Trong các ngày 23 và 24/7/2018, UBND thành ph à Nng phi hp vi B Khoa hc và Công ngh, Vin
Hàn lâm Khoa hc và Xã hi Vit Nam và T T vn Kinh t ca Th tng Chính ph t chc Hi tho “Nâng cao tính
nng sáng to, khi nghip to ng lc thúc y tng trng kinh t” ti thành ph à Nng. Hi tho c t chc trên c s trin
khai thc hin nhim v theo ch o ca Th tng Chính ph v vic xây dng Phng án nâng cao tính nng sáng
to, khi nghip thc hin thí im ti Khu công ngh cao à Nng (theo Công vn s 3370/VPCP-KGVX ngày
12/4/2018 ca Vn phòng Chính ph).

Phó Th tng V c am phát biu ch o ti Hi tho. nh: Minh Dung
Tham d Hi tho có Phó Th tng Chính ph V c am, Th trng B Khoa hc và Công ngh Trn Vn Tùng, Ch
tch Vin Hàn Lâm Khoa hc xã hi Vit Nam Nguyn Quang Thun, T trng T T vn kinh t ca Th tng Chính
ph V Vit Ngon, Bí th Thành y à Nng Trng Quang Ngha, Ch tch HND thành ph à Nng Nguyn Nho
Trung, Ch tch UBND thành ph à Nng Hunh c Th cùng 250 i biu là i din các b, ngành trung ng và
các s, ban, ngành a phng, các i hc quc gia, i hc vùng và mt s i hc khác, các ban qun lý khu kinh t,
khu công nghip, các chuyên gia, nhà nghiên cu, nhà khoa hc trong nc và quc t, i din mt s doanh
nghip và ngân hàng.
Phát biu khai mc ti Hi tho, Ch tch UBND thành ph Hunh c Th cho bit Khu công ngh cao à Nng là
mt trong ba khu công ngh cao cp quc gia do Th tng Chính ph thành lp nm 2010 vi k vng là ni hi t
công ngh cao, i mi sáng to hng ti phát trin bn vng. Thành ph à Nng xác nh vic u t vào Khu công
ngh cao là ng lc chính thúc y kinh t phát trin à Nng nói riêng, Khu vc min Trung và Tây Nguyên
Vit Nam và c nc nói chung. Ch tch UBND thành ph nhn nh công các xây dng Phng án thí im nâng

cao tính nng sáng to, khi nghip ti Khu công ngh cao à Nng là mt trong nhng quan tâm ca lãnh o
Chính ph dành cho à Nng, úng thi im thành ph ang iu chnh quy hoch tng th phát trin kinh t - xã hi n
nm 2030, tm nhìn 2045 và báo cáo tng kt 15 thc hin Ngh quyt s 33-NQ/TW v xây dng và phát trin
thành ph à Nng trong thi k công nghip hóa, hin i hóa t nc.

Quang cnh Hi tho. nh: Minh Dung
Phát biu ch o ti Hi tho, Phó Th tng Chính ph V c am chia s “Cách mng công nghip 4.0 ang thc s din
ra vi c thi c ln thách thc và bình ng vi tt c các quc gia. Vit Nam không th ng ngoài cuc ua ca th gii
tranh th thi c ca cuc cách mng khoa hc công ngh mi hin nay, cn nhanh chóng có mt mô hình cùng
vi các gii pháp tn dng cho c thi c này”. Vi yêu cu i mi h thng sáng to quc gia, các trng i hc, vin
nghiên cu phi tích cc i mi, t ch, nm bt th trng và u tiên dành cho nghiên cu khoa hc áp ng nhu cu
thc tin; các doanh nghip cn ch ng u t cho nghiên cu ng dng và phát trin công ngh, doanh nghip cn
thy khi u t cho nghiên cu - phát trin thì s c hng nhng chính sách, u ãi ht sc c th v thu, vn, t ai, chi
phí s dng h tng và các u ãi khác. Chính ph mong mun T T vn kinh t ca Th tng s tích cc phi hp vi
chính quyn thành ph cùng các c quan hu quan liên quan xut các c ch, chính sách, k hoch, gii
pháp trin khai Phng án nâng cao tính nng sáng to, khi nghip, to ng lc thúc y tng trng kinh t, thc hin
thí im ti Khu công ngh cao à Nng. Phó Th tng Chính ph tin tng vi nhng li th à Nng ang có, chính
quyn và nhân dân thành ph à Nng s n lc xây dng à Nng tr thành mt trung tâm i mi sáng to - khi
nghip công ngh, to dng h sinh thái khi nghip - sáng to tiêu biu, là mô hình in hình to sc lan ta cho
các a phng, các khu công ngh cao trên c nc.
Hi tho ã lng nghe nm tham lun chính ca các chuyên gia, nhà nghiên cu quc t và trong nc gm: Kinh
nghim quc t xây dng phát trin các khu công ngh cao quc gia gn vi sáng to, khi nghip (Hi Khoa hc
và Chuyên gia Vit Nam toàn cu - AVSE Global, Pháp); i mi sáng to - Nhân t nn tng cho i mi mô
hình tng trng kinh t (GS. TS. Nguyn c Khng, Ch tch AVSE Global, thành viên T T vn kinh t ca Th
tng Chính ph); V trí, ng lc và vai trò ca Nghiên cu và Phát trin trong phát trin kinh t - Kinh nghim
Hàn Quc (TS. Kum Dongwha, Vin trng Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam - Hàn Quc – VKIST); y
mnh công cuc phát trin à Nng vi ng lc sáng to, khi nghip (PGS. TS. V Minh Khng, i hc Quc gia
Singapore, thành viên T T vn kinh t ca Th tng Chính ph) và xut thí im Phng án nâng cao tính nng
sáng to, khi nghip ti Khu công ngh cao à Nng (ThS. oàn Ngc Hùng Anh, Phó Trng ban Ban Qun lý
Khu công ngh cao à Nng).
Ti hi tho, các i biu ã cùng có các trao i, tho lun sôi ni xoay quanh ch sáng to, khi nghip gn vi phát
trin kinh t quc gia, c bit là xut các c ch, chính sách, gii pháp to s lan ta công ngh, khi nghip công
ngh ti các khu công ngh cao quc gia, thí im thc hin ti thành ph à Nng.
Phát biu tng kt, kt lun Hi tho, TS. V Vit Ngon, T trng T T vn kinh t ca Th tng Chính ph, khng nh ây
là thi im thích hp xây dng án, Phng án nâng cao tính nng sáng to, khi nghip thc hin thí im ti Khu

công ngh cao à Nng trc khi áp dng ti các Khu công ngh cao khác và trên c nc. Do ó, thành ph à
Nng cùng vi T T vn kinh t ca Th tng Chính ph và các b, ngành cn phi hp cht ch trong vic xây dng
phng án gm nhng gii pháp, l trình c th, sm báo cáo xut Th tng Chính ph xem xét trong quý III nm
2018.
Trong khuôn kh Hi tho, UBND thành ph phi hp vi T T vn kinh t ca Th tng Chính ph t chc các 02
phiên hp c lp: Phiên hp sáng ngày 24/7/2018 nhm xây dng k hoch, cng và xác nh các nhim v cn
thc hin trin khai ý kin ch o ca Th tng Chính ph trên c s kt qu Hi tho; Phiên hp sáng ngày 23/7/2018
nhm trao i v vic xây dng cng án “ào to và huy ng ngun nhân lc cht lng cao thúc y i mi sáng to” nh
là mt cu phn quan trng ca án, Phng án trình Th tng Chính ph.
án sáng to, khi nghip thc hin thí im ti Khu công ngh cao à Nng va là c hi, va là thách thc thành ph
à Nng quyt tâm tìm ra các gii pháp, hành ng c th có th xut, vn ng c s ng h ca Chính ph, các b,
ngành trung ng và nhân dân a phng, huy ng các ngun lc xã hi thc hin thành công mt nhim v ln,
làm bt dy khát vng xây dng mt h sinh thái khi nghip hin i, áp ng yêu cu cách mng công nghp 4.0, là
mô hình tiên tin tiu biu cho c nc.
Minh Dung
(Ban Qun lý Khu công ngh cao à Nng)

