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VCIC xin trân trọng kính chào Quý Doanh nghiệp!
Trước tiên, xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị dành cho Trung
tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam
(VCIC). VCIC do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý với sự hỗ trợ
của Ngân hàng Thế giới (WB) từ nguồn tài chính của Bộ Ngoại
giao và Thương mại Úc (DFAT) và Bộ Phát triển quốc tế Vương
quốc Anh (DFID). Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 được Bộ
Khoa học và Công nghệ phê duyệt, VCIC tổ chức Chương trình
VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị
trường quốc tế” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối

vào chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm các đối tác chiến lược về
công nghệ, tài chính và thương mại.
Chương trình là cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận và kết nối
với các đối tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, thương mại,
đầu tư để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển thị
trường và thu hút đầu tư theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đặc
biệt, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tư vấn và lập hồ sơ, bản chào dự
án tiềm năng.
Bộ tài liệu này nhằm hướng dẫn cách thức, tiêu chí, điều kiện để
tham gia Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ,
xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế”.
Doanh nghiệp có thể tải bộ tài liệu và những thay đổi có liên quan
tại website www.vietnamcic.org,
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamcic/.
Những doanh nghiệp không tải được bộ tài liệu từ website có thể
yêu cầu một bản copy điện tử qua email:
connect@vietnamcic.org.
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ĐĂNG KÝ
Các doanh nghiệp đăng ký trực tuyến tại
http://bit.ly/VCICConnect
HẠN ĐĂNG KÝ
Trước 17:00 (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 06 năm 2020.
LIÊN HỆ
Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của bộ tài liệu này
hoặc về việc nộp đơn đăng ký tham gia Chương trình xin
vui lòng gửi bằng văn bản đến địa chỉ email:
connect@vietnamcic.org hoặc gọi đến số điện thoại
0243 853 3333.
Thời gian tiếp nhận câu hỏi trước 17:00 (giờ Hà Nội)
ngày 20 tháng 06 năm 2020.
Hoặc liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi:
• Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Chuyên gia Thương mại hóa
Điện thoại: 0985098598. Email: haiyen@vietnamcic.org
• Ông Lê Minh – Chuyên gia Truyền thông
Điện thoại: 0973202024, Email: minh.le@vietnamcic.org

Trân trọng cảm ơn!
Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi
khí hậu Việt Nam (VCIC)
Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, tòa nhà Hoàng Sâm, 262
Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 853 3333
Email: connect@vietnamcic.org
Website: www.vietnamcic.org
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MỤC 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC),
được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WorldBank) và Bộ Khoa học và
Công nghệ, tổ chức Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công
nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế” nhằm hỗ trợ phát triển
thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thúc đẩy kết nối thị
trường, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ quốc tế.
Thông qua chương trình, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được kết nối vào
chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm đối tác và chuyển giao công nghệ, thu
hút đầu tư và mở rộng thị trường. Các thị trường tiềm năng mà VCIC
hướng đến là Úc và Hàn Quốc, hai quốc gia có thế mạnh về công nghệ
cũng như có mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu rộng với Việt Nam.
Cụ thể:
Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam (sau Trung Quốc
và Liên minh châu Âu) là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 và thị trường nhập
khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.
Kim ngạch giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt gần 67 tỉ Đô la Mỹ trong
năm 2019 và hai nước đang phấn đấu đạt kim ngạch 100 tỷ Đô la Mỹ trong
năm 2020.
Việt Nam hiện có 40 dự án đã đầu tư sang Hàn Quốc với tổng số vốn đầu
tư là 23,8 triệu Đô la Mỹ.
Ngoài những thế mạnh đang có về công nghệ cao và công nghiệp nặng,
hiện nay Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ cao
như vật liệu mới, năng lượng hiệu quả, công nghệ xanh-sạch.
Về Úc, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc đã có
những bước phát triển nhanh và hiệu quả. Việt Nam hiện là bạn hàng lớn
thứ 5 của Úc, ngược lại, Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam;
kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7%/năm. Úc
sở hữu thế mạnh nổi trội về lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và sản xuất
chế tạo.
Có thể nói rằng, Úc và Hàn Quốc đang là điểm đến hấp dẫn để tìm kiếm
đối tác chiến lược về công nghệ, tài chính và thương mại cho các doanh
nghiệp của Việt Nam.
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MỤC 2: MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình được tổ chức nhằm:
1) Lựa chọn các dự án tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tiếp
nhận công nghệ và/hoặc kết nối đầu tư với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư quốc tế
(Úc và Hàn Quốc);
2) Hỗ trợ một số sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có chất lượng cao, phù
hợp với nhu cầu thị trường Úc và Hàn Quốc để tìm kiếm đối tác thương mại ở thị
trường Úc, New Zealand và Hàn Quốc;
3) Hỗ trợ doanh nghiệp Úc, Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác triển khai các dự án
đầu tư hai chiều: Việt Nam - Úc - Hàn Quốc
4) Hỗ trợ các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học của Úc và Hàn
Quốc lựa chọn đối tác hợp tác chuyển giao công nghệ tại thị trường Việt Nam và
các nước trong khu vực ASEAN;
5) Đào tạo, tư vấn và nâng cao năng lực hợp tác quốc tế cho doanh nghiệp Việt
Nam thông qua khóa huấn luyện, tư vấn trực tiếp của chuyên gia VCIC và tham dự
các buổi đàm phán 1:1 tại Úc, Hàn Quốc do VCIC sắp xếp.
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MỤC 3: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thỏa mãn các tiêu chí ở
mục 6 (trang 10)
2. CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN
• Năng lượng tái tạo;
• Năng lượng hiệu quả;
• Nông nghiệp bền vững;
• Quản lý và lọc nước;
• Công nghệ thông tin để phát triển công nghệ sạch/biến đổi khí hậu;
• Các công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu.
(*) Chương trình ưu tiên các lĩnh vực trên nhưng không loại trừ các dự án đề xuất thuộc các lĩnh vực
khác mà có các chỉ số tài chính tốt.
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MỤC 4: QUYỀN LỢI KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Các doanh nghiệp khi tham gia và được lựa chọn sẽ nhận được các quyền lợi sau:

• Được hỗ trợ xây dựng bản chào theo tiêu chuẩn quốc tế thực hiện bởi
các chuyên gia của VCIC;
• Được đào tạo kỹ năng thuyết phục các nhà đầu tư, kỹ năng đàm phán
thương mại và thương thảo hợp đồng chuyên giao công nghệ;
• Được hỗ trợ kinh phí tham gia chuyến thăm và làm việc với các quỹ
đầu tư, tập đoàn công nghệ và các đối tác thương mại tại Úc và Hàn
Quốc, dự kiến triển khai trong tháng 8 năm 2020. Tham gia sự kiện này
các doanh nghiệp sẽ nhận được các quyền lợi như sau:
- Gặp gỡ và làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính, thương mại
hàng đầu của Úc và Hàn Quốc;
- Tham dự các buổi hội thảo, trình diễn công nghệ và kết nối đầu tư;
- Tham gia tiệc chiêu đãi của sứ quán và Gala Dinner với nhà đầu tư;
- Trực tiếp đàm phán 1-1 với đối tác chiến lược về công nghệ, tài chính
và thương mại;
• Được VCIC hỗ trợ quá trình kết nối và đàm phán với các đối tác.
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MỤC 5: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
1. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Bước 1 – Đăng ký chương trình: Thông báo về chương trình được đăng tải
trên cổng thông tin của Bộ KH&CN, VCIC, báo chí và các phương tiện thông tin
truyền thông khác;
Bước 2 – Tiếp nhận, đánh giá: Thông qua các tiêu chí, các chuyên gia của VCIC
đánh giá nhu cầu và sự phù hợp của doanh nghiệp đối với chương trình;
Bước 3 – Tổng hợp kết quả đánh giá: VCIC tổng hợp kết quả đánh giá để đưa
ra danh sách doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình;
Bước 4 – Thông báo cho các Doanh nghiệp được lựa chọn;
Bước 5 – Hỗ trợ tư vấn xây dựng Hồ sơ, bản chào dự án: Các chuyên gia của
VCIC hỗ trợ các Doanh nghiệp được lựa chọn xây dựng “Hồ sơ/ bản chào dự
án” liên quan đến kêu gọi vốn, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường và chuyển
giao công nghệ trong nước và quốc tế;
Bước 6 – Tham gia đoàn kết nối tại Hàn Quốc hoặc Úc.
2. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tuyến tại
http://bit.ly/VCICConnect
Hạn chót hoàn thành đăng ký là trước 17:00 ngày 20/06/2020
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MỤC 6: CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP
Các tiêu chí được phân loại theo nhóm để VCIC ưu tiên lựa chọn
các doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn trong các tiêu
chí dưới đây:
(i) Nhóm 1. Chuyển giao công nghệ:
Có nhu cầu tìm kiếm công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ
chiến lược phát triển và có đủ nguồn lực cho việc phát triển công
nghệ mới.
(ii) Nhóm 2. Xúc tiến đầu tư:
Có nhu cầu tìm kiếm đối tác đầu tư; có dự án tiền khả thi (chỉ số tài
chính, lợi nhuận đảm bảo hiệu quả đầu tư).
(iii) Nhóm 3. Kết nối thị trường quốc tế:
Có sản phẩm tiềm năng phát triển, mở rộng sang thị trường quốc
tế. Khuyến khích DN có sở hữu công nghệ, bằng sáng chế.
Lưu ý: Doanh nghiệp có dự án đã và đang hợp tác với đối tác
Úc/Hàn Quốc là lợi thế.
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MỤC 7: CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Doanh nghiệp phải xem xét các điều kiện của Chương trình dưới đây.
Bằng cách nộp đơn tham gia, các doanh nghiệp xác nhận mình đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội
dung và điều kiện sau:
1. Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển
giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị
trường quốc tế ” của VCIC được điều hành bởi
Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với
biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC);
2. Các nội dung, phát hiện, giải thích và kết
luận về chương trình hoàn toàn là những nội
dung của các chuyên gia đánh giá và được
thông qua bởi VCIC;
3. VCIC có quyền giải thích các điều khoản và
điều kiện này và nếu cần, sửa đổi các điều
khoản và điều kiện theo quyết định của riêng
VCIC;
4. Khung thời gian nộp hồ sơ, mẫu đề xuất sẽ
được đăng trên trang web
www.vietnamcic.org.
Ngày dự kiến có thể được thay đổi theo
quyền quyết định của VCIC. Bất kỳ thay đổi
nào về những ngày này sẽ được đăng trên
trang web và thông tin này sẽ được thông
báo qua email đến các doanh nghiêp hiện tại
vào bất kỳ khi nào có thể;
5. VCIC có quyền không xem xét những đơn
đăng ký chưa hoàn tất hợp lệ, đơn nộp sau
khoảng thời gian gian quy định, đơn không
đủ chất lượng;
6. Mỗi doanh nghiệp cam kết sản phẩm/dịch
vụ/ dự án của mình không có tranh chấp,
không vi phạm các quy định về quyền sở
hữu trí tuệ;

7. Mỗi doanh nghiệp đồng ý rằng tên, hình
ảnh, video và/hoặc các thông tin cơ bản có
sẵn đã được công khai của doanh nghiệp
(chẳng hạn tài liệu quảng bá) có thể được sử
dụng trên trang web VCIC, trang web World
Bank, trên báo chí/phương tiện truyền thông
hoặc các ấn phẩm khác (kể cả trực tuyến) để
hỗ trợ chương trình và VCIC;
8. Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương
trình cam kết về tính trung thực và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và đúng
đắn của thông tin doanh nghiệp cung cấp
cho VCIC. VCIC có quyền từ chối hoặc loại bỏ
sự tham gia của doanh nghiệp trong trường
hợp phát hiện các hành vi sai phạm hoặc
cung cấp thông tin sai sự thật;
9. Các doanh nghiệp đồng ý tham gia vào
các bản thỏa thuận bảo mật thông tin, biên
bản ghi nhớ và các văn bản hợp tác khác
theo yêu cầu hợp lý của VCIC nhằm đảm bảo
tính bảo mật và hiệu quả của chương trình;
10. Nhân viên và người nhà của nhân viên
VCIC và nhóm làm việc mở rộng không được
tham gia vào chương trình này;
11. Nếu vì các lý do bất khả kháng mà
chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Úc
không được tổ chức trước 30/08/2020 thì
hoạt động này sẽ bị hủy bỏ thay vì lùi lịch tổ
chức.
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