Sáng ngày 01/07/2021, ông T Thanh Thu - Giám c Trung tâm Dch v tng hp Khu
công ngh cao (Trung tâm DVTH) ch trì cuc hp trao i vi chuyên gia Lý ình Quân - Tng Giám
c Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn rà soát ánh giá s b 06 tháng công tác m to doanh
nghip công ngh cao và báo cáo tin thc hin nhim v hoàn thin quy ch hot ng m to doanh
nghip công ngh cao ti Khu công ngh cao à Nng.
Qua rà soát, tng hp các thông tin t các d án cung cp, Phòng m to, ào to và Môi trng ã
có nhng ánh giá s b v tình hình hot ng ca tng d án theo khung tiêu chí mi. Trao i ti bui làm
vic, ông Lý ình Quân ã a ra nhng ánh giá khách quan, trng tâm i vi tng d án m to. V ánh giá
các d án theo tiêu chí trong Quy ch mi gm 9 np dung: 1. Pháp lý, 2. Sn phm và gii pháp
phát trin sn phm, 3. Mô hình kinh doanh, 4. Khách hàng và th trng, 5. Phát trin thng hiu và
nh v th trng, 6. Ngun lc thc hin d án, 7. Tài chính và u t, 8. Tm nhìn, chin lc, k hoch trin khai
d án, 9. Trình bày và hi áp. Qua ánh giá s lc, các d án m to doanh nghip công ngh cao
khóa 01 nm 2020 c bn t yêu cu theo nhng tiêu chí ã ra. Trong ó, có 02 d án “Tr lý o giao
thông Caris” và d án “Phát trin vi sinh vt bn a ng dng trong sn xut t trng” m bo áp ng mt s
tiêu chí c bn tt nghip trong nm 2021. Lãnh o Trung tâm DVTH cng nh hng nm 2021 s tt
nghip cho 01 d án m to trong trng hp d án t các tiêu chí tt nghip m to doanh nghip công ngh
cao.
Ngoài ra, ông Lý ình Quân trình bày vi Lãnh o Trung tâm v ni dung d tho quy ch m to
doanh nghip công ngh cao ã c b sung hoàn thin sau bui hp k thut vi Phòng m to, ào to và
Môi trng. Mt s ni dung ni bt ca quy ch mi ó là thành lp Ban c vn hot ng m to, trong ó bao gm
hi ng chuyên gia nhm h tr t vn xuyên sut cho các d án và xây dng h sinh thái khi nghip ti
khu công ngh cao nhm h tr, phc v cho d án m to ti ây.
Kt lun bui làm vic, lãnh o Trung tâm DVTH ngh hai bên tip tc cùng trao i, làm rõ các
ni dung ánh giá tình hình hot ng ca các d án a ra nhng l trình và k hoch c th tip theo h tr
cho các d án trong thi gian ti. ng thi, Trung tâm DVTH có vn bn ngh các nhóm d án m to
tip tc phi hp, hoàn thành chng trình m to theo yêu cu. Trong trng hp các d án có nhng có
khó khn, vng mc cn c h tr, giao Phòng m to, ào to và Môi trng tham mu, xut hng gii quyt
trình Giám c Trung tâm xem xét. ngh Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn tip tc t chc khóa
ào to 04 t hiu qu cao, b trí các chuyên gia có trình và nng lc nhm h tr cho các d án hoàn
thin nhng tiêu chí còn yu. Kt thúc chng trình ào to nâng cao nng lc cho các d án, các nhóm
s có bui thuyt trình trc lãnh o Trung tâm và các chuyên gia ánh giá mt ln na nng lc và tình
hình hot ng ca tng d án.
V nhim v hoàn thin quy ch m to doanh nghip công ngh cao, Lãnh o Trung tâm ngh
ông Lý ình Quân tip tc trao i vi b phn chuyên môn sm hoàn thin quy ch trình Ban Qun lý
khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng xem xét, phê duyt trong tháng 8/2021./.
Phòng m to, ào to và Môi trng
Trung tâm DVTH

