D án phân lp vi sinh vt bn a là mt trong 03 d án c Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công
nghip à Nng tuyn chn m to doanh nghip công ngh cao nm 2020, qua thi gian gn 01 nm m to và h tr
d án, ngày 01-04/11/2021, Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) ã t
chc chuyn kim tra, ánh giá thc t tình hình vn hành d án m to doanh nghip công ngh cao ca anh Bùi
Ngc Châu ang trin khai thc hin ti à Lt. oàn công tác có ông Trn Vn T, Phó Trng ban Ban Qun lý khu
công ngh cao và các khu công nghip à Nng (Ban Qun lý) cùng các cán b qun lý công tác m to thuc
các phòng nghip v ca Ban Qun lý và Trung tâm DVTH.
T nhng nhóm vi sinh vt bn a c phân lp, d án a ra các quy trình sn xut b sn phm nông nghip hu c vi
sinh gm nhiu sn phm nh phân bón hu c vi sinh dng bt, dng viên nén, dch thy phân cá, bt cá lên
men, ch phm tho mc tr nm, héo xanh và tuyn trùng… s dng kt hp ci to t trng mt cách hiu qu và an
toàn, t ó nâng cao nng sut canh tác, mang li nhng giá tr kinh t cao và bn vng. D án ã tham gia vào
chng trình m to ti Khu công ngh cao à Nng, nhn c nhiu h tr t phía Trung tâm DVTH thông qua các
hot ng ào to nâng cao nng lc và t vn chuyên sâu vi các chuyên gia v mô hình kinh doanh, t duy
chin lc, Marketing, Tài chính k toán, pháp lý, S hu trí tu, k nng gi vn u t,…
Qua chuyn kim tra thc t nhn thy d án ã có nhiu kt qu t phá to ra doanh thu ln, hot ng d án dn i vào n
nh và phát trin mnh m sau gn 01 nm m to ti Khu công ngh cao. Hin d án ã xây dng xong khu nhà
xng sn xut 1.700 m2 th nghim các loi phân vi sinh bn a vi quy trình khép kín, gm 3 phân khu: Xng
sn xut 1000 m2; Xng thc n chn nuôi 460 m2; Xng ch bin, óng gói 200 m2. Vi doanh thu bình quân
hàng tháng trên 500 triu ng, tng trng gp ôi so vi giai on trc. Bên cnh ó, d án ã kt ni, hp tác vi n v HK
Farm, i tác ti ng Nai và Cà Mau thng mi hóa sn xut phân bón vi sinh.

D án ã thành lp Công ty C phn công ngh vi sinh X Tiên ti à Nng và ang trong quá trình ng ký
doanh nghip khoa hc công ngh, xúc tin ng ký s hu trí tu và vit bài cho tra cu sáng ch. Hin ti, nhân s
ca d án ang dn hoàn thin, thu hút thêm các chuyên gia ngành vi sinh tham gia phát trin d án, hoàn
thin tài nghiên cu và sm hoàn tt các h s pháp lý thi gian n.
Sau chuyn thc a kim tra d án, Lãnh o Ban Qun lý, Trung tâm DVTH cùng chuyên gia Lý ình Quân,
nhn thy d án em li nhng giá tr tri thc vt tri, gn vi thc tin, to ra các giá tr khoa hc công ngh và có th
phc v cho vic thng mi hóa tri thc i mi sáng to quy mô ln. Ông Trn Vn T, Phó Trng ban Ban Qun lý
biu dng vi nhng gì mà d án ã t c, nhn thy d án rt có tim nng và hi t các yu t có th xem xét tt nghip
m to doanh nghip công ngh cao trong nm nay, vì vy giao Trung tâm DVTH nhanh chóng chun b
công tác t chc Hi ng xét tt nghip m to cho d án t ó to tin cho các bc phát trin tip theo ca doanh
nghip./.
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