Ngày 30/10/2012, ti Hà Ni, Cc ng dng và Phát trin công ngh phôi hp vi Trung tâm chuyn giao công
ngh Châu Á - Thái Bình Dng (APCTT) thuc y ban kinh t xã hi Liên hp quc khu vc Châu Á - Thái
Bình Dng (ESCAP) tô chc Hôi thao quôc tê “Kinh nghim xây dng c ch chính sách tài chính quc gia
phc v các hot ng i mi công ngh”. Th trng B Khoa hc và Công ngh (KH&CN) Chu Ngc Anh, Ch tch
APCTT N. Srinivasan ã n d và phát biu ti Hi tho.

Toàn cnh Hi thoHi tho thu hút s tham gia ca các nhà qun lý, chuyên gia n t Tâp oan tai chinh công
nghê Han Quôc; Trng ai hoc Curtin, Malaysia; Trung tâm Bo uôc (Torch Center), Bô KH&CN
Trung Quôc;… Tham d Hi tho còn có 60 ai biêu la lanh ao, can bô quan ly cac c quan cua Bô
KH&CN, môt sô Bô, nganh, ai diên cac Viên nghiên cu, trng ai hoc va doanh nghiêp.Các chuyên
gia quc t và Vit Nam ã trình bày các chuyên : H thng i mi quc gia NIS khu vc Châu Á - Thái Bình
Dng- Vai trò ca APCTT; Tng quan v h thng Chng trình i mi công ngh ca Vit Nam; C ch chính sách
tài chính i mi công ngh quc gia: Kinh nghim và nhng bài hc cho các nc khu vc Châu Á - Thái Bình
Dng; Mt s vn v tài chính cho i mi công ngh Vit Nam; Chia s nhng bài hc và kinh nghim ca các
chuyên gia n t Malaysia, Trung Quc, Hàn Quc;…Ti Hi tho, các chuyên và tho lun tp trung vao
nhng c iêm nôi bât vê thc tiên c chê chinh sach tai chinh phuc vu cac hoat ông ôi mi công nghê
cua môt sô quôc gia khu vc Châu A - Thai Binh Dng, các xu hng khac nhau vê hiên trang va cac
muc tiêu hoan thiên chinh sach tai chinh phuc vu cac hoat ông ôi mi công nghê nhm tng cng kha
nng canh tranh quôc gia va quôc tê cua cac doanh nghiêp nho va va. Các chuyên gia quc t ã chia
s rt nhiu gi ý hu ích vi Vit Nam v các hot ng i mi công ngh nh: h tr doanh nghip nh và va, doanh
nghip khi nghip; áp dng gii pháp hp tác công t; t chc các hi tho bàn v vn i mi công ngh; xây dng c
ch tài chính i mi công ngh;…Ch tch Trung tâm Chuyn giao công ngh châu Á - Thái Bình Dng N.
Srinivasan cho rng, ni dung các thành t then cht ca H thng i mi quc gia gm chin lc nghiên cu phát
trin quc gia, c s h tng trung tâm KH&CN, phát trin k nng và ngun nhân lc, thng mi hóa kt qu nghiên
cu phát trin, thúc y kinh doanh mo him, c s m to công ngh, mng li thông tin KH&CN,… Ông N.
Srinivasan cng a ra kinh nghim và nhng bài hc cho các nc khu vc châu Á - Thái Bình Dng v i mi
công ngh quc gia nhm xây dng mt khung chính sách h thng i mi trung tâm KH&CN quc gia vi tm
nhìn, chin lc và s u tiên rõ ràng.Phát biu ti Hi tho, Th trng B KH&CN Chu Ngc Anh cho bit, i mi
công ngh t lâu ã c xem là chìa khoá, là nhân t quyt nh nâng cao nng sut, cht lng, giá tr gia tng ca
sn phm, hàng hoá, dch v, to nn tng tng cng nng lc cnh tranh ca quc gia và hng nn kinh t phát trin
mt cách bn vng. Thi gian qua, Vit Nam ã có nhiu chính sách và n lc u t thúc y hot ng i mi công ngh
trong doanh nghip. Tuy nhiên, Vit Nam cha có nhiu kinh nghim vn hành các kênh tài chính có
ngun gc t ngân sách nhà nc h tr cho hot ng i mi công ngh ca doanh nghip. Vì th, vic hc hi các kinh
nghim ã c áp dng, trin khai các quc gia i trc, c bit là mt s quc gia trong khu vc Châu Á nh Hàn Quc,
Trung Quc, n - nhng nc có hoàn cnh khá tng ng vi Vit Nam s thc s có giá tr và ý ngha i vi Vit Nam
hin nay.Th trng cng bày t mong mun, qua Hi tho này, các cán b qun lý, nhà nghiên cu và các
doanh nghip Vit Nam s tip thu thêm nhng kinh nghim quý báu v c ch tài chính h tr i mi công ngh t
các chuyên gia quc t, t ó la chn c nhng cách thc phù hp vi thc tin Vit Nam, góp phn trin khai mt
cách hiu qu, ng b các chng trình h tr doanh nghip ca B KH&CN trong thi gian ti.(Theo:
http://www.most.gov.vn)

