Hin trên a bàn TP. à Nng ã có 6 vn m doanh nghip to ra 2 không gian sáng to, 10 không gian làm vic chung và 9
câu lc b, trung tâm khi nghip ca các trng i hc, cao ng. 35 doanh nghip khi nghip ã c thành lp, hot ng tp trung các
lnh vc du lch, nông nghip, chm sóc sc khe, giáo dc, thc phm, công ngh thông tin…

oàn phóng viên ti các tnh làm vic ti Songhan Incubator trong chng trình “Hành trình khám phá
nhng min t khi nghip” ti à Nng. nh: Trn Dung.
Trung tâm m to khi nghip Sông Hàn (Songhan Incubator- SHi) là mt trong nhng vn m doanh nghip t nhân u tiên c
thành lp ti à Nng vào u nm 2017 nhm góp phn thúc y H sinh thái khi nghip sáng to Vit Nam và m to các tài nng
doanh nhân trên toàn quc. SHi thc hin hai nhim v chính là t vn h sinh thái khi nghip i mi sáng to (MST) cho a
phng và các t chc; ng thi trin khai chng trình tng tc khi nghip du lch Vit Nam.
Tính n nm 2019, Songhan Incubator ã thành công vi nhim v h tr hot ng và liên kt các t chc thúc y kinh doanh khi
nghip i mi sáng to. Công ty còn t chc các khoá ào to, talkshows cho sinh viên và các doanh nghip khi nghip trong
a bàn tnh à Nng, khuyn khích phát trin h sinh thái khi nghip ti a phng này.
Nm 2018, SHi ã ào to cho 100 d án khi nghip du lch sáng to, ào to 15 ging viên ngun (ToT) và t chc chng trình m
to “SHi Incubator Journey”; T chc chng trình tng tc khi nghip du lch sáng to “SHi AcceleratorJourney”; H tr nâng
cao nng lc khi nghip du lch i mi sáng to thông qua hi tho khi nghip du lch i mi sáng to cho các a phng Tha Thiên
Hu, à Nng, Qung Nam, Qung Ngãi, Bình nh, Phú Yên... Nm 2019, SHi ã tuyn chn c 12/60 d án min Trung chính
thc bc vào giai on m to ti à Nng. Các d án c tài tr chi phí m to trong vòng 3 tháng, 6 bootcamp bao gm các bui
training, workshop, pitching cùng vi các hun luyn viên cp cao v khi nghip du lch trong và ngoài nc nhm h tr cho
vic hoàn thin ý tng, nâng cao k nng, kin thc, lc bc vào vòng cui “Tng tc” kêu gi vn u t, vn ra th trng.
Nhiu D án do SHi h tr ã to c ting vang trong cng ng khi nghip, nht là trong lnh vc du lch nh D án phát trin Làng
bích ha Ánh Dng, Liberzy... c bit, Chng trình Khi nghip Du lch Vit Nam (Vietnam Tourism Startup – VTS) do SHi
xây dng, t chc và vn hành t nm 2017, vi tm nhìn dài hn là xây dng mt h sinh thái m to khi nghip i mi sáng to
ngành du lch quy mô ln u tiên ca Vit Nam, to ra các doanh nghip khi nghip i mi sáng to vi sn phm mi, dch v mi, th
trng mi và ng lc phát trin mi cho ngành du lch Vit Nam.

Các bui tp hun v khi nghip sáng to ti Songhan Incubator rt phù hp nhân rng ti các a phng. nh: Trn Dung.
Vi s thành công bc u ca SHi, không th không nhc n s ng h t phía chính quyn thành ph. Nm 2018, TP. à Nng ã
dành hn 275 t ng cho các hot ng nghiên cu, u t phát trin khoa hc công ngh. Các kt qu nghiên cu khoa hc - công
ngh ã “i ra khi phòng thí nghim” và ng dng vào hot ng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip. Trong nm 2018, 15
doanh nghip trên a bàn thành ph à Nng ã c th hng nhng chính sách h tr v khoa hc công ngh vi tng kinh phí h tr
gn 2,4 t ng. Trong ó, h tr 5 doanh nghip thc hin i mi công ngh vi kinh phí hn 1,8 t ng; h tr 10 doanh nghip nh và va
xây dng, áp dng h thng qun lý tiêu chun và chng nhn hp chun sn phm, t ó, nâng cao nng sut, cht lng sn phm
hàng hóa vi tng kinh phí hn 510 triu ng.
Có th nói, nh có nhng cá nhân tâm huyt và c bit là nhng a ch uy tín v khi nghip sáng to ti à Nng nh SHi ã ang to s
lan to cho các tnh khu vc min Trung Vit Nam. n c nh Gia Lai nói riêng mà c bit là các tnh Tây Nguyên nói chung,
cn nhiu hn na s tham gia ca khi t nhân, doanh nghip cùng chung tay kt ni mt mng li thun li khi nghip có iu kin
phát trin, c bit là khi lãnh o tnh và chính quyn a phng ang ngày càng có nhng du hiu ng h cho lnh vc này phát
trin.
Phóng viên Báo Gia Lai ã có li ng ý vi i din Shi là ông Lý ình Quân v vic phi hp t vn và t chc các chng trình m to
phù hp ti tnh. Ti ây, Techfest Vùng Tây Nguyên ln u tiên t chc ti Lâm ng vào tháng 10 s là mt “du mc” mi nhm thu
hút s chú ý ca toàn b khi t nhân và nhà nc trên a bàn trong công cuc thúc y khi nghip i mi sáng to. Mong i rng
Tây Nguyên s cùng vi Min Trung tr thành mt khi i u v phát trin kinh t - xã hi thông quan khi nghip sáng to lnh vc
nông nghip và du lch, không ch giúp nâng cao i sng ca bà con mà còn góp phn qung bá nhng giá tr tinh hoa ca
Vùng ra vi các tnh khác trên c nc cng nh xa hn là cng ng quc t.
Trn Dung
(Theo: Báo Công Thng in T - Ngày a tin: 27/9/2019)

