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INVITATION LETTER 
 

Dear 

 

Every year, rice milling produces about 9-10 million tons of rice husk in Viet Nam. Finding a 
technological solution that harnesses the value of husk which has richness in silica is a top concern 
of scientists, environment organizations, manufacturing companies, businesses, services and 
investors. 

In an effort to find optimal solutions for this precious resource, Scientific Council of Materials 
Science of Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) cooperates with BSB to organize a  
conference on the subject: 

Research, production and application of Silica & Nano Silica from rice husk. 

Time: 8:30 - 16:00, friday, april 28, 

Location: Great Hall at A1 Building, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay District, Ha Noi 

By attending the conference, specialized scientists, entrepreneurs, investors and domestic, foreign 
managers will have the opportunity to exchange knowledge, experience, suggession; to discuss 
related issues to the development of silica / nano silica application from rice husks, as well as 
promoting the connection, cooperation in the field of science and technology application for the 
investment, production and trade. 

The Organizing Committee of the Workshop would like to invite you to attend the conference. 

For more information please refer to the attached Conference Program. 

Sincerely, 

                                                                             

Co-Chairmen 

 

 

 

 

 

 

Nguyen Viet Hung 

 

  

 

 

 

 

 

Nguyen Van Hieu 
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HỘI THẢO - CONFERENCE 
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG SILICA/NANO SILICA TỪ VỎ TRẤU 

RESEARCH, PRODUCTION & APPLICATION OF SILICA/NANO SILICA FROM RICE HUSK 

Giới thiệu Introduction 

Hàng năm, tại Việt Nam hoạt động xay xát lúa 
gạo tạo ra khoảng 9 - 10 triệu tấn vỏ trấu. Việc 
tìm ra giải pháp công nghệ giúp khai thác hiệu 
quả gía trị của trấu, giàu chất Silic, đang là mối 
quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học, các 
tổ chức môi trường, các công ty sản xuất và 
nhà đầu tư. 

Trong nỗ lực tìm giải pháp khai thác tối ưu 
cho nguồn tài nguyên quý giá này, công ty 
BSB - Business for Social Benefits – doanh 
nghiệp vì lợi ích cộng đồng, phối hợp cùng với 
Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam 
(VAST) tổ chức hội thảo “Nghiên cứu , Sản 
xuất và Ứng dụng Silica & Nano Silica từ 
trấu”. 

Every year, in Vietnam, rice milling produces 
about 9-10 million tons of rice husk. Finding a 
technology solution that harnesses the value 
of rice husk, rich in silicon, is a top concern for 
scientists, environmental organizations, 
manufacturing companies, and investors. 

In an effort to find optimal solutions for this 
precious resource, BSB - Business for Social 
Benefits, the enterprise for benefits of a 
community, in collaboration with the Vietnam 
Academy of Science and Technology – VAST, 
organized the workshop "Research, 
Production and Applications of Silica & Nano 
Silica from rice husk". 

Mục tiêu Objectives 

Hội thảo có mục tiêu tìm ra lợi ích từ việc ứng 
dụng Silica & Nano Silica từ trấu thông qua 
kết nối giữa các nghiên cứu khoa học với hoạt 
động thương mại hóa và sản xuất. 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, 
chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và nhà 
quản lý trong và ngoài nước chia sẻ kinh 
nghiệm, đề xuất và thảo luận các vấn đề liên 
quan đến phát triển ngành ứng dụng nguồn 
nguyên liệu Silica & Nano Silica từ vỏ trấu; bên 
cạnh đó góp phần kết nối giữa giới khoa học – 
doanh nghiệp, doanh nghiệp – doanh nghiệp 
và chuyên gia – giới khoa học để cùng nhau 
chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ. 

Kết quả của Hội thảo là các tham luận, kiến 
nghị, giải pháp có giá trị thực tiễn; các ký kết, 
ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các doanh 
nghiệp, các viện nghiên cứu và các nhà khoa 
học. 

The conference aims to find the benefits of 
using Silica & Nano Silica from rice husk through 
the connection between scientific research and 
commercialization and production. 

The conference is a forum for scientists, 
professionals, entrepreneurs, investors and 
managers at home and abroad to share 
experiences, suggest and discuss issues related 
to the development of applications of Silica & 
Nano Silica from rice husk; In addition, it 
contributes to the connection between science-
business, business-enterprises and experts-
scientists to share and cooperate in the field of 
science and technology. 

The results of the conference are the 
speeches, proposals and solutions of practical 
value; Signing memorandum, cooperation 
agreements between businesses, research 
institutes and scientists. 

Thời gian và địa điểm Time & Places 
 Thời gian: 9:00-16:00, thứ Sáu, 28/4/2017. 

 Địa điểm: Phòng họp lớn, tầng 1, tòa nhà A1, 
Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt 
Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, 
Việt Nam. 

 Time: 9:00-16:00, Friday, 28th April 2017 

 Location: Grand meeting room, floor 1, A1 
building, Vietnam Academy of Science & 
Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay 
District, Ha Noi, Vietnam 



 
  

 

 

Đơn vị tổ chức – Chủ trì hội thảo Organizers – Conference’s chairpersons 

 Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (VAST). Chủ trì: Giáo sư Viện sĩ Nguyễn 
Văn Hiệu – Chủ tịch Hội đồng khoa học Công 
nghệ Vật liệu; 

 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BSB 
Chủ trì: Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Nhà sáng 
lập và Chủ tịch. 

 Vietnam Academy of Science & Technology 
(VAST). Chairperson: Professor Academic 
Nguyen Van Hieu – Chairman of Materials 
Technology Science Committee; 

 BSB Investment & Development Ltd. 
Chairperson: PhD. Nguyen Viet Hung, 
Founder & Chairman. 

Thành phần tham dự Participants 

 Các nhà khoa học Việt Nam, Nga và thế giới 
đang nghiên cứu ứng dụng Silica & Nano 
Silica 

 Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang có nhu 
cầu ứng dụng Silica & Nano Silica trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh 

 Các nhà quản lý khoa học công nghệ, hoạch 
định chính sách 

 Và sinh viên các ngành kỹ thuật quan tâm 
đến lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ Nano.  

 The participants are scientists from Vietnam, 
Russia and over the world who are doing 
research on Silica & Nano Silica applications; 

 Investors, companies who are interested in 
Silica & Nano Silica from rice husk 
applications;  

 The science and technology managers, policy 
planners and makers;  

 And engineering students in the fields of 
new materials and Nano Technology. 

Tham luận hội thảo Presentations 

 Ban tổ chức trân  trọng kính mời các chuyên 
gia, nhà khoa học, doanh nhân, trong và 
ngoài nước tham dự, viết bài tham luận cho 
Hội thảo theo chủ đề ứng dụng Silica/Nano 
Silica cho các ngành: cao su; vật liệu xây 
dựng; sơn; nhựa; phân bón; dược phẩm; 
chăm sóc sức khỏe; thực phẩm; điện tử v.v… 

 Thời gian đăng ký tên và gửi tham luận: 
Trước ngày 20/4/2017 

 Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh. 

 The Organizers invites experts, scientists, 
entrepreneurs at home and abroad to join 
the Conference with presentations following 
topics of Silica/Nanosilica applications in: 
rubber; painting & coatings; building 
materials; fertilizer; medicine; personal & 
health care; food; electronics etc.. 

 Deadline for register and abstract: Before 
April 20th, 2017. 

 Language:  Vietnamese & English. 

Các hoạt động khác Other activities 

 Trưng bày, triển lãm sản phẩm ứng dụng vật 
liệu mới và Công nghệ Nano 

 Kết nối thương mại và khoa học trong lĩnh 
vực ứng dụng Silica & Nano Silica từ trấu. 

 Product exhibition for applications in 
advanced materials and Nano Technology 

 Business & science matching in applications 
of Silica & Nano Silica from rice husk. 

Thông tin liên hệ/ Contact Informations 

 VAST: Mr. An Minh Dức 
Email: duc.anminh@gmail.com  
Mobile: +84 904401095 
www.vast.ac.vn/en/ 

 

 BSB: Ms. Trần Thị Thanh Phương 
Email: phuong.tran@bsb.org.vn  
Mobile: +84 908813303 
www.bsb.org.vn 

Online Registration: http://www.seminar.bsb.org.vn/ 
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