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Ngày 23 tháng 6 

năm 2020, Trung tâm 

Ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ An 

Giang (Agitech) đã tư vấn 

và kết nối thành công cho 

một nông dân trên địa bàn 

xã Hoà An, huyện Chợ 

Mới tiến hành mua Máy 

chế biến thức ăn chăn 

nuôi 3A2,2Kw (cải tiến 

mới) của  Công ty cổ 

phần đầu tư Tuấn Tú – 

Đại lý An Giang (Ấp 

Long Hòa 2, Xã Long 

Điền, Huyện Chợ Mới, An 

Giang). 

 

 

Theo anh Nguyễn Duy Quang – Nông dân tại xã Hoà An, huyện Chợ Mới, chia sẻ 

gần đây anh đầu tư chuồng trại chăn nuôi dê, vịt,…và đang gặp vướng mắc vấn đề về 

nhân công, độ nhuyễn của thức ăn do phải thực hiện bằng thủ công. Ngoài ra, khi thức ăn 

không được băm nhuyễn gia súc, gia cầm ăn sẽ dễ bị bỏ sót lại và gây lãng phí,... Xuất 

phát từ nhu cầu về thiết bị băm nhuyễn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm của mình, anh đã 

tìm hiểu các loại thiết bị thông qua nhiều website, trong đó có website www.atte.vn (Sàn 

giao dịch công nghệ An Giang) do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

An Giang quản lý. Website hiển thị khá nhiều thiết bị theo nhu cầu của cá nhân anh. 

Nhận thấy, đây là kênh thông tin chính thống và có niềm tin, anh đã liên hệ quản lý 

website để hỗ trợ tư vấn. 

Theo anh Huỳnh Văn Phương – Đại diện Đại lý Công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú 

tại An Giang, Máy chế biến thức ăn chăn nuôi 3A2,2Kw (cải tiến mới) là sản phẩm được 

nghiên cứu, cải tiến liên tục của nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu cùng nhiều cộng sự của 

mình thuộc công ty với nhiều tính năng nội bật như băm thân cây chuối thành dạng vụn 

nhỏ; băm các loại cỏ voi, thân cây ngô, cây sắn, khoai lang thành những đoạn nhỏ từ 1-5 

cm; nghiền bột ngũ cốc khô như ngô, đậu tương, gạo, sắn khô,… Việc sử dụng chiếc máy 

không chỉ giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế, 

tăng lợi nhuận trong quá trình chăn nuôi. 

Ông Trương Thái Kha, Phó Trưởng phòng Giao dịch Công nghệ - Quản trị 

website atte.vn, cho biết sau khi nhận yêu cầu, đơn vị bắt đầu cung cấp thông tin, tư vấn 

cho bên mua thiết bị công nghệ phù hợp với nhu cầu và khả năng của họ. Sau đó, liên hệ 

Đơn vị cung cấp hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thiết bị 



các đơn vị cung cấp và lựa chọn theo đúng nhu cầu bên mua và trở thành cầu nối cho hai 

bên đi đến hợp đồng giao dịch công nghệ thiết bị. 

 
 

 

Với vai trò là đơn vị tư vấn, hỗ trợ kết nối cung cầu công nghệ thiết bị, thời gian 

qua Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang  đã mở rộng hình thức 

cung cấp thông tin công nghệ cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu. Cụ thể, 

các chương trình Hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ, báo cáo phân tích xu hướng thiết 

bị, công nghệ, các ứng dụng chuyển giao công nghệ đều được cập nhật trên website 

atte.vn để cộng đồng tiếp cận dễ dàng hơn. Sắp tới đơn vị sẽ tìm kiếm các công nghệ mới 

với giá thành, chất lượng đảm bảo để cung cấp thêm cho cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn 

và kết nối với nhau. 

 Bảo Quốc 

 

Hai bên giao dịch thành công thiết bị 


