
Thông tin liên lạc:
Contact Information:

Cơ quan thực hiện: Việt Nam: Trung tâm Đánh giá Hư hỏng Vật liệu (COMFA)
 Thái Lan: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA)
 và Trung tâm Phát triển và Phân tích thuộc tính vật liệu (MPAD) thuộc TISTR
 Đức: GIZ Việt Nam và GIZ Thái Lan

• Trung tâm Đánh giá Hư hỏng Vật liệu (COMFA)
 Tầng 5 nhà B1, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: (84) 4379 11673, Fax: (84) 4379 15239

 Center of Materials and Failure Analysis (COMFA),
 Institute of Materials Science within Vietnamese Academy of Science and Technology
 18 Hoang Quoc Viet Rd., Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
 Tel: (84) 4379 11673, Fax: (84) 4379 15239
 http://comfa.vn/webs/trang-chu.html

Nhóm mục tiêu: DNNVV  thuộc 3 ngành sảnxuất:
 Các nhà máy đường, các nhà máy giấy, Các nhà cung cấp cho công nghiệp ô tô, xe máy

Thời gian dự án: Tháng 3 năm 2010 đến Tháng 3 năm 2012
Địa điểm dự án: Hà Nội, Việt Nam 

Mục tiêu tổng quát:  Nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các DNNVV trong các ngành sản 
xuất đường,giấy và phụ tùng ô tô thông qua dịch vụ được nâng cấp của COMFA.
Overall objective:  To increase the productivity and competitiveness of SMEs in sugar, paper and automotive industry 
through improved services of COMFA.

Target groups: SME in three production areas: 
 Sugar Mills, Paper Mills, Suppliers to the Automotive Industry

Implementing period: March 2010 – March 2012
Project location: Hanoi, Vietnam

Implementing   Vietnam: Center of Materials and Failure Analysis (COMFA)
Agencies: Thailand: TICA and Material Properties Analysis and Development Center (MPAD) under TISTR
 Germany: GIZ Vietnam and GIZ Thailand

• Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Bộ Ngoại giao Thái Lan

 Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign A	airs
 The Government Complex, Building B (South Zone), 8th Fl., Chaengwattana Rd., Laksi, Bangkok 10210, Thailand
 Tel: (66) 2 203 5000 ext. 41001, 41006
 http://www.tica.thaigov.net

• Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)
 Chương trình hợp tác 3 bên Thái-Đức

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 German International Cooperation
 Thai-German Trilateral Cooperation Programme
 GIZ O�ce Bangkok 193/63 Lake Rajada O�ce Complex, 16th Fl.,
 New Ratchadapisek-Rama IV Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
 Tel: (66) 2 661 9273, Fax: (66) 2 661 9281
 http://www.thai-german-coopration.info

Advanced Technical Services for SME
in Selected Industrial Sectors of Vietnam
(Vietnamese-Thai-German Trilateral Cooperation)

Dịch vụ kỹ thuật tiên tiến phục vụ  các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
trong một số ngành công nghiệp chọn lựa tại Việt Nam
(Chương trình hợp tác ba bên Việt Nam- Thái Lan- Đức)



Mô hình kết quả dự án
Project Results Model
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• Conduct capacity building measures for COMFA sta� in failure analysis 
 through training, consultancy and on-the-job trainings.
• Develop a basic failure analysis manual for automotive parts factory.
• Promote failure analysis service of COMFA to potential mechanical SMEs.

• Train and coach COMFA sta� to be consultant in water chemistry and corrosion, 
 life time prediction and condition assessment.
• Develop water chemistry guideline for sugar and paper mills industry.
• Conduct study visit and seminar to extend COMFA’s new service to other 
 potential sectors.

• Support COMFA to improve laboratory facilities and equipment 
 to provide its new service.
• Strengthen COMFA staff in business development and 
 management.

• Improved COMFA sta� competency in failure analysis.
• Manual for basic failure analysis is developed.
• Service extension plan for mechanical SMEs and other sectors are in place.

• Improved COMFA sta� competency as consultant in water chemistry and 
 corrosion for boiler system, life time prediction and condition assessment.
• Guidelines of water chemistry are developed.

• Appropriate laboratory facilities and equipment is available 
 and ready for service provision.
• COMFA’s development strategy and business plan for 2013-2015 
 is applied as guidance for organization management.

• Năng lực phân tích hư hỏng của nhân viên COMFA được nâng cao.
• Hoàn thành bản thảo Sổ tay phân tích hư hỏng cơ bản. 
• Xây dựng xong kế hoạch mở rộng cung cấp dịch vụ tới các DNNVV cơ khí.

• Năng lực của nhân viên COMFA trong tư vấn hóa học nước & ăn mòn 
 nồi hơi, dự báo tuổi thọ và đánh giá hiện trạng được nâng cao.
• Hoàn thành bản thảo Sổ tay hóa học nước hệ thống nồi hơi.

• Đào tạo và huấn luyệ nnhân viên COMFA đủ năng lực tư vấn trong lĩnh 
 vực Hóa học nước & Ăn mòn, Dự báo tuổi thọ và Đánh giá hiện trạng.
• Soạn thảo Số tay hướng dẫn về hóa học nước phục vụ công nghiệp sản 
 xuất giấy và mía đường.
• Tổ chức các chuyến thăm quan nghiên cứu  và hội thảo để mở rộng dịch 
 vụ mới củaCOMFA đến các lĩnh vực tiềm năng khác.

• Trang thiết bị thí nghiệm phù hợp có sẵn và sẵn sàng cung 
 cấp dịch vụ.
• Chiến lược phát triển COMFA và kế hoạch kinh doanh 2013 – 2015 
 được sử dụng làm đường hướng chỉ đạo trong vận hành tổ chức.

• Hỗ trợ COMFA cải thiện trang thiết bị thí nghiệm để cung 
 cấp các dịch vụ mới. 
• Tăng cường năng lực cho nhân viên COMFA trong phát triển 
 kinh doanh và quản lý.

• Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cho nhân viên COMFA trong 
 đánh giá hư hỏng thông qua đàotạo, tư vấn và đào tạo theo công việc.
• Xây dựng Sổ tay đánh giá hư hỏng cơ bản phục vụ các doanh nghiệp sản 
 xuất phụ tùng ô tô, xe máy .
• Quảng bá dịch vụ đánh giá hư hỏng của COMFA tới các DNNVV cơ khí 
 tiềm năng.
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Với dịch vụ tư vấn và đào tạo được cải tiến của COMFA, năng suất và tính
cạnh tranh của DNNVV trong các ngành mục tiêu được tăng lên.

Bốn (4) doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe máy đã giảm được chi phí sản 
xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua dịch vụ phân tích hư hỏng
của COMFA.

4 pilot automotive parts SMEs have reduced their production costs and 
improved product quality through COMFA’s failure analysis services.

Bẩy (7) nhà máy đường và giấy đã tiết kiệm được vận hành nồi hơi và nâng 
cao sản xuất nhờ sự hướng dẫn của COMFA.

7 sugar and paper mills have economized boiler operation and enhanced
their production guided by COMFA.

Các dịch vụ của COMFA đạt chất lượng và được thừa nhận 
thông qua việc nâng cấp trang thiết bị và cải thiện nguồn 
nhân lực.

Quali�ed and well-accepted COMFA’s service through the
upgraded facilities and resources.

With improved consultancy and training service of COMFA, the productivity 
and competitiveness of SMEs in target sectors are increased.




