Ngày 05/12/2014, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng phi hp vi Vin ánh giá Khoa hc và nh giá
Công ngh t chc Hi tho khoa hc "ánh giá trình công ngh thành ph à Nng" do Vin ánh giá Khoa
hc và nh giá Công ngh ch trì và TS Trn Hu Ngc làm Ch nhim tài.
Thành phn tham d hi tho bao gm i din lãnh o các S, ban ngành có liên quan nh S Công Thng, S K
hoch và u t, Ban qun lý các KCN và CX à Nng, Ban qun lý KCNC à Nng, Hip hi doanh nghip nh và
va TP à Nng, Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam chi nhánh à Nng, Cc Thng kê TP à Nng,
Công ty Khai thác h tng các KCN à Nng, Công ty C phn u t KCN Hòa Cm... và mt s chuyên gia v
ánh giá trình công ngh. Ch trì Hi tho do TS Lê Quang Nam (Giám c S) và TS Trn Hu Ngc (Vin
trng) ng ch trì hi tho.
nh Hi tho
Hi tho ã gii thiu kt qu ban u ánh giá thc trng trình công ngh doanh nghip thuc các nhóm ngành
kinh t ch lc trên a bàn thành ph à Nng. T kt qu iu tra, kho sát các doanh nghip, nhóm nghiên cu ã
xây dng phn mm qun lý và ánh giá trình công ngh doanh nghip (dng trang Web) rt thun tin cho vic
cp nht, lu tr, x lí và truy cp thông tin phc v cho công tác tra cu, tìm kim thông tin và qun lí ca các i
tng doanh nghip khác nhau. Phn mm ã tính toán c mt cách nh lng các ch s T, H, I, O và TCC ca
tng doanh nghip c kho sát và tính toán c các ch s trung bình ca các nhóm ngành và trung bình
chung ca toàn thành ph; các ch s c trình bày di dng bng s liu hoc di dng các biu thun tin cho vic so
sánh, ánh giá.
Kt qu tài có th giúp cho các c quan qun lý bit c thc trng trình công ngh doanh nghip a phng, t ó
xut nhng gii pháp khuyn khích, h tr và nh hng phát trin các doanh nghip. i vi các doanh nghip thông
qua truy cp c s d liu có th t mình ánh giá hin trng trình công ngh, có th so sánh doanh nghip mình
vi trung bình ca ngành, ca thành ph, bit trình ca mình ang âu t ó có các nh hng i mi.

