu 
và phát hiện sớm bệnh ung thư, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, 
tham quan khảo sát, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 CỘNG ĐỒNG

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 101 B1 Đơn nguyên 18 Nguyễn Khánh Tòan – Cầu Giấy – Hà Nội  
Tel: 844. 62813519/29     Fax: 844. 62671504 
Email: huongtathucnghiem@yahoo.com  Website:http://www.comdev.edu.vn
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương  – Giám đốc (0989129888)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước. Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ, cung cấp thông tin tư vấn, chuyển giao 
công nghệ, khoa học kỹ thuât. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 

trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch phát 
triển cộng đồng. 

��  Nghiên cứu hỗ trợ phát triển khai thác các tiềm năng du lịch Việt Nam. Nghiên cứu, hỗ 
trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng, quản bá, giới thiệu, bảo vệ thương hiệu hàng 
hóa Việt Nam. 

��  Nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam ở Đông Nam 
Á và trên thế giới. 

��  Nghiên cứu khoa học về quản lý về hỗ trợ cộng đồng trong việc nâng cao năng lực 
quản lý của cán bộ trong các ngành kinh tế, văn hóa và xã hội. 

��  Liên kết với các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học, các tổ chức khoa học để nghiên 
cứu phát triển nguồn nhân lực cộng đồng. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Centre for Research and Development on Sustainable Communities - CREDES

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
16 ngách 369 ngõ Quỳnh, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 36281777    Fax:   
Email: daothanhtam@yahoo.com   Website: 
Người liên hệ: Đào Thanh Tâm

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động liên quan đến nghiên cứu phát triển 
cộng đồng bền vững.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các đề tài dự án thuộc các lĩnh vực liên quan đến 

nghiên cứu phát triển cộng đồng bền vững. 

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, 
tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đánh giá các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu 
phát triển cộng đồng bền vững. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước trong quá trình thực hiện các nhịệm vụ của Trung tâm theo qui định của Luật 
Khoa học và Công nghệ và các qui định khác của Nhà nước và Liên hiệp hội Việt Nam.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh lân cận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ - HÓA SINH

Center for Research and Technological Development of Biochemistry -CRTDB

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 66, ngõ 102, Trường Chinh, Hà Nội
Tel: 844. 38689598                                   Fax: 844. 38689598
Email: trungtamhoasinh@vnn.vn              Website:
Người liên hệ: Đào Thị Kim Nhung – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Vận dụng các kết quả nghiên cứu và tri thức trong lĩnh vực hoá sinh để phục vụ sản xuất và đời 
sống, góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Các hoạt động tập trung vào: khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ; Giáo dục, 

đào tạo, dạy nghề; Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp; Môi trường; Hoá học, sinh 
học. Cụ thể: 

��  Nghiên cứu khoa học và thực nghiệm trong các lĩnh vực hoá sinh phục vụ đời sống 
(bao gồm: lĩnh vực y - dược, thực phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp, thuỷ sản, môi trường 
và các ngành kinh tế.

��  Sản xuất các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu (theo quy định hiện hành 
của nhà nước)

��  Chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong 
các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức khoa học công nghệ ở trong và ngoài nước trong các 
lĩnh vực nêu trên.

��  Tích cực xã hội hoá khoa học, trên cơ sở đó thực hiện các nhiệm vụ đề ra của Trung 
tâm có hiệu quả hơn.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Phú Thọ và tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
DÂN SỐ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

Research and Development Center for Population, Social and Environmental Affairs - CPSE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 9, phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 38228972     Fax: 844.8228972
Email: dnphan@fmail.vnn.vn    Website:
Người liên hệ: Đặng Nghĩa Phấn – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ người nghèo, người dân tộc thiểu số phát triển bền vững kinh tế, xã hội

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Việc làm

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật
Cụ thể: 

��  Nghiên cứu và triển khai những hoạt động thuộc lĩnh vực dân số, xã hội và môi trường, 
đặc biệt là vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo 

�� Nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý môi trường và phát triển bền vững 

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển 
giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo 
khoa học trong lĩnh vực dân số, xã hội và môi trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình và các tỉnh khác

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
MIỀN NÚI

Center for Research and Cooperation for Mountainous Area Development - CERACOMD

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 904, Viện Khoa học Xã hội, số 01, Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam. 
Tel: 844. 62730482/ 0904221942  Fax:
Email: doanhngovan@gmail.com    Website: 
goldenswam2000@yahoo.com
Người liên hệ: PGS.TS Ngô Văn Doanh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình, dự án nhằm góp phần phát triển bền 
vững vùng núi Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các vùng dân tộc ít người.

Lĩnh vực hoạt động
��  Hợp tác với các ngành, các địa phương, các trường đại học, các viện nghiên cứu trong 

và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế…để thực hiện các 
chương trình dự án phát triển bền vững, tổ chức các cuộc hội thảo, triển lãm, khảo sát 
thực địa, chuyển giao công nghệ và đào tạo bồi dưỡng kiến thức, trao đổi thông tin – 
tư liệu, học thuật, học giả, du lịch sinh thái và văn hóa. 

��  Tập trung nghiên cứu các vấn đề môi trường, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo 
dục sức khỏe và những vấn đề về giới và phát triển cộng đồng của dân cư bản địa.    

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT (DRD)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
97N Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38683149     Fax: 848. 38682771
Email: info@drdvietnam.com    Website: http://drdvietnam.com 
Người liên hệ: Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm DRD ra đời với mục đích nâng cao nhận thức của chính người khuyết tật (NKT) và các 
thành viên khác trong cộng đồng về các vấn đề khuyết tật, xây dựng năng lực cho các cá nhân 
và các nhóm/ tổ chức của NKT và chuẩn bị cơ sở cho việc phát triển chuyên ngành Công tác Xã 
hội với NKT tại Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động
�� Người khuyết tật

�� Tập huấn, giáo dục

�� Hỗ trợ việc làm 

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA, Mạng lưới các tổ chức NKT ở phía Nam, CLB những người làm CTXH chuyên nghiệp. 

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 NĂNG LỰC PHỤ NỮ DÂN TỘC

Towards Ethnic Women - TEW

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A4 Phạm Huy Thông/Làng Khoa học Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844.37717367/37715690     Fax: 844.37715691
Email: speri@speri.org                  Website: http://www.speri.org  
Người liên hệ: Khổng Văn Diễn– Giám đốc (kvdien@speri.org)

Tôn chỉ mục đích
Phát triển năng lực phụ nữ tại  tại cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Giới

�� Pháp luật

��  Nghiên cứu vai trò, vị trí, chức năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát 
triển bền vững. 

��  Nghiên cứu thực trạng, phân tích khoa học và thực tiễn các nhu cầu của phụ nữ để đưa 
ra các giải pháp nhằm góp phần định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Centre for Research and Development of Community Health - RDH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
109 G2, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844.35736417     Fax: 844.35736417
Email: rdh@netnam.vn     Website:   
Người liên hệ: Trần Huy Thông – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
�� Nâng cao hiệu biết và thái độ của con người trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng

��  Nâng cao đời sống, tình trạng sức khỏe của những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc 
biệt là những người khuyết tật.

��  Là một trong những tổ chức phi chính phủ của Việt Nam góp phần đáng kể vào sự 
nghiệp xóa đói giảm nghèo và bệnh tật ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
 Chăm sóc sức khỏe, y tế, khuyết tật; Giáo dục, đào tạo, dạy nghề; Nông nghiệp, khuyến nông, 
lâm nghiệp; Xóa đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng; Môi trường; Giới; Pháp luật. Cụ thể:
 

�� Thực hiện các nghiên cứu, điều tra, đánh giá các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cộng đồng.

��  Dịch vụ khoa học: đào tạo, thông tin, giáo dục, truyền thông, tư vấn về các hoạt động liên 
quan đến phát triển cộng đồng. Đánh giá các hoạt động/ dự án về sức khoẻ cộng đồng.

�� Thực hiện các dự án nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng, xoá đói, giảm nghèo.

��  Hợp tác quốc tế: mở rộng, tăng cường khả năng, phạm vi hoạt động; học hỏi, chia sẻ 
kinh nghiệm; kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân có tiềm năng.

��  Xuất bản và sản xuất các ấn phẩm truyền thông: tạp chí, sách, tờ gấp... và các ấn phẩm 
khác nhằm tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về sức khoẻ, giúp họ 
hiểu được và nâng cao khả năng tự bảo vệ sức khoẻ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
VĂN HÓA LẠC VIỆT

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 1718/3D, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 37195417       Fax:
Email:        Website:www.vanhoalacviet.com
Người liên hệ: Nguyễn Văn Te – Giám đốc (0989466397)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học để tìm hiểu, đánh giá, bảo lưu & phát triển văn hóa truyền thống từng 
vùng, từng dân tộc Việt Nam 

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ, tham gia hỗ trợ phát triển, khôi phục các 

làng nghề và văn hóa làng nghề truyền thống, tổ chức các chương trình hoạt động 
văn hóa, nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. 
Phổ biến kiến thức, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về văn hóa Việt nam. Chuyển giao 
công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội.

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và vùng dự án 
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂNVÙNG CAO
Centre of Research and Development in Upland Area - CERDA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 801, chung cư Ngân hàng Nông nghiệp Cầu Giấy, ngách 106/10, ngõ 106, Hoàng Quốc 
Việt, Hà Nội
Tel: 844.62690174                              Fax: 04.62680848 
Email: cerdahanoi@hn.vnn.vn                      Website:
Người liên hệ: Vũ Thị Hiền – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
��  Phối hợp cùng các tổ chức và cộng đồng địa phương tìm cách tiếp cận thích hợp và áp 

dụng vào các chương trình, dự án với mục tiêu bình đẳng xã hội và phát triển bền vững. 

�� Khu vực hoạt động: vùng núi sâu xa, hải đảo và vùng nông thôn nghèo. 

�� Đối tượng ưu tiên: nhóm người thiệt thòi, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Phát triển cộng đồng, phát triển tổ chức nông dân và mạng lưới

�� Bình đẳng giới

�� Pháp luật và quản trị cơ sở 

�� Dân chủ cơ sở và tiếp cận dựa trên quyền

��  Sinh kế: thị trường, hàng hóa nông lâm sản, nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, 
chế biến, tiểu thủ công nghiệp

�� Bảo vệ và phát triển tài nguyên đất, nước, rừng

�� Bảo tồn và phát triển kiến thức bản địa, cây thuốc, bài thuốc dân tộc

�� Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

��  Nghiên cứu ứng dụng phát hiện các cách tiếp cận hiệu quả, thực hiện các chương 
trình, dự án cho mục tiêu bình đẳng xã hội và phát triển bền vững. 

��  Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật: tư vấn, đào tạo, tổ chức hội thảo... trong 
lĩnh vực trên.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới đói nghèo và môi trường

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRỢ GIÚP 
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Center for Research and Community Development Services - CDS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 5, ngõ 201, đường Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 62751962/844. 7840581   Fax: 
Email:  info_cds@yahoo.com.vn              Website:
Người liên hệ: Trần Quốc Bình – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án về truyền thông, giáo dục hành vi bảo vệ sức khoẻ, 
bảo vệ môi trường, cải thiện và nâng cao đời sống cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết, có kinh nghiệm, trình độ, các tổ 

chức khoa học, công nghệ để triển khai các hoạt động bảo vệ sức khoẻ, cải thiện và 
nâng cao đời sống của cộng đồng. 

��  Phổ biến và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cộng đồng để cải thiện 
đời sống, tiếp cận cái mới, thay đổi tập tục lạc hậu và bảo vệ môi trường. 

��  Cung cấp các dịch vụ khoa học: tư vấn, đánh giá, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công 
nghệ, hỗ trợ dự án phát triển cộng đồng. 

��  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công 
nghệ và các nhiệm vụ khác của đơn vị trong khuôn khổ cho phép của pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN 
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Consultative and Research Center on Natural Resource Management - CORENARM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc
65 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, Thành phố Huế
Tel: 054. 362 3600     Fax:
Email: corenarm@gmail.com  Website: www.corenarm.org.vn
Người liên hệ: Ngô Trí Dũng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song hành với chiến lược cải thiện sinh 
kế theo hướng bền vững thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài nguyên cho các cán bộ 

địa phương thông qua các nghiên cứu phối hợp

��  Lồng ghép các nghiên cứu ứng dụng vào hệ thống quản lý tài nguyên cấp cơ sở nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý về mặt chuyên môn và xã hội.

��  Tư vấn hai chiều - địa phương và nhà tài trợ - các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản 
lý tài nguyên nhằm tìm kiếm các nguồn đầu tư (dự án và chương trình) hỗ trợ cho địa 
phương về tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực quản lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên hiện có trên địa bàn.

��  Phối hợp với các cơ quan đào tạo (trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm thực 
hành) thiết kế các chương trình đào tạo ngắn và trung hạn cho các địa phương trong 
khu vực về quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

��  Đến 2020, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn hàng đầu khu vực Đông 
Nam Á về quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thừa Thiên Huế

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN 
SỨC KHỎE SINH SẢN

Centre for Research and Consultancy in Reproductive Health - CRCRH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
16D, Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 3858.6296                                       Fax: 08. 38586296
Email: nhungoccrcrh@gmail.com                Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Như Ngọc – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, giám sát, triển khai thực hiện và tư vấn cho các dự án trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày, hội thảo khoa học phục vụ cho việc thực hiện 

những dự án nghiên cứu về sức khỏe sinh sản.

��  Hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên 
cứu trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật nhà nước và của Liên 
hiệp hội Việt Nam.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
CÁC TIẾN BỘ Y HỌC

Centre for Research and Application of Scientific Achievements in Medicine - CRASAM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 844. 38.232161     Fax: 844. 8439149 
Email:                    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Minh Hồng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp những vấn đề có liên quan đến các tiến bộ y học từ đó ứng 
dụng vào thực tiễn trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

�� Chăm sóc sức khỏe, y tế, khuyết tật

�� Thực hiện các dịch vụ y học có liên quan đến hoạt động của trung tâm. 

�� Thực hiện các dịch vụ y tế theo đúng các quy định của Bộ Y tế. 

��  Hợp tác với các tổ chức khoa học và cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực 
triển khai, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia, tham quan khảo sát, hội thảo 
khoa học, triển lãm trưng bày

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC VỀ GIỚI, GIA ĐÌNH, PHỤ NỮ VÀ VỊ THÀNH NIÊN
Cơ quan chủ quản
Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Tầng 3 – 4, Toà nhà Công ty Cơ khí – Điện – Điện tử tàu thủy, Tổ 6, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 3754 0421       Fax: 844. 3793 0297.
Email: csaga@fpt.vn         Website: http://www.csaga.org.vn 
Người liên hệ: Bà Nguyễn Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập 

Tôn chỉ mục đích
CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi kỳ thị và bạo lực tại VN bằng các phương pháp sáng tạo.

Lĩnh vực hoạt động
��  Hỗ trợ và giải quyết các khủng hoảng cá nhân, gia đình và xã hội thông qua việc 

nghiên cứu, truyền thông, tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực:

�� Bình đẳng giới 

�� Phòng chống bạo hành giới 

�� Phòng chống buôn bán người 

�� Phòng chống trừng phạt thân thể trẻ em. 

��  Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá 
nhân có cùng mối quan tâm

�� Nghiên cứu các vấn đề về Giới – Gia đình và Trẻ em.

��  Hoạt động can thiệp được CSAGA thực hiện thông qua các dự án và lồng ghép với các 
hoạt động khác của mình như: tư vấn, truyền thông, tổ chức sự kiện, tập huấn, đào tạo. Cụ 
thể là: Nâng cao nhận thức cộng đồng về Giới và Bình đẳng giới; Giải tỏa tâm lý và ngăn 
chặn khủng hoảng; Chống bạo hành Giới, bạo lực với trẻ em; Chống lạm dụng tình dục; 
Trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục. Đặc biệt, bằng những nỗ lực 
của mình, CSAGA đã phối hợp với các nhà chức trách, các cơ quan, ban nghành liên quan, 
nguy cơ của một số vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới đã được ngăn chặn kịp thời.

Mạng lưới tham gia 
�� NEW, GENCOMNET

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC VỀ KHOÁNG SẢN

Mineral Resource Science Application and Research Center - MISARC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 14, ngõ 186 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 848. 38434151                 Fax: 848. 8362608
Email: letuanloc@viettel.vn    Website: http://www.namsaojsc.com 
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Tuân – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hoạt động nghiên cứu khoa học về Mỏ - Địa chất. Nghiên cứu và tham gia các dự án về bảo vệ 
môi trường mỏ, môi trường sinh thái. Tư vấn thiết kế và lập các dự án đầu tư về Mỏ - Địa chất. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Môi trường

�� Mỏ - Địa chất

�� Hợp tác nghiên cứu

��  Tiến hành các nghiên cứu về khai thác, chế biến khoáng sản phục vụ cho các nhu cầu 
về phát triển khoa học công nghệ và môi trường của nền kinh tế quốc dân. 

��  Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến khai thác và chế biến 
khoáng sản. 

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến các hoạt động của 
Trung tâm. Đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, tổ chức các hội nghị, hội 
thảo trong nước và quốc tế. 

��  Thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ có liên quan đến hoạt động của trung tâm

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
VĂN HÓA - DU LỊCH

Centre of Research and Application Culture and Tourism - C&T

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Căn hộ số 022A, Khu chung cư Mỹ Thuận, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 62606255                                                    Fax: 
Email: vugiahien@yahoo.com                               Website:   
Người liên hệ: Vũ Gia Hiền – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ giỏi có kinh nghiệm để thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh 
vực văn hoá và du lịch góp phần vào sự phát triển cộng đồng, xã hội trong công cuộc CNH-HĐH 
đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu triển khai, thực hiện các dự án liên quan đến mối tương quan giữa văn hoá 

với cuộc sống, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, ứng dụng các mô hình du lịch 
kinh tế có hiệu quả cao vào đời sống.

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ chuyển giao các công nghệ mới về giáo dục, đào tạo, 
tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, du 
lịch, phát triển nhân lực; tổ chức hội nghị, hội thảo; tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong 
các lĩnh vực nghiên cứu văn hoá và du lịch.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung 
tâm theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC 
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Center for Environment Research, Education and Development - CERED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 24 Ngõ 279 Giảng Võ, Hà Nội 
Tel: 844. 38515213     Fax: 
Email: cered@hn.vnn.vn      Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Hữu Ninh – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Phối hợp với các tổ chức khoa học kỹ thuật, giáo dục, các tổ chức nhân đạo, các cá nhân trong 
và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực môi trường và phát triển để tìm kiếm các khả năng hỗ 
trợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hội thảo, phổ biến thông tin và một số 
dịch vụ về lĩnh vực môi trường và phát triển. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ cho việc bảo vệ môi 

trường bền vững và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là vùng núi và duyên hải. 

��  Hỗ trợ cho việc tổ chức huấn luyện cán bộ quản lý công nghệ, đào tạo nghề nghiệp 
ngắn hạn cho các cán bộ các địa phương 

��  Cung cấp các tài liệu khoa học về môi trường, về phát triển lâu bền cho các nhà hoạch 
định chính sách. 

��  Làm tư vấn cho các cơ quan hoạch định chính sách Việt Nam trong các lĩnh vực môi 
trường và phát triển bền vững. 

��  Tư vấn cho các công ty xí nghiệp hoặc các địa phương về khía cạnh môi trường trong 
chuyển giao công nghệ, giới thiệu các công nghệ sạch, không hoặc ít ảnh hưởng đến 
môi trường. 

Mạng lưới tham gia 
�� Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

�� Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGOs - CC)

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, HỖ TRỢ VÀ 
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Center for research, support and development of culture - A&C

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel : 844. 39454347     Fax: 844. 3945 43 47
E-mail: acvietnam@fpt.vn     Website: http://www.acartculture.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Đình Quang – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Với tôn chỉ, “Sức mạnh từ cách làm mới”, Trung tâm A&C tập hợp rộng rãi những người quan tâm 
và nghiên cứu ứng dụng, triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nhằm 
chuyển giao những kiến thức và kỹ năng quản lý tiên tiến cho các cá nhân, tổ chức, các cộng 
đồng nhằm đưa lại những nhận thức mới, phương pháp tiếp cận mới, những cách làm mới 
trong phát triển văn hoá nghệ thuật.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tư vấn, thẩm định và giám định các đề tài khoa học, dự án của cá nhân, tổ chức trong 

và ngoài nước thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

��  Thực hiện các loại hình dịch vụ như tổ chức đào tạo, đánh giá, hội thảo, tư vấn, hỗ trợ 
trao đổi nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

�� Hỗ trợ hợp tác và liên kết giữa các đối tác phù hợp cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật  

�� Vận hành theo mô hình “cánh tay nối dài” của ngành văn hoá.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ 
TRẺ EM GÒ VẤP

Cơ quan chủ quản
Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố HCM

Địa chỉ liên lạc 
45 Nguyễn Văn Bảo, p. 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:  08.38955581      Fax: 08. 38941880
Email: baotrotreem@htm.fpt.vn Website: 
Người liên hệ: Hồ Thanh Loan - Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng, thiểu năng

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ, cụ thể:

��  Tiếp nhận, quản lý và nuôi dưỡng các đối tượng là trẻ mồ côi suy dinh dưỡng và thiểu 
năng tâm thần của Thành phố có độ tuổi từ sơ sinh đến 15.

��  Dạy văn hoá từ mẫu giáo đến hết cấp một phổ thông. Phát hiện năng khiếu, định 
hướng nghề nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện cho các cháu lớn tuổi hội nhập vào cộng 
đồng xã hội.

�� Nuôi dưỡng và dạy văn hoá tại Trung tâm.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ TRẺ EM
 TAM BÌNH

Cơ quan chủ quản
Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
273, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08.37294935         Fax: 08.37293765
Email: tttambinh@gmail.com   Website:
Người liên hệ: Hồ Thị Kim Thoa- Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ mồ côi từ sơ sinh đến 18 tuổi không nơi nương tựa (với lưu lượng 
bình quân là 300 trẻ).

Lĩnh vực hoạt động
�� Bảo trợ xã hội toàn bộ đến khi trẻ rời Trung tâm (tối đa là 18 tuổi).

�� Nuôi dưỡng: ăn, ở, mặc, y tế, vui chơi.

��  Giáo dục: học văn hoá cho đến trưởng thành (trường hợp vào đại học thì được trợ giúp 
đến khi ra trường)

�� Học nghề và giới thiệu việc làm cho trẻ không theo chuyên về văn hoá.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo trợ trẻ em Thành phố

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ EM LINH XUÂN
Cơ quan chủ quản 
Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
30/3 Bà Giang, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84.8. 724 1445        Fax: 84.8.37242098 
Email: tttetb-aids@vnn.vn       Website: linhxuan.com
Người liên hệ:   Nguyễn Thị Kim Tiên – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị cho trẻ có H

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho trẻ có H

��  Trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa, con đối tượng xã hội từ 
sơ sinh đến 18 tuổi.

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH ADN VÀ CÔNG NGHỆ
 DI TRUYỀN

Center for Genetic Analysis and Technologies - CGAT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Nhà E3 - Phòng 108 khu Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37282496     Fax: 
Email: trungtame3@yahoo.com   Website: www.phantichadn.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Nga – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao phục vụ thực tiễn Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

��  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ADN và công nghệ di truyền vào thực tiễn Việt Nam, 
hiện là công nghệ ADN xác định huyết thống.

��  Điều tra, đánh giá một số thông số di truyền ở người và sinh vật nhiệt đới nhằm đáp 
ứng nhu cầu xã hội và sản xuất. 

�� Đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng thí nghiệm về di truyền học và sinh học phân tử. 

�� Thực hiện các dịch vụ KHCN tại Việt Nam

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU
Cơ quan chủ quản
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
30B/ 1 khu phố 2, ấp Bình Triệu, p. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08.37269450 – 0909170605     Fax: 08.37269450
Email: honghanh0103@gmail.com / btu.ssc@gmail.com   Website:
Người liên hệ:  Bùi Thị Hồng Hạnh 

Tôn chỉ mục đích
Tiếp cận, hỗ trợ trẻ tại cộng đồng, trẻ mồ côi, trẻ đường phố nhằm giúp các em phòng ngừa các 
tệ nạn xã hội, hoàn thiện nhân cách để trở thành công dân tốt.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức lớp học tình thương từ mẫu giáo đến lớp 5.

�� Hướng nghiệp, dạy nghề thêu, may, điêu khắc gỗ.

��  Có lớp bán trú cho trẻ ở cộng đồng và lớp nội trú cho trẻ đường phố, gia đình khó 
khăn ở tỉnh, trẻ mồ côi.

�� Cấp học bổng cho trẻ ở cộng đồng.

�� Thư viện cho trẻ ở cộng đồng

�� Sẽ mở phòng khám bệnh phục vụ trẻ ở cộng đồng.

Mạng lưới tham gia 
�� Hội bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Vietnam Sustaibable Development Centre - VnSDC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Sô 1 ngõ 2, đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 844. 22129161                 Fax: (84).4.62691383 
Email: vnsdc@viettel.vn               Website: http://www.vietnamgateway.org.vn
Người liên hệ: Trần Thị Thu Hương – Giám đốc.

Tôn chỉ mục đích
Tạo điều kiện cho sự phát triển của khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ chính phủ, các tổ chức, 
các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân và các cá nhân vì sự phát triển đất nước và công cuộc xóa 
đói giảm nghèo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Xây dựng, quản lý và phát triển Cổng Phát triển Việt Nam (VnDG) trở thành một cổng 

thông tin hàng đầu trong cả nước phục vụ phát triển bền vững.

��  Xây dựng thành công mô hình chuyển tải thông tin tri thức tới mọi tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo thông qua 
việc ứng dụng công nghệ thông tin và tận dụng mạng lưới Điểm Bưu điện Văn hoá 
xã nhằm phổ biến các thông tin có chất lượng một cách hiệu quả về các vấn đề kinh 
tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, môi trường... phục vụ phát triển 
bền vững.

��  Phát huy năng lực trí tuệ, kinh nghiệm chuyên môn trên các lĩnh vực khác nhau của 
các nhà khoa học đương nhiệm và đã nghỉ hưu.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Center for Sustainable Development - CSD

Cơ quan chủ quản
Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
123B Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:  848. 6298 1031                                   Fax:  848. 6 298 1031
Email: ptbvsaigon@gmail.com, csdsaigon@gmail.com  Website: http://csdsaigon.net 
Người liên hệ: Trần Thị Út – Giám đốc (0913666524)

Tôn chỉ mục đích
CSD hướng tới một cộng đồng mà mọi người đều có năng lực tự tạo sinh kế bền vững: cá nhân 
có đủ khả năng tự giải quyết vấn đề; nhà thừa hành tâm huyết có đủ năng lực đáp ứng công 
việc quản lý; nhà nghiên cứu có lòng dũng cảm tiên phong vào những lĩnh vực khó khăn, và 
nhà giáo nhiệt tâm với hoài bão cho sự phát triển bền vững của xã hội

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và phát triển lĩnh vực quản lý môi trường, nghiên cứu hiệu quả kinh tế 

trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, vấn đề nghèo và 
giảm nghèo, giới và phát triển.

�� Sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

��  Dịch vụ KH&CN: Thiết kế, tư vấn, quản lý và lượng giá các dự án phát triển, dự án đầu 
tư; nghiên cứu thị trường; bồi dưỡng kiến thức; nâng cao năng lực cộng đồng, tổ chức, 
cá nhân.

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
Center for Sustainable Community Development - CSCD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Phòng 103 & 104, nhà J, khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Hà Nội
Tel: 844. 38325229                              Fax: 844. 38325819
Email: cscd@hn.vnn.vn                                     Website:
Người liên hệ: Lê Thị Hoài Phương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, thực hiện các chương trình chăm sóc y tế, xoa đói giảm nghèo phát triển đất nước 
một cách bền vững

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thanh Hóa, Lạng Sơn
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 
BỀN VỮNG (S-CODE)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
16/369 Ngõ Quỳnh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 6271768/88     Fax: 844. 6271777
Email: s-code@fpt.vn      Website: www.s-code.vn 
 ngo_thi_lan_phuong@yahoo.com  www.greenhanam.com 
Người liên hệ: Ngô Thị Lan Phương – Giám đốc dự án (0944545499)

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm ra đời với mục đích và tôn chỉ hoạt động là thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng

Lĩnh vực hoạt động
�� Môi trường

�� Phát triển cộng đồng

Mạng lưới tham gia
�� Mạng lưới An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN)

�� Mạng hợp tác và Phát triển (CDG)

�� Mạng Giới và Phát triển cộng đồng (GENCOMNET)

�� Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN)

�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nam và Thái Nguyên

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI

Centre for Community Development and Social Work - CODES

Cơ quan chủ quản
Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc 
7 kiệt 130 Đặng Thái Thân, Huế, Việt Nam.
Tel: 84 54 3519678/ 3537498                        Fax:
Email: lienlac@codes.org.vn                   Website: http://codes.org.vn  
Người liên hệ: Lê Thế Nhân – Chủ tịch (84986580140)

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ phát triển các cộng đồng, nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Thúc đẩy 
bình đẳng giới, quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật. Tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ 
giáo dục cho các nhóm nghèo, thiệt thòi, dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Hỗ trợ phát triển thanh niên, sinh viên thông qua Học bổng Codes

��  Chương trình phát triển ý tưởng, nâng cao năng lực và kết nối cho các tổ chức đội, 
nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ thanh niên, sinh viên.

��   Bảo trợ trẻ em nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương tại cộng đồng; Chương trình tiếp 
sức đến trường cho trẻ em vùng đầm phá Tam Giang.

�� Thư viện mở Codes, Chương trình các sự kiện dành cho công chúng.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em (CR net)

Địa bàn hoạt động 
�� Miền Trung
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ TRẺ EM
Center for Development of Community and Children

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 55, 443/116 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4). 3552 5253/ (84-4).8586 1129   Fax: 844. 3854 8905 
Email: cdecc@vnn.vn                                        Website: http://www.cdecc.org.vn/
Người liên hệ: Nguyễn Cương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
CDECC thúc đẩy sự tham gia của người dân, của các tổ chức nhằm xây dựng cộng đồng phát 
triển bền vững, bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt ở khu vực miền núi và nông thôn.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển 

�� Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

�� Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS 

�� Chăm sóc sức khỏe/sức khỏe sinh sản

�� Nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường 

�� Xóa đói giảm nghèo

�� Phòng, chống tệ nạn xã hội

�� Thúc đẩy thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn

�� Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Lạng Sơn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Center for technology development, resources and environment - CTRED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 33, Quang Trung, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 844. 8263626/ 0903202727   Fax: 844. 2671456
Email: ctred3304@yahoo.com    Website:   
Người liên hệ: Trương Văn Lã – Giám đốc
  Trần Cẩm Phong – Phó Giám Đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm ra đời với mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ tài nguyên 
môi trường; hỗ trợ áp dụng các ứng dụng khoa học để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 
góp phần phát triển kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ tài nguyên môi trường. Tổ chức 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và tài nguyên, môi trường. 

�� Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

��  Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các hội thảo quốc gia, quốc tế về phát triển kinh 
tế - xã hội, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. 

�� Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các hoạt động có liên quan.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và cả nước
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Center of Technology Development and Environment Protection - COTDEP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 15 ngách 61/71 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 2249599    Fax: 844. 35563154
Email: tuyencv@ttgroup.com.vn    Website:
Người liên hệ: Vũ Hữu Yêm – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học, xây dựng và thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sinh học 
và hóa học, bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Môi trường

�� Hoá học, sinh học

�� Tư vấn, lựa chọn các thiết bị phục vụ các lĩnh vực nói trên

��  Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chuyển giao công nghệ, đánh giá tác 
động môi trường. 

�� Tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng đối với các lĩnh vực nói trên. 

�� Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
NÔNG THÔN VIỆT 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 8/31 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:  84.436 291 101     Fax: 84.436 291 101
Email: office@vieted.com.vn    Website: http://vieted.com.vn
Người liên hệ: Đinh Ánh Tuyết – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm VietED cam kết hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh tế cộng đồng thông qua việc 
cải thiện kiến thức và kỹ năng quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, trọng tâm những vùng 
nông thôn, nghèo và chịu thiệt thòi, bằng việc kết nối các cơ hội tài chính, thông tin, khoa học 
kỹ thuật, tổ chức/mạng lưới và thị trường một cách phù hợp và hiệu quả.

Lĩnh vực hoạt động
��  Hỗ trợ tư vấn các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế vi mô, tài chính, 

kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật khuyến nông, phân bón, thổ nhưỡng, v.v tập trung vào 
đối tượng là hộ gia đình và doanh nghiệp thuộc vùng nông thôn, đặc biệt vùng nghèo 
và các vùng chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu

��  Thực hiện thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng các mô hình mang tính bền vững trong 
lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển nông nghiệp như, tạo sinh kế mới, phát triển các kỹ 
năng kinh doanh, hỗ trợ tài chính, kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm 
nông sản và thủ công mỹ nghệ, cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân 
tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc vùng nông 
thôn và khó khăn 

��  Đào tạo, nâng cao năng lực, hội nghị, hội thảo và thăm quan học hỏi mô hình, chia sẻ 
kinh nghiệm trong và ngoài nước trong hoạt động của trung tâm 

��  Liên kết, vận động và hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để tiến 
hành các nhiệm vụ trên theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam

Mạng lưới tham gia 
�� Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC BẢN ĐỊA
Center for Indigenous Knowledge Development - CIK

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
59 Hoàng Cầu, Hà Nội
Tel: 844. 35116055     Fax: 844. 35116066
Email: bandia@viettel.vn     Website:
Người liên hệ: Nguyễn Duy Ẩn – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
 Trung tâm Phát triển Kiến thức Bản Địa là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động với 
các mục đích sau: 

��  Nghiên cứu điều tra, đánh giá nhằm bảo tồn, khai thác, ứng dụng, quảng bá và phát 
triển kiến thức Bản địa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ và công nghệ phù 
hợp vào sản xuất, đời sống trên cơ sở thích hợp với kiến thức bản địa, thích hợp về 
kinh tế, xã hội, môi trường của từng địa phương và thực hiện các dịch vụ khoa học và 
công nghệ khác nhau nhằm phát triển kiến thức Bản địa ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu, điều tra, đánh giá nhằm mục đích bảo tồn, khai thác, ứng dụng, quảng bá 

và phát triển kiến thức bản địa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

��  Chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ và công nghệ phù hợp vào sản xuất và đời sống trên 
cơ sở kết hợp với kiến thức bản địa, thích hợp về kinh tế, xã hội và môi trường của từng 
địa phương.

�� Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ để phát triển kiến thức bản địa ở Việt Nam 

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG

Centre for Community Socio-Economic and Environtmental Development - CSEED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 26 ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 844. 3 773 7681/2                Fax: 844. 3 773 7683 
Email: office@cseed.org.vn                            Website: http://www.cseed.org.vn 
Người liên hệ: Thân Thị Chung – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tạo điều kiện cho các cộng đồng nghèo có thể tiếp cận với các cơ hội phát triển, sử dụng tối đa 
tiềm năng và nguồn lực của họ để phát triển toàn diện thông qua hỗ trợ xây dựng, thực hiện và 
quản lý hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội; triển khai thí điểm và thực hiện nghiên 
cứu các sáng kiến phát triển; tham gia ý kiến cho việc hoạch định và thực hiện các chính sách 
phát triển của Chính phủ và các nhà tài trợ. Nâng cao năng lực cộng đồng nghèo, bị thiệt thòi 
nhằm đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện trong một xã hội công bằng. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Hòa Bình và các tỉnh 
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 411, D5A Phố Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844.62692045     Fax: 844.62692048
Email: kinhtexanh@ceed.org.vn    Website: www.ceed.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Đức Bách – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết 
triển khai, thực hiện nghiên cứu lý luận và thực tiễn các chương trình, đề tài, dự án về khoa học 
– công nghệ, khoa học xã hội, khoa học kinh tế, khoa học môi trường làm căn cứ cơ bản phục 
vụ cho việc hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần phát triển đất nước theo 
hướng bền vững.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Kinh tế môi trường

�� Đào tạo, tư vấn 

�� Phát triển cộng đồng

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CON NGƯỜI
 TÂM VIỆT

Tam Viet Personal Skills Building Centre - Tam Viet PSBC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 4, nhà B, số 347, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 7628758                          Fax: 
Email: office@tamviet.edu.vn              Website: www.tamviet.edu.vn   
Người liên hệ: Phan Quốc Việt – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tổ chức nghiên cứu và phát triển các kỹ năng con người và kỹ năng quản lý, nghiên cứu khoa học, 
công nghệ và kinh tế để phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổ chức các khoá đào tạo, hội thảo về phát triển các kỹ năng con người và kỹ năng 

quản lý. 

�� Tư vấn, thông tin, tuyên truyền về các kỹ năng con người và kỹ năng quản lý. 

��  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát 
triển kỹ năng con người và kỹ năng quản lý. 

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu 
kể trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Labour development center - LADECEN

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 42 ngõ 433 Kim Ngưu      
Tel: 844. 39908024      Fax: 
Email:  ladecen@hn.vnn.vn       Website:
Người liên hệ: Hồ Thị Thùy Linh – Giám đốc 

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực lao động

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế về lao động nhằm thực hiện các chức năng của 

Liên hiệp hội Việt Nam trên lĩnh vực này cũng như đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của sự 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

�� Nghiên cứu các vấn đề về lao động 

�� Tư vấn về thị trường lao động 

�� Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 

�� Dịch vụ sử dụng lao động trong và ngoài nước

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG
Centre for Sustainable Rural Development - SRD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 56 Ngõ 19/9 Kim Đồng, Hà Nội
Tel: 844. 3943 6678    Fax: 844. 3943 6449
Email: info@srd.org.vn     Website: http://www.srd.org.vn 
Người liên hệ: Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ người dân tại các cộng đồng nông thôn được tăng cường năng lực để tự mình quản lý 
nguồn sinh kế một cách bền vững trong một xã hội công bằng và bác ái.

Lĩnh vực hoạt động
��  SRD là một tổ chức của Việt Nam hoạt động trên quan hệ đối tác với các tổ chức cộng 

đồng và người dân cơ sở. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cộng đồng chịu thiệt thòi ở 
miền núi để họ tự quản lý hệ thống sinh kế của mình một cách bền vững, không phân 
biệt dân tộc, giới tính hay tôn giáo.

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Giới

�� Lĩnh vực khác

Mạng lưới tham gia 
�� Biến đổi khí hậu, Đói nghèo và môi trường, 

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
MIỀN TRUNG (CRD)

Cơ quan chủ quản
Trường Đại học Nông Lâm Huế

Địa chỉ liên lạc
102 Phùng Hưng, TP Huế
Tel: 84-54-525371      Fax: 8454. 530000/ 524923
Email: crd.hue@dng.vnn.vn, quanhm@huaf.edu.vn  Website: http://www.crdhue.com.vn
Người liên hệ: Hoàng Mạnh Quân – Giám đốc (0913 498 637)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học nghiên cứu xây dựng và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo 
theo phương pháp tiếp cận đa ngành góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển nông thôn và 
xoá đói giảm nghèo tại khu vực miền Trung.

Lĩnh vực hoạt động
��  Xây dựng và triển khai các dự án phát triển cộng đồng, đồng thời cung cấp các dịch 

vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, cũng như y tế và vệ 
sinh môi trường nông thôn;

�� Tổ chức các khoá đào tạo ngắn về phát triển nông thôn và các lĩnh vực có liên quan;

��  Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển 
nông thôn nhắm góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển nông thôn và xoá đói 
giảm nghèo tại khu vực miền Trung.

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng RDSC

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Huế

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO 
Creativeness Development Center - CDC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
A18, Lô 12, khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 36406059/ 3640.1031                                    Fax: 
Email: info@eveil.vn                                                    Website: www.eveil.vn
Người liên hệ: Dương Thị Quỳnh Hoa – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế xã hội để phát huy khả năng sáng tạo và thúc đẩy kỹ năng con người qua tư duy và hành 
động trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, 
chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu, triển khai và phổ biến các giải pháp phát huy khả năng sáng tạo và thúc 

đẩy kỹ năng con người qua tư duy và hành động trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục 
và nghệ thuật đến các đối tượng trong xã hội.

�� Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hoá, nghệ thuật, tin học, hội họa và mỹ thuật.

��  Tư vấn, tổ chức sự kiện trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, nghệ thuật; tổ chức các 
hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí và các trại hè trong nước và 
quốc tế nhằm phát huy khả năng sáng tạo của trẻ em. 

��  Giao lưu, trao đổi văn hoá, giáo dục, nghệ thuật với các tổ chức trong và ngoài nước 
nhằm tiếp thu những giá trị về văn hoá, giáo dục, nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam 
và các nước trên thế giới đồng thời giới thiệu văn hoá của Việt Nam ra thế giới.

��  Tổ chức thực hiện các dự án trong nước và nước ngoài về bảo vệ, thúc đẩy quyền trẻ 
em, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt thòi.

�� Phát triển văn hoá đô thị ở Việt Nam.

��  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm 
trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG ÁNH SÁNG

Center for community health development light - LIGHT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 4 nhà A2 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 62696269    Fax: 844. 62696262
Email:  light@viettel.vn              Website:http://anhsang.gso-ecom.com/buss/home/Home.aspx   
Người liên hệ: Nguyễn Thu Giang – Phó Giám đốc (0988706878)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu các vấn đề về sức khoẻ con người nhằm đánh giá thực trạng sức khoẻ của cộng 
đồng và đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Lĩnh vực hoạt động
�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Giới

��  Thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng các mô hình về chăm sóc sức khoẻ 
cộng đồng. 

��  Đào tạo và tư vấn về nâng cao năng lực cho các tổ chức và các thành viên làm việc 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Sơn La

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VÀ GIỚI
Centre of Development for Communication and Gender - C&G

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Số 4 ngõ 8A Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội
Tel: 844. 37910963/0989605541    Fax:
Email: truyenthongvagioi@yahoo.com   Website:
Người liên hệ: Mai Thị Thuý Ngân – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ giỏi có kinh nghiệm, các tổ chức khoa học 
và công nghệ trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, 
cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực truyền thông và giới góp phần vào 
sự phát triển cộng đồng, xã hội trong công cuộc CNH-HĐH đất nước

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu ứng dụng triển khai, ứng dụng các mô hình, thực hiện các đề tài, dự án 

thuộc lĩnh vực truyền thông và giới.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ tư vấn, đào tạo, thông tin, chuyển giao 
công nghệ, hội nghị, hội thảo về lĩnh vực truyền thông và giới.

��  Giáo dục phổ cập kiến thức về giới, phát triển giới và môi trường bằng các phương 
tiện truyền thông và các kênh thông tin vào cộng đồng xã hội.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để 
thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
Center for Development and Integration - CDI

Cơ quan chủ quản
Trung tâm kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (VAPEC)

Địa chỉ liên lạc
176 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 22163615/22163617   Fax: 844. 35377479
Email: info@cdivietnam.org    Website: www.cdivietnam.org 
Người liên hệ: Ngô Thị Minh Hương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản trị nhà 
nước tốt để tạo dựng một xã hội công bằng cho phụ nữ nghèo, nam giới và trẻ em gái, trai được 
tôn trọng và đối xử tốt nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và Châu 
Á; hàn gắn các khoảng cách xã hội qua hành động hỗ trợ và đưa ra những vấn đề nổi cộm vào 
vận động chính sách và xây dựng năng lực. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Xây dựng năng lực

�� Vận động chính sách

�� Nghiên cứu

�� Quản lý kiến thức

�� Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

�� Tài chính vi mô

�� Giới

�� Người di cư/nhập cư

Mạng lưới tham gia 
�� Mạng lưới BSCI, Bỉ

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ 
MÔI TRƯỜNG VÙNG

Center for Regional Social and Environmental Development - CERSED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 610-611, số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 844. 35147686                                               Fax: 844. 35147688
Email: cersed-vn@fpt.vn                                         Website: 
Người liên hệ: Đặng Đình Long – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng thuộc các vùng sinh thái Việt Nam, 
đặc biệt là các nhóm xã hội và các cộng đồng thuộc diện khó khăn.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

��  Nghiên cứu, triển khai và áp dụng các thành quả khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực 
phát triển xã hội và bảo vệ môi trường vào các cộng đồng thuộc các vùng sinh thái của 
Việt Nam, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 

��  Thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực tổ chức quản lý 
trong lĩnh vực phát triển xã hội và bảo vệ môi trường ở các vùng; 

��  Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án thuộc hai lĩnh vực phát triển xã hội và bảo vệ 
môi trường vùng.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN Y TẾ CÔNG CỘNG
Development Center for Public Health - DCPH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 404, Nơ 14C, khu đô thị mới Định Công, Hà Nội
Tel: 844. 362919373                                               Fax: 844. 36404544
Email: dcph@vnn.vn                                              Website: 
Người liên hệ: Lý Ngọc Hà – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ dựa vào cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xã hội hoá 
công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Lĩnh vực hoạt động
��  Triển khai các dự án và nghiên cứu ứng dụng các đề tài về nâng cao sức khoẻ, hỗ trợ 

chăm sóc điều trị trong lĩnh vực y tế cộng đồng.

��  Cung cấp các dịch vụ đào tạo, phổ biến kiến thức y tế và sức khoẻ; tư vấn, đánh giá, 
theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh; tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực y tế 
công cộng.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật 
nhằm huy động các nguồn lực đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM PHỔ BIẾN TRI THỨC VÀ HỖ TRỢ 
CỘNG ĐỒNG

The Center for Dissemination of Knowledge and Community Assistance - CDCA

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
108 Trường Chinh, Hà Nội 
Tel: 844. 36290140                                                Fax:
Email: nt11206@yahoo.com                                Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Duy Ngọc – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và hợp tác với nước ngoài để phổ 
biến và ứng dụng tri thức, thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước; góp 
phần nâng cao dân trí thực hiện CNH-HĐH đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và ứng dụng triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực vật lý 

y sinh để nâng cao khả năng phục hồi sức khoẻ sau chấn thương đối với cộng đồng.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ thông tin, tư vấn, đánh giá, đào tạo, bồi 
dưỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học về vật lý y sinh vào các lĩnh vực của 
đời sống xã hội bằng ấn phẩm, tạp chí, tập san, chuyên đề, tổ chức hội nghị, hội thảo, 
triển lãm, hội chợ.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG KHỦNG HOẢNG
 TÂM LÝ 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 4, trụ sở Công ty cơ khí – Điện tử tàu thủy, tổ 6, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 37759714     Fax: 844. 37930297
Email: dieptran@pcp.org.vn     Website: http://pcp.org.vn 
Người liên hệ: Trần Hồng Điệp – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm PCP được thành lập để tập trung phát triển hơn nữa chủ đề phòng chống khủng 
hoảng tâm lý và phòng chống tự tử đáp ứng với nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, thực trạng và các giải pháp cho vấn đề khủng 

hoảng tâm lý và tự tử, làm cơ sở cho các hoạt động can thiệp và hỗ trợ cộng đồng

��  Truyền thông, vận động chính sách nhằm thu hút mối quan tâm và nguồn lực của 
cộng đồng trong phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử

��  Đào tạo ngắn hạn về kiến thức, phương pháp và kỹ năng liên quan đến phòng chống 
khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử 

�� Tư vấn và trị liệu tâm lý

�� Gây quỹ phòng chống tự tử

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

TRUNG TÂM SAO MAI
Cơ quan chủ quản
Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Khu cơ quan Nội Chính (Cuối đường Vũ Trọng Phụng), phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4). 3557 2569 - 3557 2586  Fax: 844. 3557 5346
Email: morningstarvietnam@gmail.com        Website: http://www.morningstarcenter.net 
Người liên hệ: Đỗ Thúy Lan – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm cho việc phát hiện sớm, chăm sóc và tư vấn cho cha mẹ của những trẻ có nguy cơ 
khuyết tật về trí tuệ.

Lĩnh vực hoạt động
��  Xây dựng chương trình phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ em chậm phát triển tâm 

thần đơn thuần, trẻ em mắc chứng tự kỷ và trẻ em bị hội chứng Asperger, Hội chứng 
Down và Bại não

��  Đào tạo cho cha mẹ về can thiệp sớm - hội nhập - tâm lý của tình dục - đào tạo trước 
khi dạy nghề và dạy nghề cho trẻ vị thành niên khuyết tật trí tuệ. 

��  Thiết lập Hiệp hội Phụ huynh của trẻ em khuyết tật về trí tuệ (ID) để giúp họ chia sẻ 
kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau. Hiệp hội cũng tham gia vận động chính sách và cơ 
hội của trẻ em ID. 

��  Tham dự hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức khác, các trung tâm, và 
trường học làm việc trong cùng lĩnh vực cho ID trẻ em trên toàn quốc. 

�� Tiếp nhận sinh viên và tình nguyện viên trong và ngoài nước làm việc tại Trung tâm. 

��  Kết hợp nghiên cứu tất cả các vấn đề khuyết tật trí tuệ phân biệt với các tổ chức khác 
trong và ngoài nước.

��  Sử dụng phương pháp trẻ làm trung tâm để xây dựng một chương trình phù hợp 
riêng cho mỗi đứa trẻ để giúp họ phát triển khả năng của mình. 

��  Luôn luôn sử dụng phương pháp tích hợp trong mọi hoạt động để giúp các em hòa 
nhập một cách tốt nhất. 

��  Ngoài ra sử dụng đồ dùng dạy học làm bằng tay để giúp các em nhận ra dụng cụ đơn 
giản xung quanh. 

Mạng lưới tham gia 
�� VAPCR

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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TRUNG TÂM SỨC KHỎE SINH SẢN CỘNG ĐỒNG
Center for Community Reproductive Health in Vietnam

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 201-205 A1, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3722 5471     Fax: 84 4 3722 5503
Email: admin@vncrh.org.vn    Website: http://www.vncrh.org.vn
Người liên hệ: Lê Thị Thủy – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ, triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm thiết lập các cơ sở tư 
vấn và cung cấp các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng 
cao và phát triển bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục tuyên truyền phòng 

ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV cũng như các can thiệp về 
lâm sàng phù hợp trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng 
chống HIV/AIDS.

��  Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng trong việc cung cấp 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như phòng chống 
HIV/AIDS thông qua chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cũng như nâng cao năng lực, đào 
tạo, tư vấn và vạn động cộng đồng để thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe 
sinh sản cho cộng đồng. 

��  Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cả về kỹ thuật và 
tài chính cho các chương trình của Trung tâm phù hợp với pháp luật Việt Nam và phù 
hợp với định hướng phát triển của Trung tâm.  

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 

TRUNG TÂM THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ 
TÂM LÝ - GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Center for Counseling and Psycho-Education Support and Community Development - CPEC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 4, ngõ 161, An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37167005                                         Fax: 
Email: cpec@tuvantamly.com.vn                  Website: www.cpec.com.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Hà Thành – Giám đốc (0912424809)

Tôn chỉ mục đích
Tham vấn và trị liệu tâm lý, nghiên cứu, đào tạo, triển khai các dự án liên ngành Tâm lý - Giáo 
dục - Y tế cộng đồng vì sự phát triển lành mạnh về sức khoẻ tâm trí, thể chất, xã hội của người 
Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động
 Tập hợp đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm phục vụ cho công tác của Trung tâm 
trong các lĩnh vực phát triển và quản lý nguồn nhân lực, xoá đói giảm nghèo, phát triển cộng 
đồng, phát triển tổ chức và thể chế. Các loại hình hoạt động gồm:

��  Tổ chức các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn, các hội thảo; các chương trình hợp tác 
với các tổ chức trong và ngoài nước

�� Triển khai và thực hiện các hoạt động tư vấn trong và ngoài nước 

�� Thực hiện nghiên cứu khoa học 

�� Đề xuất, thiết kế và tham gia một số dự án

Mạng lưới tham gia 
�� Thiên đường trẻ thơ PCnet

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT CHO 
NGƯỜI NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (LAC)
Cơ quan chủ quản
Hội luật gia Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 4, phố Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 3 942 7071   Fax: 844. 3 942 7071
Email: lacvietnam@gmail.com  Website:
Người liên hệ: Th.S Luật Dương Thị Thanh Mai – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Phấn đấu để mọi công dân Việt Nam (đặc biệt là người nghèo và các gia đình chính sách) đều 
bỉnh đẳng trước pháp luật

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tư vấn pháp luật bằng miệng, bằng thư tín, bằng điện thoại, bằng văn bản. Tổ chức tư 

vấn lưu động ở các vùng sâu,  vùng xa và bằng các phương thức trợ giúp pháp lý khác

��  Hướng dẫn soạn thảo, góp ý cho đơn từ, văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 
các đối tượng

��  Hướng dẫn các thủ tục cần thiết và cung cấp địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
vụ việc, cung cấp thông tin pháp lý, văn bản pháp luật.

��  Đại diện cho đối tượng trợ giúp pháp lý tham gia trong các hoạt động thương lượng, 
ký kết hoà giải trước các cá nhân, cơ quan,  tổ chức hữu quan về các vấn đề dân sự, hôn 
nhân gia đình, thừa kế, lao động, hành chính, đất đai, nhà ở, chính sách và các vấn đề 
pháp luật khác.

�� Kiến nghị giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

��  Mời luật sư bào chữa, đại diện để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng 
được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� GENCOMNET

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh vùng cao phía Bắc

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Cơ quan chủ quản
Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
59B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39309086      Fax: 848. 39309086
Email: tt.ttgdsk@tphcm.gov.vn     Website:  t4ghcm.org.vn 
Người liên hệ:  Bác sĩ Trần Lâm Lan Hương – Phó Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm có mục tiêu tăng cường kiến thức giúp phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả.

Lĩnh vực hoạt động
�� Truyền thông

�� Giáo dục

�� Tham vấn

�� Huấn luyện

�� Nghiên cứu

�� Sản xuất tài liệu truyền thông

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh



351350 DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DANH TẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG, HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Communication and Assistance for Science Technology Development Centre - CDC
 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
203-D1, Khu Vĩnh Phúc, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 844. 37610550/ 37617254/0983248838                          Fax: 844. 7610550
Email:  trungtamcdc@yahoo.com                                       Website:  
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Tuấn – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết, có kinh nghiệm, trình độ, các tổ chức khoa 
học, công nghệ để triển khai các hoạt động truyền thông trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa 
học và công nghệ, cải thiện và nâng cao đời sống cộng đồng

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án về truyền thông trên các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội, khoa học và công nghệ, cải thiện và nâng cao đời sống cộng đồng. Phổ 
biến và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật truyền thông phục vụ sự nghiệp 
CNH-HĐH đất nước. 

��  Dịch vụ khoa học: tư vấn, khảo sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực truyền thông; tư vấn hỗ trợ dự án phát triển 
kinh tế - xã hội bằng các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật. 

��  Sản xuất các thể loại phim truyền hình, ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá góp 
phần nâng cao dân trí về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế - xã hội. 

��  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công 
nghệ và các nhiệm vụ khác của đơn vị trong khuôn khổ cho phép của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và tỉnh lân cận

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
NGUỒN LỢI THỦY SINH VÀ MÔI TRƯỜNG 

Advisory Center for Technology Tranfer of Aquatic Resources and Environment 
- ACTTARE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
224 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: 84 31. 3836005     Fax: 84 31. 3836812
Email: phamthuoc@hn.vnn.vn   Website: 
Người liên hệ: PGS. TS Phạm Thược – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tư vấn khoa học và kinh tế - kỹ thuật về sinh học và môi trường, đào tạo cán bộ khoa học về sinh 
học và môi trường, nghiên cứu triển khai và nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho sự phát triển 
nghề cá, nông nghiệp và kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế và trong nước nhằm trao đổi thông tin, 
trao đổi cán bộ khoa học, chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục đào tạo và dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động  
�� Trên cả nước
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TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
ĐỊA PHƯƠNG

Consulting Center for Support to Local Development - SLD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 16 Nguyễn Văn Tố, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: 844.  22190102       Fax: 844. 39233744
Email:  chuongds@vnn.vn    Website:
 sld_vietnam@yahoo.com
Người liên hệ: Đinh Sỹ Chương – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các hoạt động tư vấn và các dịch vụ khoa học công 
nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững cho các địa phương trên địa bàn 
cả nước. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tư vấn trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội cho các địa phương; tư vấn về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tín dụng, quản lý sử dụng đất, nhà ở, chất thải, 
nước, vệ sinh môi trường, sức khoẻ, dịch vụ công và phát triển cộng đồng. 

��  Dịch vụ khoa học - công nghệ: Tập huấn, liên kết đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo 
khoa học, phổ biến kiến thức nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các địa 
phương. 

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ của trung tâm theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ cũng như các 
quy định khác của Nhà nước và Liên hiệp hội Việt Nam.

�� Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

Mạng lưới tham gia
��  VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
 BẢN ĐỊA VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Center for Consultation and Development on Indigenous Culture and Urban of Vietnam 

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 2, Nhà văn hóa Cầu Giấy, số 26 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội  
Tel: 844. 37911867        Fax: 844. 37911866
Email: hiepnq@cicud.vn        Website: http://www.cicud.vn/default.aspx?page=gioithieu
Người liên hệ: Nguyễn Quốc Hiệp – Giám đốc (0912768686)

Tôn chỉ mục đích
Phổ biến kiến thức, hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số những phương tiện, 
kiến thức và khảo sát các vùng văn hóa, thiết lập các dự án, đề án, quy hoạch về phát triển kinh 
tế - xã hội.   Hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế về tư vấn đầu tư xây dựng và 
phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin phù hợp theo từng vùng, từng dân tộc, thực 
hiện theo đúng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Phối hợp hỗ trợ phát triển và hợp tác tuyển sinh du học, đào tạo ngôn ngữ và văn hóa 

các nước ASEAN, dạy nghề, khôi phục các làng nghề truyền thống tại Việt Nam; mở 
các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên 
môn về văn hóa xã hội . Nâng cấp cơ sở vật chất , trang thiết bị đồ dùng dạy và học cho 
các trường ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nguồn 
hổ trợ, tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

��  Phối hợp và tổ chức dự án quy hoạch xây dựngvà phát triển văn hóa, phát triển hạ 
tầng đô thị, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình văn hóa, các công trình hạ tầng 
đô thị. Phối hợp và tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa trong và ngoài nước 
nhằm bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

��  Lập quy hoạch xây dựng (quy hoạnh vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy 
hoạch điểm chung cư nông thôn); quy hoạch ngành.

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN 
VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG ĐÔNG NAM

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 303 Chung cư công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội. Ngõ 130 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội  
Tel: 844. 37622368/ 0988739234    Fax:
Email: A10tew@yahoo.com    Website: 
Người liên hệ: Trần Thị Hòa – Phó Giám đốc (0912397138)

Tôn chỉ mục đích
Tư vấn hoạt động liên quan đến tính thích nghi, sự biến đổi, tác động lẫn nhau giữa bản sắc văn 
hóa và quản lý tài nguyên trong quá trình phát triển của cộng đồng như duy trì và phát triển 
bền vững các nguồn tài nguyên, cũng như đảm bảo chất lượng môi trường sống ở Việt Nam và 
các nướcc trong khu vực Đông Nam Á.  

Lĩnh vực hoạt động
��  Tư vấn các hoạt động liên quan đến quá trình hình thành nhận thức và hành động của 

cộng đồng trước những thách thức của nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng 
của nó tới phát triển văn hóa cộng đồng và quản lý tài nguyên. 

��  Tư vấn các hoạt động về sự tác động và ảnh hưởng của các chính sách, các chương 
trình hành động của nền kinh tế thị trường vào sự phát triển văn hóa cộng đồng và 
quản lý tài nguyên. 

��  Tổng kết các cách nhìn nhận và các phương pháp tiếp cận của cá nhân và tổ chức 
quan tâm đến lĩnh vực tư vấn các hoạt động về phát triển văn hóa cộng đồng vầ quản 
lý tài nguyên có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển văn hóa cộng đồng và quản lý tài 
nguyên trong quá trình mở cửa. 

��  Xây dựng các mô hình về các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng, 
cũng như mô hình quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cấp làng bản, 
nhằm chia sẻ những kết quả đạt được và biên soạn các tài liệu, tư liệu phục vụ các hội 
thảo, hội nghị…góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng 
và quản lý tài nguyên. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐÀO TẠO
 VỀ QUẢN LÝ

Center for Financial Consultancy and Traning in Stock Business – CCTS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Phòng 1401, Tầng 14 - Toà nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
Tel: 844. 5540695/ 0913222613   Fax:
Email: Conghuu2000@yahoo.com   Website:
Người liên hệ: Trương Công Hữu – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, huy động các nhà khoa học, quản lý tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và 
đào tạo chuyên ngành về tài chính - kế toán, kiểm toán, kinh doanh chứng khoán, ứng dụng 
các lĩnh vực trên ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Thực hiện nghiên cứu các đề tài về tài chính - kế toán, kiểm toán và chứng khoán, ứng 

dụng các lĩnh vực nêu trên ở Việt Nam 

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: chuyển giao phần mềm, thông tin pháp luật, tư vấn, 
tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về tài chính - kế toán, kiểm 
toán và kinh doanh chứng khoán 

��  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm 
trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO DỤC 
NGÀN PHỐ

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
P.410, Toà Sunrise Building - HANCO 3, D11, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 844. 22398602/ 37821877/0989199184  Fax: 
Email: tamsunganpho@ymail.com    Website: www.tamlynganpho.com 
Người liên hệ: Văn Thị Kim Cúc – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm Ngàn Phố tập hợp các nhà khoa học có trình độ, có tâm huyết, kinh nghiệm cũng 
như các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước triển khai các hoạt động về tâm 
lý học và giáo dục học (nghiên cứu, đào tạo, tư vấn) góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng 
cuộc sống tinh thần cá nhân, cộng đồng, xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu tâm lý

�� Giáo dục, đào tạo, tư vấn

�� Tư vấn trực tiếp qua tổng đài 1900571288

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO DỤC  
TÌNH YÊU HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Cơ quan chủ quản
Hội khoa học tâm lý Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc
 224A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39976723    Fax: 
Email: tttv_lmf@yahoo.com.vn  Website:  
Người liên hệ: Lê Minh Nga – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ, tư vấn về sức khỏe sinh sản – sức khỏe tình dục (SKSS – 
SKTD) và HIV/AIDS.

Lĩnh vực hoạt động
�� Tư vấn cho vị thành niên hiểu biết về SKSS – SKTD

�� Tư vấn tâm lý giáo dục – tình yêu – hôn nhân – gia đình

�� Tư vấn giúp người nhiễm HIV vượt qua khó khăn của bản thân để sống tốt hơn

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC 
Center for Application of Biotechnology - CAB

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà số 1, ngõ 11, đường Tôn Đức Thắng, P. Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
Tel: 0211.860535     Fax: 0211. 845293
Email: huythuylhhvp@yahoo.com     Website:
Người liên hệ: Phạm Huy Thuỵ – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cán bộ có trình độ, kinh 
nghiệm về chuyên môn thuộc lĩnh vực sinh học để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa 
học, đào tạo, phổ biến và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật sinh học. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, tư vấn

�� Đào tạo

�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

��  Nghiên cứu triển khai, thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực chuyên ngành sinh học. 
Ứng dụng các kết quả và những thành tựu sinh học vào sản xuất, đời sống, đặc biệt về 
nông nghiệp, nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

��  Dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo, chuyển giao các tiến 
bộ khoa học và công nghệ, các kiến thức, kinh nghiệm cho nhân dân, đặc biệt về sinh 
học, nông nghiệp, nông thôn và cung ứng vật tư kỹ thuật sinh học cho cộng đồng.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của 
Trung tâm theo quy định của Pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VẬT LÝ Y SINH 
VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Centre for the Applications of Physio - BioMedicine and Environmental Technique - CPE

Cơ quản chủ quản: 
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel 844.7910347     Fax: 844.7913995 
Email: vustacpe@yahoo.com     Website:
Người liên hệ: Trịnh Ngọc Diệu– Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kỹ thuật tiến bộ khoa 
học - công nghệ thuộc lĩnh vực vật lý y sinh, vật lý ứng dụng và kỹ thuật môi trường, vật liệu 
mới, thiết bị khoa học, y tế và giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực hoạt động
��  Triển khai ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật vật lý cao cấp trong công tác chăm 

sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

��  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ chế tạo, sản xuất các sản phẩm mới có 
hàm lượng công nghệ cao trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; chuyển giao công 
nghệ, thông tin, tư vấn và phản biện các luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật 
và thi công các công trình công nghệ môi trường; bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các 
dây chuyền và thiết bị khoa học, thiết bị y tế, giáo dục; tổ chức các hội nghị và hội thảo 
khoa học, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các 
hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và cả nước theo dự án
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TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY
Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Nhà N11A, Ngõ 370 Trần Quý Kiên Cầu Giấy, Hà Nội.  
Tel: 844. 62671117/37561641    Fax:
Email: trungtamdongtay@gmail.com    Website: www.sachdongtay.com  
Người liên hệ: Ông Hoàng Thúy Toàn – Giám đốc
  Ông Đoàn Tử Huyến - Phó giám đốc (0912621411)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học và hoạt động văn hóa thuộc các chuyên ngành khác nhau cùng quan 
tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ và các mối quan hệ văn hóa Đông Tây như một bộ phận 
của đời sống xã hội, như một động lực phát triển của đất nước, như một mục tiêu tiến bộ của 
loài người. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và phổ biến các công trình về văn hóa ngông ngữ Việt Nam và thế giới 

trong mối giao lưu và tích hợp văn hóa phương Đông và phương Tây.

�� Tổ chức các công trình khảo cứu văn hóa, khoa học và liên kết xuất bản, phát hành sách. 

��  Thông tin tư vấn trong các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ Đông Tây (thư viện, tư liệu, 
dịch thuật)

�� Đào tạo, phổ cập văn hoá – ngôn ngữ Đông Tây. 

�� Dịch vụ bản quyền tác giả. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Centre for Community Development Promotion and Environmental Protection - CECODPEP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà số 5, phố Cầu Tiên, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 844. 6414098     Fax:
Email:    trantienluc62@yahoo.com.vn  Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Tiến Tùng – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, tư vấn độc lập, cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đào tạo trong lĩnh vực phát triển cộng 
đồng và bảo vệ môi trường

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và nghiên cứu triển khai thuộc lĩnh vực phát triển cộng đồng và bảo vệ 

môi trường trên các địa bàn chậm phát triển

��  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển cộng đồng 
và bảo vệ môi trường; thăm dò khai thác các nguồn tài nguyên, khoáng sản, luyện kim 
và thực hiện các dịch vụ liên quan

��  Dịch vụ khoa học công nghệ: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dạy nghề, tổ chứ hội thảo, 
chuyển giao công nghệ, xử lý chất thải, truyền thông và các dịch vụ liên quan đến phát 
triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để đảm bảo việc thực hiện các 
nhiệm vụ của Trung tâm không trái với quy định của pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh trên cả nước theo dự án
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TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI LONG HOA
Cơ quan chủ quản
Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc 
1250/41 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 37851881   Fax:
Email:     Website:
Người liên hệ: Hoà thượng Thích Nguyên Giác – Phụ trách

Tôn chỉ mục đích
��  Nhận nuôi dưỡng những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi bị mất hoàn 

toàn nguồn nuôi dưỡng.

�� Giúp hình thành nhân cách đến trưởng thành 18 tuổi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Dạy văn hoá, đạo đức “giúp trẻ nâng cao kiến thức và hình thành nhân cách”.

�� Dạy nghề và phát huy năng khiếu “mỗi trẻ phải có một nghề điêu luyện khi trưởng thành”.

�� Chăm sóc sức khoẻ “Để phát huy tiềm năng và óc sáng tạo”.

�� Chăm lo đời sống “Vì hạnh phúc tuổi thơ”.

��  Hỗ trợ trẻ nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi bị mất nguồn nuôi 
dưỡng hoàn toàn trên khắp đất nước. Có chính quyền điạ phương giới thiệu (Không 
nhận trẻ khuyết tật).

Mạng lưới tham gia 
�� Bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và có mối quan hệ rộng rãi với phật tử khắp nơi để hỗ trợ trẻ.

TRƯỜNG VỪA HỌC VỪA LÀM 1/6, QUẬN 4
Cơ quan chủ quản
Uỷ Ban Nhân Dân Quận 4, Thành phố HCM

Địa chỉ liên lạc 
107 Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 39404573  Fax:
Email:    Website:
Người liên hệ: Nguyễn Thị Đông   - Hiệu trưởng  ����������

Tôn chỉ mục đích
Giáo dục, giúp đỡ trẻ lang thang, thất học, trẻ cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực hoạt động
��  Trẻ được học văn hoá theo diện phổ thong cấp I và học nghề (thuê, may, máy nổ, giầy) 

kết hợp làm gia công. 

�� Hỗ trợ thêm cho trẻ tốt nghiệp cấp I tại trường học tiếp cấp II, III ở các trường trong Quận. 

Mạng lưới tham gia 
�� Bảo vệ quyền trẻ em

Địa bàn hoạt động 
�� Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
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TRƯỜNG VỪA HỌC VỪA LÀM 15/5
Cơ quan chủ quản
Uỷ Ban Nhân Dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc 
245 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38389014   Fax:
Email:     Website:
Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Giao – Hiệu trưởng   ���

Tôn chỉ mục đích
Dạy chữ, dạy nghề, giới thiệu việc làm và giáo dục nhân cách cho trẻ nghèo, trẻ đường phố 
nhóm B và C (Nhóm B: trẻ sống cùng với gia đình trên vỉa hè, đường phố. Nhóm C: trẻ lang 
thang kiếm sống trên đường phố, tối về nhà ngủ).

Lĩnh vực hoạt động
�� Tổ chức các lớp phổ cập văn hoá cấp 1, cấp 2 ngày và đêm cho trẻ nghèo.

�� Dạy thêu may và các dịch vụ ngành may mặc (tổ chức làm hàng gia công).

�� Tổ chức sinh hoạt vui chơi giải trí.

�� Giới thiệu việc làm.

�� Tổ chức một nhóm nội trú 20 em (gia đình khó khăn).

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

Institute for Strategy of Socio-economic Development of Vietnam and Asean

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 844. 35564464/ 0912421711/ 0903246659 Fax:
Email:         Website: 
Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Kiên – Quyền Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu những vấn đề chiến lược kinh tế - xã hội của Việt Nam và Đông Nam Á

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và vận dung kinh nghiệm phát triên kinh tế xã hội của các nước trên thế 

giới và khu vực trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Việt Nam

��  Dịch vụ khoa học công nghệ: Thông tin, tư vấn, phản biện thực hiện các dự án phát 
triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ nghiệp vụ chuyên 
môn, tổ chức hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG

Center for Technology, Environment and Community Development - CEMETEC

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 1 ngõ 159 chùa Láng Hà Nội
Tel: 844. 37736787   Fax: 844. 37736948
Email: tec03@.vn.com  Website: 
Người liên hệ: Trần Thị Hương – phó viện trưởng

Tôn chỉ mục đích 
Trung tâm nghiên cứu công nghệ, thích hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhằm 
đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo của đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Đánh giá tác động môi trường

�� Giới

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ
Institute of Technology and Management - ITM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
216 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 8117033     Fax: 848. 8117034
Email: tcongtoai@yahoo.com               Website:
Người liên hệ: Trần Công Toại – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Ý chí - đạo đức - hợp tác - phát triển. Tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu và 
chuyển giao kiến thức liên quan tới công nghệ và quản trị. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Việc làm

�� Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan tới công nghệ và quản trị 

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, phổ biến, 
đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan tới công 
nghệ và quản trị

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận
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VIỆN ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC 
VÀ HÀNH CHÍNH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 102, nhà 54A, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 844. 7730671     Fax: 844. 7730671
Email: itrao@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Hữu Tri – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và ứng dụng khoa học tổ chức và hành chính vào các lĩnh vực khác nhau phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu các vấn đề phát triển.

Lĩnh vực hoạt động
��  Chủ động triển khai hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các 

tổ chức trong và ngoài nước thực hiện đào tạo nâng cao năng lực và phổ biến kinh 
nghiệm, chính sách mới về tổ chức và hành chính.

��  Tổ chức hội nghị, hội thảo và thực hiện dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về đổi mới 
phát triển tổ chức và cải cách hành chính.

��  Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa 
học tổ chức và hành chính trong đổi mới kiện toàn tổ chức và cải cách hành chính.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 

VIỆN ĐỊA KỸ THUẬT
Geotechnical Institute of Vietnam - VGI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
38 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 844.2 2141917         Fax: 844. 5564528 
Email: viendiakythuat@yahoo.com      Website:
Người liên hệ: Đoàn Thế Tường – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
�� Tôn vinh nghề nghiệp.

�� Uy tín, chất lượng, hợp pháp, hợp tình, hợp lý.

�� Tạo dựng không gian mở.

�� Xây dựng quan hệ hợp tác thân thiện, bền vững với đối tác.

�� Là người bạn chân tình, tin cậy của đồng nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức thực hiện các đề án, đề tài trong lĩnh vực địa chất công trình, cơ học đất đá và 

nền móng, địa kỹ thuật và môi trường

��  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế xây dựng nhà 
máy, nhà ở, văn phòng, khách sạn, đường giao thông, cầu cảng, sân bay, đàu mối thuỷ 
điện, đường ngầm, giàn khoan dầu khí ngoài khơi, khai thác mỏ, lấn biển, xây dựng và 
bảo quản đê điều.

��  Tư vấn khoa học và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực địa kỹ thuật: 

�� Khảo sát địa chất công trình trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật mới; 

��  Tư vấn chuyển giao công nghệ, khảo sát địa chất công trình và nền móng được nghiên 
cứu thành công; 

��  Giám định và kiểm tra chất lượng khảo sát địa chất công trình và thi công nền móng 
theo hợp đồng 

��  Kiến nghị những đề án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật có ý nghĩa 
thiết thực đến sự phát triển của ngành 

��  Tham gia ý kiến phản biện các dự án quy hoạch và mở rộng Thành phố, khu công 
nghiệp và các dự án đầu tư liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng cơ sở 
hạ tầng và môi trường. 

��  Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về địa chất công trình, cơ học đất đá và nền 
móng Việt Nam 
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��  Tham gia nghiên cứu biên soạn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn 
nhà nước về lĩnh vực địa chất công trình, cơ học đất đá và nền móng ở Việt Nam Đào 
tạo và hoạt động học thuật

��  Phối hợp và liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực khảo sát địa chất và nền móng; 
liên doanh với nước ngoài chuyển giao các kỹ thuật công nghệ về địa kỹ thuật và tư 
vấn trong xuất nhập khẩu các thiết bị vật tư thích hợp

Mạng lưới tham gia
��  VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

VIỆN ĐỊA LÝ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
Institute of Ecological Geography & Environment - IEGE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 173/12 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 08.38156818    Fax: 08.38156818
Emai:  huynhphu.iege@gmail.com                 Website:  
Người liên hệ: Phan Liêu – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong điều tra khảo sát nghiên cứu địa lý tài 
nguyên thiên nhiên, phát triển sinh học và sinh thái học phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp 
và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa lý sinh thái, sinh học và môi trường. Tổ chức 

điều tra đánh giá tác động môi trường sinh thái khu vực hoặc vùng để thiết lập các dự 
án kinh tế.

��  Tư vấn thiết kế, thẩm định các dự án tiền khả thi các công trình khảo sát, quy hoạch địa 
lý sinh thái tài nguyên và xử lý môi trường.

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn kỹ thuật, lập dự án khả thi, lựa chọn công nghệ, 
thiết bị về lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên địa lý và tư vấn giám sát các công nghệ xử lý 
môi trường, xây lắp các công trình xử lý chất thải, xử lý tái chế các chất thải nguy hại 
phục vụ công nghiệp và dân dụng. Tổ chức sản xuất thử nghiệm - sản xuất ứng dụng 
công nghệ mới về địa lý sinh thái, sinh học và khoa học nông lâm ngư nghiệp ra diện 
rộng khi các tỉnh có yêu cầu.

��  Đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, công nhân kỹ 
thuật, nông dân cũng như sinh viên và nghiên cứu sinh theo chuyên ngành phù hợp.

��  Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
nêu trên theo quy định của pháp luật

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh
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VIỆN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU ASEAN (ASEANCI)
Asean Studies Cooperation Institution 

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Số 52 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 9573577/78/0903821991, 0936795979  Fax: (84-8) 9573577
Email: aseanci@hcm.vnn.vn      Website: 
Người liên hệ: TS Nguyễn Diệu Hùng – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong và ngoài khu vực ASEAN về lịch sử, văn hóa, 
luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, sinh thái môi trường và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu các mối quan hệ, các xu hướng hội nhập thế giới trên các bình diện đặc 

biệt là sự hợp tác phát triển bền vững của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN 
và Quốc tế.

��  Thực hiện phổ cập kiến thức và những thông tin về Đông Nam Á và ASEAN trong cộng 
đồng các dân tộc Việt nam, Đông Nam Á và Thế giới

��  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về: Thông tin, tư vấn, kinh 
tế, phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, luật pháp chuyển giao công nghệ, tổ 
chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực đã nêu trên. 

��  Đào tạo, hợp tác liên kết đào tạo với các cơ quan, các trường học, các trung tâm giáo 
dục ở các tỉnh thành và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước.  

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và vùng dự án

VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG

Institute of Environmental Science and Public Health - IESH

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 18, N8B, Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội
Tel: 844. 35569391              Fax:  
Email: ntpthao@gmail.com                Website: 
Người liên hệ: Trần Tứ Hiếu – Viện trưởng (0904314520)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ, các nhà chuyên môn có tâm huyết, kinh nghiệm nhằm 
tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển, thực hiện dịch vụ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu thực hiện các dự án về khoa học và phát triển, ứng dụng công nghệ vào 

lĩnh vực bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, các loại chất độc hại; 
quan hệ giữa môi trường và cuộc sống, vấn đề sức khoẻ cộng đồng

��  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, thẩm định và đánh giá, chuyển giao 
công nghệ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, hội nghị, hội thảo, xử lý độc hại 
bảo vệ môi trường và sức khỏe

��  Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm 
vụ của Viện trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
Phuong Nam Scientific & Technological Institute - PNSTI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
192 đường Phùng Hưng, phường 14 quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 848. 8555840/ 8572658/ 8536675  Fax: 848. 8572659
Email: vienphuongnam@gmail.com     Website: vienphuongnam.org
hoanghvsg@yahoo.com.vn  
Người liên hệ: Huỳnh Văn Hoàng – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích 
Nghiên cứu, tư vấn khoa học và công nghệ, tư vấn và dịch vụ đào tạo, tư vấn chuyển giao khoa 
học và công nghệ, xây dựng ngân hàng dữ liệu chuyên gia

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục đào tạo và dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Giới, môi trường, pháp luật

��  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng, cơ khí, công nghệ sinh học, 
công nghệ hoá dầu và công nghệ bảo vệ môi trường.

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: khảo sát, thiết kế, thẩm kế, giám sát, thử tải các công 
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải, điện lực, bưu 
điện; tư vấn, phản biện, đào tạo, chuyển giao công nghệ, xây dựng ngân hàng dữ liệu 
chuyên gia trong nước và quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học... trong các lĩnh 
vực nêu trên.

��  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

VIỆN KINH TẾ HỢP TÁC VÀ CÁC LOẠI HÌNH
 HỢP TÁC XÃ 

Cơ quan chủ quản
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Phố Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37848983    Fax: 
Email: vca-ice@vietnamcoop.org    Website: http://www.vca.org.vn/ 
Người liên hệ: TS. Nguyễn Đắc Thắng – Giám đốc (04.37846815/0904345678)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu các vấn đề về lý luận HTX, kinh nghiệm phát triển HTX của các nước để vận dụng 
vào thực tiễn Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Tổng kết thực tiễn hoạt động của của các loại hình HTX, kinh nghiệm của các HTX điển 

hình tiên tiến; đề xuất, kiến nghị về chính sách có liên quan đến HTX. Nghiên cứu chiến 
lược phát triển HTX, định hướng phát triển các loại hình HTX, các vấn đề làm luận cứ 
khoa học cho chủ chương phát triển HTX, liên hiệp HTX và các tổ chức kinh tế hợp tác.

��  Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để phát triển nghiên cứu khoa học, tổ chức 
hội thảo và các hoạt động khoa học liên quan đến HTX. Giúp đỡ Liên minh HTX địa 
phương tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển HTX.

��  Phối hợp với các tổ chức, cơ quan và Liên minh HTX các địa phương để tổ chức các 
hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX. Tham gia với các Trường đào tạo 
cán bộ để đưa nội dung HTX vào chương trình đào tạo.

��  Tổ chức công tác thông tin, tư liệu, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền về HTX và hướng 
dẫn các hoạt động cho HTX.

��  Phối hợp với các cơ quan, địa phương và cơ sở sản xuất nghiên cứu cải tiến công nghệ, 
đào tạo, phát triển các mặt thủ công và phát triển HTX trong các làng nghề

Mạng lưới tham gia 
�� Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN KINH TẾ SINH THÁI 
Institute of Ecological Economy - ECO-ECO

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc�
Tầng 4 - số 9/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37711103    Fax: 844. 7711102
Email: ecoeco@hn.vnn.vn    Website:
Người liên hệ: Hà Chu Chử – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội ở các vùng sinh thái nhằm góp phần nâng cao mức sống, 
cải thiện lối sống và môi trường sống của địa phương, bảo vệ, cải thiện và làm phong phú thêm 
các hệ sinh thái. Xây dựng các làng sinh thái. Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các 
thành tựu khoa học- kỹ thuật vào sản xuất. Phổ cập các kiến thức về sinh thái học, công nghệ 
sinh thái và đào tạo cán bộ ở các trình độ theo đối tượng nghiên cứu của Viện.

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

�� Môi trường

�� Giới

�� Nghiên cứu kinh tế và sinh thái về lý luận và thực tiễn.

��  Nghiên cứu và xây dựng mô hình thể hiện sự thống nhất kinh tế và sinh thái đảm bảo 
sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái khác nhau: đô thị, nông thôn, đồng bằng, 
đồi núi và ven biển.

�� Nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ

��  Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức các hoạt động tham quan ngoại 
khoá theo các chuyên đề thuộc lĩnh vực môi trường, cảnh quan sinh thái. 

�� Tư vấn về khoa học - kỹ thuật thuộc các chuyên ngành có liên quan.

Mạng lưới tham gia 
�� Tổ chức nông nghiệp hữu cơ Châu Á (IFOAM)

�� Tổ chức công giáo chống nghèo đói và Phát triển (CCFD)

�� Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN)

�� Tổ chức bánh mỳ thế giới (BDFW)

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước  

VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Institute of Water Resources Technology and Environment - IWRETE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
131 đường 45, khu phố 4, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 0837754606             Fax: 848. 8408243 
Email: iwrete@hem.vnn.vn             Website:
Người liên hệ: Nguyễn Ân Niên – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực thuỷ lợi và môi trường. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu.

��  Dịch vụ KH&CN: tư vấn thiết lập các dự án tiền khả thi các công trình xây dựng thuỷ lợi 
và môi trường; tư vấn lập dự án khả thi, lựa chọn công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực 
kỹ thuật tài nguyên nước và xử lý môi trường; đánh giá tác động môi trường; đào tạo 
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
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VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Căn hộ 201, Đơn nguyên 1, B26 Nam Thành Công, 19 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
Tel:  84 4 3776 5632    Fax: 84 4 3776 5633
Email: vesdi.office@gmail.com  Website: http://vesdi.org.vn
Người liên hệ: Phạm Bình Quyền – Chủ tịch Hội

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp và huy động cá nhân và tổ chức xã hội ở Việt Nam tham gia các hoạt động phục vụ 
cho việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường, góp 
phần vào sự phát triển lâu bền của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
góp phần bảo vệ môi trường khu vực và thế giới.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ BVMT, 

xúc tiến sự nghiệp phát triển KTXH một cách bền vững.

��  Tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức và thông tin, nâng cao 
nhận thức về môi trường và PTBV phục vụ các cơ quan quản lý của Nhà nước, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, các trường, các tổ chức xã hội và các cộng đồng 
nhân dân.

��  Tư vấn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch triển khai các biện pháp kỹ 
thuật và công nghệ về sử dụng hợp lý TNTN, bảo vệ, hồi phục, cải thiện chất lượng môi 
trường, thực hiện PTBV.

��  Đánh giá tác động môi trường của các dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển KTXH. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm, cải 
thiện chất lượng môi trường tại các địa phương, các Thành phố, thị trấn, khu công 
nghiệp, vùng nông nghiệp, nhà máy và xí nghiệp. 

��  Hợp tác với các cơ quan ở trong nước, nước ngoài và tổ chức quốc tế theo các chương 
trình, đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai, theo các thỏa thuận và hợp đồng song 
phương hoặc đa phương về BVMT và PTBV, nhằm phục vụ sự nghiệp BVMT và PTBV ở 
Việt Nam và góp phần thực hiện nhiệm vụ BVMT khu vực và toàn cầu.

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á
The Institute of Asia Studies

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Số 177 Cao Thắng, P12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 848. 38680272/ 62967385  Fax: 848.3 8474873 
Email:       Website: 
Người liên hệ: TS. Trần Viết Tâm – Viện trưởng (0903341769)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu những vấn đề kinh tế, văn hóa, giáo dục và các vấn đề phát triển của các nước châu Á. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực:

�� Kinh tế, văn hóa, giáo dục các nước châu Á

�� Đô thị, môi trường và những vấn đề phát triển xã hội hiện đại

�� Nghiên cứu cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin.

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: Đào tạo chuyên sâu và nâng cao, thông tin tư vấn 
chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghiệ, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên 
cứu nêu trên.  

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động
�� Thành phố Hồ Chí Minh và vùng dự án
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VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VÀ PHÁT TRIỂN

Institute for Research on Policy, Law and Development - PLD

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 8, Nhà B - Đại Học Công Đoàn - số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844 - 35334330    Fax: 844 - 35334330 
Email pldvietnam@gmail.com  Website: www.pldvietnam.org 
Người liên hệ: Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
��  Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua 

các hoạt động nghiên cứu – tư vấn, nghiên cứu-đánh giá;nghiên cứu-phản biện và 
tăng cường năng lực về các vấn đề chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội. Hợp tác cùng với các cơ quan nhà nước,các tổ chức xã hội, các chuyên 
gia và nhà nghiên cứu, PLD tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền 
quản trị quốc gia tốt, một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, hướng tới một xã hội Việt 
nam dân chủ, văn minh.

��  Góp phần xây dựng các chính sách phát triển theo hướng minh bạch, có sự tham gia, 
có trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội và môi trường.

��  Góp phần xây dựng pháp luật dựa trên các nguyên tắc minh bạch, có sự tham gia của 
xã hội và tăng cường trách nhiệm nhà nước trước các vấn đề xã hội, môi trường và hội 
nhập quốc tế.

��  Góp phần nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong quá trình hoạch định, 
đánh giá chính sách phát triển.

��  Góp phần nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng pháp 
luật vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

��  Góp phần nâng cao năng lực và nhận thức của công chức Nhà nước vì một Nhà nước 
pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Mọi hoạt động của Trung tâm là nhằm góp phần xây dựng một nền quản trị quốc gia 

tốt, Nhà nước pháp quyền, hội nhập kinh tế quốc tế và xoá đói giảm nghèo. Cụ thể:

��  Nghiên cứu khoa học pháp lý trong các lĩnh vực quản trị quốc gia, phát triển xã hội - 
cộng đồng

��  Bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, tài nguyên, 
môi trường

�� Tư vấn pháp luật, phản biện chính sách

�� Ứng dụng khoa học pháp lý

��  Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ trên 
theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ (ITC)

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tòa hhà 2C, tầng 2, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tel: 844.37222233   Fax: 844.37222233 
Email:      Website:   
Người liên hệ: Đặng Danh Ánh – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sinh, hóa, điện tử, tin học vào các lĩnh vực phát triển 
nông nghiệp, bảo vệ môi trường

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh - hoá học, điện tử - tin học trong các ngành 

y - dược, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác

�� Nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về môi trường

�� Sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghệ

�� Tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và tỉnh lân cận

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH CƯ
Institute of Settlement Research – ISR

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 26 Lê Ngọc Hân, P. Phạm Đình Hổ, Hà Nội
Tel: 844. 39784654    Fax: 
Email: humansettlement@gmail.com  Website: 
Người liên hệ: Tôn Thất Đại – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học để thực hiện hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các dịch vụ 
khoa học và công nghệ định cư đô thị và nông thôn hiện đại một cách bền vững. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực về định cư và các mô hình định cư ở 

Việt Nam; 

�� Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: 

�� Xây dựng ngân hàng dữ liệu về định cư con người ở Việt Nam; 

��  Triển khai thực hiện các đề tài, dự án thực tế: thiết kế và thẩm định quy hoạch, kiến 
trúc, cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, đánh giá tác động môi trường, đánh giá dự án 
phát triển các mô hình định cư; 

��  Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu định cư; tư vấn, thông 
tin phổ biến kiến thức và chuyển giao các kết quả nghiên cứu; 

�� Đào tạo chuyển giao công nghệ; 

��  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng đô thị và quản lý đô thị, 
quản lý định cư và môi trường.

��  Tổ chức liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để thực 
hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; hợp tác với các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Viện không trái với 
quy định của pháp luật.

��  Làm hệ thống dữ liệu về môi trường xây dựng (dự toán công trình, giá thành, văn bản 
về xây dựng), xây dựng mạng dữ liệu đầu tư, xây dựng dự án “Ngôi nhà xây dựng”.

�� Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quy hoạch kiến trúc đô thị

�� Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sống đô thị

�� Xây dựng chương trình truyền thông về chất lượng sống đô thị

�� Sử dụng tài nguyên đất với định cư đô thị và nông thôn Việt Nam.

�� Đề tài Bảo tồn di sản đô thị truyền thống.
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�� Đánh giá tiêu chí định cư ở Việt Nam, đề xuất chính sách và tiêu chí cho định cư bền vững.

�� Một số dự án về xây dựng mang tính chất bảo tồn và hiện đại các công trình điêu khắc.

�� Một số đề tài, dự án liên quan đến quy hoạch đô thị.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Cả nước

VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Research Institute for Supporting Enterprise on Sustainable Development - RISED

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà 40, phố Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4. 39422738                               Fax: 844. 9422409
Email:  tinhphv@yahoo.com    Website:
Người liên hệ: Phan Văn Tính – Viện trưởng (0912328888)

Tôn chỉ mục đích
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên cơ sở phát triển bền vững và ổn định 
nhờ áp dụng các thành tựu tiên tiến trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh; áp dụng kỹ thuật, 
công nghệ; quản lý môi trường và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên. 
Doanh nghiệp là đối tượng hỗ trợ của Viện gồm các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, thương mại, tài chính - tiền tệ.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu các thành tựu khoa học tiên tiến trên thế giới và trong nước về quản lý, sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu và khai thác các nguồn tài chính nhằm hỗ trợ, 
nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

��  Nghiên cứu sự tác động qua lại giữa môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình phân tích hiệu quả kinh doanh theo 
từng loại hình doanh nghiệp, từng ngành nghề.

��  Cung cấp dịch vụ đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức, quản lý nói 
chung và quản lý tài chính doanh nghiệp nói riêng, về sản xuất, kinh doanh. Tổ chức 
đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

��  Xây dựng, thẩm định, tái thẩm định các dự án sản xuất, kinh doanh của các loại hình 
doanh nghiệp; xây dựng các mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp. Cung cấp các 
dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp, xây dựng 
chiến lược phát triển và tổ chức sản xuất, kinh doanh.

��  Hợp tác với các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức, các trường, viện trong và ngoài 
nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện không trái với các quy định của pháp luật.

��  Phát hành các ấn phẩm quảng cáo tuyên truyền nhằm phục vụ cho hoạt động của 
Viện và góp phần phát triển ổn định doanh nghiệp. Việc phát hành các ấn phẩm phải 
tuân thủ quy định của pháp luật
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Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh  

VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(IRARD)

Institute of Research and Assistance for Rural Development 

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
P202, số 70 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844. 36250287        Fax: 844 36350287
Email: phamquyhiep2003@yahoo.com; asiaplant9@yahoo.com Website:
Người liên hệ: TS. Phạm Quý Hiệp (0903222990)

Tôn chỉ mục đích
Hợp tác nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, thủy sản, 
bảo quản chế biến nông lâm hải sản; môi trường nông thôn, sinh thái nông nghiệp; tổ chức và 
sử dụng, đào tạo nhân lực nông thôn của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Lĩnh vực hoạt động
��  Tư vấn, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp góp phần xóa 

đói giảm nghèo. Đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật nông nghiệp, du học nước ngoài 
và tin học phục vụ nông thôn. Du lịch truyền thống, phát triển nông thôn.

��  Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu về văn hóa, y tế, giáo dục cộng 
đồng, kế hoạch hóa gia đình nông thôn của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trên 
cơ sở giữ vững bản sắc của mỗi dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng một Đông 
Nam Á hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển. 

��  Tư vấn phản biện, thực hiện các chương trình, các dự án, các đề tài khoa học, chuyển 
giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghệp và phát triển nông thôn của Việt Nam 
và các nước trong khu vực. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án
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VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT 
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Institute for asian-pacific science and technology research & co-operation - IAP

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 7730783    Fax: 844. 7730782
Email: vanphongiap@fpt.vn     Website:
Người liên hệ: Trần Duy Quý – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Viện là tổ chức tự nguyện của các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau, nghiên cứu, ứng 
dụng và phổ biến những tiến bộ khoa học, công nghệ, những phương pháp, phương thức 
quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học quản lý 

công và khoa học quản lý doanh nghiệp.

��  Dịch vụ KH & CN: đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư 
vấn phản biện các chương trình dự án về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 
và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI
Economic Research Institute of Transitional Period - ERI 

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
B4, ngõ 128 Thụy Khê, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37281409   Fax: 844. 39345002
Email:      Website: 
Người liên hệ: Phạm Huy Thưởng – Viện trưởng (0983333222)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu các vấn đề nhân lực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế

��  Nghiên cứu cổ phần hóa hệ thống tài cính, hệ thong luật kinh doanh trong giai đoạn 
kinh tế chuyển đổi. 

��  Ứng dụng và chuyển giao các vấn đề về kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi từ nền  
kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trương phù hợp với tình hình mới của 
Việt Nam, các nước trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. 

��  Thông tin, tư vấn, đào tạo, dịch vụ và tham gia hợp tác thực hiện các dự án, đề tài 
nghiên cứu ứng dụng có liên quan tới các vấn đề kinh tế với các tổ chức và cá nhân 
trong và ngoài nước. 

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và vùng dự án 
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VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ 
KINH DOANH

Institute for Economics and Business Management Studies - EBMS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
392/8/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 38654547    Fax: 848. 8654547
Email:  huan_thuc@yahoo.com  Website:
Người liên hệ: Phan Thúc Huân – Viện trưởng (090921608)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kinh tế, khoa học quản lý; chuyển giao kiến thức, kỹ năng về 
nghiên cứu; về tổ chức quản lý và đào tạo; tổ chức trao đổi thông tin liên quan đến các lĩnh vực 
kinh tế - quản trị kinh doanh. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong các lĩnh vực kinh tế - 
quản trị kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế phát triển và quản lý phát triển. Nghiên cứu và ứng 

dụng thực thi các chiến lược, dự án phát triển, các mô hình kinh doanh và quản lý 
của các thành phần kinh tế, coi trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống ngân hàng 
thương mại; thúc đẩy cạnh tranh phát triển trong tiến trình hội nhập.

��  Chuyển giao tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng nhằm nâng cao trình độ cán bộ chuyên 
môn và cán bộ quản lý; tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, các 
trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện công tác đào tạo dài hạn 
cũng như ngắn hạn.

��  Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Tổ chức ngân hàng dữ liệu, 
thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu, về kinh tế - pháp luật.

��  Thực hiện tư vấn về kinh tế, về phát triển và quản lý phát triển, về đào tạo cán bộ kinh 
tế và cán bộ quản lý. Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học kinh tế và quản lý về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cập nhật thông tin, 
thích ứng với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
NÔNG THÔN

Union for Technology Apply and Development - UTAD 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
26 ngách 93/20 Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844. 38523297    Fax: 844. 38686154
Email:       Website: 
Người liên hệ: Đào Trọng Đạt – chủ tịch

Tôn chỉ mục đích
Liên kết mọi tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân các nhà khoa học, công nghệ và kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phát hiện sáng kiến, các kết quả nghiên cứu - triển khai 
các công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới và tìm nơi áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong phát triển nông nghiệp

�� Nghiên cứu và triển khai các ý tưởng sản xuất nông nghiệp nông thôn

�� Chia sẻ, quảng bá các ý tưởng, các sản phẩm công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG
Oriental Development Research Institute - O.D.R.I

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
30 Lê Quý Đôn, Phường 7, Q.3, TPHCM
Tel: 848. 39325431                                                 Fax: 848. 393254313
Email:  vienphuongdong@hcm.vnn.vn             Website:   
Người liên hệ: Trình Quang Phú – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học nghiên cứu, vận dụng, khai thác những giá trị văn hoá phương Đông 
để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ của Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu khai thác những giá trị văn hoá phương Đông phục vụ cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội phù hợp với đường lối phát triển của đất nước như: 

��  Tính cộng đồng (làng, bản, dòng họ...) làm nền tảng tích cực cho các mặt hoạt động 
xã hội của chúng ta; 

��  Tính truyền thống: chọn lọc những truyền thống tốt đẹp để đảm bảo hài hoà mối 
quan hệ truyền thống và hiện đại, nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình khoa 
học và công nghệ, 

��  Đặc điểm của kinh doanh và doanh nghiệp xưa và nay để triển khai cơ chế kinh tế thị 
trường mang đậm tính dân tộc. 

��  Liên kết với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin, tư 
vấn, dịch vụ các loại hình đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

��  Tổ chức hội thảo khoa học giao lưu văn hoá nhằm trao đổi kinh nghiệm và cập nhật 
thông tin

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 
VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
52/580AD Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 35880203/9856320    Fax: 848. 35886498
Email: seahri@gmail.com    Website: 
Người liên hệ: Ông Bùi Xuân Bình –Viện trưởng (0903647381)

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu nguồn lực trong phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục đô thị và cân 
bằng sinh thái ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân lực.

��  Nghiên cứu thực tiến các dự án trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn và 
thành thị đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các vùng miền.

��  Nghiên cứu các vấn đề xây dựng năng lực cho cán bộ địa phương và các tổ chức quần 
chúng trong công tác xóa đói nghèo tại cơ sở.

�� Tăng cường điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, xa

��  Nghiên cứu lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học của rừng Việt Nam thông qua chương 
trình phát triển miền núi.

��  Tăng cường giao lưu văn hóa các khu vực trên thế giới và bảo tồn văn hóa truyền 
thống của địa phương thông qua chương trình xây dựng tạp chí “Văn hóa địa phương 
và du lịch thế giới”

��  Dịch vụ khoa học và nghiên cứu: Tư vấn chuyên giao công nghệ , đào tạo nghiệp vụ 
chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Thành phố Hồ Chí Minh và vùng dự án
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VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Institute for Social Development Studies - ISDS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 225 CT5 Cầu thang 11, Sông Đà, Mỹ Đình, Hà Nội
Tel: 844. 37820058    Fax: 844. 37820059
Email: isdsvn@isds.org.vn     Website: http://www.isds.org.vn 
Người liên hệ: Lê Bạch Dương – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
��  Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực 

thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. ISDS được thành lập ngày 27 
tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 468/TC-LHH. ISDS coi sứ mệnh của mình là đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua nghiên cứu, đào tạo, vận 
động chính sách và tư vấn về các vấn đề xã hội cấp thiết của đất nước.

��  Liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam 
công bằng, dân chủ, có sự tham gia của mọi thành phần xã hội, và chú trọng bảo vệ 
quyền lợi cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.

��  Trở thành một tổ chức hàng đầu hoạt động trong hai lĩnh vực: 1) giới, tình dục, và sức 
khỏe tình dục; và 2) hòa nhập xã hội của các nhóm dân cư bị thiệt thòi; trong đó giới 
là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt. Mỗi lĩnh vực đều có sự kết hợp giữa nghiên cứu, vận 
động chính sách, chia sẻ thông tin, và xây dựng năng lực.

��  Nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết của xã hội về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và 
quyền về sức khỏe tình dục; và nâng cao quyền năng và tham gia xã hội, trao quyền và 
phát triển cộng đồng cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các vấn đề phát triển xã hội

�� Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

�� Nghiên cứu và can thiệp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử

�� Vận động chính sách và chia sẻ thông tin

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Hải Phòng, và các tỉnh trong vùng dự án

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Institute of Public Corporate Governance - IPCG

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà H6, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 04.6292 3888                                          Fax: 04.6287 1855
Email: vienquantri@congtydaichung.com      Website: www.congtydaichung.com
Người liên hệ: Nguyễn Đình Lộc – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý có năng lực và phẩm chất đạo 
đức ở trong và ngoài nước nhằm thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản trị công ty.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quản trị công ty theo hướng 

hiện đại.

�� Cung ứng các dịch vụ liên quan đến hoạt động quản trị công ty. 

��  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và cung ứng dịch vụ liên quan đến quản 
trị công ty.

��  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quản trị công ty, trong đó chú trọng vào 
các công ty đại chúng;

��  Dịch vụ khoa học và công nghệ: cung ứng các dịch vụ liên quan đến hoạt động quản 
trị của công ty (theo quy định của Nhà nước).

Mạng lưới tham gia�
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN
Tradition and Development Research Institute - TADRI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
31 ngõ 59 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 35132808/ 32755677  Fax: 844. 35132809
Email:  tadrivn@gmail.com   Website: www.tadrivn.org   
Người liên hệ: Trần Hiệp – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
��  Khai thác và phát huy những giá trị di sản văn hoá truyền thống, tri thức bản địa trong 

việc xác định mục tiêu phát triển và phục vụ công tác phát triển cộng đồng và xã hội. 

��  Định hướng các hoạt động thực tiễn, phát triển cộng đồng, phát triển xã hội trên cơ sở 
của việc giữ gìn các giá trị truyền thống, đối thoại văn hoá và tôn trọng văn hoá giữa 
các nhóm cộng đồng và xã hội. 

��  Định hướng xây dựng những giá trị văn hoá và giá trị phát triển cộng đồng mới phù 
hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giao lưu và hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

�� Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

�� Môi trường

�� Giới

�� Pháp luật

��  Nghiên cứu, triển khai, tập huấn đào tạo, hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông 
các vấn đề liên quan đến truyền thống và phát triển. 

��  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn liên quan đến mối quan hệ giữa 
truyền thống và phát triển biểu hiện trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường. 

��  Xây dựng và triển khai các mô hình can thiệp, hành động hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững, tôn trọng và bảo vệ các giá trị văn hoá của cộng đồng và xã hội, định 
hướng xây dựng những giá trị và sự lựa chọn mới cho mục tiêu phát triển. 

��  Tư vấn, đánh giá phản biện và giám định các vấn đề xã hội, các dự án, chính sách liên 
quan đến lĩnh vực truyền thống và phát triển tại các vùng miền. 

��  Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thông qua hoạt động tổ chức hội thảo, tập 
huấn, truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức và kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, 
nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong hoạt động liên quan 
đến lĩnh vực nghiên cứu truyền thống và phát triển.

Mạng lưới tham gia 
�� NEW

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tây, Kon Tum, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa
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VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO
 CÔNG NGHỆ CAO

Research Institute for Application and Transfer of High Technology - IHT

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
52 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 38341838   Fax:
Email:     Website:
Người liên hệ: Nguyễn Trường Cửu – Viện trưởng (0904537799)

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ, giáo dục, doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu, ứng 
dụng, tư vấn, đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực công nghệ cao. 

Lĩnh vực hoạt động
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

��  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất các loại hình linh kiện, vật liệu đặc chủng 
công nghệ cao, thiết yếu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

�� Sản xuất và thử nghiệm các loại linh kiện, vật liệu đặc chủng công nghệ cao.

�� Chuyển giao công nghệ sản xuất các vật liệu, linh kiện đặc chủng công nghệ cao.

�� Hợp tác quốc tế, xuất khẩu công nghệ và sản phẩm đặc chủng công nghệ cao.

�� Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, đào tạo, hội thảo, hội chợ, triển lãm.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ
Institute of Management - VIM

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Tầng 5, 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 844. 39346246    Fax: 844. 39348852
Email: vimbic@hn.vnn.vn     Website:
Người liên hệ: Hàn Mạnh Tiến – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý thông qua các 
hình thức đào tạo, các diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý. 

Lĩnh vực hoạt động 
�� Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

�� Giáo dục - đào tạo, dạy nghề

�� Việc làm

�� Môi trường

�� Xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

�� Pháp luật

��  Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý hiện đại vào các lĩnh vực khác nhau phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội.

�� Nghiên cứu các vấn đề phát triển.

��  Chuyển giao tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng, nhằm nâng cao trình độ cán bộ chuyên 
môn về quản lý và phát triển. Tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, 
các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện đào tạo trong lĩnh vực 
quản lý và phát triển.

��  Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, các 
tổ chức thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam, các cơ quan Chính phủ v.v... nhằm trao 
đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển.

��  Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế và pháp luật, các kết quả nghiên cứu, các 
tài liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và truyền bá kiến thức về quản lý và phát triển.

�� Thực hiện tư vấn về quản lý và về đào tạo cán bộ quản lý.

��  Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản 
lý và phát triển.
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Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ 
NÔNG THÔN VIỆT NAM (VIRI)

Cơ quan chủ quản
Hội Dân tộc học 

Địa chỉ liên lạc
Số 19, ngõ 19, phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:  84.4.3.6368 006     Fax: 84.4.6368 007
Email: hrpc@fpt.vn      Website: http://hrpc.com.vn/vn/
Người liên hệ: Nguyễn Bảo Thoa – Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Vì sự phát triển bền vững của các vùng nông thôn nghèo trên cả nước thông qua việc thúc đẩy 
các hoạt động phi nông nghiệp nói chung, ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam nói riêng 
cũng như các cơ hội phát triển kinh tế khác trên cơ sở các nguồn lực địa phương. Mong muốn và 
luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu và thực hiện 
các sáng kiến phát triển trên cơ sở vì sự phát triển bền vững của các vùng nông thôn nghèo của 
Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu sự khác nhau trong văn hóa, bản sắc và dân tộc của các thợ trong làng 

nghề thủ công truyền thống rồi đưa ra các chương trình đào tạo hỗ trợ phát triển.

��  Giúp các thành viên trong làng nghề xây dựng khả năng làm việc, phát triển các kỹ 
năng mới trong thiết kế sản xuất, nghiên cứu thị trường và quản lý.

��  Giúp đỡ các nhóm sản xuất nhỏ điều tra nghiên cứu và tìm kiếm thị trường để gia tăng 
thu nhập thông qua việc hỗ trợ nghề thủ công, kết nối khách hàng với các nhóm sản 
xuất nhỏ; ưu tiên các nhóm thiệt thòi.

��  Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo 
hướng nghiệp và hỗ trợ tương tác cho các làng nghề.

�� Kết nối các làng nghề thủ công trong nước và quốc tế, trao đổi thông tin quản lý.

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC
 ỨNG DỤNG

Applied Informatics Research and Development Institute - AIRDI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số nhà 5A, Ngõ Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 844. 38253591    Fax:
Email: sonthai@yahoo.com     Website:
Người liên hệ: Thái Thanh Sơn – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, giáo dục, doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu và phát triển 
ứng dụng công nghệ, tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực truyền 
thông tin học.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Tiến hành các chương trình và dự án, nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các kết 

quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông tin học (ICT).

��  Tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng kỹ năng, 
tổ chức biên soạn, dịch thuật các tài liệu tham khảo và giới thiệu công nghệ mới để 
phổ biến cho các đối tượng có nhu cầu trong quần chúng nhân dân theo luật định.

��  Tổ chức nghiên cứu, thu thập ý kiến của các nhà khoa học, quản lý và kinh doanh, góp 
ý kiến tư vấn cho các tổ chức Nhà nước, tổ chức phi Chính phủ và địa phương trong 
những vấn đề có liên quan.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG “OMEGA”

Institute of Research and Application for Automation Technology Science - OMEGA Institute 

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Số 8 Đầm Hồng, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Tel: 844. 35667543    Fax: 
Email:       Website:
Người liên hệ: Nguyễn Hữu Thung – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ giỏi, có kinh nghiệm về chuyên môn và công tác 
quản lý và có tâm huyết để hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ tự động góp phần vào sự 
phát triển của sản xuất công nghiệp trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Chuyển giao công nghệ tự động hóa

�� Tư vấn đào tạo

��  Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu phát triển và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh 
vực tự động hoá, tập trung tự động hoá trong công nghiệp, đo lường, điều khiển học. 
Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, những kết quả nghiên cứu về tự 
động hoá trong công nghiệp, đặc biệt tự động hoá trong xử lý môi trường và nước dân 
sinh - Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo, 
đánh giá và thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực tự động hoá; chuyển giao công nghệ 
tự động hoá, sản xuất gia công phần mềm điều khiển và giới thiệu sản phẩm về khoa 
học công nghệ tự động, công nghệ cao. 

��  Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện 
theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
Institute for Social Studies - ISS

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
96A, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 844. 39448126      Fax: 844. 39448010
Email: admin@iss.org.vn       Website: http://www.iss.org.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Cường – Quyền Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Viện Nghiên cứu Xã hội là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 2008. ISS coi sứ mệnh của mình 
là đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua nghiên cứu, đào tạo hỗ trợ 
các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, vận động chính sách và tư vấn về các vấn đề xã hội cấp thiết 
của đất nước.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các vấn đề phát triển xã hội

�� Vận động chính sách và chia sẻ thông tin

�� Xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

��  Nghiên cứu mô hình các tổ chức phi chính phủ và tìm giải pháp kết hợp hài hòa giữa 
khối phi chính phủ - Nhà nước – Thị trường

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động
��  Toàn quốc

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI KINH TẾ & MÔI TRƯỜNG
Institute for Studies of Society, Economy and Environment - ISEE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Phòng 1004, Toà nhà Artex, Số 172 Phố Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 844. 62737933   Fax: 844. 62737936
Email: isee@isee.org.vn  Website: www.isee.org.vn
Người liên hệ: Lê Quang Bình

Tôn chỉ mục đích
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường là một tổ chức nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận, hoạt 
động vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội. ISEE hướng tới một xã hội văn minh, thịnh vượng, 
tự do, bình đẳng, nơi các nhóm thiểu số được đối xử công bằng.

Lĩnh vực hoạt động
�� Nghiên cứu về người dân tộc thiểu số và người đồng tính luyến ái và người chuyển giới

�� Vận động chính sách và bảo vệ quyền lợi của 2 nhóm trên

�� Truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội

�� Nâng cao năng lực cho các nhóm thiểu số

Mạng lưới tham gia 
�� NEW

Địa bàn hoạt động 
�� Trên cả nước
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VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
 HẢI PHÒNG

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
17 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng
Tel: 031. 3822636     Fax: 
Email:       Website:
Người liên hệ: Lã Trọng Long – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản 
lý kinh tế xã hội, tổ chức sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức đào tạo, các diễn đàn, chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn 
đề có liên quan đến hội nhập và phát triển. 

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực khác 

nhau phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu các vấn 
đề về hội nhập và phát triển, các ngành kinh tế và các vấn đề xã hội của Thành phố.

��  Chuyển giao tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng, nhằm nâng cao trình độ cán bộ chuyên 
môn về hội nhập và phát triển.

��  Tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ 
chức trong và ngoài nước thực hiện đào tạo trong lĩnh vực hội nhập và phát triển.

��  Tổ chức các loại dịch vụ khoa học kỹ thuật: hội thảo, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông 
tin các vấn đề về kinh tế, pháp luật, khoa học công nghệ có liên quan đến hội nhập và 
phát triển.

�� Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nói trên.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hải Phòng

VIỆN PHÁT TRIỂN TRI THỨC KINH DOANH 
VÀ CÔNG NGHỆ

Institute for Development and Knowledge in Business and Technology - IDK

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
47 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Tel: 844. 9364555    Fax: 
Email: vienpttt@gmail.com    Website:
Người liên hệ: Đặng Xuân Cự – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu và xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ

Lĩnh vực hoạt động 
�� Liên kết và đào tạo cao học, văn bằng II, tại chức

�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

�� Nghiên cứu tri thức kinh doanh

�� Tổ chức hội nghị hội thảo thảo luận các vấn đề kinh tế

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
The business Management Institute - BMI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
76/106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 8346737   Fax: 844. 37480520
Email: thebmi@hn.vnn.vn     Website:    
Người liên hệ: Nguyễn Thị Mai Thu – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nguồn tài 
chính của Viện dựa trên cơ sở hợp tác giữa Viện với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn, thông tin; sự tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động
�� Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

��  Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài góp phần hình thành triết lý và phong cách kinh doanh Việt Nam. 

��  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các thành 
phần kinh tế. - Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về tổ chức, 
quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường, hợp tác kinh doanh, liên doanh giữa các 
doanh nghiệp. 

��  Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh 
doanh. Tập hợp và phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với các 
cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam. 

��  Thông tin, xuất bản các ấn phẩm về quản trị kinh doanh, thị trường, khoa học và công 
nghệ, chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội

VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Intellectual Property Institute – VIPI

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
Nhà 10, ngõ 88, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 844. 22427298   Fax: 
Email: vipihn@yahoo.com  Website: 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thông tin tư liệu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu các vấn đề 
liên quan đến bảo hộ, thực thi và nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và liên quan đến hội nhập và phát triển.

Lĩnh vực hoạt động 
�� Nghiên cứu

�� Giáo dục, đào tạo

�� Tư vấn

��  Tổ chức đào tạo, truyền bá tri thức về sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
diễn đàn giữa các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, các thành viên 
của Liên hiệp hội Việt Nam, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm trao đổi 
thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ.

��  Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện xã hội; tổ chức dịch vụ tư vấn, cung 
cấp thông tin, các kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ theo quy định của Nhà nước.

�� Phát triển hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ theo quy định của Nhà nước.

Mạng lưới tham gia 
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội
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VIỆN SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ GIA ĐÌNH (RaFH)
Institute for Reproductive and Family Health

Cơ quan chủ quản
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Địa chỉ liên lạc
Số 63, Ngõ 35, Cát Linh, Hà Nội 
Tel: (84-4) 38430447/37333613    Fax: (84-4) 38234288
Email: rafh@hn.vnn.vn     Website : www.rafh-vietnam.org
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoài Đức - Giám đốc

Tôn chỉ mục đích
Cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc  sống của cộng đồng nhất là phụ nữ và trẻ em ở ba miền 
Bắc-Trung-Nam. Chú trọng tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, dân tộc thiểu số và các 
nhóm  phụ nữ, trẻ em chịu thiệt thòi.

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường liên quan đến 

sức khỏe (đặc biệt là sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vị thành niên, thanh niên, người già).

��  Xây dựng năng lực: Xây dựng năng lực cho nhân viên y tế địa phương, cán bộ các tổ 
chức quần chúng và các ban ngành đoàn thể thông qua các lớp đào tạo, huấn luyện, 
các cuộc hội thảo.

��  Can thiệp: Thực hiện các dự án can thiệp về:  giới; sức khoẻ sinh sản/ sức khoẻ tình dục; 
quyền phụ nữ và trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ; phòng chống buôn 
bán phụ nữ và trẻ em; làm mẹ an toàn; phòng chống STDs và HIV/AIDS trên cả nước.

��  Truyền thông thay đổi hành vi: Huy động cộng đồng tham gia truyền thông thay đổi 
hành vi, đặc biệt cho nam giới, vị thành niên, thanh niên người dân tộc thiểu số. Xóa 
bỏ hủ tục trong chăm sóc sức khỏe. Phát triển và xuất bản tài liệu truyền thông. Biên 
soạn và in các loại tài liệu truyền thong như tờ rơi, sách nhỏ, panô, áp phích, tạp chí về 
các lĩnh vực trên.

Mạng lưới tham gia 
�� GENCOMNET

Địa bàn hoạt động  
��  Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và vùng dự án khác

VIỆN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 
ĐÔNG NAM Á

Southeast Asia Institute for Water Resources and Environment - SAIWRE

Cơ quan chủ quản
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ liên lạc
P 2101, nhà M3-M4, dãy B, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel: 844. 62752535    Fax: 844. 62752535
Email:      Website : 
Người liên hệ: TS. Vũ Hồng Châu – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp các nhà khoa học, các nhà chuyên môn có tâm huyết, kinh nghiệm để thực hiện các 
hoạt động nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công 
nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ 
điện, tài nguyên nước, xử lý ô nhiễm, phát triển bền vững môi trường sinh thái vào thực tế; triển 
khai các hoạt động hỗ trợ và đào tạo nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng góp phần vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Lĩnh vực hoạt động
��  Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án, đề tài thuộc 

lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường: quản lý, khai thác, giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ 
các nguồn nước, môi trường sinh thái; mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên nước 
và cuộc sống; ứng dụng các công nghệ trong việc xây dựng và quản lý, khai thác các 
công trình: thuỷ lợi, thuỷ điện, xử lý nước, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cho 
nông nghiệp, nông thôn và trong đời sống.

��  Đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, sử dụng tài nguyên nước, xử lý môi trường.

��  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, thẩm định và đánh giá các dự án, công trình 
thuỷ lợi, thuỷ điện, sử dụng, khai thác tài nguyên nước và đánh giá tác động môi trường; 
các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực trên, tuyên truyền phổ biến kiến thức, hội nghị, hội 
thảo. Sản xuất và kinh doanh các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực trên trong đời sống.

��  Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm 
vụ của Viện trong khuôn khổ quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Mạng lưới tham gia�
�� VUSTA

Địa bàn hoạt động 
�� Hà Nội và các tỉnh
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VIỆN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI

The Consultative Institute for Socio-economic Development of Rural and Mountainous Area

Cơ quan chủ quản
Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc
Số 58 tổ 40 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 844. 37843681     Fax: 844. 3784368
Email: cisdoma@gmail.com    Website: http://www.cisdoma.org.vn 
Người liên hệ: Bà Trần Thị Minh Châu – Viện trưởng

Tôn chỉ mục đích
�� Tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các nhóm người nghèo, người kém may mắn.

��  Tăng cường năng lực cho các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch thực hiện 
các chương trình giảm nghèo, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc ít người của Việt.

Lĩnh vực hoạt động 
��  Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề về môi trường, phát triển kinh tế – xã hội vùng nông 

thôn và miền núi Việt Nam và Đông Nam Á.

��  Tư vấn về chiến lược, chính sách, thể chế luật pháp của Nhà nước trong lĩnh vực phát 
triển bền vững kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi.

��  Cung cấp các chuyên gia về các lĩnh vực: Nông nghiệp, năng lượng, môi trường, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, quy hoạch phát triển nông thôn thăm dò khai thác nước sạch, 
giới, phát triển cộng đồng chăm sóc sức khỏe phòng chống HIV/AIDS ngăn chạn các 
tệ nạn xã hội và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, bảo vệ di sản văn hóa, xã hội học, 
dân tộc học...

Mạng lưới tham gia 
�� SEARAV

Địa bàn hoạt động 
�� Các tỉnh miền núi phía Bắc




