Ngày 06/01/2021, Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng (Ban Qun lý
KCNC&CKCN N), Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm Dch v tng hp) ã kt
hp t chc bui l ký kt tha thun hp tác gia d án Vi sinh X Tiên, Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn
(SHi) và các nhà u t thiên thn trong chng trình k nim 5 nm thành lp ca SHi.
Bui l có s tham gia ca ca Bà V Th Bích Hu - Phó Giám c S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng,
Ông Trn Vn T - Phó Trng ban Ban Qun lý KCNC&CKCN N, Ông T Thanh Thy - Giám c Trung tâm
Dch v tng hp và Ông Hunh Sang - Giám c Trung tâm H tr khi nghip i mi sáng to, cùng lãnh o các n
v S, ban ngành, i din các trng i hc, cao ng, vin nghiên cu trên a bàn thành ph, lãnh o các Doanh
nghip, Qu u t, cá nhân và nhóm cá nhân có d án khi nghip.

Hình 1: Ông Bùi Ngc Châu - ch d án Vi sinh X Tiên ký kt tha thun hp tác cùng các nhà u t thiên thn
ti bui l
c bit, d án Vi sinh X Tiên là mt d án thuc lnh vc công ngh sinh hc, d án “Phân lp và nuôi cy nhóm vi
sinh vt bn a ng dng trong sn xut t trng” ra i vi mc ích to ra nhng sn phm nông nghip hu c vi sinh nh
phân bón hu c vi sinh dng bt, dng viên nén, dch thy phân cá, men vi sinh… có th giúp ích cho ngi

nông dân x lý tt vic ci to t trng, t ó nâng cao nng sut canh tác, mang li nhng giá tr kinh t cao và bn
vng. Sau 01 nm m to ti Khu công ngh cao à Nng, D án Vi sinh X Tiên ã c Ban Qun lý
KCNC&CKCN N trao Giy chng nhn tt nghip hoàn thành chng trình m to doanh nghip công ngh
cao, kt ni vi các nhà u t thiên thn.
Nhìn li s phát trin ca d án Vi sinh X Tiên trong giai on m to va qua, phát biu ti bui l, ông Trn Vn T,
Phó Trng Ban Qun lý KCNC&CKCN N bày t nim vui mng khi c chng kin L ký kt hp tác gia d án Vi
sinh X Tiên, SHi cùng các nhà u t thiên thn. ây là mc ánh du cho s trng thành ca d án nói riêng và
ca Trung tâm Dch v tng hp trong công tác m to doanh nghip công ngh cao nói chung.

Hình 2: Ông Trn Vn T - Phó Trng ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng
phát biu ti bui l
Sau bui l, Trung Tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng tip tc t chc bui trao i vi ông Nguyn
Xuân i - Trng phòng Qun lý, xúc tin và h tr u t thuc Ban Qun lý KCNC&CKCN N v các ni dung ca
chính sách, c ch khi ng ký th tc u t ti Khu công ngh cao à Nng. Ti ây, ch d án và các nhà u t ã c gii
thiu cng nh gii áp các thc mc liên quan n chính sách u ãi, thu hút u t t ó có th hoch nh nhng phng
án trin khai c th trong thi gian ti.

Hình 3: Ông Nguyn Xuân i - Trng phòng Qun lý, xúc tin và h tr u t trao i vi ch d án và các nhà u t v
chính sách
Vi mc tiêu h tr các nhà u t có cái nhìn, nm bt mt cách toàn din v Khu công ngh cao à Nng, Trung
tâm Dch v tng hp còn t chc cho oàn u t tham quan Hi trng, khu trng bày, vn phòng làm vic ca d án
m to và các phân khu chc nng ti Khu công ngh cao à Nng. Qua bui làm vic, các nhà u t u bày t s
hng thú, quan tâm c bit và mong mun s có c hi hp tác, u t trong thi gian sm nht.

Hình 4: Ông Bùi Ngc Châu - ch d án Vi sinh X Tiên trình bày d án vi các nhà u t ti phòng trng bày
ca Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao N

Hình 5: Ông T Thanh Thu - Giám c Trung tâm Dch v tng hpKhu công ngh cao à Nng phát biu chia
s vi các nhà u t
Thi gian ti, Ban Qun lý KCNC&CKCN N cùng vi Trung tâm Dch v tng hp tip tc thc hin nhim v m to
doanh nghip công ngh cao cho các d án c tuyn chn nm 2021. Hi vng, các d án tip theo s tip ni s
thành công ca các d án Khoá I nm 2020./.
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