Sáng ngày 18/11/2021, Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) ã t
chc bui ánh giá, tuyn chn d án m to doanh nghip công ngh cao nm 2021 vi s tham gia ca 07 d án a
dng v các lnh vc.
Bui hp ánh giá có s tham gia ca Ông Trn Vn T - Phó Trng ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và
các khu công nghip à Nng, Ông T Thanh Thy - Giám c Trung tâm DVTH, Ông Võ c Anh - Phó
phòng Qun lý Công ngh S Khoa hc và Công ngh à Nng, Ông Trnh Công Duy - Giám c Trung tâm
phát trin phn mm i hc à Nng, ThS. Phm Minh Mn - Nhà sáng lp The Steam House, Ông Lý ình
Quân - Tng Giám c Công ty c phn Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn, Ông Ha Hu Ngha - Qun lý
b phn phát trin Công ty C phn Rikkeisoft. Cùng s tham gia ca quý i biu khách mi n t các trng i hc
trong thành ph, các n v, t chc quan tâm n khi nghip và báo ài n a tin.

07 d án n t các lnh vc a dng khác nhau th hin s hp dn ca chng trình m to doanh nghip công ngh
cao ã lan ta mnh m n các bn tr, các bn doanh nhân tim nng ng ký tham d:
- D án "Shipway vn ti thông minh" thuc lnh vc công ngh thông tin, ng dng công ngh trên di ng
kt ni gia ngi có hàng hóa và ngi có xe vn chuyn.
- D án "HiTrade - app giao dch hàng hoá" là 01 d án công ngh thông tin v ng dng giao dch
hàng hoá nhm kt ni gia ngi sn xut và ngi cn mua.
- D án "Mô hình nghiên cu v drone áp dng trí tu nhân to" ng dng công ngh thông tin, công ngh

vi in t, c khí chính xác...Ch to chic máy bay không ngi lái áp dng trí tu nhân to và các công ngh cm
bin tiên tin iu khin mà không cn s hin din ca con ngi nhm giám sát v các nguy c ha hon, cháy rng.
- D án "Tái ch tm pin nng lng mt tri" là d án v công ngh môi trng, công ngh nng lng mi. Tái ch
pin nng lng mt tri bng cách phân rã các thành phn ca tm pin tái s dng li các vt liu cho nhng mc ích
sn xut khác.
- D án "Platforms H Sinh Thái Phát Trin Cá Nhân - Ecoroom" thuc lnh vc công ngh thông tin.
Là mt mng xã hi kt ni ngi dy và ngi hc
- D án "Smart Campus - REBO Parking" là d án v công ngh thông tin v ng dng xây dng ô th
thông minh.
- D án "Bo tn h gen và nuôi cy mô t bào rong bin nhân ging" , d án tp trung vào nghiên cu công
ngh sn xut rong bin sau thu hoch.

Xuyên sut bui ánh giá tuyn chn, các d án cng ã rt tt v phn trình bày ca mình và gi gm c các thông
ip, giá tr ct lõi ca các d án n các chuyên gia. Qua phn hi áp, các chuyên gia ánh giá rt cao v ý tng
cng nh cht lng ca d án ng ký tham d chng trình m to nm nay. Sau bui ánh giá d án hôm nay, Trung
tâm DVTH s tng hp và thông báo kt qu sm n các d án./.
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