Ngày 27/12/2021, Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) phi hp
cùng Công ty C phn Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn (SHi) t chc ào to c bn tng quan v các kin
thc khi nghip i mi sáng to cho 04 d án c tuyn chn nm 2021.
Khoá ào to c bn din ra trong 2 bui ca ngày 27/12/2021 di s hng dn, ào to ca chuyên gia Lý ình
Quân, Tng Giám c SHi cùng s ng hành ca các chuyên viên qun lý d án m to thuc Trung tâm DVTH
. Các d án s c làm vic trc tip vi chuyên gia qua c hai hình thc trc tip kt hp trc tuyn to iu kin thun li
nht cho quá trình ào to và m bo công tác phòng chng dch Covid-19. Các ch d án s trao i v tình
hình thc trng d án, nh hng k hoch ngn hn và dài hn trong thi gian ti, t ó chuyên gia s hng dn, ào to
và trang b các kin thc c bn v khi nghip i mi sáng to cho tng ch d án, dn nh hình và to nn tng c bn v
khi nghip i mi sáng to, sn sàng tham gia vào các khóa m to ào to chuyên sâu, nâng cao ti Trung
tâm DVTH.
04 d án c tuyn chn nm 2021 bao gm:
- D án X lý - Tái ch pin nng lng mt tri ph thi ca ông Lê Thành Nhân i din;
- D án HiTrade - app giao dch hàng hoá ca ông Lê Thanh Tùng i din;
- D án Shipway vn ti thông minh ca ông Dng Minh Hùng i din;
- D án Nghiên cu phát trin và bo tn h gen rong bin ca ông Nguyn Ngc Tun i din.
Di ây là mt s hình nh trong quá trình ào to cho các d án:

Phòng m to, ào to và Môi trng - Trung tâm DVTH

