Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo Techdemo 2019 diễn ra chiều 13/11/2019 tại Hà Nội do Bộ Khoa
học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.
Ban Tổ chức cho biết, Techdemo 2019 sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo các cơ quan trung ương, Lãnh đạo Bộ
KH&CN, UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở, ban ngành, doanh nghiệp, Viện, Trường… Đây là sự kiện thu hút
được sự quan tâm của cộng đồng KH&CN.
Hoạt động TechDemo và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương sẽ diễn ra với 08
hoạt động chính, nổi bật với sự kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Điều này thể hiện vai trò của
hoạt động đổi mới công nghệ trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện tư duy đổi mới của
Lãnh đạo địa phương đối với hoạt động KH&CN, tạo động lực, cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp
đầu tư vào KH&CN và Đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó là Diễn đàn đối thoại về chính sách, xu hướng công nghệ
hỗ trợ doanh nghiệp, Hội thảo Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư trao đổi về các nhu cầu công nghệ và
kết nối với các nước tiên tiến cùng Hoạt động tư vấn công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, kết
nối cung cầu công nghệ, kết nối tài chính - công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh
nghiệp.

Ảnh: Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, Techdemo là hoạt động thường niên của Bộ
KH&CN nhằm kết nối cung- cầu công nghệ. Năm 2019, Bộ KH&CN phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Techdemo
cũng nằm trong chuỗi hoạt động Hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh Gia Lai tổ chức, thông qua sự kiện này, Bộ
KH&CN mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ nguồn cung- cầu công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, đặc
biệt là tỉnh Gia Lai, một tỉnh năng động có nhiều sản phẩm chủ lực có thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trên
địa bàn.
Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Tạ Việt Dũng cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng,
Chính phủ về việc coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và của nền kinh tế tại
các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, hoạt động Techdemo
được tổ chức năm nay tiếp tục là bước đi thiết thực của Bộ KH&CN trong việc hiện thực hóa những chính sách
lớn để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh
doanh, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh.
Chia sẻ tại buổi họp báo, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai Lưu Trung Nghĩa bày tỏ sự kỳ vọng, thông qua
Techdemo cùng với các hoạt động Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh dự kiến xúc tiến đầu tư vào Gia Lai sẽ lên
đến con số 40 nghìn tỷ.
Ông Lưu Trung Nghĩa cho biết, thời gian gần đây tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm phát triển KH&CN, minh chứng
cho thấy kinh phí dành cho KH&CN 2 năm gần đây tăng 200% (từ 2017). Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh về
nghiên cứu và ứng dụng được chú trọng, ưu tiên hỗ trợ kinh phí vùng đặc biệt khó khăn có thể lên đến 60-70%,
ví dụ như Dự án nuôi cá tầm được hỗ trợ từ kinh phí KH&CN đang phát triển tốt. Các nhiệm vụ cấp huyện cũng
được bố trí sử dụng ngân sách KH&CN phù hợp. Gia Lai xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đặt hàng
doanh nghiệp, mời các doanh nghiệp có uy tín vào hội đồng khoa học xét duyệt đề tài/nhiệm vụ KH&CN, nhiều
nhiệm KH&CN do doanh nghiệp đảm nhận và tạo ra giá trị gia tăng lớn trong quá trình thương mại hóa.
Thông tin về Techdemo 2019 tại Gia Lai, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Trần Thị Hồng
Lan đã cho biết, Techdemo được tổ chức để tổng kết lại kết quả chuỗi các hoạt động trong năm, với sự tham
gia của các cơ quan quản lý trung ương và địa phương, các viện/trường, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và
quốc tế, lấy doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và sản phẩm công nghệ làm nòng cốt và là trục chủ đạo của
việc kết nối và xúc tiến các hợp tác theo hướng ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Theo đó, hoạt

động trình diễn, giới thiệu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến diễn ra tại Techdemo lần này sẽ có 450 gian giới
thiệu, trình diễn, bao gồm 150 gian giới thiệu, trình diễn công nghệ trong 07 lĩnh vực: Chế biến, bảo quản nông lâm sản; Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; Công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, IoT; Công nghệ năng
lượng mới, năng lượng tái tạo; Công nghệ bảo vệ môi trường); 120 gian trưng bày sản phẩm đặc thù của tỉnh
và 180 gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp; cùng khu tư vấn công nghệ tư vấn cải tiến kỹ thuật, kết
nối B2B và tọa đàm chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ.
“Trong năm 2019, thông qua các hoạt động điều tra khảo sát, tọa đàm, tư vấn kết nối, đã tổ chức được 289 cuộc
kết nối: trong đó có 50 cuộc kết nối từ các điểm kết nối cung cầu công nghệ; 200 cuộc kết nối cho các đối tác
Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực cơ khí; 30 cuộc kết nối với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực
y dược; 05 cuộc kết nối với đối tác Singapore về xử lý môi trường và vật liệu; 04 cuộc kết nối với đối tác Nhật
Bản về năng lượng tái tạo...; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho 50 đơn vị trong các lĩnh vực: Lĩnh vực cơ khí,
tự động hóa; Lĩnh vực nông, lâm nghiệp; Lĩnh vực thủy sản ...”, bà Trần Thị Hồng Lan cho hay.
Được biết, thông qua 10 kỳ tổ chức Techdemo trên cả nước bắt đầu từ năm 2011 đến nay, Cục Ứng dụng và
Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN đã: tiếp nhận 760 loại nhu cầu công nghệ cho các doanh nghiệp; tìm kiếm và
cung cấp thông tin 3.100 nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp; lựa
chọn trình diễn và giới thiệu 2.898 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản phẩm của trên 1.000 các viện, trường,
doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tổ chức KH&CN các tỉnh/thành phố, các nhà sáng chế không chuyên tại
các sự kiện; hỗ trợ thực hiện 739 lượt tư vấn kỹ thuật, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ trực tiếp cho
các doanh nghiệp có nhu cầu…
(Theo: Cổng Thông tin Điện tử Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ - Ngày đưa tin:
14/11/2019)

