
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Số:           /VHL-ƯDTKCN 

V/v mời tham dự Hội thảo đào tạo về 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (Viện Hàn lâm) và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang 

Úc (CSIRO) về tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học, Viện Hàn lâm và Chương trình Aus4Innovation phối hợp tổ 

chức Hội thảo đào tạo “Kỹ năng cơ bản để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 

học”: 

1. Chủ trì: Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN. 

2. Thời gian: 13h30 – 16h45, ngày 13 tháng 01 năm 2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Chương trình Hội thảo dự kiến gửi kèm). 

Viện Hàn lâm trân trọng kính mời Lãnh đạo đơn vị tham dự Hội thảo và cử 

các các bộ quản lý, nhà khoa học liên quan tham dự. Đây là một hoạt động mở, 

nhằm nâng cao năng lực thương mại hóa các kết của nghiên cứu khoa học cho các 

cán bộ, đơn vị. Do đó, đề nghị đơn vị phổ biến rộng rãi và khuyến khích các cán bộ 

tham gia khóa đào tạo thông qua Hội thảo nêu trên. 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị đơn vị và quý đại biểu đăng ký 

tham dự Hội thảo trước 16h00, ngày 12 tháng 01 năm 2023. Mọi thông tin chi tiết 

đề nghị đại biểu liên hệ: CVC. Nguyễn Khắc Huynh, Ban Ứng dụng và Triển khai 

công nghệ; SĐT: 0984.104.914; Email: huynhnk@vast.vn để được hỗ trợ. 

Rất mong sự có mặt của Quý đại biểu để Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Chu Hoàng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, Ban ƯDTKCN 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG 

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tiến Dũng 

 

 
 

Đăng ký trực tuyến 

https://forms.gle/KZdzLW4f88ACUpn18 

mailto:huynhnk@vast.vn


CHƯƠNG TRÌNH 
Hội thảo “Kỹ năng cơ bản để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học” 

(Kèm theo Công văn số             /VHL-ƯDTKCN ngày        /01/2023 

của Viện Hàn lâm KHCNVN) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

13h30-14h00 Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu Ban ƯD&TKCN 

14h00-14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban ƯD&TKCN 

14h05-14h10 
Phát biểu của Lãnh đạo Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ 

tịch Viện Hàn lâm KHCNVN 

 
Trình bày báo cáo, nội dung về “Kỹ năng cơ bản để thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học” 

14h10-16h30 

Báo cáo: 8 bước cơ bản để thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu khoa học (Theo 

Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học) 

PGS.TS. Lê Thị Nhi Công, 

Viện Công nghệ sinh học - Thành 

viên Mạng lưới LIFVIETNAM, 

Chương trình Aus4Innovation 

Báo cáo: Định giá công nghệ - Các yếu 

tố cần để gọi vốn thành công 

Ông Phạm Ngọc Anh Tùng, 

Sáng lập FoodMap Asia - nền tảng 

thương mại nông sản đầu tiên ở 

Việt Nam (1/10 gương mặt tiêu 

biểu Việt Nam 2020) - Thành viên 

Mạng lưới LIFVIETNAM, Chương 

trình Aus4Innovation 

Báo cáo: Phương thức tinh gọn để 

thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu 

hiệu quả nhất 

Bà Nguyễn Thu Hồng, 

Giám đốc Công ty Thực phẩm Cam 

Ranh (Carafoods), Chủ nhiệm CLB 

Startup Khánh Hòa, Nhà sáng lập 

thương hiệu Chả cá Hồng - Thành 

viên Mạng lưới LIFVIETNAM, 

Chương trình Aus4Innovation 

16h30-16h45 Phát biểu kết luận và bế mạc Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN 
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