Sáng ngày 02/12/2021, Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) ã t
chc bui ánh giá tt nghip cho 03 d án m to doanh nghip công ngh cao tuyn chn vào nm 2020.
Bui hp ánh giá tt nghip 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 (Ban Qun lý), Bà V Th Bích Hu - Phó Giám c S Khoa hc và
Công ngh thành ph à Nng, Ông Trn Thanh Trúc, Giám c Trung tâm phát trin h tng công ngh thông
tin, Ông Nguyn Vn Chng - Giám c iu hành Vn m doanh nghip à Nng, PGS.TS. Nguyn Phúc
Nguyên - Trng ban Hp tác quc t, bà Lê M Nga - Giám c iu hành Công ty TNHH Hermes
Management. Cùng các i biu là Lãnh o ca các phòng nghip v ca Ban Qun lý, Lãnh o Trung tâm
DVTH, i din n t các S ban ngành, khách mi n t các doanh nghip quan tâm nh Acecook, QCM,
Estec,…và các trng i hc trong thành ph, các n v, t chc quan tâm n khi nghip và báo ài n a tin.
Sau hn 01 nm m to, c 03 d án ng dng tr lý o giao thông Caris, D án Vi sinh X Tiên, D án To Vit
AlgaeVi ã dn hoàn thin và t c nhiu kt qu áng k. in hình các d án ã hoàn thin c c s pháp lý nh thành
lp doanh nghip, thành lp doanh nghip khoa hc công ngh, sn phm và mô hình kinh doanh ã i úng nh
hng, kt ni và kêu gi c các nhà u t, i tác hp tác vi doanh nghip.
in hình, d án ng dng tr lý o giao thông Caris sau khi thay i mô hình kinh doanh, d án ã c cp chng
nhn doanh nghip khoa hc công ngh. t hn 10.000 ngi ch mi sau 5 ngày ra mt, n nay ã t gn 25.000
ngi dùng. i vi d án Vi sinh X Tiên, ông Lý ình Quân là mt chuyên gia trong lnh vc khi nghip MST ã
nhìn thy c tim nng ca d án và quyt nh u t, chung tay cùng d án giúp d án i nhanh và phát trin mnh
trong tng lai. Tháng 6/2021, d án ã ng ký giy phép kinh doanh và thành lp công ty c phn Vi sinh X
Tiên và trin khai hp tác vi công ty HKFarm thng mi hóa các sn phm ca d án, n nay doanh thu ca d
án mi tháng t hn 01 t ng. V d án To Vit AlgaeVi cng ã có nhng s tin b vt bc và ã thc hin chuyn giao
công ngh vi mt s hp tác xã và n v có liên quan. ng thi, trong bui ánh giá ã có mt tin vui n vi d án To
Vit AlgaeVi, ó là sau mt thi gian c Ban Qun lý cng nh Trung tâm DVTH kt ni, làm vic và trao i, Công
ty TNHH ông Nam dc Bo Linh ã ng ý u t cho d án và s tin hành ký kt u t trong tun ti.

Sau khi ln lt i din ca mi d án trình bày v sn phm, mô hình kinh doanh, tình hình hot ng sn xut hin
nay và nhng kt qu t c ca d án, các chuyên gia ã có nhng li khen dành cho mi d án. ã có s thay i
áng kinh ngc trong vic trình bày trc Hi ng, các d án ã hoàn thành tt phn trình bày vi phong thái y t
tin, rõ ràng mch lc, cung cp y các thông tin cn thit cho ngi nghe, khác bit rt nhiu so vi 1 nm trc ây
trong bui tuyn chn d án vào m to. Và có c kt qu ngày hôm nay, lãnh o Ban Qun lý cng nh các
chuyên gia ng hành ã biu dng Trung tâm DVTH ã hoàn thành xut sc chc nng nhim v ca mình trong
vic h tr các d án m to thông qua các chng trình ào to, t vn chuyên sâu, kt ni nhà u, h tr truyn thông,
qung bá sn phm…

Bui ánh giá tt nghip các d án m to ngày hôm nay không ch nhm ánh giá kt qu t c ca các d án sau
mt thi gian m to mà còn là c hi các d án kt ni thêm nhiu nhà u t tim nng. Qua hn 01 nm thc hin
công tác m to, cui cùng các d án cng ã hái c “qu ngt”. Hi vng vi nhng bc tin khi sc u tiên này s là bc
à các d án có c s phát trin nhy vt khi kt thúc m to, bc qua giai on hu m to. Sau bui ánh giá d án
hôm nay, Trung tâm DVTH s tng hp và thông báo kt qu sm n các d án ./.

