Th trng Trn Vn Tùng trao chng nhn cho các n v tham d Techfest 2019.

Sáng ngày 06/12/2019, ti l b mc Ngày hi khi nghip i mi sáng to quc gia Techfest Vietnam 2019, Th
trng B Khoa hc và Công ngh Trn Vn Tùng ã công b nhiu con s sau ba ngày din ra các chui hot ng
ca s kin. Trong ó áng quan tâm hot ng kt ni thu hút s tham gia nhiu nhà u t và các doanh nghip khi
nghip vi 250 cuc ã thc hin, mc quan tâm u t t gn 14 triu USD.
Ti các ta àm, hi tho chuyên các nhà qun lý, nhà u t, các doanh nghip khi nghip thành công và các
chuyên gia giàu kinh nghim trong nc và quc t ã chia s nhng gii pháp c th trong xây dng h sinh thái
khi nghip startup Vit vn xa ra th trng quc t.
Trong khuôn kh s kin còn có trin lãm sn phm khi nghip i mi sáng to, gii thiu dch v h tr khi nghip ca
gn 300 doanh nghip và t chc h tr khi nghip.
Cuc thi khi nghip sáng to quc gia din ra trong khuôn kh Techfest 2019 ã thu hút s chú ý quan tâm
ca hn 700 doanh nghip khi nghip t cuc thi ca các làng công ngh.
Ngày hi Khi nghip i mi sáng to 2019 cho thy s phát trin ca h sinh thái khi nghip i mi sáng to, tng bc
tin ra và hi nhp vi quc t. Th trng Trn Vn Tùng cho bit, B Khoa hc và Công ngh s tip tc trin khai án h
tr khi nghip i mi sáng to cp quc gia, h tr các a phng trin khai án. "B s phi hp các b ngành, ng b hóa
hành lang pháp lý, to iu kin thun li cho hot ng ca doanh nghip khi nghip, nhà u t, t chc h tr khi nghip

i mi sáng to và các i din quc t tìm kim c hi u t, kinh doanh ti Vit Nam", Th trng Trn Vn Tùng nói.

Các i biu thm gian hàng trin lãm sn phm ca các nhóm khi nghip. nh: V. Quyt.

Trong khuôn kh Techfest 2019, Vintech city - mt thành viên ca Tp oàn Vingroup, c hình thành vi
mc tiêu h tr toàn din cho h sinh thái nghiên cu ng dng và khi nghip công ngh ti Vit Nam theo mô
hình Silicon Valley. VinTech City ã t chc ngun lc khi nghip sáng to t các trng i hc Công ngh Vit
Nam thu hút c rt nhiu sinh viên trong lnh vc khoa hc công ngh tham gia.
Th trng Trn Vn Tùng cho bit, s kin thành công có s tham gia ca nhiu n v, trong ó Ngân hàng TMCP
Ngoi Thng Vit Nam (Vietcombank) ã ng hành cùng Techfest sut hai nm qua, các nhà tài tr cho cuc
thi, các n v qung bá truyn thông và các n v khác ã tài tr cho s kin.
Ngày hi khi nghip i mi sáng to Quc gia Techfest Vietnam là s kin thng niên do B Khoa hc và Công
ngh ch trì, phi hp vi các b ngành, a phng, các t chc chính tr – xã hi t chc, nhm to ra mt s kin mang
tm quc t các doanh nghip khi nghip có th tip cn vi khách hàng tim nng, các nhà u t, các chuyên
gia, t chc h tr khi nghip và các c quan truyn thông trong nc và quc t. S kin nm nay t chc ti Qung
Ninh trong 03 ngày t 04 - 06/12/2019.
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