Theo ó 2 bên s liên kt hp tác trin khai các hot ng nghiên cu, nh hng phát trin ngành ngh trong lnh
vc công ngh thông tin, nghiên cu, thit k, ch to thit b in t, công ngh Nano,… Liên kt ging dy, ào to
ngun nhân lc có trình i hc, sau i hc, h tr phát trin ngun nhân lc cht lng cao phc v cho các d án công
ngh cao.

Ký kt tho thun hp tác gia Trungnam EMS và Vin nghiên cu ào to Vit – Anh v ào to, nghiên cu và
phát trin ngun nhân lc cht lng cao ti à Nng
Hai bên cng s to iu kin cho sinh viên ngành công ngh in t, công ngh Nano, công ngh thông tin
tham gia thc tp ti c s sn xut nhm nâng cao kinh nghim thc tin cho sinh viên, nhm giúp các em có c
hi c tip cn trc tip vi các máy móc công ngh cao, tng kh nng ng dng thc t sau chng trình hc.
Các bên thng nht chia s c s vt cht, trang thit b phòng thí nghim, ngun nhân lc nghiên cu trin khai
các hot ng ào to, nghiên cu ng dng, chuyn giao công ngh các ng dng ca công ngh in t, công ngh
Nano, công ngh thông tin; hp tác vi mt t chc th ba cùng nghiên cu và phát trin công ngh mi, sn
phm mi.

Ông Nguyn Anh Huy – Giám c Công ty CP Trungnam EMS phát biu ti bui l
Phát biu ti s kin, ông Nguyn Anh Huy – Giám c Công ty C phn Trungnam EMS cho bit: “Hin nay vn
v ngun nhân lc cht lng cao vn là bài toán khó ti th trng à Nng. Trong thi gian ngn ti ây, chúng ta cn
ci thin vn này áp ng c nhu cu v ngun nhân lc v CNTT, công ngh in t cho các doanh nghip. Sp ti,
nhà máy Trungnam EMS cng s tin sâu hn v lnh vc nghiên cu – phát trin(R&D) – ây cng mt trong
các quá trình òi hi cht xám và yêu cu kht khe nht, k c v trí tu, thi gian ln kh nng tài chính. Vic ký kt
hp tác vi Vin nghiên cu và ào to Vit Anh ln này s giúp cho Trungnam EMS có c s h tr tt hn cho k
hoch nhân s cng nh quá trình nghiên cu – phát trin sn phm ca công ty”.
Cng ti s kin, Phó vin Vin Nghiên cu và ào to Vit – Anh (VNUK) - Phó GS.TS Giang Th Kim Liên
chia s: “Vi chin lc hp tác vi doanh nghip hin nay, vin cng có th m bo c u ra cho các em sinh viên.
Các em cng có nhiu c hi tham gia thc tp ti c s sn xut có nhng tri nghim thc t. Chúng tôi cng rt vui
vì qua c hi hp tác ln này, chúng tôi cng có th hiu rõ hn v nhu cu ca doanh nghip, tip cn c nhiu tiêu
chun mi hn có nhng chng trình ào to sâu sát hn vi nhu cu nhân lc cng nh nh hng v phát trin nhân
lc trong tng lai”.

Phó GS.TS Giang Th Kim Liên - Phó vin trng Vin Nghiên cu và ào to Vit – Anh cho bit cng rt cn lng
nghe v nhu cu và nh hng v ngun nhân lc ca doanh nghip trong thi gian ti
Vin Nghiên cu và ào to Vit – Anh (VNUK) cng s h tr qung bá v Công ty vi các i tác trong nc và quc
t, c bit là các nc phát trin nh Hoa K, Vng quc Anh, Nht Bn, Hàn Quc …Bà Liên cho bit thêm.

ông Phm Trng Sn - Trng ban, Ban Qun lý Khu CNC và các KCN à Nng tng hoa và chúc mng cho s
hp tác ca 2 bên
Chng kin bui ký kt hp tác, ông Phm Trng Sn - Trng ban, Ban Qun lý Khu CNC và các KCN à Nng
bày t nim vui khi chng kin s hp tác gia 2 n v: “Lnh vc nghiên cu - phát trin(R&D) là lnh vc òi hi tim
nng tài chính cùng s quyt tâm cc k ln, tôi cng rt vui mng khi có các doanh nghip trong nc tham gia

vào lnh vc này ti thành ph à Nng. Tôi mong rng, VNUK và Trungnam EMS s phát huy c th mnh ca
2 bên, qua ó cùng hp tác và cho ra c nhng kt qu tt p trong thi gian sm nht”.

L ký kt hp tác ln này s góp phn ci thin vn nhân lc cht lng cao ti à Nng, qua ó nâng cao nng lc cnh
tranh cho các doanh nghip, tng cng thu hút u t vào thành ph
Tha thun hp tác tng cng trin khai các hot ng ào to, phát trin ngun nhân lc cht lng cao cng là tin m
bo cht lng ngun nhân lc s tham gia trong ngành công ngh in t, công ngh Nano, công ngh thông tin
ti à Nng và min Trung – Tây Nguyên trong thi gian ti. Qua ó góp phn gii quyt v vn ngun nhân lc cht
lng cao, giúp tng cng xúc tin và thu hút u t vào à Nng nói chung và lnh vc công ngh cao nói riêng./.
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