Trong nhng nm qua, EU nói chung và Phn Lan nói riêng là nhà tài tr không hoàn li ln nht ca Vit
Nam. c bit, Chng trình i tác i mi sáng to Vit Nam - Phn Lan (IPP) vi s h tr ca Chính ph Phn Lan ã góp
phn quan trng giúp Vit Nam nâng cao nng lc ca h thng i mi sáng to quc gia, hình thành h sinh thái
khi nghip sáng to lành mnh, thúc y tng trng kinh t và ci thin v trí xp hng ca Vit Nam trong ch s i mi
sáng to và cnh tranh toàn cu. B trng Chu Ngc Anh nhn mnh, vic ký kt Bn ghi nh hp tác ln này là kt qu
n lc chung ca c hai bên trong vic m ra mt chng mi trong quan h hp tác gia hai nc trong lnh vc khoa
hc, công ngh và i mi sáng to, tn dng th mnh và tim nng ca Vit Nam và Phn Lan cùng mang li li ích
cho các t chc KH&CN, doanh nghip và ngi dân hai nc. Các vin nghiên cu, trng i hc, doanh nghip khi
nghip sáng to, doanh nghip KH&CN tim nng ca hai nc s có thêm c hi cùng tham gia các d án chuyn
giao công ngh, hp tác nghiên cu chung và thng mi hóa kt qu nghiên cu trên nguyên tc hp tác hai bên
cùng có li.
Phát biu ti bui L, B trng Mika Lintilä cho bit, trong nhng nm qua, hp tác gia hai nc ã mang li nhiu li ích
cho c hai bên, trong ó có lnh vc KH&CN. Hai nc ã thc hin thành công Chng trình i tác i mi sáng to Vit
Nam - Phn Lan giai on I và giai on II. Ông nhn mnh: “ có th gii quyt vn toàn cu, tôi mong mun thúc y
hp tác gia các vin, trng, doanh nghip hai nc trong thi gian ti. L ký kt hp tác gia hai B là minh chng và
cam kt c th hai bên cùng sát cánh thc hin Chng trình i tác i mi sáng to Vit Nam - Phn Lan và gii quyt
các vn toàn cu. ng thi, vic ký kt bn ghi nh s to iu kin cho các doanh nghip Vit Nam thúc y i mi sáng
to cng nh xúc tin cho các chng trình hp tác thành công hn na gia Chính ph Phn Lan và Vit Nam”.
Chiu cùng ngày, trc khi din ra L ký kt, B trng Chu Ngc Anh ã có bui làm vic vi oàn B trng Kinh t Phn
Lan, trong ó có hn 20 doanh nghip ln ca Phn Lan. Hai bên ã tho lun v các tim nng và c hi hp tác
song phng trong lnh vc i mi sáng to và công ngh cao; ng thi chúc mng thành công tt p ca Chng trình
i tác i mi sáng to Vit Nam - Phn Lan giai on 2 (IPP2) do B Ngoi giao Phn Lan và B Khoa hc và Công
ngh Vit Nam ng ch trì thc hin trong 4 nm qua.
Trích ngun t Tp chí KH&CN VN

