UBND THÀNH PH À NNG
S KHOA HC VÀ CÔNG NGH

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hi ngh trin khai S kin ng dng, chuyn giao và i mi công ngh nm 2017

1. Thi gian, a im: 7h30-11h30 ngày 24/3/2017, ti Hi trng 02 - Tng 2 - Trung tâm Hành chính
thành ph à Nng - s 24 Trn Phú - Qun Hi Châu - thành ph à Nng
2. Ch trì Hi ngh: Lãnh o B KH&CN, UBND TP. à Nng.
3. Thành phn tham d: Các n v thuc B KH&CN; Lãnh o S KH&CN, Phòng qun lý công ngh và
Trung tâm D tin b KH&CN 13 tnh/thành ph khu vc Nam Trung B và Tây Nguyên.
4. Ni dung
Nm 2017, B Khoa hc và Công ngh phi hp vi UBND thành ph à Nng t chc S kin ng dng, chuyn giao
và i mi công ngh nm 2017, bao gm hot ng “Trình din, kt ni cung - cu công ngh nm 2017” và “Hi ngh
v hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&CN nm 2017” và giao cho Cc ng dng và Phát trin công
ngh ch trì, phi hp vi S KH&CN thành ph à Nng xây dng k hoch t chc S kin, vi mc tiêu: Kt ni cung cu công ngh gia doanh nghip, t chc, cá nhân trong và ngoài nc nhm thúc y phát trin th trng công
ngh; thúc y ng dng, chuyn giao công ngh và i mi công ngh phát trin các sn phm ch lc ca a phng,
nâng cao nng sut cht lng sn phm và sc cnh tranh ca doanh nghip trong iu kin hi nhp kinh t quc t;
Tng kt, ánh giá nhng kt qu ã thc hin, tho lun, xut gii pháp gii quyt nhng khó khn, vng mc, tn ti trong
hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&CN.
S kin c t chc thành công và hiu qu, B KH&CN phi hp vi UBND thành ph à Nng t chc Hi ngh bàn
bc, trao i và thng nht v công tác chun b, k hoch t chc và các ni dung khác có liên quan.
Ni dung Hi ngh tp trung vào các vn :
- Gii thiu mc ích, vai trò ca hot ng Trình din, kt ni cung cu công ngh và kt qu hot ng trong giai on
2011 – 2016. K hoch và các ni dung chính ca hot ng Trình din, kt ni cung cu công ngh nm 2017.
Hng dn phng án iu tra, kho sát hot ng i mi công ngh doanh nghip: nng lc công ngh, hot ng i mi
công ngh, nhu cu h tr i mi công ngh, nhu cu công ngh ca doanh nghip và ngun cung công ngh khu
vc Nam Trung B và Tây Nguyên.
- Gii thiu mc ích t chc Hi ngh v hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&CN; K hoch và các ni
dung chính ca Hi ngh v hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&CN nm 2017.
- Trao i, tho lun ti Hi ngh, tp trung vào các vn sau:
+ K hoch và công tác phi hp iu tra, kho sát, thu thp thông tin v hot ng i mi công ngh doanh nghip:
nng lc công ngh, hot ng i mi công ngh, nhu cu h tr i mi công ngh, nhu cu công ngh ca doanh nghip
gn vi phát trin sn phm ch lc, sn phm có th mnh theo nhu cu ca các a phng khu vc Nam Trung B và
Tây Nguyên.

+ xut nhu cu công ngh, i mi công ngh phát trin sn phm ch lc ca a phng, nâng cao sc cnh tranh ca
doanh nghip trong iu kin hi nhp kinh t quc t.
+ Nhng ni dung liên quan n vic kt ni cung cu công ngh, la chn các i tng tham gia S kin.
5. Thông tin liên h:
Ông Phm Tiên Phong – Trng phòng Qun lý công ngh và Th trng công ngh
in thoi: 0236 3887429, 0905 100713
a ch: Tng 22 Trung tâm Hành chính à Nng, 24 Trn Phú - à Nng

CHNG TRÌNH HI NGH
Trin khai S kin ng dng, chuyn giao và i mi công ngh nm 2017

Ngày
24/3/2017

Ni dung

Ngi thc hin

7h30 - 8h00

ón tip i biu

Ban t chc

8h00 - 8h10

Tuyên b lý do, gii thiu i biu

8h10 - 8h20

Phát biu ca Lãnh o UBND thành ph à Nng

S KH&CN thành ph à
Nng
Lãnh o UBND thành
ph à Nng

Gii thiu ni dung chính hot ng kt ni cung cu công
ngh và hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b
8h20 - 8h40
Lãnh o Cc D&PTCN
KH&CN; hng dn phng án iu tra, kho sát hot ng i mi
công ngh khu vc Nam Trung B và Tây Nguyên
Báo cáo công tác chun b các iu kin t chc S kin nm Lãnh o S KH&CN
8h40 - 9h00
2017 t chc ti thành ph à Nng
thành ph à Nng
Trao i tho lun:
1. Phi hp trin khai các ni dung ca s kin, la chn các i
tng tham gia chui S kin.
2. Phng án phi hp iu tra, kho sát, thu thp thông tin
v hot ng i mi công ngh doanh nghip: nng lc công Ch trì
ngh, hot ng i mi công ngh, nhu cu h tr i mi công
-Lãnh o B KH&CN
ngh, nhu cu công ngh ca doanh nghip phát trin sn -Lãnh o UBND thành
9h00 - 10h00
phm ch lc, sn phm có th mnh theo nhu cu ca các a ph à Nng
phng.
3. xut nhu cu công ngh, i mi công ngh phát trin sn
phm ch lc ca a phng, nâng cao sc cnh tranh ca
doanh nghip trong iu kin hi nhp kinh t quc t.
4. Công tác truyn thông trc, trong và sau S kin.
5. Các hot ng phi hp khác.
10h00 - 10h15 Ngh gii lao
10h15 - 11h30 Trao i tho lun
11h30

Kt lun Hi ngh

Ch trì
-Lãnh o B KH&CN
-Lãnh o UBND thành
ph à Nng
Lãnh o B KH&CN

