Phiên chuyên : Ta àm Liên kt phát trin Khoa hc và Công ngh gia c s giáo dc i hc vi cng ng doanh
nghip và chính quyn thành ph à Nng do ông ng Vit Dng, Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph và
lãnh o S KH&CN ch trì.
Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph ng Vit Dng và bà V Th Bích Hu Phó giám c S KH&CN ch trì
phiên chuyên
Ti bui ta àm chuyên , i din lãnh o ca các trng i hc, cao ng, các vin nghiên cu, các t chc KH&CN trên
a bàn thành ph ã thng thng tho lun và chia s nhng khó khn ang còn vng mc trong quá trình tìm kim
công ngh, ng dng công ngh vào sn xut và a ra các xut cho thành ph và các trng i hc. Trong bui ta
àm, nhiu doanh nghip bày t khó khn trong vic tuyn dng nhân s. Ông Nguyn Vn Phu, Giám c Công
ty TNHH Daiwa Vit Nam (KCN Hòa Khánh) cho bit, hin nay có tình trng cnh tranh mnh m lao ng
gia các doanh nghip trong nc và doanh nghip có vn u t nc ngoài. Vic tuyn dng qua các trung tâm
gii thiu vic làm cng không hiu qu. Công ty Daiwa Vit Nam tng nhiu ln kt ni vi các trng i hc, cao ng
tìm kim nhân s, nhng không thành công vì các trng cha có b phn chuyên trách, làm u mi thc hin
công vic này.
V phía c s ào to nhân lc, PGS.TS. Nguyn Ngc V Giám c i hc à Nng xut gii pháp cho vic nghiên cu,
ào to nhân lc và chuyn giao công ngh, c th là mt mô hình kt ni cung - cu gia các trng i hc ca thành
ph và min Trung; bên cnh ó, tng cng hp tác gia i hc à Nng vi doanh nghip và thành ph trong vic
phát trin không gian sáng to và khi nghip.
PGS.TS. Nguyn Ngc V Giám c i hc à Nng phát biu trong bui ta àm
Ngoài ra, i din lãnh o ca các trng i hc Kin trúc, i hc K thut – Y dc, i hc ông Á cho rng, trng sn sàng
phi hp vi các doanh nghip trên a bàn thành ph nhm to c hi có vic làm cho u ra sinh viên, áp ng nhu
cu ca nhà tuyn dng. Các nhà ào to ngh doanh nghip tr thành mt phn ca nhà trng, trc tip tham gia
vào ào to ch không ch dng khái nim “h tr”. Trong khi ó, các c quan chc nng thành ph cn xây dng
bn nhân s, d báo các bin ng lao ng trong các ngành ngh kinh t mi nhn ca thành ph hin nay.
V phía các nhà khoa hc, i din Vin Nghiên cu thy li min Trung - Tây Nguyên thuc B Nông nghip và
Phát trin nông thôn nêu rõ các khó khn hin à Nng nh vic cung cp nc cho các khu vc vùng sâu
vùng xa Hòa Bc, Hòa Ninh hay tn dng ngun lc ca a phng, ng thi nêu gii pháp s dng ngun nng lng
tái to, ng dng khoa hc k thut trong công tác cung cp nc sinh hot và sn xut.
Kt thúc bui ta àm, l ký kt tha thun ba nhà c din ra thành công và tt p. Ni dung ký kt nêu ra nhng vn
thit thc cho các bên:
1. V doanh nghip:
- Cung cp nhu cu v ngun lc cho nhà ào to, tham gia ging dy và ánh giá cht lng ngun sinh viên.
- Cung cp các nhu cu v nghiên cu khoa hc, phát trin sn phm, i mi công ngh nhm nâng cao sn xut,
cht lng sn phm và nng lc cnh tranh ca doanh nghip.
- H tr nhà khoa hc, sinh viên trong vic nghiên cu, sn xut th nghim, sáng to khi nghip ti doanh nghip
2. Các trng i hc:
- Gii thiu kt qu, nng lc nghiên cu khoa hc, phát trin, t vn chuyên giao công ngh ca các trng i hc n
các doanh nghip.
- Ch trì phi hp vi các doanh nghip xut và phát trin các nhim v khoa hc và công ngh phc v phát trin
doanh nghip và phát trin kinh t - xã hi ca thành ph.

- i hc à Nng phi hp vi S Khoa hc và Công ngh d tho các ni dung, tin n vic thành lp liên hip các trng i
hc, cao ng trên a bàn thành ph.
3. S Khoa hc và Công ngh:
- H tr trin khai các nhim v khoa hc và công ngh phc v phát trin doanh nghip và phát trin kinh t - xã
hi ca thành ph. u tiên ngun lc h tr các nghiên cu có a ch ng dng ti doanh nghip và sn phm c thng
mi hóa.
- Liên kt vi các trng i hc, hip hi các doanh nghip trin khai nhim v m to doanh nghip khoa hc và công
ngh; h sinh thái khi nghip; sàn giao dch công ngh và phát trin th trin khoa hc và công ngh.
- H tr hng dn bo v quyn s hu trí tu i vi kt qu nghiên cu và sn phm khoa hc công ngh ca doanh
nghip.
L ký kt tha thun nhà khoa hc, nhà qun lý và doanh nghip
Phát biu kt thúc phiên ta àm chuyên , Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph ng Vit Dng nhn mnh,
cn có mt “a ch” kt ni “3 nhà” gm nhà khoa hc, nhà qun lý và các doanh nghip. Các trng i hc cn phi
có chng trình ào to làm sao tip cn c th trng, tng k nng ngoi ng và k nng mm cho sinh viên phù hp
vi yêu cu ca các doanh nghip. Các doanh nghip cn mnh dn h tr khi nghip góp phn phát trin h sinh
thái khi nghip, i mi sáng to. Nhà qun lý cn phi ly KH&CN làm òn by cho vic phát trin kinh t - xã hi,
khi ó mi có th g b rào cn v nhn thc và c ch, chính sách. Nhm hng ti gii quyt nhng yêu cu thc tin ca
doanh nghip, ca thành ph và các nhà khoa hc cng nh kp thi nm bt c nhng vn mi to iu kin cho vic
phát trin thành ph.
Xuân Bình

