THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hà Ni, ngày 16 tháng 11 nm 2017
S kin ng dng, chuyn giao và i mi công ngh nm 2017
Chiu 16/11/2017, ti Hà Ni, B Khoa hc và Công ngh (KH&CN) phi hp vi UBND thành ph à Nng t
chc Hp báo s kin S kin “ng dng, chuyn giao và i mi công ngh nm 2017”.
S kin trên s din ra t ngày 22 - 24/11/2017 ti thành ph à Nng vi ch “i mi công ngh - Nâng tm cuc
sng” di s ch o ca B KH&CN và UBND thành ph à Nng. S kin nm nay bao gm hai ni dung chính là
Trình din và kt ni cung - cu công ngh (TechDemo) và Hi ngh các Trung tâm ng dng tin b KH&CN,
cùng 09 hot ng chuyên ngành h tr doanh nghip i mi sáng to, i mi công ngh, ng dng tin b KH&CN
vào sn xut nâng cao nng sut lao ng cng nh cht lng sn phm, gii quyt bài toán v công ngh.
Ti s kin s cung cp thông tin 1.800 ngun cung công ngh, 500 thông tin chuyên gia t vn v công ngh,
gii thiu trên 500 sn phm/quy trình/công ngh/thit b nghiên cu ca gn 200 doanh nghip, vin nghiên cu,
trng i hc, t chc KH&CN trong nc và 55 t chc, doanh nghip quc t (Nht Bn, Nga, Hàn Quc, Úc, M, ài
Loan …tham gia trình din trên quy mô hn 5000 m2, d kin thu hút c gn 2000 i biu trong và ngoài nc
tham gia các hot ng cùng vi hn 15.000 khách tham quan khu vc gii thiu trình din công ngh trong 03
ngày din ra.
Hot ng trình din, kt ni cung - cu công ngh c t chc ln này mt ln na khng nh nhng n lc và bc i thit thc
ca B KH&CN trong vic nâng cao nng sut, cht lng ca sn phm, hàng hóa và nng lc cnh tranh ca
doanh nghip Vit Nam da trên ng dng, chuyn giao, i mi công ngh. Hot ng này c trin khai theo nh hng

c nêu trong Ngh quyt s 19-2016/NQ-CP ca Chính ph v nhng nhim v, gii pháp ch yu ci thin môi trng
kinh doanh, nâng cao nng lc cnh tranh quc gia hai nm 2016 - 2017, nh hng n nm 2020, Lut Chuyn
giao công ngh sa i 2017, Ngh quyt s 27/NQ-CP ca Chính ph ban hành chng trình hành ng thc hin
Ngh quyt s 05-NQ/TW v mt s ch trng, chính sách ln nhm tip tc i mi mô hình tng trng, nâng cao cht
lng tng trng, nng sut lao ng, sc cnh tranh ca nn kinh t và Ngh quyt s 35/NQ-CP ca Chính ph v h tr
và phát trin doanh nghip n nm 2020 trong thi gian gn ây.
Nói v vai trò và ý ngha c bit ca TechDemo 2017, B trng B KH&CN Chu Ngc Anh nhn mnh: “S kin
ng dng, chuyn giao và i mi công ngh nm 2017 là c hi doanh nghip, t chc, cá nhân trình din, gii thiu
các công ngh mi, sn phm mi; kt ni cung và cu công ngh theo nhu cu ca a phng, vùng kinh t vi các i
tác trong nc và nc ngoài phc v ng dng, i mi, chuyn giao công ngh. ây cng là hot ng h tr, nâng cao
kh nng và hiu qu hp tác gia doanh nghip, t chc KH&CN, các qu u t, thúc y các hot ng xúc tin chuyn
giao công ngh, a nhanh kt qu nghiên cu vào thc tin sn xut và i sng phc v phát trin kinh t - xã hi a
phng”.
V phng din trng bày và trình din, TechDemo 2017 s tp trung vào các lnh vc: Công ngh sn xut ô tô
và công nghip ph tr; C khí ch to trong nông nghip, Nng lng tái to, qun lí ngun nc và phát trin bn
vng; Nông nghip Công ngh cao và Hu c; Công ngh thông tin; in t và Vin thông; Y t; Thy sn; Nha;
Dch v ngân hàng; và các lnh vc liên quan, …
Mt trong nhng im mi ca TechDemo nm nay chính là s tham gia ca nhng doanh nghip ln có hot ng
ng dng và i mi công ngh tiêu biu nh Công ty C phn Ô tô Trng Hi (THACO) - Lnh vc lp ráp ô tô, máy
nông nghip, công nghip ph tr; Công ty C phn Dc Danapha - Lnh vc công ngh dc và thit b y t; Công
ty C phn C khí Hà Giang Phc Tng - Lnh vc c khí; Công ty C phn Công nghip Cao su min Nam
(CASUMINA); Tp oàn Công ngh T-Tech Vit Nam; Tng Công ty in lc Min Trung; Công ty TNHH
Yorda và Công ty TNHH Cleanpro Vit Nam … c bit là s có mt ca các Vin nghiên cu, Trng i hc,
doanh nghip và t chc KH&CN trong nc và nc ngoài ã cung cp thông tin v công ngh, trình din công
ngh c to ra t các kt qu nghiên cu, h tr hot ng ng dng công ngh và thng mi hóa kt qu nghiên cu công
ngh góp phn phát trin th trng công ngh phc v doanh nghip i mi công ngh, phát trin sn phm mi, nâng
cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip.
Bên cnh các hot ng khai mc, trng bày trình din, t vn công ngh - ci tin quy trình k thut và h thng c s
d liu kt ni cung - cu công ngh trc tuyn din ra trong sut 03 ngày t 22-24/11/2017, TechDemo 2017 s
tip tc mang n nhiu ni dung mi din ra ti 02 a im Cung Th thao Tiên Sn và Khách sn Minh Toàn
Galaxy. ó là Ta àm v liên kt ng dng và phát trin các sn phm ch lc ca các vùng theo chui giá tr i vi 3
vùng ng bng sông Hng; Trung du và min núi phía Bc; Nam trung b và Tây Nguyên; Hi ngh v hot
ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&CN; Hi tho công ngh bc x tiên tin; Din àn kt ni Công ngh
xanh – Nông nghip sch; Hi tho Truyn thông v ng dng và i mi công ngh; Hi tho quc t xúc tin hp tác,
u t và chuyn giao công ngh trong lnh vc nng lng và bo v môi trng; và ào to, tp hun cho các Trung
tâm ng dng tin b KH&CN.
Trong khuôn kh s kin s din ra L ký kt tha thun hp tác liên kt hot ng qun lý và phát trin KH&CN ca 13
S KH&CN vùng Nam Trung B và Tây Nguyên; L ký kt hp tác gia Cc ng dng và phát trin công ngh
vi Ngân hàng phát trin châu á (ADB) v vic hp tác xây dng h sinh thái i mi sáng to và chuyn giao
công ngh thúc y phát trin công ngh trong khu vc t nhân; L Tuyên dng 10 doanh nghip có hot ng i
mi công ngh xut sc, ng thi biu dng và ghi nhn nhng óng góp tích cc ca các doanh nghip, t chc, cá
nhân hot ng trong lnh vc khoa hc công ngh nói chung.
c bit là L ký kt ca 12 hp ng chuyn giao công ngh vi giá tr gn 200 t, tiêu biu là hp ng chuyn giao
công ngh sn xut than sinh hc và gim g sinh hc ng dng trong x lý cht thi môi trng và bo v thc vt sinh
hc gia Hip hi nghiên cu GBT (Nht Bn) vi Công ty phân bón và dch v tng hp vi Giá tr hp ng CGCN
là: 1.000.000 USD; Hp ng chuyn giao công ngh nuôi tôm hùm thng phm, công ngh làm lnh ông cn,
mô hình nuôi cua lt, mô hình sn xut ging và nuôi hàu, mô hình ng nuôi cá chình hoa ging và thng

phm gia Vin nghiên cu nuôi trng thy sn III và Công ty TNHH Thy sn c Lc, Công ty C phn Bá Hi,
Công ty TNHH Sn xut và Thng mi Thy sn Phú Yên, vi giá tr ký kt 37 t ng…
im áng chú ý, TechDemo 2017 có s ng hành ca Ngân hàng Phát trin Châu Á và Chính ph Úc trong
vic trin khai D án Sáng kin H tr khu vc t nhân vùng Mê Kông (MBI) nhm thúc y hot ng ng dng,
chuyn giao, i mi và phát trin công ngh ca khu vc t nhân ti các th trng mi ni ca ASEAN, tp trung vào
Vit Nam, Campuchia, Lào và Myanmar, nhm ci thin môi trng h tr kinh doanh vi 3 trng tâm: vn ng
chính sách, tài chính thay th và i mi sáng to vi Chng trình h tr tng tc dành cho doanh nghip công
ngh nông nghip, dch v ngân hàng… ây là c hi các doanh nghip a gii pháp công ngh vào gii quyt
nhng thách thc trong ngành nông nghip, dch v ngân hàng…. là cách tip cn mi trong vic xây dng h
sinh thái i mi sáng to và ng dng, chuyn giao, i mi và phát trin công ngh trong nông nghip, vi mc tiêu
góp phn chuyn i ngành nông nghip vùng Mê Kông tr thành khu vc dn u th gii v cung cp thc phm an
toàn-thc phm dinh dng cho mi ngi.
Không ch là mt hot ng mang tm vóc quc gia v KH&CN, TechDemo qua chng ng phát trin 06 nm ã
tng bc kt ni và phát trin các mi quan h hp tác i mi, ng dng và chuyn giao công ngh gia doanh
nghip Vit Nam vi nc ngoài, nâng cao tính hp tác và quy mô quc t cho s kin. Ch tính riêng nm
2017, TechDemo ã thu hút c rt nhiu các doanh nghip t chc n t các quc gia ni bt v phát trin và ng
dng KH&CN trong khu vc và trên th gii nh Nht Bn, Hàn Quc, I-xra-en, ài Loan, M, c, Hungary,
Trung Quc…
TechDemo là hot ng thng xuyên, liên tc, th hin c mt phn quan trng trong bc tranh toàn cnh v hot
ng i mi công ngh ti Vit Nam nhm ng dng nhng công ngh mi vào phc v i sng. Nm 2017, TechDemo
c t chc ti à Nng – mt trung tâm ln v KH&CN ca khu vc min Trung - Tây Nguyên và c nc, ha hn s là
mt hot ng trng im quc gia v KH&CN góp phn thc hin mt trong bn u tiên chính ca Nm APEC 2017
"Nâng cao nng lc cnh tranh, sáng to ca doanh nghip siêu nh, nh và va Vit Nam trong k nguyên s".
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