
CHƯƠNG TRÌNH 

 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ & KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Một số câu hỏi thường gặp 
khi tham gia chương trình

http://vietnamcic.org/

VCIC CONNECT 



1. Đơn vị tổ chức Chương trình là ai?

3. Ai có thể đăng ký tham gia chương trình?
Bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thỏa mãn các tiêu chí ở 

mục 6 (trang 10) trong Hướng dẫn đăng ký tham gia.

Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và 
xúc tiến thị trường quốc tế” của VCIC hướng tới việc 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.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” là 
đơn vị đứng ra tổ chức Chương trình. VCIC được hỗ 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.

2. Mục tiêu của Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công  nghệ, 
xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế” là gì?



L o r e m 
ipsum dolor 

sit amet, 

Chương trình ưu tiên một số lĩnh vực sau:
• Năng lượng tái tạo;
• Năng lượng hiệu quả;
• Nông nghiệp bền vững;
• Quản lý và lọc nước;
• Công nghệ thông tin ứng dụng trong 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. 

Các doanh nghiệp khi tham gia và được lựa chọn vào Chương trình VCIC 
CONNECT sẽ: 
• Được hỗ trợ xây dựng bản chào theo tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện bởi 
các chuyên gia của VCIC;
• Được chuyên gia của VCIC đào tạo kỹ năng thuyết phục các nhà đầu tư/kĩ 
năng đàm phán thương mại, thương thảo hợp đồng chuyển 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; và
• Được VCIC hỗ trợ quá trình kết nối và đàm phán với các đối tác.

4. Chương trình có ưu tiên doanh nghiệp trong lĩnh vực nào không?

5. Doanh nghiệp sẽ nhận được quyền lợi gì khi tham gia và được lựa 
chọn vào Chương trình?



6. Khi tham gia vào chuyến thăm quan và làm việc tại Hàn Quốc hoặc Úc 
doanh nghiệp sẽ được quyền lợi gì?
Các doanh nghiệp khi tham gia chuyến thăm và làm việc tại Úc hoặc Hàn Quốc 
sẽ được: 
- Gặp gỡ và làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính, thương mại hàng đầu 
của Úc hoặc Hàn Quốc;
- Tham dự các buổi hội thảo, trình diễn công nghệ và kết nối đầu tư;
- Trực tiếp đàm phán 1-1 với đối tác chiến lược về công nghệ, tài chính và thương 
mại; và
- Tham gia tiệc chiêu đãi của sứ quán và Gala Dinner với các nhà đầu tư; 

7. Để được lựa chọn và tham gia vào Chương trình VCIC CONNECT “Chuyển 
giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế” tại Úc hoặc 
Hàn Quốc, doanh nghiệp phải trải qua các bước nào?

Doanh nghiệp sẽ trải qua 6 bước sau: 
Bước 1 – Đăng ký, chương trình
Bước 2 – Tiếp nhận, đánh giá
Bước 3 – Tổng hợp kết quả đánh giá
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
Bước 6 – Tham gia đoàn kết nối tại Hàn Quốc hoặc Úc



8. Các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp là gì?
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.

Dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 06 và tháng 07 năm 2020. Ngày tập huấn sẽ được xác nhận 
sau và sẽ được thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp được lựa chọn.

9. Việc hỗ trợ xây dựng “Hồ sơ/bản chào dự án” bắt đầu khi nào?



11. Tôi có thể đăng ký Chương trình bằng cách nào và khi nào?

Để thực hiện đăng ký tham gia xin vui lòng truy cập tại http://bit.ly/VCICConnect

13. Thời hạn đăng ký tham gia Chương trình là ngày nào?

10. Việc hỗ trợ xây dựng “Hồ sơ/bản chào dự án” được tổ chức ở đâu?

Việc hỗ trợ xây dựng “Hồ sơ/bản chào dự án” được tổ chức tại Hà Nội. Thông tin 
chi tiết sẽ được đăng tải trên trang web của VCIC.

Tất cả mọi đơn đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được đánh giá theo tiêu chí chấm 
điểm giống nhau bất kể đơn được nộp bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Chương 
trình không có sự đối xử ưu tiên nào được dành cho đơn bằng tiếng Anh hay 
tiếng Việt.

Hạn nộp hồ sơ là trước 17:00 ngày 20 tháng 6 năm 2020. Lịch này có thể được 
điều chỉnh; và sẽ được đăng trên website www.vietnamcic.org

12. Có phải đơn viết bằng tiếng Anh được quan tâm ưu tiên hơn đơn viết 
bằng tiếng Việt?



16. Doanh nghiệp có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc nào khác?

 

15. Tôi có thể tìm thêm thông tin về Chương trình ở đâu?

14. Đơn đăng ký được tiếp nhận đánh giá dựa trên cơ sở bảo mật 
không? Làm cách nào để quý vị có thể đảm bảo đơn này không bị rò rỉ 
cho bất kỳ người nào khác hay ra bên ngoài công chúng?
Tất cả mọi đơn đăng ký tham gia Chương trình đều được tiếp nhận đánh giá dựa 
trên cơ sở bảo mật và nhóm làm việc của chương trình sẽ thực hiện các bước 
nghiêm ngặt để đảm bảo rằng không có bất kỳ bên nào ở bên ngoài tiếp cận 
được đơn đăng ký cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Tất cả mọi bên liên 
quan đến chương trình đều có nghĩa vụ hành xử đúng với nội quy và tuân theo 
tính chất bảo mật của đơn đăng ký tham gia Chương trình.

Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ về Chương trình, hãy 
gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ: 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
 

Để biết thêm thông tin về Chương trình, quý vị có thể tham trên trang Web 
www.vietnamcic.org. 
Doanh nghiệp nên truy cập trang web của VCIC thường xuyên để cập nhật 
thông tin.


