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SO KHOA HQC VA CONG NGH 

    

     

DEN 
SO' K it gui: Uy ban nhân dan the tinh, thanh ph6 twe  thuQc Trung uong 

tiêp tve  tAng eu&ng sir phOi hqp gifta BO Khoa hçe vã Cong ngh vOi Uy 
an các tinh, thanh phO trong chi dao  hot dng khoa h9c và cOng ngh 
h6 trq thUc day nghiên efru 1mg dung, ehuyên giao. dOi moi, ket nOi cung - 

cau cOng ngh theo nhu eau cUa doanh nghip, dja phucing phiic vv phát triên kinh té - 
xA hOi,  thve hin rnic tiêu Chiên luçcc phát trián K14&CN dOn näm 2020, BO Khoa hçe 
và Cong ngh phOi hcxp vâi UBND thành phô can Thu to chüc hoat  dQng Trinh din, 
kOt nOi cung thu cOng ngh QuOe tO và HQi nghj vO hot dØng cfta the Trung tam U'ng 
dijng liOn bO KH&CN nAm 2018, vâi nQi dung nhu sau: 

1. Cu quan chU trI: BO Khoa hc và cong ngh, UBND thânh ph6 CAn Thu. 

2. Thai gian, dja dMrn: 03 ngày, th ngày 03-05/10/20 18 tai  thãnh phô can Thu. 

3. Thãnh phAn tham dv: 

- Lânh dao  dàng, nhà rnthc; lanh dao  cáo cci quan quãn 1 nba nuâe Trung ucxng 
(BO Khoa hçc và cong ngh, DO NOng nghip và Phát triên nông thôn, DO KO hoach 
va Dâu Ut, PhOng Thucing mai  vá COnS nghip Vit Nam, Vin Han lam KH&CN ViGt 
Nam, ...); UBND eáe41nh, thành phO trçrc thuOc trung uong; So K.H&CN 63 tinh, 
thành phô. 

- Doanh nhip t6 ehüc khoa hçc va cOng ngh; nba sang ehá khOng ehuyên; 
chuyOn gia Ut van cOng ngh; vin nghiOn cfru, tnthng dai  h9e, eao dAng...eó nguOn 
cung cOng ngh; cac to ehüc, cá nhân có nhu câu ye cOng ngh, nhu eâu cái tiOn ky 
thu8t; các nhà khoa hçe trO muOn giOi thi0u cáo san phâm tij nghiên cUu; cáo Hi4p hQi 
doanh nghip.,. 

- T6 chfrc chuyn giao cOng ngh, doanh nghip dn t& eác quôc gia: Nhat Báii, 
Han QuOc, Trung QuOc, Dài Loan, Israel, M9, See, Due, Thyy DiOn... 

4. NQi dung ehInh: 

4.1. Hoat  dØng Trinh din, kt n6i cung c&u cong ngh Quoc té 

- Chü d "DJi mól cong nghf - Sang (go, h3i nJzp vãphát lriln,, 

- Quy mO, n0i  dung TrInh din, k&t n6i cung cAu cOng ngh Quóc th vOi cac 11th 
we cOng ngh: Cu khI ch& tao  trong nOng nghip, chO bi6n bão quãn sau thu hoach, 
nOng nghip cOng ngh cao và hthi cci, nàng luqng moi, nAng luqng tái tao,  dirge 
phám, thiOt bj y tO, thUy hâi san và cáo linh vi,re liOn quan. 

Trinh din, kát n6i cung cAu cong ngh Qu6c té vài chu& cae hoat  dQng: (1) 
Diêu tra, kbáo sat hoat  dng dOi mOi cong ngh doanh nghip; (2) DiOu tra, kháo sat 



T. BQ ThU1NG 
TRUYYNG 

TrAn Van Tüng 

xáe djnh nguOn cung cOng ngh; (3) Din dan cOng ngh nOng nghip va thüy san 
Mekong 2018; (4) Lé khai mac;  (5) Dién dan quôc té ChInh sach phát tri&n NOng 
nghip ñng ding cOng ngh hin dai;  (6)  HOi  thâo quôc té Két nOi chuyên giao cong 
ngh näng hrqng Mi tao,  nAng lugng sach;  (7) TOn vinh doanh nghip d6i mOi cong 
ngh; (8) Hoat  dng trimg bay, trinh din giài thiu cOng ngh san phm, tir vAn cOng 
ngh - cài tiên quy trmnh kg thuat, (9) ft van kêt Mi tài chinh — cong ngh; (10) Tça 
dam chuyen san ye cOng ngh chü trçng vào nhom nhO vã giãi quyêt các vAn d thit 
th?c ye cOng ngh cüa doanh nghip. 

4.2, HØi nghj v6 hoat  dQng cüa các Trung tam ling ding fin bØ KH&CN lAn thu 
11 näm 2018: 

HiM nghj $p trung dánh giá hiu qua hoat  dQng cUa các Trung tam Ung dung tin 
bO KH&CN trong th?ii gian qua; dê xuât giâi pháp nang cao vai trô, hiu qua cña 
Trung tam dOi vâi cac doanh nghip trong hoat dng üng dvng,  dOi moi vã chuyn 
giao cOng ngh; hoân thin mO hinh hoat  dng mOi cUa the Trung tam dé phát huy 
hiu qua tij chU, thñc dAy chuyM giao cong ngh vã phuc vv quàn 15' nhã nuàc trong 
linh vrc 1mg dung và phát trién cOng ngh. 

(KI hogch td chzk chi tilt kern theo,). 

Dé th chüc, trién khai çó hieu qua the hoat  dQng trén, BQ Khoa h9c vâ COng 
ngh d nghj Uy ban nhân dan các tinh, thành phô cM dao  So Khoa hçc và cong ngh 
ph6i hqp chat che vài Cvc lfng dung vã Phát trién cong ngh và SO KH&CN thanh 
phó CAn Thu chuAn bj tOt nOi  dung và tham gia cac hoat  dng trên. 

Trân trçng cam 

NoinhQn: 
- Nhu trén; 
- BO tnrOng (d8 b/c); 
- Sà KH&CN các tinh, thành phó; 
- Luu: VT, UDCN. 



BQ KROA HQC  vA CONG NGHE CQNG HOA xA HQI CHfJ NGHIA VIT NAM 
OQe 1p - Tiy do - llnh phüc 

HàNai, ngày tháng 4 Sm 2018 

KE HO4CH 
T chfrc hot dQng TrInh din, kh n61 cung cAu cong ngh Qu& t4 

và HQi nghj v hofl dQng cüa cac Trung tam frng dyng tin bQ KH&CN 
nAm 2018 

Th?c hien chuang trInh cong tác nàm 2018; BO Khoa hçc vi Cong ngh vi 
UBND Thanh ph6 Can Thu cia urn vic vi th6ng nhAt ban hinh K hoach  t6ng th th 

cit hoat  dOng Trinh din, két n6i cung c&u cOng ngh Qu& t vi HOi  nghj v hoat 
dOng cüa cac Trung tam 1mg dung ti&n ho KFI&CN nAm 2018 vOi cic nOi  dung sau: 

I. MIJC TIEU 
Hoat dng TrInh din, kt n6i cung câu cong ngh Quôc tê dçra trén ha trij cot 

chInh là "Tn tu - Cong ngh - Quan he". Trong dO, "Tn tue" chinh là vai trO cUa con 
nguM duqc dt Rn hang dAu, "COng ng" dO chInh là khoa hçc cOng ngh vi là nn 
tang cUa chin luqc dirge dt a vi fri trung tam vi "Quan he" chInh là vic mO rOng 
quan h, hgp tác trong và ngoii nuâc vi trên mgi linh virc. Quan h là can n6i d nâng 
cao tn tu4, là tin d d tip thu cOng ngh, hqp the nghiên cfru vi huy dOng mgi 
ngun lrc & thvc hin 1mg dtng, d& mâi vi phát trin cong ngh. Sv kin Tnmnh din, 

kt n6i cung can cong ngh Qu6c t vi HOi  nghj v hoat dOng cüa các Trung tam 1mg 
dung tin ho KB&CN nàm 2018 vOi cac mic tiéu quan trgng sau: 

1. Thñc dÀy hgp tác Mu Ut nghiên cfru 1mg dvng,  phát triM vi d6i mâi cOng ngh 
gifta doanh nghip Vit Nam vài cac Mi tác nuóe ngoii, nâng cao nAng ice cOng ngh 
trong nirOc, trInh d thi& k, ch tao,  1mg  dvng  ky thuat vi cong ngh trong the nginh, 

11th vtrc iru tiên; 
2. Tang cuäng các boat  dOng khão sat, tip xUc vOi doanh nghi4p,  kM nói cung 

dii cong ngh gifla khu we doanh nghip trong nuàc vâi cac viGn nghiên elm, tnithng 
dai hgc trong nute vi nuàc ngoii theo thu cÀu cUa the doanh nghip 

3. Nâng cao chAt lugng vi hiu qua eUa hoat dOng xUc tiM chuyn giao cOng 
ngh; phát triM cac dim kM n6i cung cAu cong ngh; hoàn thin h th6ng cu so du 
lieu v cong ngh4,  chuyên gia cong ngh; cung cAp thông tin cong ngh, Ut van cong 

ngh cho doanh nghip, kM n6i doanh nghip vOi thj thrOng. 
4. Tang cuOng the hoat  dng truyn thông v the mO hinh doanh nghi4p 1mg 

dung cong ngh, Mi mOi cong ngh thinh cOng mang 'a  hiu qua cao. 
5. Nang cao vai trô, hiu qua cüa Trung tarn IiJ'ng ding ti&n ho KH&CN Mi vOi 

các doanh nghip trong hoat  dOng 1mg dking,  dëii mOi vi chuyEn giao cOng ngh. 
:1. 



6. DAy m?nh  sij ph& hcrp gAn két vOi the BQ, sâ, ban ngành, Hip hOi  trong và 
ngoài nute trong boat  dØng xüe tin chuyn giac cong ngh và d6i mâi cong ngh. 

II. NQI DUNG THVC HIEN 
IL A. IIofl dQng trmnh diM, kM n6i cung au cong ngh Qu6c t 
Nam 2018, chñ d cüa hoat dng Trinh din, k6t n& eung cAu cOng ngh Qu6e té 

là: 'VOl MÜI CONG NGH$ - SANG T4 0, HOI  NH4P vA PHAT TRIEN,, 
Các hoat  dng së tp trung vào cac nOi  dung chInh sau: 
1. JJ?ilu Ira, k/são sat xác djnh nhu cáu cong nghç, hog! dç9ng dJi mfri cOng 

ngIsç doanh nghi, ddnh gid hitn trgng cOng ngh trong ngành/linh v4c: 
- Thôi gian: ffr tháng 1-6/2018 
- D6i tuqng diu tra, khào sat: Doanh nghip san xuAt tai  20 tinh, thành phó khu 

we phIa Nam trong 06 11th vre bao gm: Nông nghip, Lam nghip - ch6 b16n g 
ThUy san, Cong nghip ch bi&n hxcrng thvc - thvc phAm, Cong ngh môi tnthng, cOng 
ng thông tin — truyn thOng. (Danh sách doanh nghip chçn mu tIr cci s du lieu 
doanh nghip cUa Cvc và danh sách hOi  viên  HOi  doanh nhân tré Vit Nam); 

- NOi dung diu tra, khão sat: 
+ Hoat  dng DMCN 
+ Nhu eku cong ngh 
+ Nhu cAu M trg hot dng DMCN 
+ Nhu cAu cung cAp thông tin cOng ngh/bán tin cong ngh 
- Phi.wng an trin khai: 
+ Ph6i hçxp vOi DiM dan kinh th Us nhân — HOi doanh than tré Vit Nam gui 

phiu diu tra 10.000 doanh nghip 
+ Ph6i hcxp vài các chuyên gia tMp nhan, phân tIch va xü 1 s6 Iiu phiu diu tra 

gui v duâi dang  bàn in và file diu tra trên mng thông qua modul diu tra, khão sat. 
+ Ph6i hcip vâi các chuyên gia phân tich dánh giá hin trng cOng ngh, thu cAu 

d& mOi cong ngh cUa 06 llnh vre. 
+ PhM hqp vOi So KH&CN cac dja phuo'ng và chuyén gia diêu tra trirc tiêp các 

doanh nghip có thu cAu cOng ng (sau khi rà soát dánh giá vOng 1) d& dánh giá v 
khà näng, thu cAu cong ngh, thu cAu Us vAn, thu cAn dAi mâi cOng ngh4, thu cAu 
cung cAp thông tin cong ngh. 

+ K& n6i hçcp tác, chuyn giao cong ngh B2B và B2C giüa doanh nghip vOi 
vin nghiên efru, truäng dai  hçc, doanh nghip trong nuóc và quôc té. 

- Diy kin kM qua 
+ Báo cáo dánh giá hin trang  dói mOi cong ngh, hinh thftc di mâi cong ngh 

trong cac doath nghip trong cac llnh vrc tai  cac dja phuong. 
+ Báo cáo thu câu cOng ngh4 cüa các doath nghip trong các 11th we. 
+ Xây drng co sO dtt 1iu cAu cOng ngh. 
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2. Ditu Ira, k/são Sd!, Elm kiEm, thu Eh(ip, cp n/s (II ngun cung cOng nghf: 

- Thai gian: tfr thang 1-6/2018 
- D6i tuqng diu tra, kháo sat: Các dun vj có eung cong ngh: Vien  nghién cfru, 

Truäng di hgc, cae to chfxc KH&CN, Trung tam litng dvng  tin bO KH&CN, doanh 

nghip KH&CN; cac dun vj, dOi táe rnrâc ngoài có the cong ngh sn sang ehuyên 

giao. 
- NOi dung diu tra, khão sat 
+ COng ngh s.n sang chuyn giao. 
+ San ph4mlthiét bj hInh thành tü két qua NC KH&CN san sang ehuyM giao. 

+ Djeh vi KH&CN. 
- Phucrng an trin khai: 
+ PhOi hop vói eae dun vi rà soát danh sách the Vin, tm&ng trong khu vve  phIa 

Nam. 
+ Gii phiu dik tra nguOn eung cong ngh/sãn phm KH&CN/djch KH&CN 

dn các Vitn, tnthng. 
+ Trçe tMp diu tra, khão sat mOt  sO don vj trçng dim (dir kin khoáng 20 dun 

vi) d thu thp thông tin và trao d61 v vice tham dir  sr ki4n TrInh din, kM nOi cung 

eu cOng ngh 2018 tai Cn Thu 
+ Ph6i hop vOi cae Sâ KH&CN eung cAp thông tin ye nguôn eung cOng ngh, 

san phAm KH&CN, djch vki KH&CN trong the Trung tam Ting diing tiM bO K}T&CN. 

+ Trijc tip lam vic tai eae Hip hOi  doanh nghiep the nuOe, the tO ehüe xUe tiM 

thuong mai,  phOng thuung mai tai Vi@ Nam. 

- KM qua dat  duqe: 
+ Báo cáo nguOn cung cOng ngh eüa eae vin nghiên cfru, throng dai  hçc, doanh 

nghip, tO chüc chuyM giao cOng ngh nuâe ngoài trong các linh we. 
+ Thi6t 1p mang luOi eung cp thông tin cong ngh thuang xuyên cho eae DN. 

+ Xây drng co sà dU 1iu eung, chuyên gia cOng ngh. 
+ Danh mite nguOn eung cOng ngh san sang chuyn giao trong và ngoài nuâe. 

+ Danh mte san phAm KH&CN. 

+ Danh mvc  djeh KH&CN và ehuyên gia cOng ngh. 

3. Din dan cOng ngh nOng nghip và thüy san Mekong 2018 

- Thai gian: ngây 25 tháng 5 nam 2018. 

- Dja dim: Kháeh san  Mithng Thanh Luxury Can Thu. 

- Quy mO: 300 Dai  Biu. Trong do bao gOm khoãng 70 doanh nghip hoat dng 

trong linh we nOng nghip vã thüy san 
- Thành phan: 
+ LAnh dao Cite Ung ding vã Phát triM cOng ngh, lanh dao  các don vi trkrc 

thuQe BQ KH&CN, Lanh dao  SO KH&CN the tinh DOng bang song CUu Long vã the 

tinh phIa Nam. 
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+ Sà Cong thuung và Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn cae tinh thãnh khu 
we Dng BAng SOng Cfru Long. 

+ Doan 4a  biu Han Qu6e tham gia Sir kin. 
+ Trung tam frng dgng tin bo KH&CN the tinh thành khu we dMg bAng song 

Cfru Long. 
+ Cáe Vin nghién thu và trtthng dai  hçe khu we phia Nam. 
+ Cong dng doanh nghip hot dng san xut kinh doanh trong 11th we nOng 

nghip va thñy san eáe tinh thành khu we phIa Nam. 
- NOi dung: gum 2 hoat dng ehInh 
Hoqi d3ng 1: Hi 1/são giói thi?u 1/san/s twit  céng ng/s2phyc vy san xut n/big 

nghip ella Han Que 
+ GiOi thiu the cOng ngh va thit bj, san phAm, tMn bo k thut phiie vi san 

xu4t nOng nghip eUa Han Qu6c san sang ehuyn giao eho Vi@ Nam. 
+ Trao d6i thao 1un tre tip ti bàn giUa doanh nghip Via Nam eó nhu cAn vOl 

eae doanh nghip Han Quóe eO cOng ngh san sang chuyn giao, hçip táe d&u Pr. 
Hoqt 143ng 2: DiEts dan cong ngh n/big nghifp và thfly san Mekong 2018 
+ D6i mói san xuAt nOng nghip trong thai di each mang  cong nghip va tij 

dng hóa, kinh nghim tfr thre tin. 
+ Xu huOng Cmg dvng  cong ngh lam tAng nãng suAt và eh.t luqng trong eh4 

bin va Mo quãn. 
+ Kinh nghim eUa Han Qu6e hong vice xay dçng nn san xu&t nông nghip 

hin dai.  Vai trO cUa ehInh quyàn dja phuong. 

4. T6 chüc sy kiin trInh din, k& ni cung cAu cong ngh Qu4c t 
Th&i gian t6 ehfre: 03 ngày, tfr nglly 03-05 1/sang 10 nám 2018 tai  thanh ph6 CAn 

Thu v&i 9 hoat  dng ei th nhu sau: 

4.1. LI k/sal inqe "Trin/s diln i'll kIt n61 cung - cu cOng nghf qute 112018" 
- ThOi gian: ngày 03/10/2018 
- Dja dim: TP. CAn Thu 
- Dun vi thU trI: BO KH&CN, UBDN TP. CAn Thu. 
- Thành phkn tham d?: 
+ Lath dao  Dàng, nlià nuOe (nu eO), Lath do BO Khoa hçe va Cong ngh; 

LAnh dao  Thành fJy, HDND, UBND TP. CAn Thu; Lath dao  Vin Han lam KH&CN 
Vit Nam; Phông Thuccng mi và COng nghip Vi@ Nam; Di he CAn TIm, TJBND 
the tinh/thàth ph&.. 

+ Cu quan dai  ditn ngoi giao và eae tó ehüe qu6e t ti Vit Nam; eác doanh 
nghip qu6e t. 

+ SO K}1&CN, Trung tam UDTBKHCN 63 tinh, thãnh pM; 
+ Cae SO, ban ngânh, t6 ehüc KH&CN, Hip hOi  lien quan thuGe khu we phIa 

Narn và cáe tinh lan can; 
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+ Nhà khoa liQe, nhóm nghiên efru ti&m näng có kEt qua nghién efru KH&CN; 
các t6 chfrc tIn dmg; cac th ehfre, eá nhân trong và ngoài nude... 

+ Co quan thông ten, báo ehI, truyn thông d trung uong và dja phuong. 
- S luçxng dai biu tham d?:  Khoãng 1.000 nguôi 
4.2. Trink dun, gifri Ihitu cong nghfI/hilt hf/san phsn cOng ngh 
a) Thoi gian: 03 ngày, tfr ngày 03-05/10/2018 tai  TP. Cn Thcx 
b) só luqng don vj tham gia trinh din cong ngh/thit bj/san phAm cong ngh: 

120 gian trInh diE 
Trong do: khoãng 70 gian elm the tó ehfre, doanh nghip Viet Narn; 50 gian elm 

the t6 ehfre doanh nghip nude ngoài eO ngun eung cOng ngh (Han Qu6c, Nh@t Bàn, 
DIre, Dài Loan, Israel, Malaysia, M9, Thing qu6e...). 

c) Dái laying tham gia trwng My, ta-ink dun: 
o Doanh nghip khoa hçe cOng ngh 

o Sd KHCN the tinh thành pM trong khu vre và trén cà nude 

o Các Vien nghiên elm, Tnrdng dai  hçc; Nhà khoa hçe, nhà sang th6 không 

ehuyên 

o Cáe t6 chfre phi ehinh phU, ngân hang, quj' den Ut tài ehInh 

o Các doanh nghip, tó ehfre nude ngoài hoat  dng trong linh vre cOng ngh và 
du tu cOng ngh (Han Quóe, Nht Bàn, DIre, Dài Loan, Israel, Malaysia, M, Trung 

Qu&...) 
d) Các link vpc cOng itgh nJi b2t và 1p trung grin/i diãn: 
o NOng-Lârn -Thüy—HàiSãn 

o Cong ngh Vt lieu mdi. Xây dijng ccx bàn 

o Ccx kill die tao,  COng nghi4p ô tO xc may và cong nghip ho trçx 

o COng ngh thông tin, cOng ngh di4n tIr, JoT 

o Cong ngh sinh hóa, y dugc phám 

o COng ngh nàng luqng mdi, nAng luqng tái tao 

o COng ngh Mo 4 mOi tm&ng 
e) Phwo'ng an trwng bay 
Thay S gian hang tiêu chun truyn th6ng bang the khu eho eáe thorn cOng 

ngh4 kháe nhau. Các không gian trung bay, trInh din eO eAu trUe gi6ng nhau nhung 
ducxe thit 1c và trang tn riêng theo chIt dã tirng nhóm cong ngh. 

M& khu së tieh hçxp nhiu ehlre nAng: 
Góe gidi thieu và giao djeh riéng eho the doanh nghip, tó ehlre: 3m x 2m, eO 

bang ten, 01 bàn vã 02 gh tiêu chuen. Mi khOng gian eó khoàng 10 — 20 gOe trung 
bay (thay dói quy mO thy theo nhOm dói tucxng) 

- Kim we dang kI thông tin tham gia kM n6i cung — cAu cOng ngh: cO di then 
Ban tó ehIre true và ghi n14n trrc ti&p eác thông tin yen cAn phát sinh tai  sr kien 
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- Khu trimg bay mô hinh hoac  giài thiu quy trmnh cong ngh diM hInh: 20 - 
30m2 

- Khu két n6i và tça dam chuyén sau v6 ltnh we cong ngh4 cüa khu, bao gOm: 
San khu, backdrop, thiét bj trmnh chiu va bàn gh6. Khu nay có th6 sir dvng  linh hoat 
giUa hai chirc näng: Kt n6i B2B tai  các bàn, hoc tQa dam — din dan quy mO itO 
theo chü d phU hçcp vOi loai  hinh cOng ngh tnmg bay cUa khu (quy mO 30 — 50 
ngithi). 

fi Phân khu (rung bay theo nhóm cdc 1mb vyc cong ngh: 
- NhOm ngành Cong ngh cao, COng ngh thông tin, loT 
- NhOm ngành Cu khI, the tao,  COng nghip 0 tO, xe may, h6 trçr 
- Nhóm nganh NOng — lam — thüy — hài san 
- NhOm ngành Xây drng ccx bàn, cong nghip vt 1iu, bào v môi trumg 
- Nhóm ngành Y th, duqe phm, thrc phAm chfrc nAng 
4.3. Tie vn cOng tag/sf, cdi liEn quy Inn/s /cfr Ihu(iI 
- Thôi gian: 03 ngày, tic ngày 03-05/10/20 18 tai  TP. Cn Thu 
- Dun vj chit tn: BO KH&CN, UBDN TP. Cn Thu. 
-Nidung: 
+ Chuyên gia tic vAn cOng ngh tic vAn tnijc tiep cho các doanh nghip, t6 chirc, cá 

nhán cO nhu cu tic vAn cOng ngh, tic vAn cal tiM 1c thut; 
+ K& n61 trao 461 glib ben cung và ben cAu cong ngh; 
- s6 luqng doanh nghip tham gia tic vAn: Khoàng 50 doaiih nghip 
4.4. Tie v4n kit nti tài c/sin/s — cOng tag/sf 
- Thôi gian: 03 ngày, tic ngày 03-05/10/2018 tai  TP. cAn Thu 
- Dun vi chit tni: BØ KH&CN, UBDN TP. CAn Thu. 

- NOi dung: 
+ Chuyên gia tic vAn cong ngh4 tic vAn t4rc tiép cho cáo doanh nghip, tó chfrc, cá 

nhâncOnhucau; 

+ Tic vAn h6 frq tham gia các Chuung tninh Qu6c gia (tic vAn h trq tham gia 
Chucmg tnInh!Dv an h6 trq, Mu tic cho 46i mâi cOng ngh, 46i mâi sang tao,  Mu tic tài 
chInh) 

+ Tic vAn, két n6i cong ngh va tài chInh 
+ Giâi thieu các qu trong nuOc va ni.rOc ngoài. 
- s6 luqng doanh nghip tham gia tic vAn: Khoàng 100 4cm vj 
4.5. i'd c/uk/pa ((din chuyên sau v cOng nghf 
TQa dam chuyén sâu v cOng ngh chñ trçng vào nhóm nhO vã giãi quy& các vAn 

de thi& thrc ye cOng nghé cita doanh nghip 
a) Quy mô: 
- Tça dam cO quy mO nhO < 50 ngu&i 
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• T6 ehüc tai  the khu tu v&n, toa dam trong nOi  bØ the không gian thing bay theo 
nhóm 11th we cong ngh 

• Tp thing giái quy& cae vM dè ehuyên sau dn nhóm linh we lien quan, trâi 
nghim eác cong ngh mdi 

• S6lirqng 01 cuOc/Ol nhom1Tnhvre 
T6ng só: 05 cuOc tça dam chuyên d. 
b) Thai gian: 03 ngày, tü ngày 03-05/10/2018 tai  TP. CAn Tha 
c) Djnh hudng mOt  s6 chU dim khai thác va phát trin nOi  dung cüa tça dam 

ehuyên sâu 
- ChU dim v6 Thüy — Hài san 

COng ngh và giài pháp PM mi hóa các khâu trong chu6i nuôi trng, san xuAt 
thüy — hái san 

• Các giãi pháp cOng ngh4 cho tüng khâu, chçn cae khau viffing me nith nhir: 
eh bin, Mo quàn 
- Chü dim v NOng nghip — NOng san 

• COng ngh th bMn dé tao  ra cae san phAm mdi, thành phAm có giá trj kinh t 

cao 

• Cong ngh frng dijng trong vic truy xu.t ngu6n g6e hang hOa, kim djnh eht 
luçxng san phAm 
- Chü dMm v CN Mo ye,  xü 19 môi trtthng 

• Cong ngh h6 trq ch6ng và giãi quyt cae vAn dè xãm nhp men, ngp men, 

han han 
• Cong ngh4 xü 19 mOi tnxthig sau thu hoaeh, san xuAt 
- Chü dim v JoT và cong nghip 4.0 

Cong ngh và giãi phap cong ngh thông minh trong ngành nông nghip 

• Cong ngh vâ giài pháp frng dmg JoT trong viec xay dçng và quãn 19 dO thj 

thông minh (Smart City) 

• lYng dvng  cOng ngh eao trong cáe vAn d logistics và phic vçi cuOc  s6ng 
nhân dan itt: giao thOng, tài chInh, thuong mai,  du ljch, gião dic dào tao, 
- ChU dim v nAng luqng, 4t lieu mdi 
• Ting dung cong nghê d& tao  ra cac nguM näng luqng mdi và ben vüng, näng 
hrçxng tái tao, tan dvng các ph phAm, ehé phAm cUa the ngành cOng - nông 
nghip 

• COng ngh Crng diing trong viec tao ra các vat iiGu mdi mang tInh each mang 
cho xay dkrng  co bàn, co khI the tao, ditn tCr vin thông, y dirge, 
4.6. TJ chfrc Diffii Jan quÔc :/ Chinh sack phdt Fri/n NOng nghifp 01mg dyng 

cong nghf h4?n dqi 
- ThM gian: 01 ngày, ngày 04/10/20 18, tai  TP. CAn Thx 
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- 1km vj chü tn: BO KH&CN, UBDN TP, CAn Thu, Din dan kinh té Ui nhân 

Viet Nam. 
- Thành phAn: Khoãng 300 nguâi, gm: Lanh dao BO Khoa hçc va Cong ngh; 

LAth dao Thành Uy, HDND, UBND TP. CAn Thcc; Phong thucing mi và cong nghi4p 

Viet Nam; Doanh nghip (khoãng 300 doanh nghip và hip hOi  doanh nghip trong 

niràc va qu6c t); tnthng Dai  hçc, vin nghiên cCru; Dai  sü quán mOt  s6 nuOc: Israel, 

Dài Loan, Nht Bàn;... 
-Nidung: 
+ Vai trô và thu cAn cM thit phài frng dung, 46i mói và phát triEn cOng ngh 

trong doath nghip dé nâng cao nAng suAt chAt luqng sAn phAm hang hoa và näng 1c 
canh tranh cUa doanh nghip nOng nghip to sr phát tnin bEn vftng 

+ Xác djiih cac kho khAn, vuong m&c cüa doanh nghip trong frng ding cOng 

ngh hin dai  trong san xu& nông nghip; dE xuAt kiEn nghj vdi the BO,  ngành lien 
quan yE cci ch chInh sách h trq urng dung, d& mOi và phát triEn cOng ngh trong 

doanh nghip. 
+ CAc chIth sách d thão g& cac khó khAn, wang mc va thüc thy phát trin frng 

dung cOng ngh trong sAn xuât nông nghip. 
4.7. Hi Ehdo qutc 11 KIt nái chuyln giao cong ngh nàng lziyrng Mi/go, néng 

lwpng sgch 
- Th&i gian: 01 bu6i, ngày 05/10/2018 
- Dun vj chU tn: BQ KH&CN, UBDN TP. CAn Thu, Vin nghiên efru phát tnin 

cong ngh Han Quc (KIAT). 
- Thãnh phAn tham dv: Dai din các cci quan BO,  ngành a trung ucing và dja 

phuong. Dai  din cac Chucmg trith, Dv an, Qu thu Ui tài chInh, Qu9 h trg doanh 

nghip, tó chUc qu6e t trong và ngoài nuâc. Dai  din các t6 chüc, doath nghip cUa 

Han qu6e có thu cAn hcip tác, thu tu va chuyn giao cong ngh vài Vit Nam. D?i 
din các tó chftc, doanh nghip trong nuOc có thu cAn hcxp tác, Mu tu cong ngh vOi 
nuàc ngoài. Dai diGn Mc So KH&CN, ViOn, tru&ng, hiOp hØi có thu cAu tham gia. 

- S luqng dai biEu tham dr: khoàng 200 d?i  biu. 

- NOi dung: 
+ GiOi thiu cac cOng ngh4 và thit bi, san phAm, tiM bQ kj' thu4t  nAng lugng tái 

tao, näng luqng such cüa Han QuEc sn sang chuyM giao cho ViGt Nam. 
+ Trao dEi thão h4n tqrc tip tai  bàn gifta doath nghip Viet Nam có thu cAn voi 

Mc doath nghip Han Qu& cO cOng ngh sn sang chuyn giao, hcxp tác Mu tu. 
4.8. Thu vunh Doanh nghip OJi mel cOng ngh 
- Thai gian: 01 bu&, ngãy 05/10/20 18, tai  TP. CAn Thu 
- Dan vi chü tn: BO KH&CN, UBDN TP. CAn Thu. 
- NOi dung: Ton vinh các doanh nghip có hoat dQng d6i mOi cong ngh 
4.9. Lebl mgc "Trunh dill, và kit ndi cung - c4u cOng nghf QuJc ii 2018" 
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- Thôi gian: 01 buM, 15h ngây 05/10/2018, tai TP. Cn Thu 
- Dan vi thU tn: BO KIU&CN, UBDN TP. CAn Thu. 
- Thành phAn tham dv: 

+ Lânh dao BØ Khoa hc và COng ngh; Lath dao Thành Uy, HUN'), UBND 
TP. cM Tha; Lanli dao  UBND các tinh!thành phó. 

+ So KH&CN, Trung tam IYDTBKHCN 63 tinh, thành pM; 
+ Doanh nghiêp, Nba khoa hoc, thOrn nghiên thu tiEm näng cO k& qua nghiên 

thu KH&CN; the t6 chüc tin dung;  các t6 chUc, cá nhãn trong va ngoài nixOc... 
+ Ca quan thông tAn, báo ehI, truy&n thông a trung uong vA dja phuo'ng. 
- 56 hrgng dai bi6u tham dv:  Khoãng 500 dai  biu. 
- NOi dung: Báo cáo dánh giá sci kt v hoat dØng kt n6i cung cAn cong ngh vã 

mac hoat dng Tninh din, kt n6i cung - eM cong ngh 2018; trao uiAy chfrng 
nl4n/K5' nim chuong cho cac don vj tham gia giOi thiu, trinh din cOng ngh. 

ILB. Hofl dng cüa các Trung tam I5ng dung tin b KH&CN nAm 2018 
1. Hi thão v thüc dy ho3t dng frng dyng và chuy&i giao cong ngh, 

nhm phát trin các san phAm chü Iy!c, dc thu theo quy mO Vñng 
1.1. Myc die/i 

Trong khuôn kM HOi  nghj v hoat dng cUa eae Trung tam Ung diing tin bO 
khoa hçc va cong ngh (flUD) hing näm &rçxc t6 chfrc, do thai gian có han  (01 buM), 
nhiu nOi  dung cAn duge giái dáp, tháo g cac Trung tam chua cO ccv hOi  trao d6i, thão 
1un, d xu&t the ' kiM, giãi pháp eii the. VI vy, vic t6 ehie HOi  tháo truOe khi t6 
chUe HOi  nghj rthâm t6ng hçcp, lang nghe duqe cac kiM t& the Trung tam ttr do xác 
djnh, lira chQn nhung vAn d chung cUa tirng vting de dè xuAt, tham mini các giái pháp, 
nQi dung trçng tam, cii  the, hieu qua va khã thi. 

1.2. iS c/uk Hç5i tháo eec TTUD theo yang 
HOi thão the TTUD vUng B&e Trung BO (Dir kiM tháng 8-9/2018, tai  Thin 

Thiên Hd) 
a. Ni dung chIn/i 

- Trao d6i, tháo luân v6 hoat dQng cUa eac Trung tam trong yang. Djnh huOng 
hoat dng h6 trq doanh nghip trong hott dng dM mOi cong. 

- Dánh giá, xác djnh va lva  ehçn  mOt  s6 san phArn cO kha nAng lien k& giüa các 
Trung tarn dé phát triM theo chu& giá trj ella vüng, tü do hinh thãnh thim vi,i chung 
cho các Trung tam trong vUng nghién cCru, tHen khai. 

- T6ng hcxp kiM chung cho vUng phuc vi vic trao d6i, thão lu9n  t3i  HOi  nghj 
v ho$ dng ella các Trung tam tTng dipig tiên bO KH&CN nAm 2018. 

b. Thành phdn, th&i gian 
- Thành phAn thU tn: Länh dao Cue Ting  dung và Phat triM cong ngh và Lath 

do cac SO KH&CN ella yng. 
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- Thành phin tham dv:  Cáe Trung Urn vUng Ble Trung BO va  mOt  s6 dja phuong 

lan en, 
- TMg s6 dai  bMu: 50-60 dai  biu/1  HOi  thào 

1.3. Hç5i tháo gidm dJc cdc Trung tam 

a. Nai  dung chinh 
- Trao d&, thào 1un, dãnh giá v hoat  dng eüa the Trung tam trong näm 2018 

va djnh huOng näm 2019. D xut giãi pháp ehung eho h th6ng the Trung tam trén eã 

nuae. 
- T6ng hcip 9 kián ehung eho 06 vüng KH&CN phue vi vi4e trao 46i, thão luAn 

tai HOi nghj v hoat  dng eUa the Trung tam CJ'ng dung  tin bO KH&CN nAm 2018. 

b. Thành phdn, thai gian 
- Thành phn ehu trI: Lath dao Cue IIJ'ng dung va Phát trin cong ngh va Lanh 

dao eáe Sâ KH&CN. 
- Thành phn tham dw 63 ThU trutng eUa Trung tarn 

- T6ng s6 dai  biu: khoãng 80 dai  biu 
- Thai gian: Ngày 03/10/2018 tnrâe 1 ngày dian ra HOi  nghj flUIJ toàn qu6c) 

- Dja dim: Thãnh ph6 Cn Thu. 
2. lli nghj và hofl ang cüa cac Trung Urn t'ng dung tin bO KH&CN thi 

the 11 nàm 2018 
2.1. Myc lieu 
- I-bàn thi4n mO hInh hoat  dQng mói elm eác Trung tam d phát huy hiu qua tçr 

thU va phue vi quàn 19 nhã nuOe trong linh we 1mg dung  và phát trin cong ngh. 

- Nãng eao vai trO, hiu qua eUa Trung tam dói vâi the doanh nghip trong hoat 
dQng 1mg ding, d6i mOi và chuy&n giao cong ngh. 

- Tp trung lam chIt cong ngh thông qua hoat dng lien kt t1 tao  ra, phát tdn 

cãe san phm chIt lye  eIta dja phuong và de thU eUa Trung tarn theo mO hInh ehu6i 

giá frj. 
2.2. Thöigian, dja di/m: ngây 04/10/2018 tai  thành ph CAn Thu 

2.3. Thank phdn 
ChIt tn: Lanh dao BO KH&CN, UBND thành phó CAn Thu 
Thành phAn: 
- Lath dao BO KH&CN; Lath dao  Thàn.h Uy, HDND, UBND TP CAn Thu, Lath 

dao UBND the tinh lan can. 
- LAnh dao  eác dun vj ehfre nàng elm BO KH&CN, Lath dao  eáe Sâ KH&CN. 
- Lath dao vã can bQ, viên chüc 63 Trung tam lung dung  tin bQ KH&CN va 

Thing tam eó ehlre näng 1mg dung,  ehuy&n giao cOng ngh, Lath dao  Phông quãn 19 

cOng ngh. 
- LAth dao mOt s6 ti chfrc frng dng, ehuyn giao cOng ngh thuOc khói Vien, 

tnrông. 
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Tang s dai  biu: 400 di biu 
2.4. Npi dung chink 
- Dánh giá mOt  s6 két qua trin khai Lust CGCN 2017, Lust H ftq DNNVV 

2017 dôi vOi nhUng nOi  dung lien quan dn Trung tam (Hogt dng lien kit, to ch&c 
trung gian, tO chtc djch vy, aiim kit nJi cung-cdu cong nghe.  . vv,) 

- Dánh giá k& qua thve hiGn cong tác hoat  dQng ngành KH&CN näm 2018, ká 
hoach 2019 Mi vài nOi  dung v 1mg dung,  Mi mOi cong ngh ('Trên cc th GOng van 
hithng dJn ki hogch cña Bó và Cyc) 

- TInh hinh va k& qua triM khai nhim vii thuäng xuyên theo chüc näng (Theo 
hzthng dJn tgi COng van sO 2110/BKHC'N-UDCNngày 28/6/2017) 

- Dánh giá tInh hinh thvc hin ci th ty chU theo quy djnh ti Nghj djnh 
54/2016/ND-CP; Nghj quyt s 131NQ-CP; Dánh giá tInh hInh thvc hin DE S 317 
(Quy& djnh 3 17/QD-TTg); Tinh hInh s&p xp, th chüc li, c phân hóa cac Trung tam. 

- Dánh giá tInh hlnh nghién efru, lam chü cOng ngh dé phát triM cac san phAm 
chü l?c  cüa dja phumig, dc thU cUa Trung tam (Hogt dng lien kit dl hoàn thin kit 
quO nghiên thu, phOt triln cOc sOnphdm theo chuSigiO trj,..vv). 

- Dánh giã tmnh hmnh triM khai hoat dOng san xu.t-kinh doanh, dua cOng ngh 
vao cuOc s6ng và hoat dng djch vi hr vn, chuyn giao và h trq doanh nghip, tó 
chfrc, cá nhãn Mi mâi cOng ngh. 

- Trao Mi, dá xuât giãi pháp nâng cao vai trO, hiu qua cUa Trung tam Mi vâi các 
doanh nghip trong hoat dng 1mg dung,  Mi mâi và chuyM giao cong ngh. 

3. Tp hun, bói thrOng nghip vy cho cac Trung tam U'ng dyng tiM b 
khoa hçc và cong ngh (dy kiM). 

3.1. Myc lieu 
- Nâng cao kiM thuxc, trinh do cUa can bQ Trung tam trong hoat dng 1mg dung, 

Mi mó'i và chuyn giao cOng ngh. 
- H tnc cac Trung tam nm bat nhttng cci th, chInh sách quy djnh mOi trong 

hoat dng 1mg dung, chuyn giao cong ngh. 
3.2. Ni dung 
- HuOng dAn v co the, chInh sách có lien quan, tác dng trrc tip den hoat dng 

elm Trung tam. 
- HuOng dAn v phucing an triM khai de phát triM các san phAm thU l?c  cUa dja 

phucmg, dc thU elm Trung tam theo mO hInh chui giá tn. 
- B6I dung v nghip vçi fix van, h6 trq doanh nghip 1mg dung, Mi moi và 

chuyén giao cong ngh. 
3.3. Thank ph/lit, it/a itthm 
- Thành phAn chU trI: LAnh do 11cc viGn  Khoa lice cOng ngh và Mi mâi sang 

tao; Cuc CJ'ng dung va Phát tnién cOng ngh va Lanh 4o So KI-1&CN 
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- Thành phin hçe viên: Can bO 63 Trung tam frng dung tin bØ KH&CN, PhOng 

Quán 19 cong ngh và thj truäng cong ngh thuOc Sà KH&CN cac tinh, thành ph6. 

- S6 luçrng: 200 hçc viên. 
- Dja dim, thM gian: Ngày 05/10/2018 tai  thành ph6 Cn Thu 

iii. CAC IIO2!iLT DQNG nO TRQ KHAC 

1. Theo döi, dánh giá kh qua 
Xây dijng Báo cáo dánh giá, 16ng hqp két qua sau sv ki4n, thAt là theo dánh giá két 

qua thvc hiên cac hqp dng chuyn giao cong ngh, thôa thun hgp Mc sau k9 két; d xuAt 
cac giái pháp thüc dAy hoat dng frng ding, chuy&i giao, phát thn cong ngh, thuong 

mai hóa két qua nghién cfru và xüc tin phát trin thj twang cong ngh. 

2. Các hofl dng h trq kt flu gifia ben cung và cM' cOng ngh sau sy kiin 
- H6 trçc doanh nghip, tó chüc, cá nhân sau két nlui cung cM' cOng ngh: dam phán 

triM khai hçp dng; M trq tim các ngutrn tâi chInh d có th triM khai duqc du an; M trn 

viec tim các chuyén gia dé dánh giá khà nAng chuyn giao cong ngh4. 

- Rà soát, h trq các doanh nghip cO thu cM' cOng ngh (chua tim dixqc ngubn 

cung), xác djth cung cong ngh phU hcxp sê tiM hãnh lien h lam viec trrc tip vOi ben 

cung, ben cM' nhItm xác djnh kM näng chuyn giao cong ngh, khã näng tip nhn cOng 

ngh. 
- B6 trI sIp xp cho các ben lam viec  trçrc ti6p, d hQ trao d6i, lam rO kM nAng hcip 

tác (mg diing, chuyM giao vói sir M trçx ala chuyên gia tu vAn. 

3. Cong tác truyn thông 
a) Hçp báo 
- Mvc dIch: Hyp báo nhIm mvc  dich cong b6 cac hot dng truyn thông trén 

dien rng cho sv Men 
- Thai gian (dy kiM): Truàc ngày din ra sy kien 1 tháng 
- Dja dim (dy kiM): BO Khoa hçc va COng ngh 

- NOi dung bu6i hp báo: 

o Cung cAp thông tin v cac hoat dØng ala sy kien — Mang tinh chAt tiên dê 

gay sy chü 9 don nhn ala giOi truyn thông và cong chUng. 

o Giãi dáp cac thlc mlc ala cac co quan truyn thông v cac vAn d hot dQng 

lien quan dn khoa hçc cong ngh va sr kien 

o Truyk thông v hoat dng và cong bó cac nhà tài trq cho chucing trinh. Là 

co hOi  d cac nhà tài trq phát biu v 9 nghia va hoat  dQng ala mInh khi Mi trq 

cho chuong trInh 
- Thãnh phAn Hcp báo: 
o Lanh do BO Khoa hçc Cong ngh 

o LAnh do TJBNI) thành phó CAn Thx 

o Dai dien các don vj tó chime, don vj tài thy, don vj tham gia tiêu biéu 

o Các phóng viên báo chI truyn hInh trung isong và cá nuO'c. 
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b) Cae hoat  dng truyn thông thuàng k5' 
- Thtvi gian thve hin: Trixâe, trong vã sau sr Men  (ea nAm 2018) 
- NOi dung chInh: 
+ Dna tin thông bao, giâi thiêu v sir  kiën; Tin khai mae, tin hOi  thào, tin b mae, 

tin s6 luçi'ng hap d6ng dixie k9 kát, só nguM dn than d. 
+ Thçre hien bâi ehuyén dé v thành tiru KH&CN tp trung vào thành tiru  trong 

1mg diing, dói mOi cong ngh (gn vOi hoat  dng két n6i eung eAu cong ngh). 
+Thue hien phOng vn doanh nghip d nAm bat thu cu cOng ngh; các nhà 

khoa hçe eO san phAm nghién thu dn thuang mai hoá. 
+ Tuyên truyn, pM bin, than rng eac mô hit 1mg di,ing cOng ngh có hieu 

qua eüa doanh nghip, tó chüc cá nhân. 
+ Xây drng phim v 5-7 mô hinh thành cOng elm doanh nghip v 1mg dçing, Mi 

mOi cOng ngh. 
- T6 chüe truyn thông v vai trô, nghia elm hot dng 1mg dirng, ehuyn giao 

vã Mi mOi cOng ngh4 d phát triM eáe san phâm ehü lye,  nâng eao nAng su&t chAt 
1ung san phAm hang hoa và sue canh  trait elm doanh nghip. 

IV. TO CHJIC THVC HIN 
1. Co quan chi d?o: 
- BO Khoa hçe và Cong ngh. 
- Uy ban Nhân dan TP. CAn Thu. 
2. Don vj t chfrc: 
- Cve tTng ding vâ Phat triM cong ngh. 
- Sâ Khoa hçe va COng ngh TP cAn Thu. 
3. Co quan/don vj phái hqp t chfrc, the hin 
- Cáe vin/trtthng/ hip hOi  eó lien quan 
- Vii Phát triM KH&CN Dja pinning. 
- Vi T6 ehüe can bo 
- Hoe viên KH&CN và Dôi ruth sang tao 
- Trung tam nghiên elm và phat triM truyn thông KH&CN 
- Cie Thông tin khoa hçe va cOng ngh Que gia. 
- Cve Phát triM thj twang va doanh nghip KH&CN. 
- Civic Cong táe phIa nam. 
- S& Khoa hçe vã Cong ngh cáe thihlthãnh ph6 
- DiM dan huh t6 Pr nhân Viêt Narn. 
- Cáe S&, ban ngành TP. CAn Thu. 
- Cáe tó ehüc ehuyn giao cOng ngh qu6e tE. 
4. fl chfrc triM khai thirc hin 
4.1. Bj$ Khoa hpc vã Cong ngh 
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- D&ig chIt tn eae nOi  dung cIta sr kin thang 10/2018 tai  thành phó Cn Thu. 

- ChIt fri, phói hçxp voi UBND thãnh ph Cn Thu lam viec vdi cáe bQ, ngành 

trung uung, eáe th chfre qu6c té v nOi  dung lien quan dn hoat dng 1mg dting, 

chuy&n giao và d6i mdi cong ngh. 
- Giao Cie Ung dtng va Phát frin cong ngh chIt tn tham mwu va ph6i hqp vdi 

eác dun vj lien quan ti chüc thve hin các nOi  dung: 
+ T6ng kEt, danh giá kM qua hot dng trInh din, kM n6i eung cku cOng ngh va 

hot dØng cIta eáe Trung Mm 1mg dvng  tin ho KH&CN trong thOi gian qua. Cung cAp 

thông tin lien quan v hoat  dng nAm 2018. 
+ Xây dtrng  kjch bàn, ehuAn bj nOi  dung chi tiM hoat dQng Tninh din, kM n6i 

cung eAu cOng ngh qu6e té và HOi  nghj cIta the Trung tam 1mg dtng tin bQ 

KH&CN. 
+ T6 chfrc the hoat  dng diu tra, khào sat danh giá thu câu cong ngh; tim kim 

ngun cung cOng ngh. T6 chIne the hoat dØng tin vAn, h6 trq doanh nghi4p, t6 chIne, cá 
nhân dam phan xIte tiM, kM n6i CGN, lien két, hçip táe dAn Pr, chuyên gia. 

+ T6 chIne các hoat dong kM n6i hçrp tác, chuyM giao cOng ngh B2B và B2C 
gi&a doanh nghip vói vin nghiên cfru, tru&ng dai  hçe, doath nghip trong nute và 

quôc tê. 
+ Cung cAp thông tin v ngun cung cOng ngh, san ph.m KH&CN, djch vsi 

KH&CN, chuyên gia cOng ngh eho các doath nghip, t6 chIne KH&CN và eae cá 

nhân eó thu cAn. 
+ Dam bào mOt  phAn cu sd 4t chAt d tó chIne the hoat dng cIta sr kiGn. Rà 

soát, 1?a  chQn các dun vj thuQe kh6i vin, thrbng, doanh nghip trong nude và nude 
ngoài tham gia tnInh din, gidi th14u cOng ngh4. 

+ Ti chIne truyn thông tnrde, trong va sau sr kin vdi quy mô là s  kin vItng 
va qu6c gia dam Mo tinh xuyên suM tü khi tnin khai, t6 chIne thvc hin cáe nQi dung 
cong vice dM sau khi kM thUc sr kin. 

4.2. Uft ban nhân dan t/zành phd C'n Thc 
- Thành p  Ban T chIne tai  dja phuung, bao g6m di dien  cae sd, ban, ngành eó 

lien quan d t6 chIne triM khai thkre thin các nQi dung cOng vic theo mic tiéu d ra. 
- D6ng chIt fri các nQi dung cIta sr kiin tháng 10/2018 tai  thãnh ph6 CAn Thu. 
- Giao Sd Khoa hçe và Cong ngh là cu quan thudng twe,  tham miru cho UBND 

thành phó the cOng viec: 
+ Xây dvng  kE  hoach  ehi tiM trInh UBND thành ph6 phé duyt d t6 chIne triM 

khai thvc hin. 
+ Lva chçn dja dim và th chIne trang trI, dan drng khátth tiM, khOng gian ehung, 

dja dim t6 chIne các hot dQng; b6 trI mat  bang, gian trInh din cOng ngh tiêu chuAn 
cho cáe dun vj trinh din; ehuAn bj ccc so vt chAt phue vu khai mae,  b mac, các buói 
hQi thào và thuyEt trinh cOng ngh. 
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+ Urn chon cáo dan vi trén dia bàn Thành ph6, cáo t6 chüc thuOc cac co quan 
Trung uo'ng trén dja bàn có hoat dØng nghiên cfru khoa hQc, 1mg dvng  khoa hçc Va 
cong ngh4 váo thrc tin dAng k2 tham gia trInh din cong ngh. 

+ Phôi hçxp vOi Ciic trng ding va Phát triên cong ngh va cáo dan vj lien quan 
chu.n bj nOi  dung d t6 chfrc cáo h?ng  muc ni dung cOng viec  theo k hoach. 

+ To chic cáo hot dng tuyên truyn ph6 bMn cáo nQi dung hoat  dØng trén cáo 
phuccng tien thông tin dai  chñng cüa dja phucxng. 

4.3. UBND cdc dish, thành phd: 
Chi dao  SO K.H&CN triM khai th?c hiGn cáo nOi  dung: 
- Tham gia giOi thiOu cOng ngh, cáo kM qua nghiên cfru; rà soát, lva  0h9n cáo 

doanh nghip, tó chUc ca nhân trén dja bàn tinh tham gia trIth din, kM n6i cung cu 
cOng ngh. 

- Ph6i hcxp vOi Cvc  liTng ding và Phát triM cong ngh và chuyên gia diM tra trc 
tip cac doanh nghip có thu cAu cOng ngh cM dánh giá v khá nàng, thu cu cOng 
ngh, thu cku fix vAn, thu cAn d6i mOi cOng ngh, thu cAu cung cAp thông tin cOng 
ngh; phói hqp kM n6i hqp tao, chuyn giao cOng ngh B2B va B2C giüa doanh 
nghip vOi vien nghiên cfru, tnthng dai  hçc, doanh nghip trong nuo'c va quéc té. 

- T6 chUc cáo hoat dng tuyen truyn trén cáo phucing tien thông tin truyn thông 
cüa dja phuong. 

- Báo cáo két qua thvc hiGn Thông báo kM lun s6 443 8/TB-BKHCN ngày 
29/12/2017 cüa BO KH&CN tai HOi nghj v hoat dØng elm cáo Trung tam 1mg dgng 
tiM bô K}{&CN lAn thu 10 nãm 2017. 

LAnh 4° SO b6 trI thM gian tham dv va cIt can bQ theo dUng thành phãn tham 
gia cáo hoat  dng cUa HOi  nghj v hoat  dng cUa cáo Trung tam CJ'ng dvng  tiM bO 
KH&CN. 

5. Kinh phi triM khai 
- NguM ngân sách trung ucing: Chi phiic vi,i cong tao chuyên mon nhu: DiM tra 

khào sat thu clii cOng ngh, ngu6n cung cong ngh; chuyên gia dánh giá cOng ngh; 
t6 chItc cáo hOi  thào tça d chuyén sâu v cOng ngh, t6 chIto cáo ho?t dng kM n6i 
cung clu cong ngh và xay dirng du lieu cong ngh. 

- Ngun ngân sách dja phirang: Dugo dung cho cáo hot dng thuê dja dim, mat 
b&ng dan dvng  thng the khu thing bay. 

- NguMi xà hQi hoa: Huy dng kith phi tü doanh nghip, cáo thá Mi frq trong và 
ngoài nuOc cM chi cho hoat  dng truy&n thOng, nfing cAp cáo trang trI và hoat dng h6 
tro khác trong th?ci gian trith din cong ngh. 
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