


"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những kết quả và bước tiến 
rõ rệt từ VCIC. Những nỗ lực của VCIC trong suốt thời gian qua 
đã mang lại nhiều giá trị vượt ngoài mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục hỗ trợ và đồng hành cùng VCIC trong những bước tiếp theo 
để trở thành tâm điểm đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam."
"We are delighted to see significant results and progress from VCIC. 
The efforts of the VCIC during the past time has brought many values 
beyond expectations. We will continue to support and cooperate 
with VCIC in the next steps to become a leading "innovation hub" 
in Vietnam."

"Những doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ đang tạo ra sự thay đổi 
ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào đóng góp vào việc hỗ trợ Việt Nam 
phát triển khu vực kinh tế tư nhân và theo đuổi một lộ trình 
tham vọng về đổi mới và sáng tạo trong khuôn khổ chương trình 
Úc vì đổi mới."
"The enterprises supported by VCIC are driving change in Vietnam. 
We are proudly assisting Vietnam to create a more capable and 
confident private sector and to pursue an aggressive innovation and 

learning agenda under our Aus4Innovation program."

"VCIC được tài trợ nhằm khuyến khích sự sáng tạo tại Việt Nam, 
tôi hi vọng thông qua cuộc thi chứng minh ý tưởng, VCIC sẽ thu 
hút được nhiều phát minh mới là những giải pháp giúp Việt Nam 
ứng phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những ý 
tưởng được trao giải phần nào phản ánh sự sáng tạo của người 
Việt, chúng tôi hi vọng họ không chỉ tiên phong trong thúc đẩy 
sáng tạo mà còn tiên phong trong một thế hệ doanh nghiệp mới 
dựa trên những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu."
"VCIC is sponsored to encourage innovation in Vietnam, I hope 
that through the Proof of Concept Competition, VCIC will attract 
new inventions that would be solutions to climate challenges. The 
awarded ideas have partly reflected the innovation of the Vietnamese, 
we expect businesses not only initiate in innovation promotion but 
also being pioneers of the new generation of enterprises based on 
climate change solutions."

Ông/Mr.Ganesh Rasagam

Quản lý thực hành khu vực Đông Á 
–Thái Bình Dương 2/InfoDev, phụ trách 

Tài chính, Cạnh tranh và Đổi mới.
Practice Manager, East Asia and Pacific 
2/infoDev, Finance, Competitiveness & 

Innovation

Ông/Mr.Layton Pike 

 Phó đại sứ Úc tại Việt Nam
Deputy Head of the Australia Embassy 

Mision to Vietnam

Ông/Mr.Ousmane Dione 

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam

The World Bank Country Director for 
Vietnam.

"Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những nỗ lực và thành 
quả của VCIC, những đóng góp của các doanh nghiệp đợt 1 và 
chúc mừng các doanh nghiệp đạt giải trong đợt 2, đồng thời kỳ 
vọng vào những giá trị tiếp theo mà VCIC và các doanh nghiệp 
đổi mới sáng tạo ứng phó với biến khí hậu mang lại."
"The Ministry of Science and Technology highly appreciated the efforts 
and achievements of the VCIC and the contribution of the 1st enterprises 
as well as congratulated the winners in the 2rd competition. We hope that 
VCIC and supported enterprises to create more values in responding to 
climate changes."

Ông/Mr.Trần VănTùng

 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Deputy Minister of Ministry of Science and 

Technology

Thông điệp từ Giám đốc Ban Quản lý                  
dự án (BQLDA) VCIC
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Thông điệp từ

Giám đốc 
BQLDA VCIC

Năm 2017 khép lại, đánh dấu chặng đường phát triển của VCIC cùng sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, 
doanh nghiệp, đối tác, nhà tài trợ cùng các bên liên quan. 

Với mục tiêu hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp công 
nghệ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, trong năm 2017 vừa qua VCIC đã đạt được những thành công 
nhất định như tổ chức thành công Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2 (POC2) chọn ra 21 doanh nghiệp từ gần 400 
ý tưởng để hỗ trợ, ươm tạo, tổ chức 8 khóa đào tạo chuyên sâu có sự tham gia của chuyên gia quốc tế, đồng thời 
tích cực triển khai và tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy thị trường, chuyển giao công nghệ. 

Một số kết quả nổi bật là cắt giảm được hơn 176.000 tấn CO2, gia tăng hơn USD 1.100.000 doanh thu cho các 
doanh nghiệp, tạo ra 793 việc làm trực tiếp trong đó có 353 việc làm cho phụ nữ, giúp hơn 170.000 hộ gia đình 
tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ mới, hỗ trợ 6 doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, VCIC còn kết 
nối với 19 đối tác phi tài chính và 9 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, tham gia tổ chức thành công 5 cuộc đối thoại 
chính sách nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, tham gia và hỗ trợ 
các doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hoạt động để hỗ trợ khởi nghiệp như sự kiện trình diễn về đổi mới sáng tạo 
trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, Growtech 2017, Vietwater 2017, Techfest 2017.

Mỗi thành tựu kể trên là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể về quá trình phát triển và hoạt động của VCIC 
trong năm qua. Tạp chí Dấu ấn VCIC 2017 được xây dựng với mong muốn thể hiện bức tranh toàn diện này, giúp 
các doanh nghiệp, đối tác, nhà tài trợ và các bên liên quan hiểu rõ hơn về chúng tôi đồng thời giới thiệu những ý 
tưởng, ứng dụng công nghệ xanh, mô hình kinh doanh sáng tạo có tiềm năng phát triển.

Tôi hy vọng rằng, những thông tin hữu ích này sẽ góp phần kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với các đối 
tác phát triển, đưa sản phẩm/ công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu tới gần hơn với khách hàng tiềm năng và thị 
trường quốc tế đồng thời đóng góp vào sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới các đơn vị đối tác, doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã hỗ trợ, 
đồng hành cùng VCIC trong năm 2017. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ để 
thực hiện tốt hơn các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ mạnh mẽ của 
Quý vị nhằm thực hiện những hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn trong năm 2018.

Trong năm 2018, chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm thích ứng, giảm thiểu tác 
động của biến đổi khí hậu cũng như các nguồn tài trợ, chuyên gia quốc tế về ươm tạo doanh nghiệp, đối tác hỗ trợ 
thương mại hóa và thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và hỗ trợ các tổ chức, nhóm và cá nhân quan tâm có ý tưởng/ sản phẩm xuất 
sắc trong 5 lĩnh vực mà VCIC ưu tiên tài trợ.

Phạm Đức Nghiệm

Giám đốc Ban quản lý dự án,
Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam

Ông Phạm Đức Nghiệm
Giám đốc BQLDA VCIC
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The year of 2017  has witnessed VCIC major development with the cooperation of ministries, national agencies 
businesses, partners, donors, and stakeholders.

With the objectives of realizing innovative technology–based  startup ideas and supporting enterprises to 
implement technology solutions in climate field, in 2017, VCIC has proudly earned a number of achievements such 
as: successfully organizing the 2nd Proof of Concept Competition selecting 21 enterprises from nearly 400 bright 
ideas to provide grant and supporting services, hosting 8 intensive training provided by international experts, 
actively implementing and participating in many activities of market promotion, and technology transfer. 

Some striking figures include reducing 176,000 tons of CO2, increasing enterprises’ revenue by 1,100,000USD 
in total, directly creating 793 jobs consisting of 353 jobs for women, helping 170,000 households to access to new 
products and services, and supporting 6 enterprises to register for IP. Also, VCIC has connected enterprises with 
19 non-financial partners and 9 financial services suppliers, co-organized 5 policy dialogues to build and develop 
Vietnam innovative start-ups ecosystem, as well as participated and supported VCIC enterprises to join innovation 
events and activities such as Innovation showcase within the framework of APEC week 2017 and GrowTech 
international exhibition 2017.

Each of these achievements is a piece in the overall picture of VCIC development and operation in the past year. 
This VCIC Highlights 2017 was created with the desire to present this comprehensive picture, helping entrepreneurs, 
partners, donors, and stakeholders have a better understanding of us, as well as introducing readers with ideas, 
green technology, innovative business models, and promising development opportunities.

I do hope that these useful information would have contribution to connect startups and development 
partners, bringing products, technologies against climate change to potential clients and international market and 
shouldering to share the development of Vietnam startup ecosystem.

Also, we would like to express our sincere gratitude to the partners, businesses and sponsors for supporting 
and co-operating with VCIC in 2017. We are committed to continuously improve our capacities, develop the team 
to better fulfill our goals. We hope to continue to receive your share, support and cooperation in order to carry out 
more practical and effective activities in 2018.

In 2018, we are continuing to seek practical technology solutions to the climate change’s challenges, funds and 
capital sources, as well as business incubation experts and partners promoting and commercializing for startups 
and small and medium enterprises in Vietnam. Hence, we always welcome and are willing to support organizations, 
groups and individuals who possess excellent ideas/products in the VCIC 5 prioritized fields.

Pham Duc Nghiem

PMU Director
Vietnam Climate Innovation Center

The VCIC PMU 
Director

Message from

Mr. Pham Duc Nghiem
VCIC PMU Director
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T rung tâm Đổi mới sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu Việt Nam (VCIC) được 

thực hiện theo sáng kiến của 
Chương trình Phát triển Công 
nghệ thích ứng với Biến đổi khí 
hậu do Ngân hàng Thế giới tài 
trợ với sự hỗ trợ của Chính phủ 
Anh và Chính phủ Australia, dưới 
sự quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Dự án VCIC bắt đầu hoạt động từ 
tháng 12/2015 với mục tiêu hỗ 
trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm 
và thúc đẩy khả năng cạnh tranh 
trong lĩnh vực công nghệ sạch tại 
Việt Nam. Tập trung vào 5 lĩnh 
vực ưu tiên: năng lượng hiệu quả, 
nông nghiệp bền vững, quản lý 
nước và lọc nước, năng lượng tái 
tạo và công nghệ thông tin, VCIC 
hỗ trợ vốn tài trợ, cố vấn đào tạo, 
dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, cơ 
sở hạ tầng, và tiếp cận tài chính 
ở tất cả các giai đoạn phát triển 
từ giai đoạn hình thành ý tưởng, 
ươm tạo, thương mại hóa tới giai 
đoạn phát triển thị trường, từ đó 
biến những thách thức từ biến đổi 
khí hậu thành cơ hội tăng trưởng 
xanh và phát triển bền vững.

The Vietnam Climate 
Innovation Center Project 
(VCIC) is an initiative of the 

World Bank Group’s Climate 
Technology Program, supported 
by the World Bank with the funding 
from the UK and Australian 
Governments and under the 
management of the Government 
of Vietnam through its Ministry of 
Science and Technology.

VCIC has started its planned 
activities since December, 2015 
with the objectives including 
Vietnam’s economic development, 
job creation and industrial 
competitiveness through support 
to clean technology businesses 
and industries. Focusing on five 
priority areas: energy efficiency, 
sustainable agriculture, water 
management and purification, 
information technology and 
renewable energy, VCIC provides 
seed capital, corporate consultancy 
and training, physical facilities and 
access to finance from the stage of 
incubation to commercialization, 
thus turning climate challenges 
into green growth and sustainable 
development opportunities.

Dự án VCIC đóng vai trò là đầu 
mối liên kết giữa các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, cung 
cấp nền tảng kết nối kinh doanh, 
tăng cường chia sẻ tri thức, thúc 
đẩy thương mại giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam và các đối tác, 
nhà đầu tư nước ngoài.

Là thành viên của Mạng lưới 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
toàn cầu, VCIC tiếp cận và 
chia sẻ các kinh nghiệm hỗ trợ 
doanh nghiệp công nghệ sạch 
trên thế giới.

Để thực hiện những nhiệm vụ và 
mục tiêu đã đề ra, VCIC tự hào 
sở hữu đội ngũ chuyên gia trong 
nước và quốc tế thường trực tại 
văn phòng; cơ sở dữ liệu về các 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, bằng sáng chế, quỹ đầu 
tư, nhà đầu tư thiên thần; mạng 
lưới kết nối các đơn vị hỗ trợ, các 
phòng thí nghiệm chuẩn quốc 
gia; không gian làm việc chung 
và hỗ trợ tài chính cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
góp phần phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp Việt Nam.

In addition, VCIC works as a focal 
point connecting domestic and 
foreign enterprises, providing a 
platform for business linkages, 
enhancing knowledge transfer, as 
well as promoting trade between 
Vietnamese enterprises and 
international partners, investors.

Furthermore, as a member 
of Climate Innovation Center 
Network, VCIC leverages existing 
practices and experience to 
support clean technology ventures 
and industries.

To accomplish our objectives, VCIC 
takes a great pride in our national 
and international senior experts in 
the office; database of science and 
technology enterprises, patents, 
investment funds, and angel 
investors; network of support units, 
national standard laboratories; 
co-working space and financial 
support for innovative start-
ups, altogether contributing to 
the development of the Vietnam 
startup ecosystem.

GIỚI THIỆU VỀ VCIC VCIC INTRODUCTION

*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập/ For further information, please visit: 
Website: www.vietnamcic.org; Facebook: www.facebook.com/vietnamcic;    Twitter: twitter.com/VietnamCIC
Hoặc liên hệ/ or contact:                   Email: info@vietnamcic.org;                             Tel: +84 243 853 3333
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Sau hơn một năm đồng hành cùng VCIC, các doanh nghiệp 
POC1 đã đạt được rất nhiều thành tựu tiêu biểu như giúp hơn 
100,000 hộ gia đình được hưởng lợi, cắt giảm hơn 133,000 tấn 
CO2, tăng thêm hơn 1 triệu USD doanh thu, tạo ra 750 việc làm 
trực tiếp trong đó có 329 việc làm cho phụ nữ. Để đạt được những 
kết quả trên, không thể không kể đến sự đóng góp của các “nhà 
doanh nhân khoa học” đang nỗ lực hết mình đưa ý tưởng và sản 
phẩm khoa học của mình phổ biến rộng rãi trên thị trường. Với 
sự hỗ trợ của VCIC, TS. Võ Thị Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH 
Sinh học Phương Nam, PGS.TS Mai Quang Vinh - Giám đốc 
Trung tâm nông nghiệp chính xác iMetos Việt Nam kiêm Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Nông nghiệp Đa phương 
tiện (AgriMedia JSC.) và Ths. Lê Đình Duẩn -  Giám đốc công 
ty cổ phần công nghệ vi sinh và môi trường (Mitecom) cùng 
nhiều doanh nhân khoa học khác đã từng bước vượt qua những 
thách thức trong kinh doanh, đạt được những bước tiến quan 
trọng trong quá trình biến ý tưởng khởi nghiệp thành sản phẩm 
sáng tạo, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp và toàn xã hội.

After more than a year with VCIC’s companion, POC1 
enterprises have achieved a number of accomplishments, 
including delivering benefits to more than 100,000 households, 
reducing more than 133,000 tons of CO2, increasing more than 
USD 1 million in revenue, and creating 750 direct jobs including 
329 jobs for women. These results are greatly contributed by 
"scientist entrepreneurs", who have spent days and nights 
considering the direction for business, innovation of business 
model, production expansion, and market access. With the 
support of the VCIC, Dr. Vo Thi Hanh – Director of Bio Phuong 
Nam Co., Ltd, Assoc. Prof. Dr. Mai Quang Vinh - Director of 
Vietnam Precision Agriculture Center Imetos cum Chairman 
of AgriMedia Jsc, and MSc. Le Dinh Duan - Director of 
Micro Technology and Environment JSC (MITECOM), and 
other scientist entrepreneurs have step by step overcome the 
challenges in business, achieved significant progress in turning 
the idea into creative products, bringing more value to the 
business and all society.

Câu chuyện khởi nghiệp:
THÀNH CÔNG CỦA CÁC DOANH NHÂN KHOA HỌC

Startup story: Success of scientist entrepreneurs
Công ty TNHH Sinh học Phương Nam (Phương 

Nam Bio) dưới sự lãnh đạo của TS. Võ Thị Hạnh được 
thành lập vào năm 2008, nghiên cứu và cho ra đời chế 
phẩm sinh học giảm tiêu hao thức ăn chăn nuôi từ 
việc tận dụng nguồn hèm rượu, nước thải sau chưng 
cất cồn. Với đội ngũ phát triển đều là người làm khoa 
học, không có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và 
kêu gọi vốn, công ty còn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn như việc tiếp thị sản phẩm kém hiệu quả, tăng 
trưởng khách hàng chậm, đầu ra chưa đủ đảm bảo sản 
xuất. Năm 2016, Phương Nam Bio xuất sắc trở thành 
1 trong 18 doanh nghiệp nhận được hỗ trợ tài chính 
cùng các dịch vụ tư vấn từ VCIC. Với các hoạt động hỗ 
trợ thiết thực, Phương Nam Bio triển khai mua sắm các 
thiết bị nghiên cứu vi sinh và sản xuất các sản phẩm thử 
đem đi giới thiệu cho các nhà máy lớn nhỏ khắp vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tập huấn kỹ năng 
nghiên cứu thị trường, kinh doanh cho nhân viên. Sau 
một năm với sự đồng hành của VCIC, Phương Nam Bio 
đã đạt những kết quả rất đáng tự hào như: sản lượng 
chế phẩm sinh học 
bán ra mỗi tháng 
đạt 5-6 tấn cung cấp 
tới các đầu mối kinh 
doanh trên địa bàn 
các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long, tạo 
ra thêm 5 việc làm 
mới trực tiếp tại công 
ty, và đến cuối năm 
2017 doanh thu của 
doanh nghiệp tăng 
khoảng 10%.

Phuong Nam Biology Co., Ltd (Phuong Nam 
Bio), led by Dr. Vo Thi Hanh, was established in 
2008, focusing on researching and developing 
bio-products that help reduce the consumption 
of animal feed by utilizing alcohol and waste 
water from alcohol distillation. The development 
team are all scientists, few of them were equipped 
with business and fundraising insights, leading 
to promotion unefficiency and slow growth 
of customers, insufficient output to ensure 
production. In 2016, Phuong Nam Bio became 
one of 18 enterprises awarded by VCIC with a 
package of financial and technical services. With 
practical supporting activities, the company 
purchased microbiological equipment and 
produced trial products for big and small plants 
across the Mekong Delta probiotics to distribute to 
big farm and farmers in Mekong Delta, as well as 
provided training programs on market research 
and sales for its staffs. After one year of VCIC’s 

companion, Phuong Nam 
Bio has gained great 
achievements such as: the 
amount of bio-products 
produced each month 
reaching 5-6 tons to 
supply for key distributors 
in Mekong Delta, 5 
new jobs created, 10 % 
increase in revenue by the 
late 2017.

*TS Võ Thị Hạnh - Giám đốc Phương Nam Bio (ngoài cùng bên phải)
Dr. Vo Thi Hanh Director of Phuong Nam Bio (most left)
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Trăn trở với thực trạng rau quả bẩn, không rõ nguồn gốc 
lan tràn thị trường, dẫn đến khủng hoảng niềm tin người 
dùng về ngành sản xuất rau quả tại Việt Nam, năm 2014, PGS. 
TS Mai Quang Vinh - Phó viện trưởng, Giám đốc Trung tâm 
nông nghiệp chính xác, Viện phát triển Công nghệ và Giáo 
dục, Liên hiệp hội KHKT Việt Nam đã thành lập và trở thành 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Nông nghiệp Đa 
phương tiện (AgriMedia JSC.). Agrimedia đã và đang đi đầu 
trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thời tiết thông minh 
iMetos giúp quản lý minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất 
và cung ứng rau an toàn theo các tiêu chuẩn GAP. Với chức 
năng giám sát thời gian thực 8 thông số thời tiết môi trường; 
cùng phần mềm, ứng dụng và cổng thông tin evietgap.com 
và igap.com.vn, trạm thời tiết thông minh iMetos giúp tối ưu 
hóa quá trình sản xuất nông nghiệp, giảm thuốc trừ sâu, tiết 
kiệm tới 80% lượng nước tưới, 30% vật tư nông nghiệp và 
giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong hành trình của mình, Agrimedia và PGS. TS Mai 
Quang Vinh gặp nhiều khó khăn như công nghệ chưa hoàn 
thiện, sản phẩm tương tự chất lượng thấp, hàng giả trôi 
nổi, thương hiệu chưa được khẳng định trên thị trường, 
bản thân đội ngũ của Agrimedia cũng thiếu các kĩ năng 
cần thiết để vận hành và phát triển doanh nghiệp. Với hỗ 
trợ từ VCIC, PGS. TS Mai Quang Vinh đã cùng Agrimedia 
hoàn thiện công nghệ, sản xuất trạm thời tiết thông minh 
iMetos 3.3 AG, và đưa vào sử dụng tại Hợp tác xã (HTX) 
rau quả sạch Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Các loại rau 
sạch đạt tiêu chuẩn VietGap của HTX đã có mặt tại các siêu 
thị như BigC, T-mart, các nhà hàng cao cấp, bếp ăn tập 
thể của các bệnh viện lớn. Sản lượng rau hàng ngày tăng 
từ 300 – 500 kg/ ngày lên tới 2-5 tấn/ngày. Giá bán nhiều 
loại rau sạch tăng gấp 2-3 lần, nâng cao thu nhập của xã 
viên lên nhiều lần so với thời kì chưa áp dụng công nghệ 
mới. Mô hình này đã được nhân rộng tại 4 hợp tác xã ở 
tỉnh Hà Tĩnh và dự kiến đưa vào ứng dụng tại 5 hợp tác 
xã và doanh nghiệp canh tác lúa, cam, bưởi, tôm theo tiêu 
chuẩn VietGap và Organic (hữu cơ).

Concerning about the negative situation of unclean 
vegetables with unknown origins leading to comsumer trust 
crisis in fruits and vegetables production in Vietnam, Assoc. 
Prof. Dr. Mai Quang Vinh – Director of  Centre for Precision 
Agriculture, Deputy Director of Institute of Technologies 
and Education Development (ITED) -  founded and become 
the chairman of AgriMedia JSC. The company has been the 
leading one in researching and applying iMetos weather 
technology in managing and ensuring transparency of 
production processes in accordance with the GAP standards. 
Using the real-time supervision of 8 weather measurements, 
along with software, application and e-portal (evietgap.
com and igap.com.vn), smart weather station iMetos helps 
optimize the agricultural production process, reduce the 
use of pesticides, and save up to 80% of the water, 30% 
of the agricultural materials, as well as keep track of the 
products’ origins.

In their journey, Agrimedia and Assoc. Prof. Dr. Mai Quang 
Vinh have faced numerous difficulties such as incomplete 
technologies, low-quality like products, counterfeits, small 
branding. Agrimedia team also lacks necessary skills to operate 
and develop the business. With the assistance from VCIC, Assoc. 
Prof. Dr. Mai Quang Vinh, together with Agrimedia, has perfected 
the technologies, manufacturing smart weather station iMetos 
3.3 AG which was used in Chuc Son Clean Vegetable Cooperative 
in Chuong My, Hanoi. The cooperative’s clean vegetables meeting 
the VietGap standards are making their ways onto the shelves 
of supermarkets such as BigC, T-mart, high-end restaurants, and 
community kitchens of big hospitals. The yield has increased 
from 300-500 kg/day to 2-5 tons/day. The selling prices have 
doubled, even tripled, thereby increasing the income of the 
cooperative’s members by  few times higher than that before 
applying the technologies. This model has been established in 4 
cooperatives in Ha Tinh Province, and is projected to launched 
in 5 more cooperatives and enterprises specializing in producing 
rice, oranges, pomelos, and shrimps which follow VietGap and 
Organic standards.

*PGS. TS. Mai Quang Vinh (thứ 5 từ trái sang) nhận chứng nhận tốt nghiệp trong Lễ 
trao giải Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với BĐKH Việt Nam năm 2017
*Assoc. Prof. Dr. Mai Quang Vinh (the fifth from the left) received graduation 
certificate at the 2017 Vietnam Climate Innovation Award Ceremony

*Agrimedia là doanh 
nghiệp đầu tiên được 
cấp phép hoạt động 
dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn tại Việt 
Nam theo quyết định số 
01/2017/QĐ-BTNMT của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

*Agrimedia is the first 
enterprise to earn license 
to operate activities 
of hydro-meteorology 
forcasting and warning 
according to Decision no. 
01/2017/QĐ-BTNMT of 
Ministry of Resources and 
Environment.
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Nguồn tài chính thiết thực, cùng những hoạt động hỗ trợ của 
WB và VCIC đã giúp MITECOM giải quyết được nhiều khó khăn 
đang gặp phải, khi giúp chúng tôi hoàn thiện quy trình sản xuất 
và thúc đẩy thương mại hóa chế phẩm EMIC. Nhờ đó, doanh thu 
chế phẩm vi sinh EMIC năm 2017 đạt 2 tỷ VNĐ, tăng khoảng 60% 
so với năm 2016. Đặc biệt, sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính 
này còn giúp MITECOM định hình kế hoạch và phát triển doanh 
nghiệp trong tương lai. Đây là vấn đề rất quan trọng cho con 
đường phát triển của MITECOM.

VCIC: Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính 
từ Ngân hàng Thế giới (WB) và VCIC có ý nghĩa như thế nào 
đối với doanh nghiệp? 

Đồng hành với VCIC từ năm 2016, công ty cổ phần Công nghệ 
Vi sinh và Môi trường (MITECOM) đã trở thành là một trong 
những doanh nghiệp tiêu biểu của POC1. Năm 2017, MITECOM 
đã bán được hơn 10.000 sản phẩm, góp phần cắt giảm 15.600 tấn 
CO2, tạo ra thêm 25 việc làm, doanh thu tăng hơn 60%. Để tìm 
hiểu thêm về vai trò của VCIC trong sự phát triển của MITECOM, 
chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Lê Đình Duẩn - Giám đốc 
doanh nghiệp

Accompanying with VCIC since 2016, Micro 
Technology and Environtment JSC (MITECOM) 
has become one of the typical enterprises of 
POC1. In 2017, MITEFCOM sold over 10,000 units 
of EMIC products that have resulted in reduction 
of 15,600 tons of CO2 emission, created 25 new 
job and increased sales by 60%. To know more 
about the role of VCIC in the development of 
MITECOM, we have interviewed Mr. Le Dinh 
Duan - CEO and founder of MITECOM

As a researcher, I am very passionate and 
devoted to research and develop scientific 
instruments and microbiological products for 
biotechnology, agriculture and environment. 
However, I have struggled with business plan 
deployment, as well as limitation in brand and 
product maketing because they are not my 
strengths. In addition, the commercialization of 
product to farmers and enterprises requires us to 
host numerous training courses and demo which 
cost a lot of money. This is a huge challenge for us.

Based on the achievement of 2016, in 2017, 
MITECOM continues to reap more results in 
product research and commercialization. One 
of the highlights is the visit of World Bank 
team and representatives of the Embassy 
of Australia, attracting media attention 
and promoting our image. This also 
encourage us to keep developing in 2018.

VCIC: What is your greatest achievement in 
2017, sir?

VCIC:  As a scientific researcher and a startup in 
green agriculture field, you should face many 
challenges, especially in commercialization, 
before embracing the sweetness of today. 
Can you share with readers more about this?

VCIC: Thưa ông, ông có thể cho biết dấu ấn của MITECOM 
trong năm 2017 là gì?

Với những thành công trong năm 2016 làm điểm tựa, năm 
2017, MITECOM tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả trong 
nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Dấu ấn quan 
trọng là được Ngân hàng Thế giới và đại diện Đại sứ quán Úc 
đến thăm, các cơ quan truyền thông quan tâm quảng bá, giới 
thiệu, nhờ đó, doanh nghiệp được biết đến nhiều hơn, tạo dựng 
được uy tín trên thị trường. Đây chính là sự khích lệ quan trọng 
để doanh nghiệp tiếp tục tạo đà phát triển trong năm 2018.

VCIC: Vốn là một nhà nghiên cứu khoa học rồi khởi nghiệp 
trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, hẳn ông cũng phải đối mặt 
với nhiều thách thức như trong việc thương mại hóa các sản 
phẩm nghiên cứu của mình, trước khi đón nhận những “quả 
ngọt” hôm nay. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc về điều này?

Là một nhà khoa học nên tôi rất say mê và tâm huyết, dành 
nhiều thời gian để nghiên cứu phát triển các thiết bị khoa học và 
các chế phẩm vi sinh phục vụ công nghệ sinh học, nông nghiệp 
và môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai các kế hoạch kinh doanh 
không phải là sở trường của tôi nên vấn đề truyền thông thương 
hiệu và maketing sản phẩm còn hạn chế. Ngoài ra, để thương 
mại hóa sản phẩm đến tay người nông dân và doanh nghiệp, cần 
phải tổ chức các lớp tập huấn đào tạo và làm mô hình thực tế, mà 
chi phí cho công việc tư vấn và triển khai bán hàng là khá lớn đối 
với doanh nghiệp, thực sự là thách thức với chúng tôi. 

*Ông Lê Đình Duẩn - Giám đốc MITECOM
Mr. Le Dinh Duan - CEO and Founder of MITECOM
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In 2018, we plan to standardize the whole 
process of management, production and business 
with the aim of developing the enterprise to become 
the leading manufacturer of microbiological 
compound and equipment for organic waste 
treatment, meeting the customer’s demands 
and addressing social issues. Concurrently, we 
will spread distribution and sales channels in all 
provinces. Estimated sales is expected to increase 
by at least 50% in 2018 compared to that of 2017.

Clean tech is being prioritized in production, 
business and life around the world, opening 
up many opportunities for everyone. Therefore, 
you should boldly develop and implement your 
ideas. Of course, implementing startup ideas 
will be definitely difficult, especially if you are a 
scientist. Hence, you should be well-equipped with 
fundamental knowledge in not only science and 
technology but also economics and trade when 
entering business world to minimize risks and 
failures in business.

T hank you for your sharing. Your success 
story of MITECOM will undoubtedly be 

the inspiration and motivation for "scientist 
entrepreneurs" to realize the idea of innovation.

Financial support and useful services provided 
by the World Bank and VCIC have allowed MITECOM 
to improve the production process and promote 
EMIC product commercialization. Therefore, the 
revenue of microbiological EMIC reached VND 2 
billion in 2017, increasing 60% comparing that to 
2016. Moreover, the financial and non-financial 
support has greatly contributed to MITECOM when 
we define the strategy and development plan in 
the future. It’s really significant to MITECOM’s path 
of development. 

VCIC:  In that context, how did the financial 
and non-financial support from the World Bank 
and VCIC play its important role?

VCIC: From the perspective of a start-up scientist, 
what advices do you have for individuals with 
business ideas and high feasibility researches in 
the field of clean tech, sir?

Trong năm 2018, chúng tôi có kế hoạch chuẩn hóa lại 
toàn bộ quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, nhằm xây dựng doanh nghiệp trở thành đơn vị 
sản xuất thiết bị và chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu 
cơ hàng đầu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời 
giải quyết được những vấn đề xã hội. MITECOM cũng sẽ 
triển khai nhiều điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm ở 
tất cả các tỉnh thành trong nước. Dự tính doanh thu chế 
phẩm năm 2018 của doanh nghiệp chúng tôi sẽ tăng tối 
thiểu 50% so với năm 2017.

VCIC: Ông có thể chia sẻ về những điểm nhấn trong 
kế hoạch phát triển của doanh nghiệp năm 2018, thưa 
ông?

Công nghệ sạch đang được ưu tiên phát triển trong 
sản xuất, kinh doanh và đời sống trên toàn thế giới, mở ra 
nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Vì thế, các bạn đang hãy 
mạnh dạn phát triển, triển khai ý tưởng của mình. Dĩ nhiên 
việc triển khai ý tưởng khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, 
nhất là khi bạn là một nhà khoa học. Do đó, các bạn hãy 
trang bị các kiến thức cần thiết không chỉ về khoa học kĩ 
thuật, mà còn về kinh tế, thương mại, khi bước vào thương 
trường, để có thể giảm thiểu tối đa rủi ro, thất bại trong 
kinh doanh.

VCIC: Từ góc độ của một nhà khoa học khởi nghiệp, lời 
khuyên của ông dành cho những người đang ấp ủ ý 
tưởng kinh doanh và những nghiên cứu mang tính khả 
thi cao trong lĩnh vực công nghệ sạch là gì, thưa ông?

X in cảm ơn những chia sẻ của ông. Câu chuyện 
thành công của ông và MITECOM chắc chắn sẽ là 

nguồn cảm hứng, động lực cho các nhà “doanh nhân 
khoa học” nhằm hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của mình.

VCIC: So what is your plan's emphasis for 
2018, sir?

*Chuyên gia Hà Lan (PUM) làm việc cùng MITECOM/ 
Netherlands expert (PUM) worked with MITECOM
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Tiếp nối thành công từ cuộc thi 
Chứng minh ý tưởng lần 1, ngày 
28/04/2017, cuộc thi Chứng minh ý 
tưởng (Proof of Concept – PoC) lần 2 đã 
chính thức khởi động tại Hà Nội. Tiếp 
nhận gần 400 ý tưởng/dự án đăng ký 
tham gia, Bộ KH&CN kết hợp với các 
chuyên gia độc lập của World Bank 
đã lựa chọn ra những doanh nghiệp 
có ý tưởng xuất sắc nhất, chứng minh 
được tác động tích cực của công nghệ 
đối với tăng trưởng xanh và xây dựng 
nền kinh tế cacbon thấp ở Việt Nam 
để nhận hỗ trợ. Tại Lễ trao giải “Khởi 
nghiệp sáng tạo với ứng phó biến đổi 
khí hậu Việt Nam” diễn ra vào ngày 
20/9/2017 tại Hà Nội, 21 doanh nghiệp 
xuất sắc nhất đã được vinh danh trong 
đó có 17 doanh nghiệp nhận hỗ trợ tài 
chính và dịch vụ đi kèm có giá trị lên 
đến 75.000 USD, 4 doanh nghiệp nhận 
hỗ trợ phi tài chính. Trong chương 
trình, ban tổ chức cũng ghi nhận nỗ 
lực của 7 doanh nghiệp đầu tiên tốt 
nghiệp quá trình ươm tạo kéo dài 1 
năm của dự án.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Đại Dương chúc mừng các 

doanh nghiệp đạt giải trong đợt 2 và 
đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp 
của các doanh nghiệp đợt 1 trong suốt 
quá trình đồng hành cùng VCIC để đạt 
được những mục tiêu đề ra. "Tôi kỳ 
vọng rằng những doanh nghiệp tốt 
nghiệp đợt 1 ngày càng phát triển và 
những doanh nghiệp đạt giải trong đợt 
2 sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, 
những doanh nghiệp này sẽ liên tục 
tạo ra và nhân rộng tác động tích cực 
tới kinh tế, môi tường và xã hội” - Thứ 
trưởng nhấn mạnh.

Với vai trò là đại diện nhà tài trợ cho 
dự án VCIC, ông Ousmane Dione, Giám 
đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua 
những dự án như VCIC, nhóm Ngân 
hàng Thế giới hỗ trợ các nền kinh tế 
mới nổi, một phần quan trọng trong 
sự hỗ trợ này là ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) và phát triển các công 
nghệ thông minh thích ứng với BĐKH. 
Những doanh nghiệp chiến thắng và 
tốt nghiệp được vinh danh ngày hôm 
nay ở vị trí phù hợp nhất để có thể 
đưa ra giải pháp sáng tạo ứng phó với 
BĐKH trong cộng đồng và đóng vai trò 
quan trọng trong việc phát triển kinh tế 

và tạo việc làm tại địa phương”.
Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam - ông 

Layton Pike - người đã đồng hành 
cùng VCIC từ những bước đi đầu tiên 
và chứng kiến sự chuyển mình, trưởng 
thành của những doanh nghiệp được 
VCIC hỗ trợ - chia sẻ “Những doanh 
nghiệp được VCIC hỗ trợ đang tạo ra sự 
thay đổi ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào 
đóng góp vào việc hỗ trợ Việt Nam phát 
triển khu vực kinh tế tư nhân và theo 
đuổi một lộ trình tham vọng về đổi mới 
và sáng tạo trong khuôn khổ chương 
trình Úc vì đổi mới”.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt 
Nam Giles Lever cho rằng việc hỗ trợ 
và khuyến khích các hoạt động quốc tế 
nhằm đối phó với BĐKH là ưu tiên trong 
nguồn tài trợ của Vương quốc Anh về 
BĐKH toàn cầu. Ông cũng hi vọng VCIC 
là nền tảng cho các ý tưởng đổi mới, tạo 
ra những ảnh hưởng mang tính chuyển 
đổi quy mô lớn thông qua chuyển giao 
công nghệ ứng phó với BĐKH có giá 
thành hợp lý, phổ biến những kinh 
nghiệm thực tiễn tốt, mở ra những cơ 
hội thị trường mới và tiềm năng thương 
mại cho các doanh nghiệp.

*Lễ trao giải Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với BĐKH lần 2/ The 2nd Vietnam Climate Innovation Startups Award Ceremony

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAMTRAO GIẢI
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Continuing the success of the 1st Proof 
of Concept  competition last year, the 2nd 
Proof of Concept (POC2) officially started 
its journey in Hanoi on 28th April 2017. 
On the screening process of 400 ideas/
projects registered to the competition, 
the Ministry of Science and Technology, 
in conjunction with independent experts 
from the World Bank, selected the best 
ideas/projects proving the positive 
impact of technology on green growth 
and the development of a low-carbon 
economy in Vietnam to receive support. 
In detail, the awards ceremony took place 
on September 20th, 2017 honored 21 
winners of the second Proof of Concept 
Competition (POC2), including financial 
supports and advisory services worth up 
to 75,000 USD for 17 enterprises, advisory 
services without financial fund for 4 
enterprises and acknowledged the efforts 
of the first 7 enterprises in graduating 
from a year-long incubation period.

In his opening speech at the ceremony 
,Mr. Pham Dai Duong - Deputy Minister of 
Science and Technology congratulated the 
winners of POC2 and highly appreciated 

the efforts and contributions of the POC1 
businesses during the journey with VCIC 
to achieve their goals. "I expect the 
POC1 graduate enterprises to continue 
to grow and POC2 winners to achieve 
even more success. These enterprises will 
have positive impacts on the economy, 
environment and society", he emphasized.

“Through projects like VCIC, the 
World Bank Group supports emerging 
economies, and a big part of that 
equation is adapting to climate change 
and pursuing climate-smart development.  
The winners and graduates honored 
today are best placed to find innovative 
solutions to climate challenges within 
communities and to play key roles in 
contributing to the local economy and 
creating jobs”, said Mr. Ousmane Dione, 
Country Director for the World Bank in 
Vietnam, respresenting VCIC’s Sponsor.

“The enterprises supported by VCIC 
are driving change in Vietnam”, said Mr. 
Layton Pike, Deputy Head of Mission, 
Australian Embassy in Vietnam, who is 
in companion with VCIC from the first 

step, witnessed the change and growth 
of enterprises supported by VCIC, “We 
are proudly assisting Vietnam to create 
a more capable and confident private 
sector and to pursue an aggressive 
innovation and learning agenda under 
our Aus4Innovation program”.

Mr. Giles Lever, British Ambassador 
to Vietnam shared that supporting 
and incentivising international actions 
to combat climate change was a 
priority area for the UK’s international 
climate finance. He hoped that VCIC 
was a platform for innovative ideas, 
generating transformational impacts at 
scale through the transfer of affordable 
climate technologies, disseminating good 
practice, and opening up new market 
opportunities and commercial potential 
for businesses.

*Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam Ousmane Dione phát biểu tại buổi Lễ 
*Mr. Ousmane Dione - Country Director for 
the WB in Vietnam delivered  his  speech at the 
Award Ceremony.

* Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam Layton Pike 
cùng đại diện doanh nghiệp được trao giải Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với BĐKH Việt Nam 
*British Ambassador to Vietnam Giles Lever, Deputy Head of Mission, Australian Embassy in 
Vietnam Layton Pike and Vietnam Climate Innovation Startups representatives

VIETNAM CLIMATE 
INNOVATION STARTUPSAWARD CEREMONY
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Lớp đào tạo marketing và nghiên cứu thị trường
Từ 20–22/09/2017, Ban quản lý Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với 

biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đã tổ chức Chương trình đào tạo cho cán bộ 
từ các doanh nghiệp VCIC về marketing và nghiên cứu thị trường tại Hà Nội.  

Lớp đào tạo được hướng dẫn bởi 3 chuyên gia: ông Richard A. Amato – 
Chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới, PGS.TS. Vũ Trí Dũng, và TS. Nguyễn Hữu 
Xuyên. Các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích liên 
quan tới 6 chuyên đề: khung Hoạch định triển khai đạt mục tiêu OGSTM; kiến 
thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường; kỹ năng phân tích và thiết kế một 
nghiên cứu thị trường; định vị thị trường  và phân khúc thị trường; xác định thị 
trường mục tiêu; kiến thức và kỹ năng về mô tả công nghệ. 90% doanh nghiệp 
tham gia đánh giá cao chất lượng của khóa đào tạo. 

Anh/MR. Vũ Đại Thắng 
Công ty CP Đi Chung/Dichung JSC.,

“Các khóa học do VCIC tổ chức 
tập trung vào việc áp dụng kiến 
thức trong tình huống thực tế, 
không mang nặng lý thuyết sách 
vở, sát sao với tình hình doanh 
nghiệp. Thêm vào đó việc tham 
gia các khóa đào tạo là cơ hội cho 
Đi chung thảo luận các vấn đề khó 
khăn nói riêng từ đó chia sẻ những 
bài học kinh nghiệm rút ra từ hành 
trình của bản thân đồng thời và 
nhận được các ý kiến đóng góp từ 

các doanh nghiệp khác”.

 "The courses organized by the VCIC 
focus on the application of knowledge 
in practical situations. They do not 
depend heavily on trite theories but 
relate closely to the business status. 
In addition, participation in training 
courses is an opportunity for Dichung 
to discuss our difficult issues, thereby 
sharing lessons learned from our own 
journey and receiving advices from 

other businesses".

Là một trong những dịch vụ quan trọng mà VCIC cung cấp cho các doanh 
nghiệp, các hoạt động đào tạo trong năm 2017 được thực hiện với những nội 
dung đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp ở cả giai 
đoạn ươm tạo và thương mại hóa. Tại các buổi hội thảo, tập huấn, tư vấn do 
VCIC tổ chức, các doanh nghiệp được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, trao 
đổi thông tin cũng như giải quyết các vướng mắc. VCIC cũng đồng thời tạo cơ 
hội cho các doanh nhân - chủ các dự án POC tiếp xúc, học hỏi từ nhiều chuyên 
gia quốc tế từ các tổ chức lớn như PUM Hà Lan, Irsael. Có thể kể đến một số 
hoạt động đào tạo tiêu biểu mà VCIC đã triển khai trong năm qua:

*Giám đốc Ban QLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm phát biểu khai mạc khóa đào tạo 
Tiền ươm tạo/ VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem has his opening speech at Pre-
incubation training program.

ƯƠM TẠO
Từ ý tưởng khởi nghiệp
tới sản phẩm sáng tạo

2 0 1 7
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Marketing and market research training 
courses

On 20-22 September 2017, the Project 
Management Unit (PMU) of the Vietnam Climate 
Innovation Center (VCIC) organized the Incubation 
training courses in marketing and market research 
for staffs of VCIC's enterprises in Hanoi.

The training courses were delivered by three 
experts, including Mr. Richard A. Amato - Expert 
from the World Bank, Assoc.Prof.PhD. Vu Tri Dung, 
and Dr. Nguyen Huu Xuyen. During the course, 
these experts provided lectures, guidance, and 
useful knowledge and experiences related to 6 
topics: OGSTM framework; overview of market 
research; skills in analysis and design of a 
market research; knowledge and skills of market 
segmentation, targeting and positioning (STP); 
market targeting and positioning; technology 
description, valuation of technology. 90% of the 
participants highly appreciated the quality of the 
training course.

As one of the important services provided by 
VCIC, in 2017, training activities were implemented 
with various, practical contents responding 
to enterprises' needs at both incubation and 
commercialization stages. At VCIC workshops, 
training courses and consultancy, enterprises 
were encouraged to share experiences, exchange 
information, and solve specific problems. VCIC also 
provided opportunities for young entrepreneurs 
managing POC projects to connect and learn 
from numerous international experts from large 
organizations such as PUM Netherlands and 
Israel. Below are some typical training activities 
implemented by VCIC during 2017.

*Các khóa đào tạo VCIC tổ chức cho doanh nghiệp/ Training courses 
hosted by VCIC for enterprises.

INCUBATION
From startup ideas

to innovative products 

2 0 1 7
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VCIC phối hợp cùng PUM tổ chức lớp đào tạo: Sử dụng mô 
hình start-up XLX trong thúc đẩy khởi nghiệp

Ngày 17/10/2017, với sự hướng dẫn của ông Jan Jongbloed – 
chuyên gia PUM Hà Lan, các doanh nghiệp VCIC đã tham gia lớp 
đào tạo về khởi nghiệp sử dụng mô hình XLX nhằm định hướng 
các hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm biến 
ý tưởng thành sản phẩm đổi mới sáng tạo, tổ chức hoạt động 
của doanh nghiệp, xác định thị trường và khách hàng mục tiêu, 
thương mại hóa sản phẩm, và kêu gọi vốn đầu tư.

Với hình thức trò chơi mô phỏng, các doanh nghiệp hình 
dung quá trình phát triển của mình, cách thức xây dựng mô 
hình kinh doanh cũng như các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến 
sức khỏe của doanh nghiệp trong bốn tháng đầu hình thành. 
Việc tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ giúp người tham gia 
thoải mái chia sẻ, trao đổi ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nhận thấy các vấn đề họ gặp 
phải trong thực tế như thay đổi về chính sách thuế, sụt giảm 
doanh thu to nhu cầu thị trường giảm,...đã được mô phỏng 
trong các “thẻ cơ hội”, góp phần tăng tính thử thách và thực 
tiễn cho trò chơi.  Dựa trên tư vấn của các chuyên gia (đồng thời 
là các quản lý dự án của VCIC), các doanh nghiệp tìm ra những 
phát hiện mới, giải quyết những mặt còn thiếu sót.

 
Sau nhiều giờ đào tạo, các doanh nghiệp cho rằng đây là 

một khóa đào tạo thú vị và hữu ích. Các cán bộ quản lý dự án 
của VCIC cũng có thêm cơ hội áp dụng mô hình XLX mới mẻ này 
trong việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

VCIC cooperated with PUM to organize training course 
using XLX start-up model to promote innovation

On October 17th, 2017, with the guidance of Mr. Jan Jongbloed 
- PUM Netherland senior expert, VCIC's enterprises participated 
in a startup training course using the XLX model which helps 
to orient enterprises’ activities including turning ideas into 
innovative products, organizing the business operation, 
identifying target markets and customers, commercializing 
products, and calling for investment capital.

Through this XLX simulation game, enterprises' 
representatives would easily visualize the process of developing 
their start-up and building business model as well as identify 
the determinants affecting the health of the enterprises in the 
first four months of formation. Organizing small group activities 
helped the participants feel free to share and exchange ideas 
from different perspectives. In addition, entrepreneurs realized 
some actual issues such as changing in tax policies, decreasing 
revenue due to reduction of market demand, etc, were illustrated 
in the "opportunity cards" to make the game more challenging 
and realistic. With the PUM expert and VCIC project managers' 
advices, the enterprises themselves discovered new findings and 
addressed their own deficiencies.

Through continuous activities, the participants shared that 
this was a new, interesting and useful training method. VCIC 
project managers also had the opportunity to learn how to use 
this new XLX model to inspire entrepreneurship spirit as well as 
apply to the incubation process.

 Anh/Mr. Nguyễn Ngọc Đại
Công ty Cổ phần Hà Yến/ Hayen JSC., 

"Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp, cung cấp 
một lộ trình hợp lý. Đối với cá nhân Hà Yến, chúng tôi có cơ hội 
được rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua các phần làm 
việc nhóm. Một điều đăc biệt là buổi đào tạo XLX với sự hướng 
dẫn của chuyên gia người Hà Lan Jan Jongbloed đã đem đến 
một cách tiếp cận vấn đề rất mới trong định hướng các hoạt 
động khởi nghiệp. Cách truyền tải kiến thức của thầy rất cởi mở, 
mang lại hiệu quả cao cho chủ để giảng dạy dù chỉ trong thời 

gian giới hạn của chương trình."

 "The training program is designed to provide a reasonable 
process path. For Ha Yen in particular, we have the opportunity to 
practice presentation skills through teamwork. One special thing 
is that the XLX training with the guidance of the Dutch expert - Jan 
Jongbloed brings a very new approach to the entrepreneurship's 
orientation. Expert's training method is very open and effective, 

even in the limited duration of the program."
*Các doanh nghiệp và chuyên gia Jan Jongbloed (PUM) tại khóa đào tạo XLX/ 
Vietnam Climate Innovation Startups and Mr. Jan Jongbloed (senior expert - 
PUM Netherlands) in XLX training session
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TIÊN PHONG
TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THẾ HỆ MỚI

*Các doanh nghiệp và chuyên gia Jan Jongbloed (PUM) tại khóa đào tạo XLX/ 
Vietnam Climate Innovation Startups and Mr. Jan Jongbloed (senior expert - 
PUM Netherlands) in XLX training session

*Hội nghị giải pháp công nghệ và tài chính cho phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam
 Conference on Technology and finance solutions for developing Vietnam solar energy 

Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam cần rất nhiều 
nguồn lực để thúc đẩy kinh tế, trong đó năng lượng và đảm 

bảo an ninh năng lượng luôn được xem là yếu tố nền tảng đóng 
góp vào sự phát triển ổn định này. Trong bối cảnh nguồn năng 
lượng truyền thống ngày càng cạn kiệt, đồng thời việc khai thác 
tác động xấu đến môi trường, Việt Nam đã và đang lựa chọn 
năng lượng tái tạo, trong đó điện năng lượng mặt trời là một 
trong những hướng phát triển ưu tiên. 

Việt Nam có tiềm năng phát triển điện mặt trời rất lớn với 
cường độ bức xạ mặt trời trung bình khoảng 4,3-5,7kWh/m/
ngày và số giờ nắng cao 1.700-2.500 giờ/năm, đặc biệt là từ 
khu vực Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên cường độ bức xạ cao 
từ 5,7kWh/m2 /ngày, số giờ nắng trên 2.600 giờ/năm. Tuy nhiên 
thực tế việc phát triển điện mặt trời của Việt Nam lại rất khiêm 
tốn, chưa tương xứng với tiềm năng đó. 

Phát triển năng lượng tái tạo đã được đặt ra là vấn đề cấp 
bách, là nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành điện và được Chính 
phủ cụ thể hóa bằng Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. 
Điều này cũng được khẳng định trong Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh khi Việt Nam đặt mục tiêu đưa tổng công suất nguồn điện 

mặt trời từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 850MW 
vào năm 2020, khoảng 4.000MW vào năm 2025 và khoảng 
12.000MW vào năm 2030. Tỷ trọng điện mặt trời tương ứng là 
0,5%, 1,6% và 3,3%. 

Cuộc "cách mạng" về phát triển năng lượng mặt trời bắt đầu 
từ quyết định số 11/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, 
giá bán điện mặt trời ở mức 9,35 USD Cents/kWh. Với mức giá 
ưu đãi hấp dẫn, các nhà phát triển dự án trong nước đều quan 
tâm phát triển dự án năng lượng mặt trời. Nhưng thực tế, vẫn 
có quá nhiều rào cản về kinh nghiệm cũng như vốn và kỹ thuật 
mà nhiều nhà phát triển dự án còn vướng mắc để phát triển dự 
án thành công. 

Nắm bắt tình hình đó, Ban QLDA Trung tâm đổi mới sáng 
tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt nam VCIC đã có những 
bước đi đón đầu nhằm hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng 
mặt trời. Bắt đầu từ việc tìm kiếm các đơn vị có kinh nghiệm 
hàng đầu trên thế giới về phát triển điện mặt trời, VCIC đã tổ 
chức nhiều cuộc hội thảo kết nối, trao đổi thông tin giữa các 
bên, thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ hợp nhà 
thầu EPC, nhà đầu tư tài chính cho dự án.
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Hội thảo “Giới thiệu công nghệ năng lượng mặt trời thế hệ 
mới” được VCIC phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ - 
UBND tỉnh Sơn La tổ chức vào tháng 6/ 2017, tạo điều kiện 

cho lãnh đạo tỉnh, các dự án thủy điện quan tâm trao đổi thông 
tin về thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời. Các chuyên gia 
Việt Nam cùng nhóm chuyên gia đến từ Đức và Hà Lan, đại diện 
cho các đối tác của VCIC, đã chia sẻ thực trạng và khó khăn trong 
việc phát triển dự án, đồng thời giới thiệu công nghệ năng lượng 
mặt trời thế hệ mới với những tính năng nổi bật được đông đảo 
quan khách đánh giá cao, quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu hợp 
tác.

Những chia sẻ đa chiều từ buổi hội thảo cũng như kết quả của 
đoàn thực tế tại các địa điểm tiềm năng cho phát triển dự án 
điện ở Sơn La và Thanh Hóa đã tạo tiền đề quan trọng cho việc hỗ 
trợ phát triển dự án trên từng địa bàn, phù hợp với điều kiện tự 
nhiên và cơ chế chính sách của các tỉnh. Những thỏa thuận hợp 
tác ban đầu đã được kí kết, đảm bảo việc hợp tác giữa các nhà 
đầu tư và chủ các dự án năng lượng mặt trời.

Việc một dự án năng lượng mặt trời thành công đòi hỏi rất nhiều 
yếu tố. Ngoài yếu tố về giá và chính sách thì công nghệ và vốn đầu 
tư cho dự án là hai yếu tố quan trọng hàng đầu giúp dự án phát 
triển thành công. Giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến 
công nghệ và vốn này chính là mục tiêu của hội thảo "Giải pháp 
Công nghệ và tài chính thúc đẩy phát triển dự án năng lượng mặt 
trời Việt Nam” được VCIC tổ chức vào tháng 11/2017. 

Sau 3 phiên thảo luận sôi nổi giữa đại diện các cơ quan chính phủ, 
nhà thầu EPC, nhà đầu tư tài chính, tư vấn quốc tế, với các nhà 
phát triển dự án, Hội thảo đã kết luận về những chính sách còn 
vướng mắc trong việc phát triển điện mặt trời để từ đó có những 
kiến nghị cần thiết sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho điện mặt trời phát triển. 

Bên lề hội thảo là các buổi kết nối nhu cầu doanh nghiệp- nhà 
thầu EPC và nhà đầu tư. Các bên tham gia đã đi đến những thỏa 
thuận hợp tác cụ thể, là bước đi quan trọng để thúc đẩy dự án 
năng lượng mặt trời. Tính đến thời điểm hiện tại, VCIC và đối tác 
của VCIC đã ký kết được thỏa thuận hợp tác với hơn 10 dự án 
năng lượng mặt trời ở Thanh Hóa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắc 
Lắc, An Giang,vv... với công suất đăng ký lên đến hơn 1000MW.



*Đoàn chuyên gia đến từ Hà Lan và Đức khảo sát và tư vấn giải pháp tại thực địa cho 
dự án nhà máy điện mặt trời 
Experts from the Netherlands and Germany conduct surveys and consult field 
solutions for solar power project
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As a developing country, it is necessary for Vietnam 
to utilize numerous resources, particularly energy 
and energy security which are considered as the 

foundation for a safe and stable development. Dealing 
with the situation where traditional energy sources 
are  increasingly exhausted and their deploitation is 
harmful to the environment, renewable energy, especially 
solar power, is taken as one of the priority directions.

Vietnam has the large potential to develop solar 
power with the average solar radiation intensity of 4.3-
5.7kWh/m2/day and a large amount of sun hours of 
1.700-2,500 hours/year, especially in the Highland and 
the South Central with the radiation intensity of 5.7kWh/
m2/day and sun hours over 2,600 hours/year. However, 
the development of Vietnam's solar power has been very 
modest, not commensurate with that huge potential.

Renewable energy development has been a pressing 
issue, taken as a key task for the electricity sector, which 
is shown in the Vietnam Government’s Renewable Energy 
Development Strategy. This is also stated in the Power 
Master Plan VII in which Vietnam aims to bring the total 
solar power capacity from negligible current level to 
about 850MW by 2020, about 4,000MW by 2025 and 
about 12,000MW by 2030, respectively accounting for 
0.5%, 1.6% and 3.3% in the national total energy outputs.

The "revolution" of solar energy started from Decision 
No. 11/QD-TTG approved by Prime Minister, stating the price 
of solar power at 9.35 USD Cents/Kwh. At this attractive 
price, local developers are all interested in developing solar 
projects. However, numerous barriers such as shortage 
of experience, capital, and technology have prevented 
investors from developing solar projects successfully.

TECHNOLOGY TRANSFER

FRONTIER 
IN NEW GENERATION OF SOLAR ENERGY

*Phiên thảo luận về tiếp cận tài chính và công nghệ cùng nhà thầu quốc tế
Panel discussion on technological and financial access with international EPC.
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Getting awareness of this current issue, the Project 
Management Unit of Vietnam Climate Innovation Center 
- VCIC has taken the initiative to support solar project 
development. Starting by seeking out the world's leading 
experienced solar power developers, VCIC has held several 
networking and information exchange conferences to 
promote the signing of cooperation agreements with EPC 
contractors and financial investors for the project.

The workshop "Introducing new generation of solar 
technology", held by VCIC in collaboration with Department 
of Science and Technology - Son La People's Committee in June 
2017, facilitated the provincial leaders and hydroelectricity 
agencies interested in exchanging information on the 
implementation of solar power projects. Vietnam and 
international experts representing VCIC partners in Germany 
and the Netherlands shared current situation and difficulties 
in developing the project and introduced new generation 
solar technology with outstanding features which were 
highly appreciated and open room for corporation.

The multi-dimensional sharing from the workshop as 
well as the results of the delegation in the potential locations 
for the development of power projects in Son La and Thanh 
Hoa has created an important premise for supporting 
the project development in accordance with the natural 
conditions and province's policy mechanisms of each area. 
Initial cooperation agreements were signed to ensure co-

operation between investors and owners of solar projects.

A successful solar project requires many factors. 
In addition to price and policy, the technology and 
investment capital are two of the most important factors 
for the successful project development. Addressing these 
technology and capital difficulties was the objective 
of workshop "Technology and finance solutions for 
developing Vietnam solar projects" organized by the VCIC 
in November 2017.

After three dynamic discussion panels among 
representatives of government agencies, EPC contractors, 
financial investors, international consultants, and project 
developers, the workshop cleared obstacles in solar power 
policies and the necessary amendments to facilitate further 
development of solar power.

On the sidelines of the conference were EPC contractors 
and investors match making forum. There, the parties came 
to specific cooperation agreements, which are important 
steps to promote the solar project.

Up to now, VCIC and our partners have signed 
cooperation agreements with more than 10 solar projects in 
Thanh Hoa, Binh Thuan, Ninh Thuan, Dak Lak, An Giang, etc. 
with registered capacity up to 1,000MW.

*Phiên thảo luận sâu giữa các nhà phát triển dự án NLMT Việt Nam với các nhà thầu quốc tế
 Focus group discussion among Vietnam project developers, international investors, and EPC contractors
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Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo Việt Nam, biến các thách thức 
về BĐKH thành những cơ hội trong phát triển 
kinh tế xanh, VCIC không chỉ hỗ trợ các doanh 
nghiệp về tài chính cho giai đoạn đầu phát 
triển, mà còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phi 
tài chính thiết thực. Một trong số đó là việc 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham dự 
nhiều sự kiện kết nối quốc tế nhằm thúc đẩy 
kinh doanh.

Dự án “Hệ thống điều khiển đèn đường 
thông minh S3” của Công ty CP S3, một trong 
các dự án đạt giải tại cuộc thi Chứng minh ý 
tưởng lần 2 (POC 2), đã được VCIC lựa chọn 
tham gia Chương trình Innovation Showcase 
trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. 
Hệ thống đèn đường thông minh sử dụng 
công nghệ Internet of Things (IoT) giúp hiện 
đại hóa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, 
tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 40-70%, giảm 
phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Giải pháp cũng giúp xây dựng 
hạ tầng truyền thông điều khiển thông minh, 
từ đó triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng với 
chi phí thấp, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ 
tầng của các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ 
Chí Minh, và Đà Nẵng.

Việc tham gia sự kiện không chỉ là cơ hội 
để S3 quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đông 
đảo quan khách trong và ngoài nước mà còn 
là dịp để S3 gặp gỡ các khách hàng tiềm năng 
quan tâm và có mong muốn hợp tác đầu tư cho 
sản phẩm. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia 
Julie Bishop đánh giá cao kĩ thuật và tính ứng 
dụng của dự án. Điều này mở ra cho S3 một cơ 
hội lớn để đưa sản phẩm thâm nhập thị trường 
Australia cũng như với các nhà đầu tư quốc tế, 
là động lực để S3 không ngừng hoàn thiện sản 
phẩm cũng như phát triển lớn mạnh trong thời 
gian tới.

With the aim of supporting Vietnam's 
innovative businesses, turning the challenges 
of climate change into opportunities for green 
economy development, VCIC not only supports 
businesses in finance for the first phase of 
development but also provide practical non-
financial services. One of these supports is to 
facilitate businesses to participate in many 
international connection events to promote the 
business.

The S3 Joint Stock Company's "Smart Street 
Lighting System", one of the winners of the 
second Proof of Concept (POC 2) competition 
was selected by the VCIC to participate in the 
Innovation Showcase Program during the APEC 
Summit 2017. Smart street lighting using Internet 
of Things (IoT) technology helps to modernize 
the public lighting system, save electricity 
consumption by 40-70%, reduce greenhouse gas 
emissions and contribute to the fight against 
climate change. This system also helps to build 
smart control communication infrastructure, 
through deploying low-cost value-added services  
which are suitable for infrastructure of big cities 
such as Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang.

Participating in the event was an opportunity 
for the enterprise not only to promote and 
introduce S3's products to many domestic and 
international guests, but also to approach 
potential customers interested in studying and 
invested in this project. Minister of Foreign Affairs 
Julie Bishop, highly appreciated the project’s 
technique and application. This helped S3 to 
bring the product into the Australian market and 
attract international investors, thus generating 
driving force for S3 to continuously improve its 
products as well as develop in the future.

VCIC đồng hành 
cùng doanh 

nghiệp đổi mới 
sáng tạo phát 
triển kinh tế 
xanh bên lề 
APEC 2017

VCIC 
accompanies 

innovative 
enterprises 

for the 
development of 
green growth on 

the sideline of 
APEC 2017

*Ông Phạm Minh Hiếu - CEO của S3 giới thiệu sản phẩm cho Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie 
Bishop và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 
Mr. Pham Minh Hieu - S3 CEO introduced their products to Australian Minister of Foreign Affairs 
Julie Bishop and Minister of Science and Technology Chu Ngoc Anh.
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Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 12/2017 Việt Nam có khoảng 
hơn 700.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 70% là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây là thành phần kinh tế năng 
động, đóng góp chủ yếu vào GDP cả nước. Sự năng động không chỉ 
thể hiện trong mô hình kinh doanh, quản lí nhân sự,.. mà còn trong 
việc tiếp thu và áp dụng tri thức mới cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh những ưu điểm của thành phần kinh tế này, họ cũng 
phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong một nền kinh tế năng 
động của Việt Nam hiện nay. Đó là hạn chế về nguồn lực, kinh 
tế, kiến thức,.. nhưng nổi bật nhất là việc đưa sản phẩm/dịch vụ 
vào thị trường (hay còn gọi là thương mại hoá). Hiểu được các 
khó khăn đó, VCIC đã ra đời, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, SMEs hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng 
tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua gói dịch vụ toàn diện 
hỗ trợ Doanh nghiệp. Với đội ngũ cán bộ có trình độ, dày dặn kinh 
nghiệm và nhiệt huyết, VCIC tìm hiểu các điểm mạnh, điểm yếu, 
khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp 
hỗ trợ phù hợp với thực tiễn. 

Việc khảo sát và trao đổi với doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp VCIC hỗ trợ nói riêng cho thấy doanh nghiệp chủ yếu gặp 
phải 2 khó khăn chính là sự hạn chế về kiến thức kinh doanh của 
các nhà khoa học và khó khăn trong việc thương mại hoá sản 
phẩm, dịch vụ.

Nhằm giải quyết các khó khăn nêu trên của doanh nghiệp, VCIC đã 
và đang từng bước xây dựng hệ sinh thái của chính VCIC bằng việc 
kết nối với các viện, trường, vườn ươm,..và đặc biệt là với các hiệp 
hội kinh tế, để qua đó thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm/dịch vụ 
cho doanh nghiệp VCIC. Trong năm 2017, VCIC đã kết nối và thoả 
thuận với các đối tác hỗ trợ thương mại hoá cho doanh nghiệp 
như: Adpex – doanh nghiệp hàng đầu chuyên tổ chức các triển 
lãm; Hiệp hội ngành Nước Úc (AWA) với hơn 800 thành viên; nhóm 
các chuyên gia cao cấp Hà Lan (PUM) với hơn 3.000 chuyên gia 
trong mọi lĩnh vực; Hiệp hội thương mại toàn cầu cùng công nghệ 
Hàn Quốc (I.T.K.T); Khu công nghệ cao thành phố Deagu.

According to General Statistics Office, Vietnam currently 
has more than 700,000 operating enterprises (12/2017), of 
which over 70% are small and medium enterprises (SMEs). 
This is a dynamic economic sector contributing mainly to 
GDP. Those dynamic is reflected not only in the business 
model, human resource management, etc, but also in 
the acquisition and application of new knowledge to the 
business. 

Despite the obvious advantages, the SMEs also face many 
difficulties in a dynamic economy of Vietnam today. Some 
of them can be mentioned such as limitation in resources, 
finance, and knowledge, yet the most prominent factor is 
the difficulties to bring products, services into the market 
(also known as commercialization). Acknowledging those 
difficulties, VCIC was established under the management 
of  Ministry of Science and Technology to support 
start-up enterprises and SMEs operating in the field of 
innovation adapting to climate change. With experience, 
expertise and enthusiasm, VCIC works with businesses to 
understand their strengths, weaknesses, disadvantages, 
and advantages, then find practical solutions to their 
problems. 

Through surveys and exchanges with businesses in general 
and enterprises supported by VCIC in particular, we found 
that businesses encountered the two major difficulties 
such as the limitation in business skills of scientific 
entrepreneurs and products/services commercialization. 

In order to resolve the mentioned shortcomings, VCIC 
has been gradually establishing our own "ecosystem" 
by connecting with institutes, schools, incubators, 
and especially with Economic Associations, thereby 
promoting the commercialization of products/services 
for enterprises. In 2017, VCIC has connected and signed 
agreements with strategic partners to support businesses 
in commercialization. These partners include The 
Australian Water Association (AWA) with 700 corporate and 
5000 individual members, PUM Netherlands with more 
than 3,000 senior experts, International Trade of Korea 
Technology Association (I.T.K.T), and  Daegu Technopark 
in South Korea.

THƯƠNG MẠI HÓA

tới gia nhập thị trường
Từ sản phẩm sáng tạo
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*Công ty CP Tâm Việt được VCIC hỗ trợ tham dự triển lãm Growtech 2017
Tam Viet JSC., at Growtech 2017 with VCIC support. 

*Giám đốc Ban QLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm cắt băng khai mạc Growtech 2017
VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem at the ribbon-cutting ceremony of Growtech 2017

Triển lãm ICT Comm 2017
 

(Từ 06-09/06/2017 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn - SECC, 
TP. Hồ Chí Minh)

VCIC hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đổi mới sáng 
tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, tiêu biểu là hai 
doanh nghiệp POC1 – Công ty CP Đi Chung và Trung tâm 
nông nghiệp chính xác Imetos tham dự Triển lãm ICTCOMM 
2017. Tại đây, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm/
dịch vụ của mình với các khách hàng tiềm năng đến từ hơn 
nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Israel, Đức, Hà Lan, Đài 
Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các khách hàng tiềm năng đánh 
giá cao tính đổi mới và hiệu quả của những sản phầm, dịch 
vụ của hai doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn hợp tác trong 
tương lai.  Tại triển lãm, VCIC cũng tổ chức hội thảo xúc tiến 
đầu tư, thương mại hoá công nghệ và kết nối kinh doanh”.

ICT COMM Vietnam 2017

(June 06 – 09, 2017 at Saigon Exhibition and Convention 
Center – SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam)

VCIC funded for Vietnam climate innovation startups to 
attend the ICTCOMM 2017 Exhibition. There, enterprises had 
the opportunity to introduce their products/services to potential 
customers from other countries such as: America, Israel, 
Germany, Dutch, Taiwan, Japan, Korea, etc. These potential 
customers highly appreciate the innovative and effective 
products and services provided by the enterprises and shared 
their interest on further cooperation. At the exhibition, VCIC 
held the conference on investment promotion, technology 
commercialization and business connection. 

COMMERCIALIZATION

to market entry
From innovative products

*Gian hàng của Hiệp hội ngành Nước Úc tại Vietwater 2017
Australian Water Association pavilion at Vietwater 2017

*Giám đốc Ban QLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm phát biểu tại Lễ khai mạc ICT Comm 2017/ VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem had his speech at ICT Comm 2017 opening ceremony
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*Giám đốc Ban QLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm cắt băng khai mạc Growtech 2017
VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem at the ribbon-cutting ceremony of Growtech 2017

Hội thảo và triển lãm công nghệ 
ngành Nước Vietwater 2017 

(Từ 06-10/11/2017 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC, TP. Hồ 
Chí Minh)

VCIC đã hỗ trợ các doanh nghiệp PoC tiếp cận công nghệ và trao 
đổi hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp thuộc 
Hiệp hội nước của Úc (AWA). Công ty CP Vietnam Food Hậu Giang 
(VNF) là một trong số các doanh nghiệp POC2 được lựa chọn tham 
dự triển lãm này. Tại đây VNF đã tìm được nhà cung cấp thiết bị chất 
lượng cao, giá thành hợp lý từ Úc phù hợp với nhu cầu của doanh 
nghiệp. Tại hội thảo, VCIC đã chia sẻ một số chủ đề như: “Hiểu rõ về 
khu vực tư nhân Việt Nam và các cơ hội hợp tác thương mại giữa Úc 
và Việt Nam”; “VCIC hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong ngành nước”; 
“Giới thiệu về các dịch vụ hỗ trợ của VCIC cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp về công nghệ sạch ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Vietwater 2017

(Nov 6 – 10, 2017 at Saigon Exhibition and Convention Center – SECC, 
Ho Chi Minh City, Vietnam)

VCIC supported PoC enterprises to access technology and discuss 
technology transfer agreements with Australian Water Association 
(AWA). Vietnam Foods Hau Giang JSC (VNF) is one of POC2 enterprises 
participating in this event. Here, VNF found a suitable equipment supplier 
with low cost and high qualiy products meeting the company’s demands. 
Concurrently, VCIC also participated in a number of workshops and 
shared topics such as: "Understanding the private sector in Vietnam and 
opportunities for trade cooperation between Australia and Vietnam"; 
"VCIC supports women entrepreneurs in the water sector"; "Introduction 
of VCIC supporting services to start-ups in clean technology adapting 
climate change." 

Triển lãm Quốc tế Nông – Lâm – Ngư 
nghiệp VIETNAM GROWTECH 2017 

(Từ 30/11/2017-2/12/2017 tại Trung tâm triển lãm quốc tế 
I.C.E Hà Nội)

VCIC hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đổi mới sáng 
tạo trong khoa học công nghệ trưng bày gian hàng tại Triển 
lãm GROWTECH 2017. Tại đây, doanh nghiệp có cơ hội giới 
thiệu sản phẩm/dịch vụ của mình với các khách hàng tiềm 
năng đến từ hơn 20 nước trên thế giới như Mỹ, Israel, Đức, Hà 
Lan,...Kết quả đáng ghi nhận là Công ty CP công nghệ vi sinh 
và môi trường (MITECOM) – một trong những doanh nghiệp 
POC1 tham gia triển lãm đã tìm kiếm được đối tác mới và kí 
kết thỏa thuận bước đầu, hứa hẹn tăng doanh thu 30-40%. 
Câu chuyện thành công của doanh nghiệp cũng được nhiều 
kênh truyền thông trong và ngoài nước như Thời báo kinh tế,  
trang tin tức của infoDev thuộc Ngân hàng Thế giới chia sẻ, 
góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh của doanh nghiệp cũng 
như thu hút thêm nhiều đối tác và nhà đầu tư mới.

VIETNAM GROWTECH 2017

(Nov 11 – Dec 2, 2017 at the International Exhibition Center 
I.C.E, Hanoi)

VCIC funded for innovative entrepreneurs in S&T to display 
their booths at GrowTech 2017. Enterprises had chance to intro-
duce their products/services to potential customers from over 20 
countries such as: America, Israel, Germany, Dutch, Taiwan, etc. 
One striking results was that Micro Technology and Environment 
JSC., (MITECOM) – one of POC1 enterprises joining the exhibition 
found a new partner to sign initial agreement of cooperation, 
promising to increase its revenue by 30-40%. MITECOM’s suc-
cess story was also broadcasted by numerous media channels in 
Vietnam and other countries such as VNeconomy, infoDev news 
page (WB), which would help the enterprise to widely promote 
their image as well as attract more partners and investors.

*Gian hàng của Hiệp hội ngành Nước Úc tại Vietwater 2017
Australian Water Association pavilion at Vietwater 2017

*Giám đốc Ban QLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm phát biểu tại Lễ khai mạc ICT Comm 2017/ VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem had his speech at ICT Comm 2017 opening ceremony
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SỰ KIỆN KHỞI NGHIỆP 
QUỐC TẾ NỔI BẬT 2017
Khởi nghiệp không chỉ mang tính phong trào mà đã đạt được nhiều thành tựu nhất định với số 
lượng các doanh nghiệp không ngừng tăng nhanh, gặt hái thành công lớn. Các sự kiện quốc tế 
về khởi nghiệp được tổ chức với quy mô lớn, không chỉ tạo sức mạnh truyền thông mà còn kết nối 
các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm chính phủ các nước, nhà đầu tư, hiệp hội, 
tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục… tạo động lực, cơ hội, mang đến những 
hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các doanh nhân khởi nghiệp. Hãy cùng VCIC điểm qua một 
vài sự kiện quốc tế nổi bật, quy mô lớn diễn ra trong năm 2017 vừa qua , đem lại những tác động 
tích cực đến hệ sinh khởi nghiệp.

CleanTech Open
Phạm vi toàn thế giới

Website: www2.cleantechopen.org

Cleantech Open là chương trình thúc đẩy khởi 
nghiệp công nghệ sạch lớn và lâu đời nhất, 
với nhiệm vụ tìm kiếm, tài trợ và ươm tạo ý 
tưởng sáng tạo trong giải quyết thách thức về 
môi trường và năng lượng. Các ý tưởng khởi 
nghiệp xuất sắc từ các quốc gia sẽ tham gia 
vòng thi loại theo khu vực với sự giúp đỡ và 
hỗ trợ từ các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng 
tiềm năng trước khi tranh tài trong vòng chung 
kết được tổ chức tại Silicon Valley, California. 
Cleantech Open không chỉ là một cuộc thi khởi 
nghiệp về công nghệ sạch mang tầm quốc 
tế mà còn là cơ hội đặc biệt kết nối các thành 
phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. 

Kể từ năm 2005 Cleantech Open (CTO) đã đào tạo 
hơn 1200 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ 
sạch ở giai đoạn đầu, giúp họ phát triển mô hình 
kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư và bảo đảm 
những khách hàng đầu tiên. Phần lớn các cựu 
học sinh của CTO đã sống sót qua "thung lũng 
chết" của các startup công nghệ và tiếp tục đóng 
góp 1,2 tỷ USD, tạo ra hơn 3.000 việc làm "xanh".

Trong năm 2017 vừa qua, Cleantech Open được 
tổ chức tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, thu 
hút hàng ngàn ý tưởng về công nghệ sạch. Mạng 
lưới tình nguyện viên, các tổ chức hỗ trợ và tài 
trợ của chương trình đã lên tới con số trên 1000.

Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017
12/09/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.apec2017.vn

Với mục tiêu hỗ trợ và phát triển do-
anh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc 
biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, 
Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 tập 
trung thảo luận làm thế nào để phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp mới 
manh nha hình thành tại Việt Nam. Các 
phiên thảo luận tập trung vào nội dung 
đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 
khởi nghiệp, cụ thể trong các lĩnh vực: 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ 
nguyên số, giáo dục, đào tạo về khởi 
nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề cho 
giới trẻ, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Khởi 
nghiệp bền vững,vv... Diễn đàn là cơ hội 
để các nền kinh tế có điều kiện chia sẻ 
kinh nghiệm, các sáng kiến và công cụ 
hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành một cộng 
đồng khởi nghiệp APEC kết nối, năng 
động và sáng tạo.
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CleanTech Open
Worldwide

Website: www2.cleantechopen.org

Cleantech Open is the oldest and largest cleantech 
startup accelerator program, with the mission to 
find, fund, and foster entrepreneurs with ideas 
to solve our greatest environmental and energy 
challenges. A competition-based approach is used 
to identify the most promising entrepreneurs across 
a country, whilst a local acceleration program 
supports, promotes and “de-risks” the participating 
companies and connects them to potential investors, 
customers and partners before competing at the 
final round in Silicon Valley, California. Cleantech 
Open is not only an international cleantech start-
up competition but also a unique opportunity 

to connect components in the global startup ecosystem. 
Since 2005 Cleantech Open (CTO) has trained over 1200 
early-stage clean technology startup entrepreneurs 
through its annual business accelerator. A majority 
of CTO alumni have survived the merciless technology 
startup "valley of death" and gone on to raise 1.2 
billion USD and create over 3,000 clean economy jobs.
In 2017, Cleantech Open was held in more than 40 
countries around the world, attracting thousands 
of cleantech ideas. Volunteer networks, support 
and funding organizations have reached over 1,000 
agencies.

APEC 2017 Start-up Forum
12/09/2017 in Ho Chi Minh City, Viet Nam

Website: www.apec2017.vn

With the aim of supporting and developing 
micro, small and medium-sized enterprises 
(MSMEs), especially star-up businesses, 
APEC 2017 Start-up Forum focused on 
how to develop the Vietnam’s nascent 
start-up ecosystem. The concurrent 
sessions focused on how to develop start-
up businesses: Innovative start-up in the 
digital era, 

Education and training on 
entrepreneurship, business services for 
start-ups, sustainable business start-ups. 
The Forum also creates an opportunity 
for APEC economies to share experiences, 
ideas and tools to support business start-
ups, thereby to form a dynamic and 
networked APEC Start-ups Community.
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Start Up Energy Transition
 20-21/03/2017 tại Berlin, Đức

Website: http://www.startup-energy-transition.com

Start Up Energy Transition (SET) - sáng kiến của 
Cơ quan Năng lượng Đức (Deutsche Energie-
Agentur, dena), phối hợp với Hội đồng Năng 
lượng Thế giới và Chính phủ Canada, là diễn 
đàn quốc tế hàng đầu hỗ trợ đổi mới trong 
chuyển đổi năng lượng. SET Award là cuộc thi 
quốc tế thường niên dành cho những nhà sáng 
lập và các công ty trẻ trên toàn thế giới trong 
lĩnh vực thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và biến 
đổi khí hậu. 
Tại SET Award 2017, giải thưởng cao nhất được 
trao cho 6 doanh nghiệp xuất sắc nhất được 
lựa chọn từ hơn 500 hồ sơ đăng ký của gần 

70  quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc 6 lĩnh vực: chuyển 
đổi năng lượng đô thị, công nghệ sạch ứng phó với biến 
đổi khí hậu, sản xuất và gia công trong tương lai, công 
nghệ di động và chuyển đổi năng lượng, nền tảng và 
cộng đồng, Năng lượng bền vững theo mục tiêu của
Liên hợp quốc.
Tháng 3/2017, VCIC chính thức trở một thành viên 
trong mạng lưới đối tác của SET. Từ đó, VCIC có thêm 
tiềm năng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối 
với các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp 
và công ty lớn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu trên 
toàn thế giới.

2017 Startup Grind Global Conference
21-22/2/2017 tại Redwood City, California

Website: www.startupgrind.com

Startup Grind Global Conference không đơn 
thuần một “Hội nghị về công nghệ” mà là một 
cộng đồng thực sự kết nối những nhà sáng lập, 
nhà đầu tư, nhà đổi mới sáng tạo, chuyên gia 
trong một cộng đồng nhằm chia sẻ những bài 
học từ chính những thành công lẫn thất bại của 
họ. Được thành lập từ năm 2010 tại Thung lũng 
Silicon, đến nay, Startup Grind đã tổ chức hơn 
5.000 cuộc trò chuyện hàng tháng tại hơn 200 
thành phố ở 98 quốc gia, giúp hàng triệu doanh 
nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm cố vấn, kết nối các 
đối tác và nhà tuyển dụng tìm kiềm nguồn hỗ trợ

tài chính và tiếp cận các nguồn khách hàng mới.
Startup Grind Global Conference 2017 quy tụ 
100 doanh nghiệp khởi nghiệp được chọn ra từ 
hơn 6.000 đơn đăng kí từ 80 quốc gia trên toàn 
thế giới. Ngoài các gian trưng bày độc đáo, thu 
hút sự chú ý của các nhà đầu tư tên tuổi, Startup 
Grind 2017 còn có sự tham gia của gần 150 diễn 
giả với hơn 40 bài phát biểu chuyên sâu, cùng 
nhìn lại bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi của 
thế giới công nghệ và những định hướng phát 
triển trong tương lai.

30

VIETNAM CLIMATE INNOVATION CENTER

VCIC Highlights 2017



2017 Highlighted global 
startup events

Start-up is not just a trend but gaining significant achievements with constantly increasing 
number of new enterprises successful in different areas. Start-up global events hosted in a large 
scale not only promote the enterprises but connect all components of the start-up ecosystem 
including national governments, businesses, institutes, and institutions, motivating and creating 
opportunities for them to reach both financial and non-financial support. VCIC would like to briefly 
summarize some highlighted international events that make great impacts on start-up in 2017.

Start Up Energy Transition
20-21/03/2017 in Berlin, Germany 

Website: http://www.startup-energy-transition.com

Start Up Energy Transition is an initiative powered 
by the German Energy Agency (Deutsche Energie-
Agentur, dena) held in cooperation with the World 
Energy Council and Government of Canada. SET is 
not only a leading international forum supporting 
innovation in energy transition, but also an annual 
international competition for founders and young 
companies around the world in the field of energy 
efficiency and climate change.
At the SET Awards 2017, the top awards were given to 
the 6 best selected companies from more than 500

applications from nearly 70 countries, categorized 
in six sectors: Urban Energy Transition, Cleantech 
against Climate Change, Future Production & 
Manufacturing, Mobility meets Energy Transition, 
Platforms and Communities, Special Prize: “Start 
Up SDG7” (UN-target Sustainable Energy for All).
In March 2017, VCIC has successfully registered 
and became a member in the network partners 
of Startup Energy Transition. Thus, VCIC shall be 
available to connect with international partners, 
startups and corporations in climate change field.

2017 Startup Grind Global Conference
 21-22/2/2017 in Redwood City, California

Website: www.startupgrind.com

Startup Grind Global Conference is not merely a 
“tech conference”. It is an independent startup 
community connecting successful founders, 
innovators, experts and investors to share lessons 
learned on the road to building great companies. 
Founded in Silicon Valley, Startup Grind has now 
hosted 5,000 fireside chats since its founding in 
2010. To date, Startup Grind has helped millions of 
entrepreneurs find mentorship, connect to partners 
and hires, pursue funding, and reach new users in 
more than 200 cities in 98 countries.

The Startup Grind Global Conference 2017 brought 
together 100 startups selected from more than 
6,000 applications from 80 countries around the 
world. In addition to the unique booths, attracting 
the attention of famous investors, Startup Grind 
2017 also invited 150 speakers with more than 
40 keynote and fireside sessions, thus brought 
compelling updates from the changing panorama 
of the tech world.
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Công ty CP Rynan Technologies Vietnam 
Rynan Technologies Vietnam JSC 
(Nông nghiệp bền vững/ Sustainable Agriculture)

Nhân rộng quy trình canh tác lúa thông minh: tích hợp những sáng chế mới 
về vật tư đầu vào, ứng dụng công nghệ Internet vạn vật và điện toán đám 
mây để quản lý nước qua điện thoại di động; kết hợp với cơ giới cải tiến sử 
dụng đồng hồ nước thông minh, phao quan trắc nước thông minh, ống cảm 
ứng mực nước thông minh nhằm tăng năng suất và thu nhập cho nông dân, 
giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đặc điểm nổi bật: Tiết kiệm thời gian bón phân; tăng năng suất, tăng thu nhập cho 
người nông dân; sản phẩm hoàn thiện và có thể thương mại hóa trên diện rộng.

Reduplicating the smart rice cultivation with integration of new inventions 
on input materials; application of Internet equipment and cloud computing 
to control water consumption by mobile; and advanced mechanic including 
intelligent water meter, intelligent water observation buoys, and mart water level 
sensor tubes to increase the productivity and income of farmer and their resilience 
against climate change as well as reduce agricultural greenhouse gas emissions.

Outstanding features: Saving time to fertilize; increasing productivity, increasing 
income for farmers; completed products can be widely commercialized.

Công ty CP Công nghệ S3 
S3 Technology JSC 
(Năng lượng hiệu quả/ Energy Efficiency)

Sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) giúp hiện đại hóa hệ thống 
đèn chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà 
kính do tiêu thụ năng lượng, góp phần chống biến đổi khí hậu, đồng thời 
giúp xây dựng hạ tầng truyền thông điều khiển thông minh, từ đó triển 
khai các dịch vụ giá trị gia tăng với chi phí thấp, góp phần xây dựng mô 
hình thành phố thông minh. 

Đặc điểm nổi bật: Tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 40-70%; giảm phát 
thải khí nhà kính; phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của các thành phố 
lớn ở Việt Nam. 

Using Internet of Things (IoT) technology to modernize public lighting system, 
saving energy, reducing greenhouse gas emissions due to energy consumption, 
contributing to anti-climate change as well as building up communication 
infrastructure for intelligent control, thereby implementing low-cost value-
added services for smart cities. 

Outstanding features: saving electricity consumption from 40 to 70%; 
reducing greenhouse gas emissions; suitable with the infrastructure of big 
cities in Vietnam.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam 
Tri Nam Technology Development Investment JSC 
(Công nghệ thông tin/ IT)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phân tích, giải quyết vấn đề ô 
nhiễm cục bộ không khí trong hầm đường bộ qua đó đưa ra sản phẩm, 
dịch vụ mới cho các đường hầm Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật: Cảnh bảo trước các vấn đề liên quan đến tai nạn, thảm 
họa giảm thiệt hại, rẻ hơn thiết bị của đối thủ canh tranh khoảng 50%, 
giám sát và xử lý theo thời gian thực, đảm bảo chất lượng không khí luôn 
trong ngưỡng an toàn.

Application of artificial intelligence to solve local air pollution problems in 
road tunnels, resulting in new products/ services for tunnels in Vietnam. 

Outstanding features: Forecast issues relating to accidents and disasters to 
mitigate the damage; 50% cheaper than the competitors' products; real-time 
monitoring and processing; ensuring air quality always within safety range 
to traffic participants.
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Công ty CP Việt Nam Food 
Hậu Giang 
Vietnam Food Hau Giang JSC 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)

Nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng (dịch đạm tôm và dịch chiết xuất tôm) từ 
phụ phẩm tôm dùng làm thực phẩm cho người bằng công nghệ mới - dịch tôm thủy phân.
Đặc điểm nổi bật: Sản phẩm sáng tạo và độc đáo; giải quyết xử lý môi trường tạo sản phẩm gia tăng, 
hoàn thiện chuỗi giá trị bền vững.
Researching on development and production of value added products (shrimp protein and shrimp extracts) 
from shrimp by-products (shrimp head) for human consumption using the technology - shrimp hydrolysis.
Outstanding features: Innovative and unique product; addressing the issues with environmental treatment 
to create incremental products; completing the sustainable value chain.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào mô hình thuỷ canh trong sản xuất rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGap, sử dụng 
cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, pH, EC để kiểm soát tốt nồng độ dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI 
để giám sát quá trình canh tác mọi nơi, mọi lúc, tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau thuỷ canh.
Đặc điểm nổi bật: Nông nghiệp xanh (không bón phân vào đất); hạn chế tối đa sâu bệnh; sử dụng 
thuật toán để tối ưu hóa nguồn dinh dưỡng cho cây; nâng cao năng suất từ 50% - 300% so với trồng đất.
Application of 4.0 and hydroponic technology in VietGap-standard clean vegetables using temperature, 
humidity, light, pH and EC sensors to control nutrient levels and use of 3G connectivity or WIFI for monitoring 
from everywhere, at all times, creating the most ideal growing conditions for hydroponic vegetables.
Outstanding features: Green agriculture (no fertilizer used); minimizing pests; use of  an algorithm to 
optimize the nutrient for the plant; increasing productivity up to 50% - 300% compared to land cultivation.

Công ty CP Công nghệ cao 
HACHI 
Hachi Hi-Tech JSC 
(Công nghệ thông tin/ IT)

Ứng dụng công nghệ cao trong chế tạo và thương mại hóa dây chuyền bảo quản nông sản sau thu 
hoạch quy mô nhỏ và vừa ở Việt Nam. Thiết kế chế tạo dây chuyền công nghệ bán tự động, có cấu hình 
linh hoạt và khả năng thực hiện được hầu hết các công đoạn quan trọng của xử lý sau thu hoạch như 
diệt khuẩn, rửa sạch, hong khô nước rửa, tạo màng sinh học, phân loại, đóng gói sản phẩm, đáp ứng 
nhu cầu hiện tại về bảo quản sau thu hoạch.
Đặc điểm nổi bật: Chế tạo ở dạng các module, tạo cơ sở tự động hóa về sau; là giải pháp hữu ích; màng 
sinh học dạng phun, mỏng và đều; dung dịch triclosan.
Applying high tech in manufacturing and commercializing small and medium postharvest preservation lines in 
Vietnam, focusing on designing and manufacturing semiautomatic technology lines with flexible configuration 
and the ability to perform most important stages of postharvest preservation such as bactericide cleaning, drying, 
biofilm formation, sorting, and packaging products, meeting current demand for post-harvest preservation.
Outstanding features: Made in the form of modules, creating the basis for future automation; being a useful 
solution; films in spray form, thin and uniform; triclosan solution.

Công ty CP Thương mại 
Phạm Gia 
Pham Gia Commerce JSD 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)

Công ty TNHH Quản lý và 
Sáng tạo Tiên phong 
Tien Phong Co., LTD  
(Công nghệ thông tin/ IT)

Giải pháp chế tạo bụi kế FAirKit – FIMO Air polution Kit (bộ cảm biến đo nồng độ bụi không khí) giá rẻ 
để mọi gia đình Việt nam có thể sở hữu.
Đặc điểm nổi bật: Sản phẩm sáng tạo (dùng nhiều chuẩn khác nhau để đánh giá), có tính dân dụng cao
Producing the FAIRKit - FIMO Air pollution Kit - an affordable sensor detector kit measures the air dust 
concentration for Vietnamese households.
Outstanding features: Creative ideas (use different standards to evaluate); high civil usability.

Sản xuất dưỡng chất nano, phân bón nano, vật liệu xốp nano giữ nước nâng cao hiệu quả đầu vào và 
giảm áp lực của hạn hán cũng như nhiệt độ cao của đất. Các vật liệu nano xốp có khả năng lưu giữ 
nước và làm chậm quá trình bốc hơi nước trong những thời kỳ hạn hán cũng có triển vọng giúp làm 
tăng năng suất cây trồng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Đặc điểm nổi bật: Sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao trong sản xuất, an toàn cho người tiêu dùng; 
tăng hiệu quả sử dụng phân, giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, giúp tăng năng suất cây trồng; 
không ảnh hưởng tới môi trường.
Producing nano essence, nano fertilizer, and water-retaining nanoparticles that would improve input efficiency 
and reduce the impact of drought and soil’s high temperature. Sponge nanoparticles can retain water and 
slow down the evaporation process during drought and also have the potential to increase crop productivity 
without affecting the environment.
Outstanding features: New product with high applicability in production, safe for customers; increasing 
fertilizer usage efficiency, decreasing production cost, reducing labor resources, improving crop efficiency; 
safe for the environment.

Hợp tác xã nông nghiệp 
Trường Xuân 
Truong Xuan Agriculture 
Cooperative 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)

Ứng dụng công nghệ thông minh (trí tuệ nhân tạo) nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng tôm theo hướng phát triển bền 
vững bằng hệ thống cảm biến thông minh; phân tích dữ liệu nước trong ao cụ thể, dễ hiểu;  dùng kỹ thuật mới để 
cung cấp oxy và ổn định pH hiệu quả hơn, thu thập, lưu trữ dữ liệu trong suốt chu trình sản xuất giúp xác minh và truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao tỷ lệ sống sót, chất lượng, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.

Đặc điểm nổi bật: Giải pháp tổng thể, kết nối người nuôi và công ty chế biến; Cấp miễn phí dữ liệu canh tác; cải thiện 
tỉ lệ sống sót trung bình hàng năm từ dưới 50% lên 80% một cách ổn định; tăng chất lượng và tính đồng nhất; tiết 
kiệm 10-15% năng lượng trong sản xuất.

Applying AI to optimize shrimp supply chain towards sustainable development by controling shrimp-breeding condition 
throughout the farming process via intelligent sensor systems, analyzing pond water data then providing easy to understand 
instructions, using new techniques to provide oxygen and stabilize pH more effectively, collecting and storing data throughout 
the production cycle as a means to verify and trace the product.
Outstanding features: Comprehensive solution, connecting the farmer with processing companies; providing free cultivation 
data; improving average survival rate from less than 50% to 80% annually; higher and more identical quality; saving 10-15% 
of producing energy.

Công ty TNHH TEN 
Innovation Design 
Vietnam 
Ten Innovation Design 
Vietnam Co.,LTD 
(Công nghệ thông tin/ IT)
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Energy 

NTT 

"Hệ thống bơm lọc nước tự làm sạch dùng cho nuôi trồng thủy sản" là một công nghệ mới, có khả 
năng tự làm sạch bề mặt, lợi dụng dòng chảy của sóng biển và sự lên xuống của thủy triều để vệ sinh 
bề mặt lọc nhằm cung cấp nguồn nước sạch cho nuôi trồng thủy sản, giảm chi phí nhân công, giảm 
hóa chất xử lý nước, giảm mầm bệnh, giảm diện tích ao lắng, chủ động trong việc bơm nước không 
phụ thuộc thủy triều….

Đặc điểm nổi bật: Phù hợp đặc biệt cho các hộ dân ven biển; khả năng nhân rộng cao; tác động xã hội lớn.

Developing "Self-Cleaning Water Purification System for Aquaculture" that is capable of self-cleaning the 
surface by taking advantage of the flow of ocean waves and the movement  of tides to clean the filters’ surface 
then provide clean water for aquaculture, reduce labor cost, water treatment chemicals, pathogens, and 
sedimentary area as well as take initiative in pumping water without dependence on tides...

Outstanding features: Specially fit for coastal households; high replicability; huge social impact.

Ươm tạo, hoàn thiện công nghệ và biện pháp kỹ thuật sản xuất giống lúa chịu mặn thích ứng với biến 
đổi khí hậu bao gồm các phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử tạo giống lúa chịu mặn cho 
vùng ven biển đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu các biện pháp canh tác hạn chế tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu.

Đặc điểm nổi bật: Trực tiếp hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; có tính khả thi và khả năng nhân 
rộng cao.

Incubating and completing technologies and technical measures to produce salt-tolerant rice varieties to 
adapt to climate change, including using selection method with molecular indicators to select salt-tolerant 
rice varieties for coastal areas in Red River Delta, studying appropriated cultivation techniques to minimize 
the adverse impacts of climate change, technical training for farmers and scientific workshops.

Outstanding features: Directly reduce climate change effects; high feasibility and replicability.

Áp dụng mô hình kinh doanh ESCO, cung cấp bếp từ công nghiệp vào thay thế dần bếp gas công nghiệp 
tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ ẩm thực, giảm chi phí về nhu cầu năng lượng gas hàng năm trực 
tiếp tiết kiệm được 245.000 tấn gas (18% lượng gas tiêu thụ tại VN), cắt giảm được 942.000 tấn khí thải 
CO2 trực tiếp ra môi trường.

Đặc điểm nổi bật: An toàn hơn dùng bếp gas; mô hình kinh tế chia sẻ vốn đầu tư với khách hàng; trực 
tiếp giảm lượng CO2 thải ra môi trường.

Applying ESCO business model to provide industrial electric stoves to gradually replace industrial gas stoves in 
food service businesses, reducing gas cost and directly saving  245,000 tons of gas (18% of gas consumption 
in Vietnam), reducing 942,000 tons of CO2 emissions directly to the environment.

Outstanding features: safer than using gas; implementing an economic model that allows  investment 
capital sharing with customers; helping to reduce CO2 emissions.

Kĩ thuật nuôi trồng nấm bào ngư trên rơm rạ nhằm giảm thiểu việc đốt rơm rạ gây khói bụi 
ở Đồng bằng Sông Hồng. Tích hợp qui trình kĩ thuật trồng nấm bào ngư xử dụng rơm rạ, 
mô hình sản xuất kinh doanh, thương mại sản phẩm nấm.

Đặc điểm nổi bật: Tính thực tiễn cao, thúc đẩy bình đẳng giới vì trống nấm chủ yếu nữ lao 
động tham gia; giảm thiểu tác động môi trường từ việc đốt rơm rạ.

Integrating the technical process of growing abalone mushrooms on straw, creating the model 
of business production and trading mushroom products, minimizing the burning of straw in the 
Red River Delta.

Outstanding features: Practical, marketable; promoting gender equality as labor for the production 
of the mushroom are mainly female laborers; reducing environmental effects from burning straws.

Nghiên cứu chế tạo và thương mại hoá “turbine gió dải rộng hiệu suất cao, giá thành rẻ cho TN1” cho 
các khu vực khó tiếp cận nguồn điện lưới quốc gia. Chi phí chế tạo, vận chuyển, lắp đặt thấp, hiệu suất 
phát điện cao dẫn đến giá thành điện thành phẩm cuối cùng trên mỗi Kw có thể giảm xuống 50%. 

Đặc điểm nổi bật: Không dung bình acquy, tiết kiệm năng lượng; giảm giá thành điện; khả năng thương 
mại hóa cao, nội địa hóa sản phẩm.

Researching on manufacturing and commercializing low cost, high efficiency wide band wind turbines for 
TN1 for areas with limited access to national’s electricity grid. Low cost of fabricating, transporting, installing 
but high performance in generating power leads to a 50% reduction in the final product cost per kw. 

Outstanding features: Battery free, energy saving; reducing final product cost per kw; high commercialization 
and localization potential of products.

Công ty Năng lượng 
Gió xanh NTT 
NTT Green Wind Co., LTD 
(Năng lượng tái tạo/ 
Renewable Energy)

Công ty CP Hà Yến 
Hayen JSC 
(Năng lượng hiệu quả/ Energy 
Efficiency)

Công ty CP Dịch vụ và 
Thương mại Tâm Việt 
Tam Viet Service and 
Trading JSC 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)

Công ty TNHH tư vấn dịch 
vụ quản lý hành chính và 
thương mại quốc tế 
International Management 
consultancy and Trading 
service Co., LTD 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)

Công ty TNHH MTV dịch vụ 
cà công nghệ nuôi trồng 
thủy sản  
One member Aquaculture 
technology and service Co., LTD 
(Quản lý nước và lọc nước/Water 
management and purification)
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Chế tạo hệ vật liệu nano tổ hợp Ag-TiO2; Ag-Fe3O4 và kháng sinh nano để xử lý môi trường nước nuôi 
tôm, phòng và trị bệnh do vi khuẩn gây ra cho tôm. Áp dụng công nghệ Nano giúp làm giảm lượng 
tồn dư thuốc trị bệnh cho Tôm, khiến tôm sạch hơn cung cấp cho thị trường.

Đặc điểm nổi bật: Xử lý nước; hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường từ nước thải nuôi tôm; giúp người dân tiết kiệm chi phí do giảm chi phí đầu vào; thị trường 
tiêu thụ rất lớn.

Manufacturing Ag-TiO2 and Ag-Fe3O4 composite nanoparticles for cleaning water sources, prevention and 
treatment of shrimp diseases caused by bacteria, Applying nano technology to reduce the amount of drug 
residues in shrimp, providing the market with cleaner shrimp.

Outstanding features: New method of water treatment and disease treatment on shrimp and fish without 
using chemical drugs, antibiotics; reducing environmental pollution from shrimp waste water;  saving costs 
by reducing input costs; huge market.

Cung cấp giải pháp tổng đài Cloud và chăm sóc khách hàng đa kênh theo xu hướng S.M.A.C. là Social 
(Xã hội), Mobile (Di động), Analytics (Phân tích) và Cloud (Đám mây nhằm tối ưu hoá nguồn lực, giảm 
tác động đến môi trường thông qua việc tăng cường giao tiếp điện tử, giảm thiểu điện năng tiêu thụ, 
tối giản việc sử dụng giấy và in ấn trong văn phòng.

Đặc điểm nổi bật: Tiết kiệm chi phí cho người sử dụng; tính thương mại hóa cao; tối giản việc sử dụng 
giấy và in ấn trong văn phòng, tiết kiệm đến 60% tổng lượng in ấn của doanh nghiệp, góp phần giảm 
tác động đến nguồn cây rừng.

Providing Cloud Switchboard and Multi-Channel Customer Care in the trend of S.M.A.C (Social, Mobile, 
Analytics and Cloud to optimize resources, reduce the impact on the environment through enhanced electronic 
communication, reduce paper and power consumption.

Outstanding features: Cost-saving for users; high commercialization potential; minimizing the usages of papers 
and printing; saving up to 60% printing volume of enterprise, contribute to reduce effects to forestry sources.

Va ly thăm khám tích hợp bệnh án điện tử trên nền tảng đám mây của Newtel” cho phép bác sỹ truy 
cập và sử dụng hệ thống bệnh án điện tử, kết nối với các bác sỹ tại các cơ sở y tế qua Internet hoặc 
3G/ 4G, giúp cung cấp các chỉ dẫn, hướng dẫn thăm khám bệnh, tư vấn cấp cứu 2 chiều theo thời gian 
thực. Hệ thống được tích hợp một số thiết bị y tế chuyên dụng, chất lượng cao và các thiết bị y tế khác 
theo yêu cầu.

Đặc điểm nổi bật: Tính cập nhật, khả năng kết nối tốt; có cả khả năng khám offline; có khả năng xử lí 
đường truyền, dữ liệu liên tục được thu thập offline để upload online; tiềm năng thị trường rất lớn; tiết 
kiệm chi phí và phát thải do hạn chế di chuyển giữa các cơ sở y tế.

Developing “Examination luggage integrating electronic medical records on the cloud platform” allowing 
doctors to use available internet connection to enter the patient’s information to the electronic medical 
records and connect with doctors at other medical establishments or during the process through provided 
video conferencing system, providing real-time guidelines and 2-way emergency counseling. The system is 
integrated with some high quality specific medical equipment and other medical devices upon requirement. 

Outstanding features: very updated, good connectivity; offline capability; processing line, data being 
continuously collected offline to upload online; huge potential market size; reducing costs and emissions due 
to limitation of transpotation between medical facilities.

Sản xuất tăm thân thiện với môi trường (TTMT) có kết cấu ưu việt, sử dụng vật liệu nhựa PLA kết hợp 
với các phế phẩm nông nghiệp, thân thiện, an toàn cho người dùng và bảo vệ môi trường bằng khả 
năng tự phân hủy trong môi trường đất sau khi sử dụng.

Đặc điểm nổi bật: Tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp; dung lượng thị trường lớn; hạn chế sử dụng 
hóa chất; bảo vệ môi trường.

Producing environmental friendly toothpicks boasting superior structure, using PLA plastic material combined 
with agricultural by-products, which is  safe for consumers and environmental friendly by its ability of self-
degrading in soil.

Outstanding features: Using agriculture wastes; large market size; limitation of using chemicals; protecting 
the environment.

Sản xuất chế phẩm sinh học từ phụ phẩm chế biến thủy sản phục vụ nông nghiệp bền vững. Áp dụng 
công nghệ sinh học để tận dụng và xử lý phế phẩm chế biến thủy sản, tạo ra các sản phẩm mới có giá 
trị gia tăng cao và giải quyết triệt để nguồn ô nhiễm môi trường. Thủy phân enzyme kết hợp lên men 
với vi sinh hữu ích.

Đặc điểm nổi bật: Tái sử dụng một lượng phế phẩm lớn, hiệu quả kinh tế cao; tác động tích cực tới môi 
trường theo xu hướng giảm tỷ lệ sử dụng phân bón hóa học; khả năng thương mại hóa tốt.

Applying biotechnology to utilize and tackle seafood processing by-products then create new products with 
high added value and resolve completely environmental pollution sources. Hydrolysis enzyme and fermentate 
with useful microorganisms.

Outstanding features: Re-use a large amount of waste, high economic efficiency; positive impact on the 
environment by reducing the use chemical fertilizers; commercially viable.

Công ty CP PT NTTS Thừa 
Thiên Huế 
Thua Thien Hue Aquaculture 
Development JSC 
(Quản lý nước và lọc nước/Water 
management and purification)

Công ty CP AntBuddy 
Ant Buddy JSC 
(Công nghệ thông tin/ IT)

Công ty CP viễn 
thông New-Telecom 
New-Telecom JSC 
(Công nghệ thông tin/ IT)

Công ty TNHH Giải pháp 
Năng lượng Toàn Diện 
Toan Dien Energy Solution 
Co., LTD 
(Khác/ Others)

Công ty TNHH Sinh 
học Phương Nam 
Phuong Nam Biology 
Co., LTD 
(Nông nghiệp bền vững/ 
Sustainable Agriculture)
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