Ch tch CMC Nguyn Trung Chính chia s góc nhìn v nng lc chuyn i công ngh và xut nhng thay i giúp
doanh nghip Vit Nam thu hút s u t t nc ngoài.
Ngày 8/11/2019 ti H Long, B TT&TT phi hp UBND tnh Qung Ninh t chc Hi ngh xúc tin u t quc t
ngành Thông tin và Truyn thông Vit Nam 2019 vi ch “Phát trin doanh nghip công ngh - Hp tác
toàn cu”. Hi ngh có s tham d ca gn 100 doanh nghip CNTT- Vin thông ln trong và ngoài nc cùng i
din các hip hi, doanh nghip, các tnh thành khu vc phía Bc.
Ti hi ngh, Th trng Phan Tâm ánh giá cao nhng óng góp ca khi doanh nghip FDI trong lnh vc CNTTVin thông. Theo ó, các tp oàn hàng u th gii nh Intel, Samsung, HP, Panasonic… u ã t c s sn xut
quy mô ln, các tp oàn công ngh ln khác nh Qualcomm, Grab, Fujitsu, SAP... cng ang y mnh hot ng
ti Vit Nam. Sp ti, mt lot các d án u t mi s tip tc trin khai nh Google, hay mi ây nht là Facebook s a
dây chuyn sn xut kính thc t o vào Vit Nam.
Các i biu ã tho lun v ch trng thu hút u t nc ngoài th h mi trong bi cnh cuc CMCN 4.0 ca Vit Nam nh
tp trung phát trin các ngành u tiên có mc sn sàng cao, phát trin c s h tng thit yu, thúc y phát trin
các doanh nghip công ngh Vit Nam, xây dng c ch qun lý phù hp vi môi trng kinh doanh s, xây dng
và phát trin các trung tâm i mi sáng to quc gia, hoàn thin mô hình và c ch, chính sách to s phát
trin t phá i vi các khu công ngh cao.
Phó Ch tch UBND tnh Qung Ninh Bùi Vn Khng ã gii thiu v ch trng và môi trng thu hút u t ca tnh. Vi
riêng lnh vc CNTT-TT, Qung Ninh ã có ch trng u t xây dng Khu công nghip phn mm ti tnh thu hút
các tp oàn công ngh n u t, t c s nghiên cu và phát trin phn mm.

Ti Hi ngh, ông Nguyn Trung Chính, Ch tch Tp oàn Công ngh CMC ã tham gia tho lun v tng cng
liên doanh, liên kt phát trin doanh nghip công ngh Vit Nam. Ông Chính chia s: “Vic Samsung SDS
la chn CMC hp tác chin lc v nghiên cu và phát trin ng dng công ngh ra toàn cu ã chng minh rng,
các doanh nghip Vit Nam hoàn toàn có iu kin v chuyn i công ngh, h tng nn tng, cng nh v tri thc thu
hút s u t ca nhng doanh nghip ln t nc ngoài”.

Chin lc “Make in Vietnam” – sáng to và phát trin nhng sn phm công ngh do chính ngi Vit sn xut, là
ch c rt nhiu doanh nghip quan tâm. Ông Chính cho bit: “CMC là n v có nhng óng góp cho “Make in
Vietnam” bng vic t nghiên cu nhng công ngh lõi nh FPGA, và có mi quan h cht ch vi các t chc quc
t. Tôi ngh chúng ta cn c gng a Vit Nam tr thành i tác áng tin cy khi hp tác vi các quc gia công ngh
hàng u nh M, Nht Bn, Hàn Quc. S nâng tm v th quc gia giúp doanh nghip nc ngoài khi u t vào Vit
Nam s không vng rào cn vi phm các quy nh, hn ch t t nc ca h”.
Ông Chính cng ch ra mt s bt cp khi trin khai các chính sách nghiên cu phát trin và chính sách ngun
nhân lc, dn n s bt bình ng cho các doanh nghip trong nc khi cnh tranh ngay ti th trng ni a. Nu nhng
vng mc trên c tháo b, chc chn các doanh nghip Vit Nam s phát huy c ht ni lc cho ra i nhiu sn phm
“Make in Vietnam” hn na. Cui cùng, ông xut B Thông tin và Truyn thông gi vai trò cu ni trong chin
dch Chuyn i s, dn dt các S, Ngành a phng thc hin hiu qu k hoch chuyn i s theo tng nm em v hiu qu
cao hn.
Bên cnh các phiên Ta àm, Tp oàn Công ngh CMC ã trng bày gian hàng vi ch “Aspire to Inspire
the Digital Transformation” (Khát khao chinh phc chuyn i s). Các sn phm, dch v mà CMC gii thiu
nh h sinh thái C.OPE2N, gii pháp phòng chng mã c CMDD, gii pháp an ninh mng SOC,… ã thu
hút s quan tâm t ông o ngi tham d. Vi h tng công ngh mnh m, quan h i tác vi hn 40 hãng công ngh

trên th gii và nng lc ca i ng chuyên gia dày kinh nghim, Tp oàn Công ngh CMC ang t tham vng tr
thành tp oàn toàn cu, i u trong cung cp dch v chuyn i s, cung cp dch v s cho khu vc và th gii vi
doanh thu 1 t USD vào nm 2023.
PV
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