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GIỚI THIỆU THƯ NGỎ

Thông điệp từ

Giám đốc 
BQLDA VCIC
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động tiêu 
cực từ biến đổi khí hậu tới tăng trưởng kinh 

tế trong dài hạn và phát triển bền vững. Thêm vào 
đó, bởi đặc điểm vị trí địa lý tự nhiên, các khu vực 
đồng bằng và ven biển tập trung đông dân cư với 
hàng loạt các hoạt động kinh tế là những nơi chịu 
ảnh hưởng nặng nề hơn cả.

   Đối mặt với những thách thức này, chính phủ 
Việt Nam đã triển khai Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh (VGGS) nhằm thúc đẩy “sản xuất xanh” 
thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 
và công nghệ mới. Để đạt được mục tiêu của VGGS, 
đến năm 2020, nguồn đầu tư ước tính cần thiết 
khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó 70% đến từ khu vực 
tư nhân. Nhằm khuyến khích khu vực tư nhân đầu 
tư quy mô lớn vào lĩnh vực “sản xuất xanh” và “ 
tăng tưởng xanh”, điều cần thiết là phát triển công 
nghệ và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo giúp 
tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ứng phó với biến 
đổi khí hậu có tính thương mại hóa và mang lại lợi 
nhuận cao.

  Dưới sự bảo trợ và quản lý của Ngân hàng Thế giới 
và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), với nguồn tài 
trợ từ chính phủ Úc, Vương quốc Anh, Ban Quản 
lý dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với 
biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đã được thành 
lập. Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng VCIC 
từ những bước đi đầu tiên hướng tới mục tiêu đưa 
VCIC trở thành đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ 
các doanh nghiệp phát triển giải pháp công nghệ 
sạch tại Việt Nam.

   Tôi lấy làm tự hào thông báo rằng, nhờ nỗ lực từ 
những người đồng nghiệp của mình tại Cục  phát 
triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và 
Công nghệ (NATEC), cùng với các bên liên quan 
khác, VCIC chính thức khai trương vào tháng 
12/2015  và đã hoàn thiện bộ máy vận hành vào 
thời điểm cuối năm 2016. Hiện tại, VCIC đang hỗ 
trợ 18 doanh nghiệp trong việc phát triển công 
nghệ đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới 
có tiềm năng tạo được những tác động tích cực 
trong các lĩnh vực công nghệ sạch tại Việt Nam 
như: Năng lượng hiệu quả, Nông nghiệp bền vững, 
Năng lượng tái tạo, Công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực công nghệ sạch và Quản lý nước và lọc nước.

   Tôi hi vọng rằng, những đổi mới sáng tạo về công 
nghệ và các mẫu hình doanh nghiệp mới phát triển 
bởi VCIC sẽ là tấm gương và nguồn cảm hứng cho các 
nhà khởi nghiệp phát huy sự sáng tạo và hăng say 
làm việc nhằm tận dụng được những cơ hội thương 
mại hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ sạch với thị 
trường ước tính lên đến hàng tỉ đô la Mỹ.

   Cuốn tạp chí này không chỉ mô tả quá trình hoạt 
động của VCIC trong suốt năm 2016 mà còn đưa ra 
cái nhìn sâu sắc về phương pháp tiếp cận theo hướng 
hợp tác công-tư về việc ứng dụng công nghệ đổi mới 
sáng tạo/ các mô hình kinh doanh mới được triển 
khai bởi các doanh nghiệp tư nhân, giúp tìm ra giải 
pháp kinh doanh thiết thực cho những thách thức 
của biến đổi khí hậu mà VIệt Nam phải đối mặt. 

   Chúng tôi đã và đang tìm kiếm nguồn tài trợ và các 
đối tác nhằm thiết lập một hệ sinh thái hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển xanh Việt Nam toàn diện. Các do-
anh nghiệp và cá nhân quan tâm được khuyến khích 
đăng ký để có cơ hội nhận tài trợ tài chính và các 
dịch vụ hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp từ các chuyên 
gia quốc tế và trong nước của VCIC.

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

Triển khai Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng xanh theo Quyết định số 1393/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, VCIC, 

được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) từ 
nguồn của Chính phủ Úc và Bộ Phát triển quốc 
tế Vương quốc Anh (DFID) dưới sự quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, và được tổ chức 
thực hiện bởi Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật 
“Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến 
đổi khí hậu Việt Nam” sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với BĐKH 
từ khâu ươm tạo doanh nghiệp cho đến thương 
mại hóa, tiếp cận thị trường quốc tế, từ đó biến 
những thách thức từ BĐKH thành cơ hội tăng 
trưởng xanh và bền vững.

    Là một thành viên trong mạng lưới CIC toàn 
cầu, với mô hình được thiết kế kết hợp giữa vườn 
ươm và tổ chức thúc đẩy kinh doanh, cũng như 
sở hữu: (1) đội ngũ chuyên gia trong nước và 
quốc tế thường trực tại văn phòng; (2) cơ sở dữ 
liệu về các doanh nghiệp khoa học công nghệ, 
bằng sáng chế, quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên 
thần; (3) mạng lưới kết nối các đơn vị hỗ trợ, 
các phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia; (4) cung 
cấp không gian làm việc chung và (5) hỗ trợ tài 
chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
VCIC có đầy đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu 
tạo nên môi trường thuận lợi nhất cho sự phát 
triển của start-up công nghệ của Việt Nam.

Đến với VCIC, start-up không chỉ nhận được 
những hỗ trợ chuyên môn như tư vấn hỗ trợ 
hoàn thiện sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiếp 
cận nguồn vốn, quản lý rủi ro,…và hỗ trợ tài 
chính, mà còn là cơ hội để đưa những giá trị của 
doanh nghiệp đến với công chúng và toàn xã 
hội thông qua giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu tới đời sống đồng bào cả nước và toàn 
bộ hệ sinh thái quốc gia.

*Tham khảo thêm về VCIC tại: http://www.viet-
namcic.org/trang-chu/vcic-noi-khoi-nghiep-sang-
tao-ung-pho-voi-bdkh-viet-nam/

*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập: 
www.vietnamcic.org 

hoặc liên hệ qua

Số điện thoại: 043 853 3333
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamcic
Email: info@vietnamcic.org
Twitter: https://twitter.com/VietnamCIC

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ỨNG 
PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM (VCIC)
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MESSAGE FROM THE VCIC PMU DIRECTOR

Vietnam is one of the world’s most vulnerable 
countries due to the negative effects of Climate 
Change that threatens our long-term econom-

ic growth and sustainable development. Its vulner-
ability is further compounded by the geography of 
densely populated deltas and coastal areas, wherein 
all the economic activities are concentrated.

   In order to deal with the challenges of Climate 
Change, our government has developed the Vietnam-
ese Green Growth Strategy (VGGS) to promote “green 
production” via more efficient use of resources and 
new technologies. To achieve the VGGS objectives, 
about US $30 billion investment will be needed by 
2020, of which 70% is required for contribution from 
the private sector. To stimulate the private sector’s 
interest in such massive investments in “green pro-
duction” and “green growth”, it is necessary to devel-
op innovations and new business models that will re-
sult in products and services for combating Climate 
Change in a commercially viable and profitable way.

   Under the auspices of the World Bank and the Min-
istry of Science and Technology (MOST) with gener-
ous grant support from Australia, UKaid, the Viet-
nam Climate Innovation Center (VCIC) PMU has been 
established. It has been my honour and privilege to 
accompany with this new organization from the bot-
tom-up towards the objective of making VCIC as the 
Vietnam’s focal point for clean-technology.

   I am proud to report that as a result of the unrelent-
ing efforts of my colleagues at the National Agency 
for Technology Entrepreneurship and Commercial-
ization (NATEC), and other stakeholders, VCIC was 
officially inaugurated in December 2015. It has be-
come completely operational by the end of 2016. Cur-
rently VCIC is supporting 18 enterprises in their pur-
suit of technological innovations and new business 
models that have a potential to make an enormous 
impact on the availability of clean-technologies in 
Vietnam in various areas such as: Energy Efficiency; 
Sustainable Agriculture; Renewable Energy; IT for 
Clean-tech, and management and filtration of Water 
resources.

   I do hope that the technological innovations and 
new business models developed by the VCIC will 
provide demonstration effects to inspire several 
hundreds of start-ups to deploy their creativity 
and hard work to take advantage of the attractive 
commercial opportunities in clean-tech, which is 
estimated to be worth billions of US dollars.

   This report not only presents the progress that VCIC 
has made during 2016, but also insights into VCIC’s 
unique public-private collaboration approach of us-
ing innovations/new business models driven by the 
private enterprises to find commercially viable solu-
tions for the most difficult climate change challenges 
faced by Vietnam.

We have been actively seeking donors and collabo-
ration with partners to establish a strong ecosystem 
in supporting local businesses in the field of green 
business in Vietnam. Interested individuals and 
businesses are welcome to apply for our grant fund-
ing and professional advisory support.

Duc Nghiem Pham

PMU Director,
Vietnam Climate Innovation Center

The VCIC PMU 
Director
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NO. TÊN ĐỐI TÁC NAME OF PARTNER

1 Học viện Agile Agile & Co.

2 Công ty cổ phần Xanh Media Xanh media & Co.

3 Công ty đầu tư và tư vấn khởi nghiệp Ex-
para

Expara 

4 Công ty ITL - Hàn Quốc Innovative Lab Technology Co., LTD (ITL) - Ko-
rea

5 Quỹ đầu tư vốn mạo hiểm K-run - Hàn 
Quốc

K-Run Venture Capital - Korea

6 Tổ chức sinh viên Quốc tế AIESEC International Student Organization AIESEC

7 Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam 
(VTV2)

Education and Science channel - Vietnam Tele-
vision (VTV2)

8 Ban Thanh thiếu niên - Đài truyền hình 
Việt Nam (VTV6)

Youth and Sports channel - Vietnam Television 
(VTV6)

9 Báo Đầu tư Investment News

10 Báo Nhân dân People's News

11 Báo Tài nguyên và Môi trường Natural Resources and Environment News

12 Các đại sứ quán và các đối tác nước ngoài 
(Úc, Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sỹ, Phần Lan, 
Anh Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 
Phát triển Châu Á,…)

Various embassies/international partners 
(Australia, US, Canada, Switzerland, Finland, 
UK, WB, ADB…)

13 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAN MAI 
(BMT)

Ban Mai Technology

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công 
nghệ Trí Nam

Tri Nam TDI., JSC

15 Công ty Slide Factory SlideFactory 

16 Công ty TNHH công nghệ sinh học Shenn-
nong

ShenNong Taiwan Ltd.

17 Công ty TNHH Fis Việt Nam FPT IS

18 CÔNG TY TNHH INBUS VIỆT NAM Inbus

19 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIN HỌC 
AN THẢO

An Thảo Computer

20 Công ty WONAV Việt Nam Wonav Co., LTD

21 Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Enterprise Development Agency - Ministry of 
Planning and Investment

NO. TÊN ĐỐI TÁC NAME OF PARTNER

22 Gartner - Singapore Gartner - Singapore

23 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam

Vietnam Small and Medium Enterprises Asso-
ciation

24 Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi-
BA)

Hanoi Young Business Association (HanoiBA)

25 Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà 
Nội (HASMEA)

Hanoi Small and Medium Enterprises Associa-
tion (HASMEA)

26 Hiệp hội Internet Việt Nam Vietnam Internet Association

27 Học viện Marketing ThinkMarkus ThinkMarkUs marketing academy

28 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vietnam National University of Agriculture

29 Impact Việt Nam Impact Vietnam

30 Innovation Hub Hà Nội Innovation Hub Hanoi

31 Khoa Hoá, Trường đại học Khoa học tự 
nhiên

Faculty of Chemistry, Hanoi University of Nat-
ural Sciences

32 Ngân hàng nhà nước Việt Nam State Bank of Vietnam, ICD

33 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam

Vietnam Chamber of Commerce and Industry 
(VCCI)

34 Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG IDG venture Vietnam

35 Quỹ đầu tư xã hội Lotus Impact Lotus Impact

36 Quỹ GAC GAC Ventures

37 Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng 
Mêkông

Mekong Business Initiative

38 Tập đoàn CMC CMC Group

39 Tập đoàn LearningTech Learning Tech Corp

40 Thông tấn xã Việt Nam Vietnam News Agency

41 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền 
thông khoa học và công nghệ

Center for Science and Technology Communi-
cation - MOST

42 Viện Công nghệ Châu Á tại Việt nam Asian Institute of Technology Vietnam (AIT 
Vietnam)

43 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung 
ương

Central Institute for Economic Management

44 Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác 
công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

National Institute of Patent and Technology 
Exploitation - MOST

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP, ĐỐI TÁC CỦA VCIC LIST OF BUSINESS INFORMATION, PARTNERS  OF VCIC
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KHAI TRƯƠNG DỰ ÁN VCIC 11/12/2015 OPENING PROJECTS VCIC 11/12/2015

*Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại Lễ khai trương. 
Ảnh: VCIC

*Minister of Science and Techonology – Mr. Nguyen Quan delivering 
his speech at the Launch Ceremony. Photo: VCIC

VCIC - ĐIỂM TỰA HỨA HẸN DÀNH CHO 
CÁC START-UP CÔNG NGHỆ ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM

VCIC - THE FULCRUM FOR CLIMATE IN-
NOVATION START-UPS IN VIETNAM

Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng “Mô hình 
đổi mới, sáng tạo của VCIC sẽ giúp các doanh 
nghiệp trong nước đẩy mạnh phát triển và ứng 
dụng công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng 
xanh và bền vững ” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Nguyễn Quân. 

Ministry of Science and Technology expects  
“The innovative model of VCIC will help do-
mestic enterprises boost growth and apply 
new technologies to green and sustainable 
development” - Minister of Science and Tech-
nology Nguyen Quan.
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Nhằm đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn 
biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát trên toàn 
thế giới, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung 

của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) đã thông 
qua thỏa thuận chưa từng có trong lịch sử nhằm ngăn 
chặn tình trạng nóng lên toàn cầu, khống chế nhiệt độ 
Trái đất tăng không quá 2 độ C vào năm 2030. Đối với Việt 
Nam, WorldBank cũng đưa ra khuyến nghị, để đạt được 
mục tiêu tăng trưởng xanh đến năm 2020 thì ít nhất 50% 
doanh nghiệp Việt Nam phải ứng dụng công nghệ xanh cho 
các hoạt động sản xuất kinh doanh còn đang gặp nhiều khó 
khăn của mình. 

   Trong bối cảnh này, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 
Chính phủ Úc, Vương Quốc Anh, và Ngân hàng Thế giới 
(WorldBank) đã tổ chức thành công Lễ khai trương Trung 
tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt 
Nam tại Khách sạn Lotte Hà Nội vào ngày 11/12/2015. Tham 
dự Lễ khai trương có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ - Nguyễn Quân, Thứ Trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ - Trần Văn Tùng, Giám đốc Quốc gia nhóm 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - bà Victoria Kwakwa, Đại 
diện lâm thời của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam – ông Layton 
Pike, Đại sứ toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam – ông 
Giles Lever và đại diện các Bộ, Ban, Ngành và Doanh ng-
hiệp trong cả nước.

 

With the aim of dealing with climate change, 
which has become an increasingly complex and 
hard-to-control issue, COP21 – the United Na-

tions Conference on Climate Change, have put forward an 
unprecedented agreement to prevent temperatures from 
rising by 2 degree Celsius in 2030. In Vietnam, according 
to World Bank’s recommendation, at least 50% of enter-
prises in Vietnam must apply green technologies to their 
business, which is still in difficulties, in order to achieve 
the goal of green development until 2020.

   In this situation, Ministry of Science and Technology 
along with the Australian Government, the United King-
dom, and the World Bank have successfully launched 
the Vietnam Climate Innovation Center VCIC) at Lotte 
Hotel, Hanoi on December 11th, 2015. In attendance at 
the Ceremony there are Minister of Science and Tech-
nology Nguyen Quan, Deputy Minister of Science and 
Technology Tran Van Tung, the World Bank’s Country 
Director  for Vietnam Victoria Kwakwa, Deputy Head 
of Mission of the Australian Embassy in Vietnam Lay-
ton Pike, British Ambassador to Vietnam Giles Lever, 
along with representatives of ministries, departments, 
branches, and enterprises across the country.

   Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ Trưởng Nguyễn 
Quân cho biết, “VCIC sẽ góp phần vào các nỗ lực 
toàn diện của chính phủ về ứng phó với biến đổi 
khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Theo chiến 
lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 
2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình đổi 
mới, sáng tạo của VCIC sẽ giúp các DN trong nước 
đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các công nghệ 
mới để hỗ trợ tăng trưởng xanh và bền vững”.

  Delivering the commencement speech at the cer-
emony, Minister Nguyen Quan sentenced, “VCIC 
shall contribute to the government’s comprehen-
sive effort to fight against climate change and fos-
ter green growth. According to the green develop-
ment strategies of Vietnam in the period of 2011 
- 2020 and vision to 2050, the innovation model of 
VCIC will help domestic enterprises boost growth 
and apply new technologies to green and sustain-
able development.”

* Giám đốc Quốc gia nhóm NHTG tại Việt Nam bà Victoria Kwakwa phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: VCIC

* World Bank’s Country Director for Vietnam Victoria Kwakwa –  making her speech at the Launch Ceremony. Photo: VCIC

KHAI TRƯƠNG DỰ ÁN VCIC 11/12/2015 OPENING PROJECT VCIC 11/12/2015
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Sáng 14/6, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng 
phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức lễ trao giải 
thưởng “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến 
đổi khí hậu Việt Nam” cho 19 doanh nghiệp có 
dự án xuất sắc. Mỗi đơn vị đoạt giải sẽ nhận 
được gói hỗ trợ tư vấn phát triển doanh nghiệp 
toàn diện của VCIC cùng mức hỗ trợ cao nhất 
lên tới 75.000USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) nhằm 
phát triển sản phẩm và dịch vụ giúp thích ứng 
và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu Việt 
Nam.

   Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Phó 
chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định Bạch Ngọc Chiến, 
Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam Achim Fock, các quan chức cấp 
cao cùng nhiều chuyên gia quốc tế.

   

Morning June 14, Vietnam Climate Inno-
vation Center (VCIC) under Ministry 
of Science and Technology and World 

Bank jointly held the Award Ceremony titled 
– “Vietnam Climate Innovation Start-ups” at 
which 19 enterprises were awarded VCIC’s com-
prehensive enterprise development advisory 
packages along with grants up to a Maximum 
of USD 75,000 (approximately 1.5 billion dong) 
for their outstanding innovations and new busi-
ness models that are expected to develop prod-
ucts and services to help Vietnam handle the 
challenges of climate change though adaptation  
and mitigation measures. 

   The ceremony was attended by the Minister 
of Science and Techonology Chu Ngoc Anh, Vice 
Minister of Science and Technology Tran Van 
Tung, Vice Minister of Natural Resources and En-
vironment Vo Tuan Nhan, Vice president of Nam 
Dinh province Bach Ngoc Chien, World Bank’s 
acting Country Director in Vietnam Achim Fock, 
high-level officials and foreign experts. 

TRAO GIẢI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM

AWARD CEREMONY VIETNAM CLIMATE INNOVATION START-UPS

* Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Chu 
Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VCIC)

* Minister of Science and Technology Chu 
Ngọc Anh speaking at the ceremony. (Photo: 
VCIC)

   Following the ceremony, in her speech, “VCIC 
will turn the challenges of climate change into op-
portunities to grow thanks to its support to small 
and medium-sized enterprises in order to multi-
ply best solutions to climate change adaptation” 
- the World Bank’s Country Director for Vietnam 
Victoria Kwakwa addressed the Center’s potential, 
“At the same time, the Center will help to reduce 
emission, increase capacity to climate change ad-
aptation, create jobs, and promote Vietnam’s com-
petitiveness in the area”.

   Finally, Mr. Pham Duc Nghiem – Deputy Head 
of General Department of the National Agency for 
Technology Entrepreneurship and Commercial-
ization Development (NATEC), VCIC PMU Director, 
gave his speech on the introduction of the Center 
and its main objectives proposed over the course 
of 3 years (2016 to 2019) such as funding for 28 
enterprises, incubating more than 48 enterprises, 
connecting investment and raising capital for 15 
businesses or creating 475 direct jobs, before sign-
ing the MOU on agriculture incubation and ru-
ral development with the representative of Viet-
nam National University of Agriculture Nguyen 
Thi Lan under the witnesses of Minister Nguyen 
Quan, Vice Minister Tran Van Tung, Ms. Victoria 
Kwawa and representatives from organizations.

   Tiếp theo chương trình, trong bài phát biểu của 
mình, “VCIC sẽ góp phần biến các thách thức của 
biến đổi khí hậu thành cơ hội để tăng trưởng nhờ 
vào việc hỗ trợ các DN vừa và nhỏ nhân rộng những 
giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sáng tạo 
nhất” - Giám đốc quốc gia nhóm Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam - bà Victoria Kwakwa khẳng định 
tiềm năng của Trung tâm: “Đồng thời, Trung tâm 
sẽ giúp giảm phát thải, nâng cao khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu, tạo việc làm và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực”

   Cuối cùng, ông Phạm Đức Nghiệm – Phó Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp 
khoa học công nghệ (NATEC), Giám đốc Ban Quản 
lý dự án VCIC đã có bài giới thiệu về Trung tâm và 
đưa ra những mục tiêu cụ thể mà Trung tâm đề ra 
thực hiện trong vòng 3 năm (2016 -2019) như tài 
trợ cho 28 doanh nghiệp, ươm tạo trên 48 doanh 
nghiệp, kết nối đầu tư và huy động vốn cho 15 do-
anh nghiệp hay tạo ra 475 việc làm trực tiếp, trước 
khi đặt bút ký kết Thỏa thuận hợp tác về ươm tạo 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn với Đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
- bà Nguyễn Thị Lan dưới sự chứng kiến của Bộ 
trưởng Nguyễn Quân, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
bà Victoria Kwakwa, và các đại diện của tổ chức, 
hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

     

*Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đại diện Ban quản lý dự án 
VCIC – ông Phạm Đức Nghiệm và Đại diện Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam - bà Nguyễn Thị Lan.

*Signing the MOU between the representative of VCIC’s PMU and 
the representative of Vietnam National University of Agriculture 
Nguyen Thi Lan. Photo: VCIC
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   Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
cho biết: “Sau khi xem xét và đánh giá các ý 
tưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chọn ra 19 
công ty có sự đổi mới và sáng tạo xuất sắc nhất 
cuộc thi để được ươm tạo và phát triển thương 
mại với sự trợ giúp của VCIC”.

   Theo Bộ trưởng, những công ty này đã chứng tỏ 
ý tưởng của họ có tác động tích cực đến kinh tế, 
xã hội và môi trường. Đồng thời, ông cũng khẳng 
định VCIC sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và ươm 
tạo những ý tưởng sáng tạo về công nghệ ứng 
phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều cuộc 
thi hơn nữa. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng bày tỏ kỳ 
vọng VCIC sẽ tạo ra một nền tảng dịch vụ ươm 
tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm hỗ trợ tài 
chính, đào tạo và tư vấn thiết kế ý tưởng công 
nghệ, xác lập mô hình kinh doanh, thương mại 
hóa sản phẩm, cung cấp chuyên gia công nghệ, 
hỗ trợ tiếp cận các phòng thí nghiệm để kiểm 
định, hiệu chuẩn công nghệ...

   

   Addressing the ceremony, Mr. Chu Ngọc Anh 
stated: “After reviewing the ideas, the Ministry 
of Science and Technology has chosen from the 
competition 19 companies with excellent inno-
vations for incubation and financial develop-
ment with the assistance of VCIC.” 

   According to the Minister, these companies’ 
ideas have a proven potential for positive eco-
nomic, social and environmental impacts. At the 
same time, he affirmed that VCIC would continue 
to find, select and incubate innovative ideas on 
climate change response technologies by holding 
more competitions. In addition, the Minister ex-
pressed his desire that VCIC would create an incu-
bation services and start-up foundation, including 
financial assistance, business model identification, 
product commercialization, as well as training 
and consultancy in shaping technological ideas, 
providing technological experts and access to lab-
oratories for technology accreditation, etc.

   

* Toàn cảnh lễ trao giải (Ảnh: VCIC)

* Đại diện các doanh nghiệp nhận giải tại sự kiện. (Ảnh: VCIC)

* An overview of the awarding ceremony (Photo: VCIC)

* Representatives of awarded enterprises at the ceremony. 
(Photo: VCIC)

   Về phần mình, ông Achim Fock đánh giá: “Đây 
là một cơ hội lớn để thể hiện tiềm năng của các 
doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công 
nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu”.

   Theo ông Achim Fock, các doanh nghiệp này 
ở vị trí phù hợp nhất để có thể đưa ra giải pháp 
sáng tạo trong việc chống biến đổi khí hậu vì 
hơn ai hết họ hiểu rõ khó khăn, thách thức cũng 
như tiềm lực của địa phương mình. Từ đó, các 
doanh nghiệp có thể đưa ra những ý tưởng 
nhằm cải thiện nền kinh tế địa phương và tạo 
thêm công ăn việc làm cho người dân.

   On his part, Mr. Achim Fock assessed: “This 
is a great opportunity to demonstrate the Viet-
namese enterprises’ potential in the technology 
sector to cope with climate change”.

   According to Mr. Achim Fock, these enterpris-
es are the ones best positioned to find innova-
tive solutions to climate change as they under-
stand their communities’ difficulties, challenges 
and potentials better than anyone. They can 
therefore offer ideas to ameliorate the negative 
effects of climate change and at the same time 
create more jobs for the locals.”
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Nhận thức rõ rệt tầm quan 
trọng của việc nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo ứng phó với BĐKH, VCIC đã 
tổ chức các khóa đào tạo kĩ năng, 
chia sẻ tri thức nhằm mang lại lợi 
ích cho hàng trăm doanh nhân 
từ đội ngũ giảng viên là những 
chuyên gia trong nước và quốc tế 
đầu ngành.
 
   Mở đầu cho các hoạt động đào 
tạo của VCIC là chuỗi đào tạo 02 
ngày ngay sau Lễ trao giải khởi 
nghiệp sáng tạo ứng phó với 
biến đổi khí hậu Việt Nam từ 14-
15/6/2016, với các chủ đề chính 
như tuyên bố giá trị doanh ng-
hiệp (Company Value Proposi-
tion) hay đẩy mạnh thương mại 
hóa và chia sẻ các câu chuyện 
thành công.

Recognizing the importance 
of promoting competitive-
ness of climate innovation 

startups not only for their sur-
vival but growth, VCIC organiz-
es workshops and knowledge 
sharing events with the aim of 
benefiting hundreds of busi-
nessmen with training by top 
national and international ex-
perts.

   VCIC’s training activities com-
menced with a 2-day training 
course right after Climate In-
novation Start-ups Award Cere-
mony, from 14 to 15 June 2016, 
with main topics such as Com-
pany Value Proposition, Com-
mercialization & Market Devel-
opment and Success sharing.

*Doanh nghiệp VCIC nhận chứng nhận tham 
dự khóa đào tạo Tổng quan quản lý dự án. 
Ảnh: VITEC

*VCIC supported enterprises receiving cer-
tificates for attending General Project Man-
agement course. Photo: VITEC 

*Chuyên gia quốc tế Richard Amato - WorldBank đào tạo cho các DN được VCIC hỗ trợ về 
đẩy mạnh Thương mại hóa. Ảnh VCIC

*International Expert Richard Amato – WorldBank training VCIC supported enterprises 
regarding commercialization acceleration. Photo by VCIC

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP Nâng cao năng lực cạnh tranh

Enterprise training
Competitiveness enhancement

ĐÀO TẠO VCIC (TỔNG HỢP)

   Tiếp theo đó, VCIC đi sâu vào đào tạo các kĩ năng 
thiết thực như quản lý dự án, thúc đẩy bán hàng, 
khả năng lãnh đạo, phương pháp xây dựng chiến 
lược và thiết lập mô hình kinh doanh và cách thức 
kết nối với các quỹ đầu tư thiên thần. Bằng việc 
kết hợp với những đơn vị đào tạo chuyên nghiệp 
như Trung tâm đào tạo VITEC – Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt nam (VCCI), những doanh nghiệp được VCIC 
hỗ trợ đã nhận được những kiến thức thực tiễn và 
hiệu quả nhất đến từ các chuyên gia uy tín như 
TS. Ngô Trung Việt - Phó trưởng tiểu ban Chuẩn 
CNTT - Chương trình quốc gia về CNTT, ông Paul 
Yankey – Giám đốc bán hàng khu vực Tập đoàn 
Dell, ông Brian Teel - Giám đốc Tổ chức trao đổi 
nhân lực quốc tế tại Việt Nam, ông Loren Caster 
- nhà quản lí, nhà tư vấn cho hàng loạt các công 
ty lớn và các quỹ đầu tư mạo hiểm như Motorola, 
Simtek, Core Capital Group, Peak Venture Group 
và nhiều chuyên gia khác.

   Với tư tưởng đổi mới sáng tạo, VCIC định hướng 
đào tạo cho các doanh nghiệp những kĩ năng, kiến 
thức thực tiễn và cập nhật nhất, đến từ đội ngũ 
chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm nhằm 
thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh 
tranh doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

   With innovative ideas, VCIC orients enterpris-
es to the most practical and up-to-date skills and 
knowledge, shared by the leading experienced 
experts with the aim of accelerating growth and 
promoting enterprises’ capacity efficiently.

   Next, VCIC provided training in practical 
skills such as project management, sales pro-
motion, leadership, strategy planning meth-
od and establishing business model  and how 
to connect with angel investors. By cooperat-
ing with professional training agencies, such 
as Vietnam Training and Examination Center 
(VITEC) – Ministry of Science and Technology 
and Vietnam Chamber of Commerce and Indus-
try (VCCI), VCIC supported enterprises gained 
efficient and practical knowledge from quali-
fied experts like Dr. Ngo Trung Viet – Deputy 
Head of IT Standards Subcommittee – the Na-
tional Program for IT, Mr. Paul Yankey – Dell Re-
gional Sales Director, Mr. Brian Teel – Resource 
Exchange International Vietnam Director, Mr. 
Loren Caster – a manager and consultant for 
major companies and venture capital groups 
such as Motorola, Simtek, Core Capital Group, 
Peak Venture, and other experts.

*Toàn cảnh buổi đào tạo về “Tạo dựng người lãnh đạo thành công” (Ảnh: VCIC)
*An overview of the training “Building a successful leader” (Photo: VCIC)

VCIC TRAINING(SUMMARY)
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VCIC TRONG 
TECHFEST2016

VCIC AT 
TECHFEST 2016

Vào ngày 12-13/11/2016, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) – Techfest 2016 chính 
thức diễn ra tại Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội với sự hiện diện của Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam Giáo sư – Viện sĩ Châu Văn Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư thứ 
nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM Lê Quốc Phong và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự với 
tổng số lên tới 1000 đại biểu.

On the 12th and 13th of November, Techfest was hosted in Grand Plaza Hotel in Hanoi. 1000 
guests aAttendeding the Techfest including, are 1000 guests, Vice Prime Minister Vu Duc 
Dam, Minister of Science and Technology Chu Ngoc Anh, Chairman of the NA&Committee 

for Science, Technology and Environment Phan Xuan Dung, President Vietnam Academy of Sci-
ence and Technology Prof. Chau Van Minh, Minister of Health Nguyen Thi Kim Tien, First Secre-
tary of the Ho Chi Minh Communist Youth Union Central Committee Le Quoc Phong and many high 
rankinghigh-ranking officers of the Socialist Party and the government who spokemade speech at 
the event.

*Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các thành 
phố nâng cao ngọn đuốc, tiếp lửa cho 
phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Việt Nam ngày càng phát triển. Ảnh: VCIC

*Deputy Prime Minister Vu Duc Dam, Min-
ister of Science and Technology Chu Ngoc 
Anh together with leaders of cities raised 
the torches, igniting the development of 
Vietnam innovation startup movement. 
Photo: VCIC

VCIC AT TECHFEST 2016

Trong khuôn khổ của Techfest năm nay, VCIC 
được Bộ KH&CN chỉ đạo phối hợp tổ chức một số 
hoạt động như: (1) Đối thoại chính sách về phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt 
Nam; (2) Tổ chức các hoạt động tư vấn kết nối 
đầu tư cho doanh nghiệp và (3) Triển lãm các sản 
phẩm sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp ứng 
phó với BĐKH Việt Nam. 

Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn 
Tùng cho biết, Việt Nam là một trong 5 quốc gia 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu tại 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Song, những 
thách thức liên quan đến khí hậu cũng là một cơ hội 
tốt để đổi mới công nghệ, đưa Việt Nam bắt kịp đà 
tăng trưởng của thế giới. (Vũ Vân - Báo TN&MT)

Within the frame work of this year TechFest, 
VCIC was assigned by MOST to host some 
activities such as: (1) Policy Dialogue for in-
novative startup eco-system development in 
Vietnam; (2) Holding investment connection 
advisory for enterprises and (3) Exhibition of 
innovation products from Vietnam Climate In-
novation Startups.

At the discussion, Vice Minister of Ministry of Sci-
ence and technology Tran Van Tung said that Viet-
nam is one of the 5 nations most heavily affected by 
climate change in Asia-Pacific. However the climate 
challenges are also a good opportunity to innovate 
our technologies, bringing Vietnam on-par with the 
developmened world. (Vu  Van - Natural Resources 
and Environment News)

*Toàn cảnh buổi Tọa đàm 
Chính sách. Ảnh: VCIC

*Overview of the Policy 
Dialogue. Photo: VCIC

VCIC TRONG TECHFEST 2016

*Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Sáng lập viên đề án Sillicon Valley Việt 
Nam Thạch Lê Anh cùng đại diện từ các Bộ, Ban ngành trong buổi 
tọa đàm chính sách. Ảnh: VCIC

*Deputy Minister Tran Van Tung, Founder of Vietnam Sillicon Val-
ley Thach Le Anh with represtatives from Ministries, Branches, 
agencies in the Policy Dialogue. Photo: VCIC
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   Nhận thức rõ xu thế và tiềm năng của những doanh 
nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 
trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo 
thực hiện chủ trương phát triển thị trường khoa học 
công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa Việt 
Nam vào trong nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về 
đổi mới sáng tạo nhưng thị trường khoa học và công 
nghệ chưa phát triển đúng với tiềm năng vốn có của 
nguồn cung và nguồn cầu công nghệ trong nước.

   Trong giai đoạn tới, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với các 
bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và 
ngoài nước để kết nối các thành phần trong hệ sinh 
thái này với nhau, đồng thời tiếp cận để học hỏi kinh 
nghiệm từ cộng đồng khởi nghiệp quốc tế  -   Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

   Realizing the trend and the potential of techno-
logical enterprises, innovative startup enterprises, 
in the recent years, The socialist party and the gov-
ernment have created many policies to develop the 
technology-science market and innovative startup, 
bringing Vietnam into the group of leading ASEAN 
nations in technological innovation. However, the 
technology-science market still hasn’t developed to 
match with the potential of the demand for technol-
ogy in Vietnam.

    In next period, MOST will collaborate with min-
istries, branches, agencies, domestics and interna-
tional startup support organizations for connecting 
these ecosystem factors together, and approach to 
learn from international startup community – Vice 
minister Tran Van Tung sentenced. 

*Giám đốc BQLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm 
có bài trình bày về Hệ sinh thái khởi nghiệp 
Việt Nam. Ảnh: VCIC

*VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem had 
his presentation about Vietnam Startup 
Ecosystem. Photo: VCIC

* Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với BĐKH Việt Nam phỏng vấn tại sự kiện. Ảnh: VCIC
* Vietnam Climate Innovation Startups interviewed at the event. Photo: VCIC

VCIC TRONG TECHFEST 2016

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ THƯƠNG 
MẠI ÚC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VCIC

DEPUTY MINISTER OF DEPARTMENT OF FOREIGN 
AFFAIRS AND TRADE (DFAT) VISITS AND WORKS 
WITH VIETNAM CLIMATE INNOVATION CENTER 
(VCIC)

Ngày 22/11/2016, đoàn đại biểu Úc do Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc 
Gary Quinlan đã có chuyến thăm và làm 

việc với VCIC và các Doanh nghiệp được VCIC 
hỗ trợ tại văn phòng VCIC, 262 Bà Triệu, Hà Nội. 
Tham gia đoàn đại biểu có ông Layton Pike - Phó 
đại sứ Úc tại Việt Nam, bà Kellie Raab – Bí thư 
thứ nhất, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cùng các 
đại diện khác.

   Đón tiếp đoàn đại biểu có sự hiện diện của 
Thứ trưởng Bộ Khoa học va Công nghệ, Trưởng 
ban Chỉ đạo VCIC Trần Văn Tùng, Giám đốc 
Ban Quản lý dự án VCIC Phạm Đức Nghiệm, 
các thành viên của VCIC và đại diện các doanh 
nghiệp được VCIC hỗ trợ.

On November 22nd 2016, Australian dele-
gation led by the Deputy Minister of De-
partment of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT), Gary Quinlan, visited Vietnam Climate 
Innovation center (VCIC) and VCIC supported 
entrepreneurs at VCIC office, 262 Ba Trieu st., 
Ha Noi along with the Deputy Head of Mission 
to Vietnam Layton Pike, First Secretary of the 
Australian Embassy in Vietnam Kellie Raab and 
other representatives.

   The Australian Delegation was received by Vice 
Minister of Science and Technology (MOST), 
Chief of VCIC steering committee Tran Van Tung, 
VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem, along 
with VCIC staff and VCIC supported enterprises. 

*Thứ trưởng Bộ Khoa hoc 
và Công nghệ Việt Nam Trần 
Văn Tùng tiếp đón nồng hậu 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Úc Gary Quinlan 
tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
Việt Nam (VCIC). Ảnh: VCIC

*Vice Minister Tran Van Tung 
welcomes Vice Minister Gary 
Quinlan, with warm reception 
at Vietnam Climate Innovation 
Center (VCIC). Photos:  VCIC

DEPUTY MINISTER OF DEPARTMENT OF DFAT VISITS AND WORKS WITH VCIC
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   Tại cuộc họp, sau khi VCIC báo cáo tiến độ triển khai dự án, hai bên đã thảo luận về một số nội 
dung liên quan tới hỗ trợ kỹ thuật, năng lực toàn diện cho VCIC và các doanh nghiệp đổi mới sáng 
tạo ứng phó với biến đổi khí hậu như các cơ hội chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, 
nông nghiệp bền vững hay các cơ hội học tập kinh nghiệm tại các vườn ươm tại Úc.

   Ngoài ra, các nội dung về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Chính phủ Úc cho Pha 2 của dự án cũng 
như kết nối, tìm kiếm các nhà đầu tư từ Úc vào lĩnh vực phát triển xanh và bền vững cũng được 
thảo luận trong cuộc họp. Tiếp theo đó, đoàn đại biểu Úc đã có dịp trao đổi với các đại diện doanh 
nghiệp được giải Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam và trực tiếp tham 
quan một số thành sản phẩm tiêu biểu tại văn phòng VCIC. 

   At the meeting, after VCIC reported the progress of project implementation, two parties discussed 
about collaboration possibilities for technology transfer & support, comprehensive capacity build-
ing for VCIC as well as other climate innovation hubs within the fields of environment, sustainable 
agriculture, wherein  valuable lessons can be learnt from Australias incubators.

  Another issue discussed was funding and technical support from Australian government for 
Phase 2 of the VCIC project as well as connectionsto Australian investors in fields of sustainable 
and green growth. Next, the delegates had a chance to discuss the project progress with some of 
the Climate Innovation Start-ups and enterprises supported by VCIC and had a chance tolook at 
their products.

*Đoàn đại biểu Úc, đại diện VCIC và 
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt 
Nam chụp hình lưu niệm. Ảnh: VCIC

*Đoàn đại biểu Úc tham quan sản 
phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí 
hậu Việt Nam. Ảnh: VCIC

*Australia delegates, VCIC staffs and 
other Climate Innovation Start-ups 
took pictures. Photo: VCIC

*Australia delegation was looking at 
VCIC’s typical products. Photos: VCIC

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ THƯƠNG MẠI ÚC LÀM VIỆC VỚI VCIC STARTUP UNITOUR AND STARTUP FESTIVAL 2016 COMMUNICATION EVENT SERIES

Chuỗi sự kiện truyền thông 
Startup UniTours và 
Startup Festival 2016

Startup Unitour and 
Startup Festival 2016 
communication event series

Nhằm giúp kết nối các doanh 
nghiệp khởi nghiệp (startup) 
với cộng đồng, gồm các chuyên 

gia thuộc nhiều lĩnh vực, các đơn vị 
truyền thông và đặc biệt lực lượng 
đông đảo các bạn sinh viên - những 
nhân tố tiềm năng khởi nghiệp trong 
tương lai, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
Ứng phó với Biến đổi khí hậu Việt Nam 
(VCIC) và Ban Thanh thiếu niên Đài 
Truyền hình Việt Nam (VTV6) đồng tổ 
chức chuỗi sự kiện Startup UniTour 
dưới dạng hội trại mở và lần lượt đi 
qua các trường đại học lớn trên khắp 
cả nước.

In order to connect startup enter-
prises with the community, com-
prising of experts from many 

fields, communication organizations 
and especially large  number of stu-
dents – the potential promotors of 
future startups, VCIC and VTV6 have 
co-hosted the Startup Unitour series 
in the form of an open camps at some 
of the universities in Vietnam.

* Giám đốc BQLDA VCIC Phạm Đức Nghiệm tặng hoa kỉ 
niệm cho Bà Nguyễn Thị Bích Loan – Phó hiệu trưởng 
Đại học Thương Mại và phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VCIC

* VCIC PMU Director Pham Duc Nghiem presents flower 
to Ms. Nguyen Thi Bich Loan – Vice Principal of The uni-
versity of Commerce. Photo: VCIC
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   Số đầu tiên của chuỗi chương trình 
Startup UniTour đã được tổ chức tại 
Đại học Thương Mại – Hà Nội vào 
ngày 21/8/2016, và Startup UniTour 
2 diễn ra tại Đại học Kinh tế Quốc 
dân ngày 28/11/2016 với tổng số hơn 
70 doanh nghiệp và 5000 sinh viên 
tham gia sự kiện và các hoạt động 
tọa đàm chia sẻ, truyền cảm hứng 
và cuộc thi về sáng tạo khởi nghiệp 
cho sinh viên (Mini Pitching).

   Các doanh nghiệp được VCIC hỗ 
trợ có mặt tại Startup Unitour như 
Skyfarm (nông nghiệp bền vững), 
Đi chung (tiết kiệm nhiên liệu, giảm 
phát thải), Lam An (tiết kiệm năng 
lượng), MITECOM (nông nghiệp bền 
vững), i-Nature (nông nghiệp bền 
vững) hay Hàng Xanh (nông nghiệp 
bền vững),…đã tham gia giới thiệu 
và tổ chức các hoạt động quảng bá 
doanh nghiệp.   

   The first  Startup Unitour was hosted in The University of Commerce in Hanoi on August 
21th 2016, and the 2nd Startup Unitour was hosted in The National Economics University on 
November 28th 2016 with the total participation of 70 enterprises and 5000 students and activ-
ities such as talk shows and the Mini Pitching events for students. 

    Enterprises supported by VCIC such as Skyfarm (sustainable agriculture), Di Chung (fuel 
saving, emission reduction) , Lam An (energy saving), MITECOM (sustainable agriculture), I 
Nature (sustainable agriculture) and Hang Xanh (sustainable agriculture) also participated in 
Startup Unitour, giving them an opportunity to showcase their innovations and promote their 
products. 

* Đại sứ Úc tại Việt Nam 
Craig Chittick chụp hình 
lưu niệm cùng doanh ng-
hiệp được VCIC hỗ trợ tại 
sự kiện. Ảnh: VCIC

* Australian Ambassa-
dor to Vietnam Craig 
Chittick took picture 
with VCIC supported 
enterprises at the event. 
Picture: VCIC

STARTUP UNITOUR AND STARTUP FESTIVAL 2016 COMMUNICATION EVENT SERIES

   Đặc biệt với Startup UniTour 3, nhằm mang 
lại lợi ích truyền thông và kết nối tối đa cho do-
anh nghiệp, đã được kết hợp cùng Gala “Khát 
vọng tiên phong” và được tổ chức dưới tên 
Startup Festival (Đại hội khởi nghiệp) 2016 vào 
ngày 29/12/1016 tại Học viện Thanh Thiếu niên. 
Chương trình ghi nhận sự tham gia của hơn 
1.000 startup và nhiều đại diện, lãnh đạo cơ 
quan nhà nước và đại diện các cơ quan quốc tế.

   Các hạng mục được trao giải trong năm 2016 
gồm: Sự kiện khởi nghiệp của năm, Doanh ng-
hiệp khởi nghiệp công nghệ thông tin của năm, 
Phụ nữ khởi nghiệp của năm, Doanh nghiệp 
Khởi nghiệp tiềm năng, Doanh nghiệp Khởi ng-
hiệp được yêu thích nhất và Doanh nghiệp Khởi 
nghiệp của năm.

    Riêng với hạng mục Phụ nữ khởi nghiệp của 
năm, với cam kết hỗ trợ bình đằng giới và khởi 
nghiệp với Việt Nam, Đại sứ Úc tại Việt Nam 
Craig Chittick đã trao tặng một chuyến tham 
quan học hỏi tại Úc kéo dài 2 tuần cho cho “bà 
mối” Vũ Nguyệt Ánh với ứng dụng hẹn hò Ru-
dicaf. Ngoài ra, “bà mối” cũng nhận được một 
gói dịch vụ đào tạo và tư vấn phát triển doanh 
nghiệp trị giá USD 3,000 từ VCIC.

   In order to maximize communication effects 
and connection for startup enterprises, Startup 
Unitour 3 was combined with Gala “Khat vong 
tien phong”,  hosted under the name of Startup 
Festival 2016 on December 29 2016 at Vietnam 
Youth Academy. Participating in the festival 
were 1000 startup enterprises and many gov-
ernment representatives, leading government 
officers and representatives from international 
organizations. 

   The awarded categories in 2016 includes: 
Startup Event of the year, Information Technol-
ogy Startup of the Year, Startup Woman of the 
Year, Potential startup enterprises, Most favor-
ite startup and Startup of the Year.

   Especially for the category “Startup woman 
of the year”, with the commitment for support-
ing gender equality and startup in Vietnam, the 
Australian Ambassador to Vietnam Craig Chit-
tick awarded Ms. Vu Nguyet Anh with a 2-week 
studying trip in Australia for the dating app Ru-
dicaf. Furthermore, Ms. “MatchMaker” also re-
ceives a USD 3,000 package of training and busi-
ness development advisory from VCIC.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG STARTUP UNITOUR VÀ STARTUP FESTIVAL 2016

* Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick và CEO VCIC Ama-
rnath Reddy trao giải Phụ nữ khởi nghiệp cho “bà mối” Vũ 
Nguyệt Ánh. Ảnh: VCIC

* Australian Ambassador to Vietnam Craig Chittick và CEO 
VCIC Amarnath Reddy awarded Startup Woman of the Year 
for Ms. Vu Nguyet Anh the “MatchMaker”. Picture: VCIC
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   Truyền thông đã, đang và sẽ luôn là một trong 
những hỗ trợ quan trọng nhất mà VCIC mang lại 
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong năm 
tiếp theo, không chỉ phát huy những hoạt động 
hỗ trợ thiết thực trong năm vừa qua, VCIC định 
hướng hỗ trợ truyền thông bền vững và sáng 
tạo hơn nữa, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 
sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt 
Nam.

  Communication has been and will always be 
one of the most important support that VCIC 
promises to provide for startup enterprises. In 
the future, VCIC will not only continue promote 
the supporting activities in last year, but also 
strive to provide a more sustainable and cre-
ative communication service, to create the most 
favorable condition for the development of the 
Startup Ecosystem in Vietnam.  

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG UNITOUR VÀ STARTUP FESTIVAL 2016

TÊN DN – LĨNH VỰC MÔ TẢ (sản phẩm – công dụng)

1 Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu
Tiết kiệm năng lượng

Dây chuyền máy đúc gạch không nung tự động: tận dụng 
phế phẩm của quá trình khai thác đá xây dựng, bao gồm 
máy công suất lớn và nhỏ, phù hợp với mục đích sử dụng, 
trong đó máy công suất nhỏ thích hợp cho phần đông 
người dân cảnước,tạo cơ hội kinh doanh VLXD, thay thế 
dần các lò gạch nung thủ công gây ô nhiễm.

2 Công ty TNHH Kỹ thuật Sao 
Mới
Tiết kiệm năng lượng

Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng dẫn dụ cá sử 
dụng đèn LED: tiết kiệm 80% điện năng tàu cá, qua đó tiết 
kiệm hơn 60% lượng dầu Diesel sử dụng cho ánh sáng của 
mỗi tàu (khoảng 2000-3000 lít/tàu/tháng) và giảm lượng 
phát thải CO2 tới 60 tấn CO2/tàu/năm (mỗi lít dầu Diesel 
khi đốt sinh ra 3Kg CO2); tổng số 40.000 tàu sẽ cắt giảm 
2,4 triệu tấn CO2 hàng năm và giúp tránh các bệnh nghề 
nghiệp do đèn Metal Halide gây ra như lòa mắt, bỏng da, 
ung thư da.

3 Công ty CP Đầu tư Lam An 
Tiết kiệm năng lượng

Nguyên liệu đốt từ vỏ trấu và mùn cưa ép: thay thế than 
đá và bếp củi, bếp than; tiết kiệm hơn than đá từ 15-20% 
và tiết kiệm hơn củi cành từ 10-15%; gỉảm khí thải CO2, 
NO2, S… gây ô nhiễm nước và không khí.

4 Công ty TNHH Nghiên cứu, sản 
xuất và dịch vụ Tinh tế
Tiết kiệm năng lượng

Bếp Gas sinh khối rẻ hơn, sạch hơn, tiện dụng và an toàn 
hơn cho người thu nhập thấp: Dự án sẽ là tiền đề để tổ 
chức sản xuất bếp gas sinh khối ở quy mô lớn hướng tới 
thay thế các loại bếp đốt nhiên liệu rắn (gây ra cái chết 
của 45.000 người Việt Nam mỗi năm), làm giảm phát thải 
cácbon đen vào môi trường, bảo vệ sức khỏe người, tận 
dụng nguồn chất thải sinh khối, giảm gánh nặng phát 
thải vào môi trường, chôn lấp một phần cácbon vào đất 
thông qua than sinh học.
Thiết kế có tính cách mạng, đem lại hiệu suất cao nhất thế 
giới hiện nay (57%), tiết kiệm nhiên liệu, thu nhỏ bếp mà 
vẫn đủ công suất đun nấu, giảm giá thành sản xuất.

5 Công ty Thương mại Quảng Trị
Tiết kiệm năng lượng

Bếp thông minh sử dụng viên nén năng lượng và viên 
nén năng lượng chất lượng cao (viên nén):Phát triển 
vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của Nhà máy, đồng 
thời tận dụng phế thải , phế phẩm có năng lượng sinh 
khối như trấu, mùn cưa, dăm gổ...; sản xuất viên nén từ 
phế thải và từ gỗ rừng trồng có chứng chỉ F.S.C Tác động 
tích cực đến môi trường và cộng đồng, giải phóng phụ nữ 
và trẻ em do họ là thành phẩn chính sử dụng các loại bếp 
trong sinh hoạt.

6 Nhóm Nông nghiệp bền vững
I-nature
Nông nghiệp bền vững

Thực phẩm hữu cơ khép kín không chất thải: sản xuất 
với chi phí 8000đ/kg rau và 35.000đ/kg thịt hơi. Mô hình 
khép kín, không có chi phí đầu vào cho thức ăn chăn nuôi 
và phân bón, mô hình đa canh hữu cơ công nghệ chống 
chịu tốt với thời tiết và áp dụng các công nghệ giám sát 
tự động.
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* Hình ảnh hoạt động sôi nổi trong Startup UniTour 2. Ảnh: VCIC

*Giám đốc BQLDA VCIC trao 
giải Khởi nghiệp được yêu thích 
nhất cho BigSchool. Ảnh: VCIC

*VCIC PMU Director awards 
BigSchool as the Most favourite 
startup of the Year. Photo: VCIC

* Startup UniTour 2 exciting activities. Picture: VCIC
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TÊN DN – LĨNH VỰC MÔ TẢ (sản phẩm – công dụng)

7 Công ty CP Công nghệ Vi sinh 
và Môi trường 
Nông nghiệp bền vững

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và Thương mại hóa chế 
phẩm EMIC: EMIC (bộ vi sinh vật hữu hiệu) tạo hiệu quả 
lớn cho sản xuất nông nghiệp, cải tạo đất trồng thay vì vắt 
kiệt đất, ngăn chặn lãng phí nguồn carbon hữu cơ, chấm 
dứt ô nhiễm môi trường do đốt bỏ phế phụ phẩm nông 
nghiệp, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập 
cho nhà nông.
Mô hình kinh doanh hoàn thiện bước đầu mỗi năm có thể 
giúp người dân xử lý được khoảng 600 nghìn tấn Phế phụ 
phẩm nông nghiệp tạo ra 300 nghìn tấn phân ủ hữu cơ vi 
sinh; giảm hiệu ứng 780 nghìn tấn CO 2 và 64 nghìn tấn 
CO do không đốt phế phụ phẩm nông nghiệp

8 Công ty CP Skyfarm
Nông nghiệp bền vững

Rau củ quả tươi, ngon, an toàn, sản xuất trên quy trình đạt 
tiêu chuẩn quốc tế: đầu tư canh tác sản xuất từ các trang 
trại tại khu vực miền núi phía Bắc; áp dụng các công nghệ 
canh tác tiên tiến, hiện đại từ các quốc gia có nền nông 
nghiệp phát triển như Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà 
Lan; áp dụng các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, bao gồm 
Hệ thống tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu 
(GlobalG.A.P.) và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
(ISO 22000:2005); áp dụng công nghệ quản lý hiện đại

9 Công ty TNHH Kỹ Thương Tuệ 
Minh
Nông nghiệp bền vững

Phân xanh hữu cơ: được sản xuất từ các loại chất thải. 
Giống như phân bón hữu cơ được sản xuất từ rác thải 
sinh hoạt và chất thải nông nghiệp, Phân xanh hữu cơ 
này được sản xuất từ chất thải công nghiệp.

10 Công ty cổ phần VES
Công nghệ năng lượng tái tạo

Máy phát điện dùng năng lượng mặt trời và gió VES So-
larBox: sử dụng năng lượng mặt trời, gió, tích hợp thuật 
toán MPPT (Maximum Power Point Tracking) cho ra hiệu 
suất chuyển đổi điện từ tấm pin mặt trời cao đến 97%.

11 Công ty CP Solar ESCO 
Công nghệ năng lượng tái tạo

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công 
nghiệp theo mô hình ESCO: cung cấp nguồn vốn đầu tư 
ban đầu để triển khai việc lắp đặt hệ thống cho những 
doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nước nóng năng 
lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí và hiệu quả đối với 
môi trường nhưng đang lo ngại vềvốn đầu tư cũng như 
lo ngại việc vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản 
Xuất Ván Sàn Tre Việt Linh 
Tiết kiệm năng lượng

Ván sàn, nội thất tre chất lượng cao: thay thế công đoạn 
ngâm tre truyền thống bằng công nghệ luộc nan tre bằng 
nước vôi và thay thế cách phơi nắng làm khô tre bằng 
cách sử dụng lò sấy (được tiếp nhiệt bằng củi gỗ hoặc 
nhiên liệu hóa thạch). Thiết bị hoàn chỉnh đạt công suất 
xử lý 7,2 tấn tre các loại/ngày, với chu trình xử lý khép 
kín, không tạo ra chất thải độc hại và tiết kiệm năng lượng
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TÊN DN – LĨNH VỰC MÔ TẢ (sản phẩm – công dụng)

13 Hang Xanh- Green Street
Lĩnh vực khác

Dịch vụ tư vấn và các giải pháp tổng thể, trọn gói về đổi mới 
sản xuất và các sản phẩm bền vững cho các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực nghệ thuật và hàng thủ công, hàng nội thất và ngành 
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

14 Công ty Cổ phần Đi Chung
IT + Thương mại điện tử

Vấn nạn tắc đường tại Việt Nam (riêng tại Hà Nội và TP.HCM) 
gây thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng. Việt Nam cũng nằm trong số 
10 quốc gia có chất lượng không khí thấp, ảnh hưởng nhiều 
nhất đến sức khỏe và trong nhóm các nước bị ảnh hưởng tiêu 
cực nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.Giải pháp đi chung xe giúp 
tiết kiệm chi phí, giúp hành khách tiếp cận dịch vụ vận chuyển, 
giảm lượng xe lưu hành và bảo vệ môi trường. Đi chung tại 
Việt nam sử dụng công nghệ thông tin để phát triển và cung 
cấp các giải pháp đi chung xe thông qua việc tận dụng các lợi 
thế của công nghệ mới ( ứng dụng di động, bản đồ số, mạng xã 
hội…) những vẫn phù hợp với văn hóa tiêu dùng và cơ sở hạ 
tầng của Việt Nam và kết hợp hãng vận tải chuyên nghiệp: taxi, 
thuê xe…
Giải pháp có khả năng phục vụ hàng triệu người dùng với chi 
phí vận hành rất thấp và mục tiêu xây dựng một văn hóa di 
chuyển mới ở Việt Nam không tác động nói chung (zero impact 
transportation)

15 Trung tâm nông nghiệp chính 
xác I-metos Việt Nam
IT

Trạm thời tiết khí hậu tự động công nghệ iMetos và Phần mềm 
kết nối thông tin, dự báo và cảnh báo tự động thời tiết, sâu 
bệnh phục vụ nông nghiệp và cộng đồng dân cư, chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tiểu vùng.
Xây dựng phác đồ giám sát canh tác, tuân thủ quy trình Viet-
Gap Xây dựng Quy trình phát các bản tin thời tiết nông vụ nhắn 
tin qua điện thoại di động SMS

16 Công ty CP Xây lắp điện nước 
và dịch vụ hàng hải
Quản lý và lọc nước

Thiết bị lọc nước bằng gốm Oxit Silic dành cho hộ gia đình, 
cũng như các loại thiết bị lọc nước công suất lớn phục vụ cho 
các nhà máy, trường họcvà than hoạt tính, chiết xuất Oxit Silic 
(SiO2) từ vỏ trấu

17 Công ty TNHH Sinh học Phương 
Nam 
Quản lý và lọc nước

Chế phẩm sinh học (CPSH) phục vụ nông nghiệp: tận dụng 
nguồn hèm rượu, nước thải sau chưng cất cồn (NTSCCC), sản 
phẩm phụ của quá trình sản xuất cồn rượu để nuôi cấy các 
chủng vi sinh vật (VSV) có lợi. Sản phẩm phụ của quá trình 
sản xuất cồn có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp năng lượng 
cao hơn hạt ngô 10% (tính trên trọng lượng khô), hàm lượng 
protein thô khoảng 30%, chất béo 10% và phốt pho 1%, pH ban 
đầu từ 3 – 4.

18 Trung tâm Solar Serve
Năng lượng tái tạo

Bếp Sạch 3G Solar Serve: dựa trên công nghệ sản xuất bếp đun 
củi cải tiến dành cho người nghèo, theo nguyên lý cháy trực 
tiếp sơ cấp kết hợp cháy thứ cấp, tạo ra quá trình cháy liên tục 
khi không khí tiếp xúc với nhiên liệu đang cháy dở. Các thành 
phần cấu tạo bếp có thể lắp ráp được, giúp giảm chi phí vận 
chuyển, giảm giá thành bếp và nâng cao khả năng tiết kiệm 
nhiên liệu và giảm khí thải một cách đáng kể nhằm tác động 
tích cực tới môi trường khi mở rộng thị trường bếp đun sạch 
trên cả nước.
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NAME - SECTOR DESCRIPTION (product – function)

1 Ho Hoan Cau Co., LTD
Energy Efficiency

Line of automatic adobe brick molding machinetaking 
advantage of substandard products from construction-
stone exploitation, including line of high capacity and 
small capacity machines, suitable for the majority of peo-
ple nationwide, creating construction material business 
opportunities, gradually replacing manually burnt brick-
yards which are causing pollution.

2 NOVAS Technology Co., Ltd 
Energy Efficiency

Lighting system to attract fish using LEDhelps to save 80% 
of electrical energy for fishing boats thus saving 60-70% 
of diesel oil used for each fishing boat (2000-3000litters/
month/fishing boat) reducing the CO2 emitted into the air 
caused by diesel oil burning (one litter of diesel oil gener-
ates 3kg of CO2 when burnt).
On this basis, one fishing boat will reduce 60 tons of 
CO2 yearly and more than 40,000 fishing boats in total-
will reduce 2.4 millions tons of CO2 yearly and avoid the 
diseases caused by Metal Halide lamps including eyes 
diseases and skin cancer.

3 Lam An Investment., JSC 
Energy Efficiency

Burning material production model from rice husks and 
pressed sawdust to replace coal and wood stoves and 
coal stoves with pressed husk products. More economical 
than coal from 15-20% and more economical than branch 
wood from 10-15% Reduced CO2, NO2, S, etc. which cause 
water and air pollution

4 Elegance Co., Ltd
Energy Efficiency

Biomass Gas Cooker Commercialization for Low-Income 
People: The project will be the premise of large- scale gas 
cooker production in order to replace cookers using sol-
id fuel (which is the cause of 45.000 deaths in Vietnam 
each year), reduce black carbon emission, protect pub-
lic health, take advantage of biomass waste and bury an 
amount of carbon in the soil through biochar. This de-
sign is revolutionary, with the highest efficiency (57%) in 
the world, resulting to energy efficiency, smaller cookers 
with the same capacity and reduced production cost.

5 Quang Tri Trading Co., Ltd 
Energy Efficiency

Smart cooker using energy pellets and high quality pel-
lets: to meet the needs of the Plant, while taking advan-
tage of waste disposal, waste products with biomass en-
ergy such as husks, sawdust, wood shavings, etc and to 
minimize environmental impact..Producing pellets from 
waste and plantation timber certified F.S.C and making 
smart cooker using energetic tablet Positive impacts on 
the environment and the community; setting women 
and children free since they are main users of household 
cookers.
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NAME - SECTOR DESCRIPTION (product – function)

6 i-Nature Sustainable Agricul-
ture Group
Sustainable Agriculture

Production model and consumption of closed organic 
food without waste: production cost of 8000 dongs/kg of 
vegetables and 35,000/kg of meat. Closed model, no input 
cost for animal feed and fertilizer, organic polyculture 
model with technology resistant to weathering and ap-
plication of automatic monitoring technology

7 Micro Technology and Envi-
ronment JSC
Sustainable Agriculture

Perfecting production technology and Commercializing 
EMIC preparations: EMIC (effective microorganisms) 
creates great efficiency for agricultural production, soil 
improvement rather than exhaust the soil, prevent waste 
on organic carbon sources, ending environmental pol-
lution caused by the burning of agriculture waste and 
by-products, reducing the cost of agricultural production, 
increase incomes for farmers Business model completed 
the first step can help people handle about 600 thousand 
tons of agricultural substandard products annually and 
by-products that create 300 thousand tons of microor-
ganism organic compost; reduce effects of 780 thousand 
tons of CO 2 and CO due to no burnt agricultural substan-
dard products.

8 Skyfarm., JSC
Sustainable Agriculture

Fresh, delicious, safe vegetables produced in internation-
al standard processes, applied advanced, modernculti-
vating technologies from the nations of developed agri-
culture and modern management technologies. Located 
in the Northern mountainous region, with suitable soil; 
fresh soil, water and air.

9 Tue Minh Commercial and 
Technology Co., LTD 
Sustainable Agriculture

Organic manure: an organic fertilizer produced from 
industrial wastes, like organic fertilizers produced from 
domestic waste and agricultural waste

10 Vietnam Eco Solutions Co., LTD 
(VES) 
Renewable Tech.

VES SolarBox generator using solar energy and wind and 
integrating the MPPT algorithm (Maximum Power Point 
Tracking) that produce electrical conversion efficiency 
from high solar cell up to 97%, with unique capability of 
direct power generation for load prior via UPS battery to 
help reduced chargers and increased product life.

11 Solar Esco., JSC 
Renewable Tech.

Solar hot water system on an industrial scale in the ESCO 
model: Providing the initial capital investment to deploy 
the installation of solar hot water system for enterpris-
es with demand for using solar hot water system to save 
costs and and the environmen , but having concerns 
about the investment capital as well as system operation 
and maintenance
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NAME - SECTOR DESCRIPTION (product – function)

12 Viet Linh Bamboo Processing 
Enterprise 
Other Climate Technology Busi-
nesses

Flooring and bamboo productioon of high quality for 
interior use: replacing the stage of traditionally soaked 
bamboo with the lime boiled bamboo technology and re-
placing bamboo basking method with drying furnace use 
(heated by wood or fossil fuels). Productivity: 7.2 tons of 
bamboo of various kinds/day, with a closed processing 
cycle, no hazardous waste generated

13 Green Street Co., LTD 
Other Climate Technology Busi-
nesses

Plaiting, coiling and dying craft products. Hang Xanh provides 
consulting services on production innovation and sustainable 
products, toward enterprise target customers in the field of 
arts and crafts, movement goods for the interior and quick con-
sumers (FMCG).

14 Dichung., JSC
IT and E-commerce

The cost of traffic congestion in Hanoi and Ho Chi Minh city 
has reached 30,000 billion USD. Vietnam is also one of 10 coun-
tries with low-quality air where public health is most affected 
and is among countries most negatively influenced by climate 
change.
Car pool solution is popular means of transport in European 
and North American countries. In Vietnam, this solution is 
based on online and mobile platforms that help traffic partic-
ipants save their costs, get access to transport services, simul-
taneously reduce the number of vehicles circulating on roads 
and protect the environment. It can be applied to milions of 
customers with low price and is aimed at buiding a new cul-
ture of travelling with zero impact transportation.

15 Centre for Precision Agricul-
ture iMetos VietNam
IT

Automatic climate weather station of iMetos technology and 
Information connection software, forecast and automatic 
warning on weather, pests for agriculture and local commu-
nities and actively respond to climate change and sub-regional 
disaster reduction.
Constructing cultivation supervision procedures, compliant 
with VietGap processes 
Constructing process of agricultural crop weather forecast 
broadcast via mobile phone message SMS

16 MAWAPO. J.S.C 
Water management and purifi-
cation

Water filter product made of Silicon Oxide ceramic and activat-
ed carbon extracted from husk. The Silicon Oxide raw materi-
al now needs to be used to manufacture water filter ceramics, 
and filters for households, as well as high capacity water filters 
for plants, schools.

17 Phuong Nam Biotechnology 
Co., LTD 
Water management and purifi-
cation

Biological preparations production (CPSH) for agriculture 
from waste water after alcohol distillation (NTSCCC). This pro-
cess provides higher energy than corn 10% (calculated on dry 
weight), with crude protein content of about 30%, fat 10% and 
phosphorus 1%, initial pH of 3-4.

18 Solar Serve Center
Renewable Energy

Clean Cooker:High feasability and market potential, good sus-
tainability and the ability to reduce environmental pollution 
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Cùng sánh bước 
trên đường dài
Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Hôm nay mình cùng bên nhau
Rạng rỡ câu xin chào
Quên đi chuyện ngày hôm qua
Dang cánh tay rộng ra
Để rồi ước mơ vun đầy thêm

Cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp
Mọi người cứ xem như là anh em

Đi qua chặng đường bao năm
Nào xá chi thăng trầm
Tin vui là ngày hôm nay

Tôi biết bao điều hay
Kể lại giúp nhau ta thành công
Để lại tiếp thêm hy vọng
Để lại biết ơn những người anh em

Mai đây ta bên nhau bước trên chặng đường dài
Hiên ngang ta đi qua khó khăn và chông gai
Cảm thấy biết ơn, anh em ta phi thường, 
gắn kết nhau nhiều hơn

Anh em ta nơi đây hứa mai này gặp lại
Mang theo trên đôi tay khát khao ngày hôm nay
Cùng sánh bước trên đường dài
Bước trên đường dài, bước trên chặng 
đường dài

Oh Oh... 

Together on the long road

Composer: Nguyen Hai Phong 

Today we are together
Greet each other with beaming smiles
Forget the past days
Open our arms
To achieve our dreams

Life is always beautiful
Everybody are brothers and sisters

Through many years
Through ups and downs
Today is good news

I have learnt many things to tell
To help us succeed
To raise hope again
To be grateful to our comrades again

Tomorrow, we will walk along the long roads
Bravely through thorny paths
We are grateful, powerful and more close-knit

Here, we promise to meet again someday
Here, we start with desires and ambitions
Walking together on the long roads
On the long roads, on the long roads

Oh Oh... 

Chỉ tay chân trời
Sáng tác: Bùi Sỹ Nguyên

Phố hanh hao bụi lầm xứ lạ, 
Ủ ấm bàn tay bằng hơi thở chính mình, 
Chút nắng quái bỗng làm người chột dạ. 
Tự nắm tóc nhìn mà thấy vẫn còn xanh.

Thôi phải về ngày đã mênh mông, 
Mẹ buốt ngực nằm mơ ta kéo áo. 
Già xóm bên gieo quẻ trầu không phán bảo – 
Đứa con hư đi bạc suốt đời. 
Mẹ cả tin mua lễ cầu giời – 
Thánh thần không ngoái mặt.

Cánh đồng Chiều mùa này không ai gieo hạt,
Đám trẻ trâu đốt gốc rạ ngồi cười. 

Khói trắng lên thành mây bay đi mất. 
Điềm báo tuổi thơ linh ứng –
Ta vẫn mục đồng trên phố tuổi ba mươi.

Ngang qua sân chùa con nghê đá vẫn chơi,
Nhớ ngày nhỏ thường xoa đầu nó hỏi:
Có về nhà ta mẹ cho ăn cơm đỏ, 
Để ta được thay mi ngồi đó –
Trăm năm sau không biết có ai tìm?

Già xóm bên cầm bàn tay đứa bé lặng im.
Đường chỉ mờ giống y như chân trời – 
thật kỳ lạ. 
Đoán làm sao vận tương lai nghê đá!
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To implement National Green Growth 
Strategy according to Decision No 1393/
QĐ-TTg by  Prime Minister of Viet Nam, 

VCIC, sponsored by World Bank (WB) from the 
fund of Australia government and the Depart-
ment for International Development (DFID) 
under the management of Ministry of Science 
and Technology (MOST), and being operated by 
Project Management Unit (PMU) of VCIC will 
support climate innovation entrepreneurs from 
the stage of incubation to commercialization, 
international market approach, to turn climate 
challenges into green growth and sustainable 
development opportunities.

   Being a member of global CIC network, with 
new business model which combined of incuba-
tor and accelerator, as well as holding: (1) reg-
ular domestic and foreign experts at office; (2) 
database of science and technology companies, 
patents, investment funds, angel investors; (3) 
network of support units and national standard 
laboratories; (4) Co-working space; (5) Finance 
supports for innovation enterprises, VCIC is ful-
ly eligible to create the best environment for the 
development of start-ups in Viet Nam.

   Come to VCIC , Start-ups not only receive ex-
pertise support such as consulting services of  
product completion, trade promotion, capital 
accessibility, risk management,… and finance 
support but also have more opportunities to 
bring their company values to public and societ-
ies through mitigating and adapting the impacts 
of climate changes on citizen’s lives as well as 
national ecosystems.

*For more VCIC reference:  http://www.vietnam-
cic.org/trang-chu/vcic-noi-khoi-nghiep-sang-tao-
ung-pho-voi-bdkh-viet-nam/ 

For more details, please access to: www.vietnam-
cic.org 

or connect us:

Tel: 043 853 3333
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamcic
Email: info@vietnamcic.org
Twitter: https://twitter.com/VietnamCIC

Introduction of Vietnam Climate Innovation Center 
(VCIC)

ĐÀO TẠO VCIC (TỔNG HỢP)

Đứa bé lớn lên đi ngàn con đường chiều, 
Ướp xuân chồi và thấy thu rụng lá. 
Hết hạ rồi đông,
Nhưng cuối cùng chỉ giữ mỗi mùa không.

Rủ một thiên thần cùng uống nước sông, 
Giọt nước đục như hồn người đục. 
Tỉnh giấc mơ đời thiên thần bật khóc – 
Người loay hoay ngồi đếm những mai buồn.

Ngày nhỏ có lần cắp áo đi chôn,
Để được ở trần cho đêm đen vẩy mực. 
Đến tận bây giờ đám sao thưa vẫn thức, 
Mắt nhìn ta thân lấm vết phong trần.

Em lục tìm gì vùng thời gian đã xóa, 
Ký ức nhấp nhô ta trồng đầy cỏ lạ. 
Chẳng có đất thừa cho một vết chân đâu.

Loang loáng những ngày ngập dưới trời ngâu.
Căn gác không tên, ngỡ sống bình yên đời ở trọ. 
Bên mái hắt mưa từng có người ngồi đó, 
đã giữ giùm ta đôi tiếng thở dài. 
Trí nhớ suy tàn nên bây giờ chẳng biết là ai...

Già xóm bên rồi cũng qua đời. 
Chiều ba mươi Tết ra đồng tảo mộ, 
ta chắp tay chợt thấy trời chuyển gió.
Quẻ trầu không thất truyền.

Em ở lại đi cho cho quẻ ứng thành duyên, 
cho nỗi đau khánh kiệt, 
cho nghê đá về nhà mẹ nuôi ăn cơm đỏ.
Lũ mục đồng gõ bát bên mâm cỗ.
Cho đường chỉ tay chạm đến chân trời.

Horizon palm lines
Written by: Bùi Sỹ Nguyên

On the strange and quiet road
I warm my hands with breath
The wintry sunshine makes me realize 
I have yet to go grey

I must come back, it’s has been a long time
Mother feels pains in her chest 
Dreaming me pulling up her coat
And the prophecy have said
A spoiled child who never back home
My credulous mother
Makes offering to the gods
But they don’t even give it a glance

This season
No one sows the field
This afternoon
Wandering buffalo boys in this field

burn the stubble and laugh
White smoke up into the air
Like the clouds flying away
The past prophecy has fulfilled
I am still a wanderer at 30

Still the same old stone dog 
At the pagoda’s yard
Remember the days
I wanted to be like him
Sitting quietly 
Waiting someone finding me
After hundreds of years

The prophet has said
This child’s palm lines are faded like the horizon
Such a strange thing!
How can you tell the future of a stone dog?

The growth child goes through thousands of paths
From summer to winter afternoons
Finally keeps nothing 

He invites an angel to drink river water
Turbid water as his opaque soul
The angel cries when waking up from the dream
And the man clumsily count those sadness

Remember the days
I took off my shirt
To be free in the inky night
To be awake with the stars

The stars are still there, in the sky
Seeing me through, with all my hardship
What are you looking for in the past?
It’s just a wild land with grass
Leaving no place for a trace

Remember the incessant rains
An unnamed attic
I lived peacefully like a paying guest
In the opposite rain-plashed side
There was a person sharing my sorrow
Whose name I couldn’t tell as memory declined
 
The old prophet next door passed away
I visited the grave on the 30th afternoon
The last day of lunar year
Putting my palm together
I felt the wind moved
The prophecy hasn’t lost

Please stay
To make this prophecy to fate
To sweep this sorrow away
To take the stone dog back home
Mother is waiting with feast
The buffalo boys is making melodies with bowls and 
chopsticks
And the palm lines will reach the horizon 
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