Ti ta àm, nhiu ý kin óng góp, xut ã c các i biu, nhà nghiên cu kinh t, doanh nghip, tp oàn ln nêu lên
nhm mc ích gi m cho chính quyn thành ph nhng hng i thit thc nhm xây dng mt kch bn hoàn thin và
hp lý nht cho vic thc hin mc tiêu xây dng à Nng thành ô th i mi sáng to, khi nghip mang tm khu vc.
Trong ó, có nhiu ý kin tâm huyt nhn c s ng thun cao nh: xut gii pháp, chính quyn a phng phi tiên
phong trong vic tr thành th trng, ngi th nghim u tiên cho sn phm ca các starup. Qua ó, có th a ra c
nhng góp ý, h tr các starup tip cn ngun vn phát trin khi có ý tng và sn phm hiu qu; cng c, xây dng li
chc nng hot ng Hi ng iu phi khi nghip; v mô hình t chc ca Trung tâm i mi sáng to...
Toàn cnh bui Ta àm
Thành ph à Nng hin có 6 mô hình m to (vn m), ã có mt s d án m to thành công, gi c vn; tuy nhiên
quy mô còn hn ch do thiu ngun lc và thiu các d án u vào, thiu các chuyên gia t vn, hun luyn h tr
startup v các lnh vc kinh doanh khác nhau. Bên cnh ó, s lng và cht lng ào to ti các trng i hc, vin
nghiên cu cha áp ng yêu cu; ít ào to v khi nghip i mi sáng to; thiu các chng trình ào to mi, cn thit
cho i mi sáng to nh phân tích d liu, trí tu nhân to, IoT…
Tin s Nguyn ình Cung, Vin trng Vin Nghiên cu qun lý kinh t Trung ng, cho rng có 5 yu t cn thit i mi
sáng to thành công, bao gm: h sinh thái vi các ngành ph tr/lin k, các công ty và t chc khác, cùng to
nên hiu ng cm ngành; ngun nhân tài mnh và kh nng sn xut, thu hút và phát trin vn nhân lc ti mc áp
ng yêu cu duy trì hot ng; môi trng sng hp dn, sôi ng, dch v a dng làm vic, sinh sng và vui chi; c s h
tng thúc y tng tác và kt ni; s h tr t phía chính quyn nhm a ra tm nhìn và thng hiu cho thành ph, cung
cp các chính sách và th ch h tr, gii quyt khó khn vng mc.
Da trên 5 yu t này, TS. Nguyn ình Cung xut xây dng mô hình phát trin i mi sáng to à Nng là mt h
sinh thái m, có các thành phn c phân b ti nhiu a im trong thành ph, c qun lý, iu phi bi mt n v chuyên
trách, nng lc; các thành phn c kt ni vi nhau trên c s tham gia Tha thun i tác vi n v qun lý và thc hin
chc nng, nhim v c phê duyt khi tham gia, c h tr tng ng vi chc nng, nhim v ng ký.
Mô hình này cho phép n v qun lý h sinh thái i mi sáng to c hng u ãi cao nht v thu thu nhp doanh
nghip và thu thu nhp cá nhân; c nhn tài tr, cho tng chi cho hot ng và u t mo him; c u tiên t hàng
cung cp dch v ào to, chuyn giao công ngh, gii thiu công ngh, t vn doanh nghip, t chc s kin truyn
thông, nghiên cu phát trin t các c quan nhà nc, doanh nghip nhà nc và các t chc khác có liên quan.
Vi kinh nghim gn bó nhiu nm cùng phong trào khi nghip ca thành ph, TS Võ Duy Khng, Ch tch Hi
ng thành viên Vn m doanh nghip TP. à Nng cho rng, thành ph cn có chính sách và s quan tâm
xuyên sut, nht quán trong vn i mi, sáng to.
Tham gia ý kin ti ta àm, TS. Nguyn Trung Dng, Tng Giám c Công ty c phn u t và Phát trin công
ngh Bách Khoa Hà Ni (BK-Holdings), i hc Bách khoa Hà Ni, cho rng, mi trung tâm i mi sáng to ca
tng vùng hay ca mi quc gia, phi có mô hình mang tính cht c thù, riêng bit, khng th sao chép ging ht
bt k mô hình nào có sn, bi tt c iu kin u vào ca tng a phng là hoàn toàn khác nhau. ng thi, v trí ca
các trung tâm i mi sáng to phi nm ti khu vc ca các trung tâm hc thut, nghiên cu, các trng i hc ln; và
nên hot ng theo hình thc công t kt hp phát huy ti a hiu qu. Theo TS. Nguyn Trung Dng, vic thành
lp trung tâm i mi sáng to ca à Nng là rt cn thit, và phi t trong bi cnh chung ca chin lc quc gia trên c
s liên kt vi Trung tâm H tr khi nghip sáng to quc gia, và các trung tâm ti Hà Ni, thành ph H Chí
Minh.
Phó Ch tch H K Minh phát biu kt lun Ta àm
Phát biu kt lun ti ta àm, Phó Ch tch H K Minh khng nh, vi quyt tâm thc hin mc tiêu xây dng à Nng
thành trung tâm v khi nghip, i mi sáng to theo tinh thn ca Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B chính tr; ng
thi, xây dng Khu Công ngh cao à Nng tr thành mt khu Công ngh cao ng cp quc t theo mô hình h
sinh thái i mi sáng to, thành ph rt trân trng nhng ý kin tham vn cng nh chia s trao i kinh nghim

chuyên sâu, tâm huyt ca các t chc, doanh nghip, chuyên gia v các c ch, chính sách và gii pháp
nâng cao tính nng sáng to, khi nghip ti khu Công ngh cao à Nng nói riêng, trên a bàn thành ph nói
chung, ti ta àm. ây là c s hu ích thành ph b sung, hoàn thin c ch, chính sách phát trin i mi sáng to,
khi nghip ti à Nng trong thi gian n.
Phng Tho.

