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rải qua 3 năm đồng hành trên con đường hỗ trợ biến thách thức
của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh doanh, Dự án VCIC đã và
đang khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy sáng tạo

trong lĩnh vực công nghệ xanh tại Việt Nam.

Triển khai đồng bộ các hoạt động ươm tạo, thương mại hóa, thúc đẩy
kinh doanh, Dự án VCIC đã đạt được nhiều kết quả khả quan, như hỗ trợ
kỹ thuật cho 650 doanh nghiệp, cấp vốn mồi cho 48 doanh nghiệp, gọi
vốn thành công cho 6 doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng,
cắt giảm trên 42,500 tấn CO2, tạo ra 852 việc làm toàn thời gian trực
tiếp, trong đó có khoảng 51% việc làm cho phụ nữ; tăng 5.658.635 USD
doanh thu cho doanh nghiệp kể từ khi nhận hỗ trợ của VCIC; giúp
147.537 hộ gia đình được hưởng lợi; 17 đối tác cung cấp dịch vụ phi tài
chính và tài chính.

Ngoài ra, Dự án VCIC đang tích cực triển khai các hoạt động chuyển
giao công nghệ, kết nối thị trường và đã kết nối thành công với các đối
tác quốc tế (Phần Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Australia, Đan Mạch…)
để đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải, quản lý
nước và lọc nước, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo (mặt trời,
gió, khí sinh học) về Việt Nam.

Cuốn tạp chí này không chỉ mô tả quá trình hoạt động và một số thành tựu nổi bật của dự án VCIC trong 3 năm hoạt động mà còn tiếp
tục giới thiệu các ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo/ các mô hình kinh doanh mới được triển khai bởi các doanh nghiệp tư nhân,
hỗ trợ cho việc tìm ra giải pháp kinh doanh thiết thực cho những thách thức của biến đổi khí hậu mà VIệt Nam phải đối mặt, là tiền đề
để thực hiện một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án VCIC. Trong năm 2019 - 2020 là thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo
ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC).

Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ và các đối tác nhằm thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xanh Việt Nam
một cách toàn diện hơn. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích các đối tác có nhu cầu công nghệ hoặc triển khai các dự án công nghệ sạch
phối hợp chặt chẽ với BQL Dự án VCIC để được hỗ trợ tìm kiếm, sàng lọc, lựa chọn những công nghệ phù hợp nhất với điều kiện của
các bạn.

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

Phạm Đức Nghiệm
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THE
PMU
DIRECTOR

Implementing synchronous activities of incubation,
commercialization, business acceleration, market connection, VCIC
has achieved many positive results, such as delivering technical
assistance for 650 businesses, seed-funding for 48 businesses,
successful capital raising for 6 enterprises with a total budget of
more than VND 100 billion, cutting over 42,500 tons of CO2,
creating 852 full-time jobs, including approximately 51% of jobs for
women; an increase of USD 5,658,635 in revenue for businesses
since VCIC's support; helping 147,537 benefit households; 17
partners providing non-financial and financial services.

In addition, the VCIC project is actively implementing technology
transfer, market connection activities and has successfully
connected with international partners (Finland, Netherlands,
Korea, Germany, Australia, Denmark, etc.) to bring advanced
technology solutions in waste treatment, water management and
filtration, sustainable agriculture and renewable energy (solar,
wind and biogas) to Vietnam.

This magazine not only describes the operation process and some outstanding achievements of the VCIC project in 2019 but also
continues to introduce innovative technology applications / new business models implemented by private businesses and support
practical business solutions to the challenges of climate change faced by Vietnam, is a prerequisite for achieving one of the important
goals. An important part of VCIC project in 2019-2020 is to set up Vietnam Climate Innovation Center (VCIC).

We are actively seeking funding and expanding partnerships to promote the ecosystem to support comprehensive development of green
businesses in Vietnam. At the same time, we encourage partners who need technology or deploy clean technology projects to work
closely with the VCIC project for assistance in finding, screening and selecting the most appropriate technologies with your
conditions.

PMU Director,
Vietnam Climate Innovation Center

Pham Duc Nghiem

Message from

ver 3 years accompanying with enterprises on the way to
turn the challenge of climate change into business
opportunities, VCIC has affirmed its role in promoting

innovation in the field of clean technology in Vietnam.
O
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GIỚI THIỆU VỀ VCIC VCIC INTRODUCTION

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với
Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC)” là dự án của Ngân hàng Thế
giới, được Chính phủ Việt Nam triển khai thông qua Bộ Khoa học
và Công nghệ với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao và Thương
mại Úc(DFAT) và Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID).

VCIC thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng tính cạnh tranh
cho các doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và
nhỏ tăng cường thương mại hóa, nhân rộng các công nghệ, giải pháp
đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự
án cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực, thương
mại hóa công nghệ, huy động vốn, kết nối thị trường, thúc đẩy chuyển
giao công nghệ.

Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính,
VCIC hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các công nghệ và mô
hình kinh doanh đổi mới sáng tạo ứng phó và thích ứng với biến
đổi khí hậu (ví dụ: năng lượng hiệu quả; nông nghiệp bền vững;
quản lý nước và lọc nước; năng lượng tái tạo; công nghệ thông
tin liên quan).

Là thành viên của Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó
với Biến đổi Khí hậu toàn cầu, Dự án VCIC được tiếp cận các kinh
nghiệm, nguồn lực để ươm tạo và thương mại hóa công nghệ sạch
trên thế giới. Dự án VCIC kỳ vọng trở thành đầu mối liên kết các
doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức
và hỗ trợ thương mại, thông qua việc phát triển doanh nghiệp trong
lĩnh vực biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

The technical assistant project "Vietnam Climate Innovation
Center (VCIC)” is a World Bank's technical assistance project
implemented by the Government of Vietnam through the Ministry
of Science. and Technology with financial support from the Austra-
lian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and the UK
Department for International Development (DFID).

VCIC supports economic development, job creation and
competitiveness through assisting small and medium enterprises
(SMEs) to increase commercialization and scaling up the most
innovative solutions in the field of clean technology in order to deal
with climate change. VCIC also provides consulting services,
capacity building training programs, technology
commercialization, capital mobilization, market connection,
trachnology transfer promotion.

Through the provision of financial and non-financial services,
VCIC supports local entrepreneurs in developing innovative
business technologies and business models in the areas that
related to technology dealing with climate change (e.g. energy
efficiency; sustainable agriculture; water management and water
purification; renewable energy; information technology related to
climate change response; other related technologies to respond to
climate change).

As a member of global climate innovation center network, VCIC
has accessibility to knowledge, resources to incubate and commer-
cialize clean-tech at global scale. VCIC is expected to become a
focal point to link domestic and foreign businesses, promote
knowledge sharing and trade support, through developing
businesses in the field of climate change in Vietnam and South
East Asia.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

06

17

ĐỐI TÁC/
PARTNERS

44

SỰ KIỆN/
EVENTS

+6000

ĐẠI BIỂU/
PARTICIPANTS

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI HÓA, THÚC ĐẨY
KINH DOANH VÀ XÂY DỰNGMẠNG LƯỚI/
COMMERCILIZATION, BUSINESS ACCELERAETION 
AND NETWORK BUILDING ACTIVITIES

Trực tiếp tạo ra công việc, trong đó có 852 việc làm toàn thời gian, 1498 việc làm bán thời gian
New direct jobs created, including 852 full-time jobs and 1498 part-time jobs.

Gọi vốn thành công cho doanh ngiệp
Successful fund - raising for enterprises

Doanh thu tăng thêm của doanh nghiệp kể từ khi nhận hỗ trợ của VCIC
Increased revenue of enterprises since receiving VCIC support

Số lượng doanh nghiệp nhận vốn mồi
Number of enterprizes received seed funding

Số lượng doanh nghiệp nhận hỗ trợ kỹ thuật
Number of enterprizes received technical assitance

650

48

5.658.635 USD

100 tỷ cho 6 doanh nghiệp

2350

Số hộ gia đình hưởng lợi
Number of benefited household

147,537
Lượng khí thải CO2 cắt giảm (tấn)
Reduced CO2 emissions (tons)

+42,500

Số lượng doanh nghiệp nhận hỗ
trợ tài chính và phi tài chính
Number of enterprises received 
financial and non-financial support

17

100 billions for 6 enterprises

VIETNAM CLIMATE INNOVATION CENTER
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HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG/ COMMUNICATION ACTIVITIES

542
Tin bài/News

250+
Facebook posts

200.000
Lượt tiếp cận

Total reach

1932+
Tweets

65.000
Lượt tiếp cận
Impressions

TWITTER FACEBOOKBÁO TRỰC TUYẾN
ONLINE NEWS

2018 - 2019 MAIN ACHIEVEMENTS

HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO/ INCUBATION ACTIVITIES

37
CHUYÊN GIA
EXPERTS

21
CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO
TRAINING SESSIONS

119
DOANHNGHIỆP THAM DỰ
ATTENDING ENTERPRISES

102
GIỜ ĐÀO TẠO

TRAINING HOURS

( Tính từ 2016 đến 6/2019)
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Là một trong 32 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ tài chính và phi tài chính
từ VCIC trong giai đoạn 2016 - 2017, Ten ID đã biến những ý tưởng thành
kết quả thực tế thông qua việc cung cấp giải pháp sáng tạo chuỗi cung ứng
tôm tại Việt Nam “Hệ thống kiểm soát ao thông minh” và kêu gọi được
USD 995,000 đầu tư tư nhân để phát triển và thương mại hóa.

Ten Innovation Design (Ten ID) là một trong những doanh nghiêp thế hệ
mới của Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh đổi mới sáng tạo năng
động và đầy tiềm năng: Sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với ý tưởng đổi mới sáng tạo và thân thiện với môi trường và tiềm năng
lợi nhuận cao, Ten Innovation Design đã nhận được khoản đầu tư USD
645,000 từ Quỹ cổ phần tư nhân Việt Nam và USD 350,000 cam kết từ nhà
đầu tư Hà Lan, để tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh và công nghệ.

“VCIC đã đồng hành cùng chúng tôi và đóng góp to lớn trong việc gọi vốn
thành công qua hoạt động hỗ trợ thúc đẩy và kết nối với các nhà đầu tư
cũng như điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh của chúng tôi,” Ông
Tuấn Lê, Giám đốc của Ten Innovation Design chia sẻ.

Các thử nghiệm ban đầu ở tỉnh Sóc Trăng đã cho thấy công nghệ 'Hệ thống
kiểm soát ao thông minh' làm tăng tỷ lệ sống của tôm từ dưới 50 lên 80%
mỗi năm, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm hơn 30% năng lượng
dùng trong sản xuất.

Ten ID đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một trong
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này ở Đông Nam Á
vào năm 2023 với 5,700 hệ thống hoạt động.
Tham vọng của Công ty cũng xuất phát từ sự hỗ trợ hiệu quả
của VCIC với vai trò là một vườn ươm và là nhân tố thúc đẩy
doanh nghiệp trong nước đổi mới và tăng trưởng xanh.
Việt Nam đặt mục tiêu là 50% doanh nghiệp Việt Nam áp
dụng các công nghệ sản xuất xanh vào năm 2020. Với mục
tiêu trên, Nhóm Ngân hàng Thế giới ước tính thị trường công
nghệ sạch của Việt Nam sẽ cần đầu tư tới 19 tỷ đô la.
Điều này có nghĩa là các doanh nhân như Tuấn Lê, Tiến
Nguyễn vàAnh Nguyễn của Ten ID sẽ dần trở thành trung tâm
trong việc phát triển công nghệ sáng tạo và mô hình kinh
doanh trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ khí hậu để
hỗ trợ sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, tạo việc làm và gia
tăng sức cạnh tranh công nghiệp.

Hệ thống này được ba doanh nhân công nghệ (Tuấn Lê, Tiến Nguyễn, Anh
Nguyễn) phát triển. Dự án đã được Cuộc thi “Chứng minh ý tưởng lần
2”(PoC2) do VCIC tổ chức vào giữa năm 2017 tài trợ vốn mồi là 50,000
USD đồng thời hỗ trợ xây dựng năng lực và tư vấn tiếp cận thị trường. Sau
đó, Công ty TNHH Ten Innovation Design được thành lập nhằm chuyên
nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Với sự hỗ trợ của VCIC, Ten ID đã hoàn thiện công nghệ dựa trên nền tảng
trí tuệ nhân tạo và IOT ứng dụng vào hoạt động nuôi tôm. Cách tiếp cận
hoạt động nuôi tôm bằng công nghệ cao, như điều chỉnh mẫu thức ăn và
môi trường ao làm tăng khả năng phục hồi khí hậu (climate resilience)
bằng tỷ lệ sống cao hơn, chất lượng tốt hơn và tiết kiệm năng lượng để tăng
lợi nhuận cho nông dân. Đặc biệt, hệ thống của Ten Innovation Design
cung cấp các giải pháp hợp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tạo lợi nhuận tăng
thêm cho các thành phần trong thị trường bằng cách bỏ qua trung gian, dự
báo xu hướng thị trường .

DẤU ẤN VCIC 2019

CÂU CHUYỆN

Khởi nghiệp
STARTUP STORIES

TEN ID: TIÊN PHONG TRONG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Founder LêHồngTuấn và cán bộ kĩ thuật chuẩn bị đưa thiếtbị xuống đầm tôm
LêHồngTuấn fountder and technical staff prepare toput equipment into shrimpponds
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Since then, Ten ID has set an ambitious goal to be one
of the leading companies in this field in Southeast Asia
by 2023 with 5,700 operational systems.

The ambition of this fledgling company in the region
also emphasizes the effectiveness of VCIC as a nursery
and a driving force for domestic enterprises to innovate
and grow green.

Ten Innovation Design (Ten ID) is one of the leading enterprises of the
new generation of Vietnamese entrepreneurs in the field of dynamic
and potential innovation business: Climate-smart.

TEN ID: VIETNAMESE CLIMATE-SMART TRAIBLAZERS

In particular, Ten Innovation Design's model provides
collaborative solutions related to supply chain
optimization, allowing individuals to enter the market,
including suppliers and buyers, to receive key forecasts
accurately and completely and increase profits by
bypassing intermediaries.

With the support of VCIC, Ten Innovation Design has perfected its
user-friendly technology, leveraging artificial intelligence and the
Internet of Things to facilitate shrimp farming and contribute to
reducing the impact of climate change and severe weather events in
Vietnam's vulnerable agricultural areas. Approach to high-tech shrimp
farming such as adjusting feed samples and pond environment based on
intelligent platforms, increasing climate resilience by higher survival
rate, good quality and saving energy to increase profits for farmers.

“VCIC has accompanied us and made a significant
contribution to successful fundraising through
supporting and motivating investors and adjusting our
business development strategy,” Mr. Tuan Le, director
of Ten Innovation Design said.

Initial trials in Soc Trang have shown that the 'Smart
pond control system' technology can increase shrimp
survival from less than 50 to 80% per year, improving
product quality and the importance is saving more than
30% of production energy.

As one of 32 enterprises that has received financial and advisory
support from VCIC in 2016 – 2017, Ten ID has turned ambition into
reality with its innovative supply chain solution for shrimp farming in
Vietnam. In just a year, its ‘Smart Pond Control System’ transformed
from an idea on paper to receiving USD 995,000 in investment to
develop and commercialise their model
The system was developed by the trio of technology entrepreneurs
(Tuan Le, Tien Nguyen, Anh Nguyen), all three of whom had
successfully submitted a technology business initiative to the “2nd
Proof of Concept” (POC2) organized by VCIC in mid-2017 with an
initial grant of US $50,000 and was supported with necessary
capacity building and consulting capacity including marketing. Ten
Innovation Design Co., Ltd. was then established to formalize
business activities.

With the objective of 50% of Vietnamese enterprises adopting green
production techniques by 2020, the World Bank Group estimates that
Vietnam's clean technology market will require up to 19 billion dollars
of investment.

This means that local entrepreneurs such as Tuan Le, Tien
Nguyen and Anh Nguyen of Ten Innovation Design will
gradually become central in developing innovative
technologies and business models in public-related to
climate technology to support the development of
Vietnam's economy, job creation and industry competition.
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is seeing what everybody 
has seen and thinking 
what nobody has thought. 

INNOVATION 

D . A � S n -Gy r

“

“
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Nấu ăn đóng vai trò nuôi dưỡng sự sống, tuy nhiên nấu ăn cũng
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, thông qua
lượng khí thải carbon dioxide gây ra lượng khí nhà kính có hại
(GHG) – 1 nhân tố chính của biến đổi khí hậu.

VCIC HỖ TRỢ HAYEN JSC PHÁTTRIỂN MÔ HÌNH ESCO
ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC BẾPCÔNG NGHIỆP

Điều này đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam, một trong 5 quốc
gia chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Mặc
dù nhận thức về việc Việt Nam bắt buộc phải giảm lượng khí
thải GHG và áp dụng những công nghệ sạch tăng lên, các thiết
bị nhiên liệu khí vẫn thải ra lượng carbon dioxide đáng kể – đặc
biệt từ bếp công nghiệp trong nhà hàng và khách sạn. Theo
Chính phủ Việt Nam, hàng năm trung bình 1.4 triệu tấn khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) được tiêu thụ – tương ứng với 5,18 triệu tấn
khí carbon dioxide thải ra môi trường hoặc 3% lượng khí thải
carbon dioxide hàng năm của Việt Nam.

Cooking is an essential part of everyday living. While a
nourisher of life, it can also have serious consequences for
the environment, with carbon dioxide emissions resulting
harmful amounts of greenhouse gases (GHG) – a key driver
of climate change.

This is especially critical in Vietnam, one of the five countries
most vulnerable to climate change globally. Despite the
growing realisation that the country must reduce its GHG
emissions and adopt clean technologies, it still emits significant
amounts of carbon dioxide from gas fuel equipment -
particularly from industrial kitchens in restaurants and hotels.
According to the Government of Vietnam, the country annually
consumes up to 1.4 million tonnes of LPG gas on average -
corresponding to 5.18 million tonnes of carbon dioxide released
into the environment or 3 per cent of Vietnam’s annual carbon
dioxide emissions.

Nguyen Ngoc Dai and his company Hayen are among the first
in the country to realise this challenge also presents a
significant opportunity.

With the vast majority of industry cookers using low efficiency
LPG gas (65 per cent) or halogen (30 per cent), the kitchen
equipment-maker sets out to provide an innovative
environmental-friendly solution that at the same time is
accessible and affordable for customers.

Dai and Hayen’s solution is “ESCO Commercial Induction
Equipment (ESCO CIE) solutions for catering in Vietnam”, a
project to provide a full package of commercial induction
equipment solutions to replace industrial gas cookers at food
service businesses. While the project had potential to dramati-
cally reduce LPG consumption (245,000 tonnes or 18 per cent
of gas consumption in Vietnam) and 942,000 tonnes of carbon
dioxide emissions into the environment, Dai and his project
struggled to unlock the market.

Ông Nguyễn Ngọc Đại, Công ty Hayen JSC là một trong những
người đầu tiên trong nước nhận ra thách thức này sẽ mang đến
một cơ hội lớn.
Với đại đa số các bếp công nghiệp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng
(LPG) hiệu suất thấp (65%) hoặc halogen (30%), Hayen JSC
đưa ra một giải pháp thân thiện với môi trường, đồng thời khách
hàng có thể tiếp cận với chi phí hợp lý.

Giải pháp của Đại và Hayen JSC là: “Giải pháp thiết bị cảm ứng
thương mại bếp từ công nhiệp (ESCO CIE) phục vụ tại Việt
Nam. Dự án cung cấp trọn gói giải pháp thiết bị cảm ứng thương
mại để thay thế bếp ga công nghiệp tại các doanh nghiệp dịch vụ
thực phẩm. Tuy có tiềm năng giảm đáng kể mức tiêu thụ khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) (245,000 tấn hoặc 18% mức tiêu thụ khí ga
tại Việt Nam) và 942,000 tấn khí thải carbon dioxide vào môi
trường, nhưng Dự án của anh Đại vẫn gặp khó khăn trong việc
tiếp cận thị trường.
Dù bếp từ cảm ứng hứa hẹn tiết kiệm lên đến 34% chi phí vận
hành, thì chi phí đầu tư ban đầu khá lớn là rào cản với hầu hết
các công ty.

Công ty CP Hayen showcase tai Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam”
Hayen JSC. showcased at the International Conference with the topic “Science, Technology and Creative Innovation - a pillar for Vietnam’s socio-economic development’

VCIC SUPPORTS HAYEN JSC TO COOK UP CLIMATE
CHANGE SOLUTION
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Despite the induction cookers promising 34 per cent operating
cost savings, the high initial investment costs proved prohibitive
for most firms.
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“Chúng tôi tin tưởng vào những sản phẩm của mình, nhưng
không biết làm thế nào để thực hiện những bước tiếp theo” ông
Đại nói.

Để thực hiện bước tiến quan trọng này và biến những thách thức
của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển, anh Đại đã tìm đến
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt
Nam (VCIC). Là một thành viên của Mạng lưới toàn cầu trên 7
quốc gia thuộc Chương trình công nghệ phòng chống và Thích
ứng với biến đổi khí hậu của Nhóm Ngân hàng Thế giới, được
Chính phủ Úc và Vương Quốc Anh hỗ trợ, VCIC đang nỗ lực
tạo ra một nền tảng mới tại Việt Nam bằng cách cung cấp dịch
vụ tài chính, cố vấn và tư vấn cho các doanh nghiệp giúp giải
quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

“We believed in our products, but didn’t know how to take the
next step,” said Dai.

To take this important new step and turn climate challenges
into opportunities for growth, Dai reached out to the
Vietnam Climate Innovation Center (VCIC). Part of a global
network across seven countries under the World Bank
Group’s Climate Technology Program and supported by the
governments of Australia and the United Kingdom, VCIC is
breaking new ground in Vietnam by providing financing,
mentorship and advisory services to businesses helping to
tackle climate change.

Dai and his team successfully pitched their project to VCIC
during its second proof of concept (PoC) competition in
mid-2017 to be one of 15 projects to receive financial support
from a field of more than 300 entries. VCIC’s impact was
immediate and proved a game-changer for Hayen.

With VCIC and its experts providing much needed technical
support on business modeling, marketing, corporate gover-
nance and intellectual property as well as helping it mobilise
USD 75,000 for start-up costs, Hayen developed an innovative
business model to ensure its environmentally-friendly products
were available to a full spectrum of businesses. It means Hayen
can equip firms with induction cookers with no initial invest-
ment cost as part of an agreement to share profits from monthly
fuel savings for a period of three years.

"This model has proven to be attractive to customers and is a
testament to VCIC’s support in helping us overcome implementa-
tion difficulties. VCIC helped us to implement our ESCOmodel at
a larger scale and reach more customers, thus increased our
revenue,” said Dai, whose company’s progress also underlines
VCIC’s effectiveness as an incubator and accelerator of domestic
entrepreneurship, innovation and green growth.

Đại và nhóm của anh ấy đã xuất sắc vượt qua 300 ý tưởng khác
để trở thànhmột trong 15 dự án nhận được hỗ trợ tài chính trong
Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 2 (PoC) vào giữa năm
2017. Tác động từ VCIC đã ngay lập tức chứng tỏ thay đổi cục
diện cho Hayen JSC.

VCIC cùng các chuyên gia đã cung cấp hỗ trợ kĩ thuật thiết yếu
để xây dựng mô hình kinh doanh, tiếp thị, quản trị doanh nghiệp
và sở hữu trí tuệ cũng như giúp họ huy động 75,000 USD cho
chi phí khởi nghiệp. Hayen JSC đã phát triển một mô hình kinh
doanh sáng tạo để đảm bảo các sản phẩm thân thiện với môi
trường có thể tiếp cận với thị trường. Hayen JSC trang bị cho
các công ty bếp điện từ như một phần của thỏa thuận chia sẻ lợi
nhuận từ việc tiết kiệm nhiên liệu hàng tháng trong thời gian 3
năm.

“Mô hình này đã được chứng minh là thu hút khách hàng và là
minh chứng cho sự hỗ trợ của VCIC trong việc giúp chúng tôi
vượt qua những khó khăn khi thực hiện ý tưởng của mình.
VCIC đã giúp chúng tôi triển khai mô hình ESCO ở quy mô lớn
hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, do đó tăng được
doanh thu” ông Đại nhấn mạnh. Điều này cho thấy hiệu quả của
VCIC với tư cách là một vườn ươm tạo và tổ chức thúc đẩy khởi
nghiệp, đổi mới và tăng trưởng xanh.

Chuyên gia PUM (Hà Lan) Anthony Hoovegen tư vấn về phát triển mô hình kinh doanh cho hải yến

PUM Specialist (The Netherlands) Anthony Hoovegen gave advice on business model development for Haiyen JSC.
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Với sự hỗ trợ từ VCIC, ba chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng và
TPHCM của Công ty Hà Yến đã phát triển mô hình ESCO CIE
và tiếp cận tới 10,000 khách hàng tiềm năng.

Anh Đại cho biết Hayen JSC quyết tâm nhân rộng mô hình này
trên cả nước và đặt mục tiêu là chuyển đổi 50% các thiết bị nhà
bếp công nghiệp để chấm dứt việc thải khí độc hại cho môi
trường trong 5 năm tới. Dự án cũng hướng tới việcgiảm chi phí
năng lượng 44.6%, tương đương 237 triệu USD hàng năm.

“Chúng ta có thể đạt được điều này nếu chúng ta chung tay với
nhiều doanh nghiệp hơn. Đây không chỉ là mô hình thành công
từ quan điểm kinh doanh và mang lại giá trị cho khách hàng, mà
còn đóng góp cho việc giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu.
Chúng ta có thể tự hào về điều đó” - Anh Đại nói

28%
doanh thu của Hà Yến
đã tăng năm 2018 so

với năm 2017.

the revenue of Hayen 
increased 2018 

comparing to 2017

tấn khí thải CO2
đã tránh được

tons CO2 emissions 
have been avoided

tấn khí dầu mỏ hóa lỏng
đã tránh được, tương

đương
với 166,000 USD

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA HAYEN JSC ĐẾN THÁNG 3/2019 SOME RESULTS OF HAYEN JSC UP TO 3/2019

403

134
tấn khí dầu mỏ hóa lỏng
đã tránh được, tương

đương
với 166,000 USD

134

403
28%
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With VCIC support, Hayen – with offices in Hanoi, Danang and
Ho Chi Minh City – has promoted its ESCO CIE model to
10,000 potential customers.

Dai said Hayen was determined to replicate this model across
the country and had set an ambitious target of converting half
of all industrial kitchen equipment away from usage of environ-
mentally harmful gases in the next five years to reduce energy
costs by 44.6 per cent or USD 237 million annually.

“We can achieve this if we join hands with more enterprises.
Not only is the model a winner from a business standpoint and
benefiting customers, it is also making a real contribution to
Vietnam’s efforts to mitigate the threat of climate change. We
can be proud of that,” said Dai,
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Turning climate challenges into opportunities 

Hoang Thi Yen Mai is on a mission.

As an entrepreneur and co-founder of Hachi, she is on the
frontline of efforts to take a high-tech approach to agriculture
production in Vietnam and help her country adapt to the
increasingly severe impacts of climate change.

Her Hanoi-based firm has enjoyed spectacular success in the
past two years, having built 30 high-tech farms throughout the
country which achieve up to 300 per cent higher productivity
than traditional farming methods, creating indirect jobs for
more than 150 local workers.

Importantly, the use of smart hydroponic technology – such as
3G and Wifi controlled senors that manage irrigation, supply of
nutrients and tracking of produce – means more than 100 types
of VietGAP qualified clean vegetables can be produced in a
environmentally and climate-friendly manner

This innovative approach to farming results in zero use of
pesticides and chemical fertilizers that pollute the soil, water
sources and release carbon dioxide emissions during their
production, causing harmful amounts of greenhouse gases
(GHG) – a key driver of climate change.

Plants also help absorb carbon dioxide and release oxygen to
help the environment. These high-tech farms can also prosper
where traditional farming fails due to climate change impacts,
such as soil degradation and drought which increasingly blight
many parts of Vietnam.

As Mai and her team look back on their progress, they are quick
to highlight a key reason for their innovation-driven success.
“VCIC has helped us get this far and elevate our performance.
It helped unlock the door to a world of opportunity,” said Mai.

Là một doanh nhân và đồng sáng lập của Hachi, Hoàng Thị Yến
Mai luôn nỗ lực tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp ở Việt Nam và giúp quốc gia của mình thích ứng với các
tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

BIẾN THÁCH THỨC CỦABIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
THÀNH CƠ HỘI KINH DOANH

Công ty có trụ sở Hà Nội của cô đã giành được những thành
công ngoạn mục trong 2 năm qua. Hơn 30 trang trại công nghệ
cao trên cả nước đã áp dụng công nghệ của Hachi và tăng năng
suất đến 300% so với các phương pháp canh tác truyền thống,
nhờ đó, gián tiếp tạo việc làm cho hơn 150 lao động ở địa
phương.

Việc sử dụng công nghệ thủy canh thông minh – như các bộ
điều khiển 3G hoặc Wifi quản lý tưới tiêu, cung cấp chất dinh
dưỡng và theo dõi quá trình sản xuất – có thể áp dụng cho hơn
100 loại rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGap và thể được sản xuất
theo cách thân thiện với môi trường và khí hậu.

Cách tiếp cận sáng tạo này thay đổi phương thức canh tác, loại
bỏ thuốc trừ sâu và phân bón hóa học gây ô nhiễm đất, nguồn
nước và không giải phóng khí thải carbon dioxide trong quá
trình sản xuất, nguyên nhân dẫn đến tổn hại lượng khí nhà kính
(GHG) – tác nhân chính của biến đổi khí hậu.

Khi Mai và nhóm của cô nhìn lại chặng đường mình đã vượt
qua, họ đã nhanh chóng chỉ ra lý do chính cho sự thành công
của mình.

“Nhờ đó, chúng tôi có được thành quả như ngày hôm nay. VCIC
đã giúp chúng tôi tiếp cận rất nhiều cơ hội” - Yến Mai chia sẻ.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Hachi nhận ra rằng Trung
tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam
(VCIC) có thể giúp hiện thực hóa ý tưởng của mình. Vào giữa
năm 2017, Hachi là một trong 15 hồ sơ chiến thắng để nhận
được hỗ trợ tài chính trong Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần
thứ 2. POC2 Là một phần của Mạng lưới toàn cầu trong bảy
quốc gia thuộc Chương trình Công Nghệ Khí Hậu của Nhóm
Ngân hàng Thế giới và được Chính phủ Úc và Vương QuốcAnh
hỗ trợ, VCIC đang tạo ra một nền tảng mới tại Việt Nam bằng
cách cung cấp các dịch vụ cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp
như Hachi, giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính củaVCIC, mà Hachi tiếp cận
được một trang trại rộng 500m2 tại Học viện Nông nghiệp Việt
Nam để tiến hành thử nghiệm và hoàn thiện các mô hình của
mình, để thương mại hóa cũng như nhân rộng kết quả nghiên
cứu.

Hoàng Thị Yến Mai co founder Hachi tại trang trại trồng rau thủy canh
Co-founder Hachi - Hoang Thi Yen Mai at a hydroponic vegetable growing farm
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Không chỉ dừng ở đó, VCIC còn giúp kết nối Hachi với khách
hàng ở Úc để xây dựng một trang trại công nghệ cao rộng
4000m2 ở bang Victoria.
Mai và nhóm Hachi của mình vẫn còn tham vọng.
“Thông qua VCIC cung cấp nền tảng, chúng tôi quyết tâm phát
triển hơn nữa và cung cấp thị trường các sản phẩm theo hướng
thân thiện với môi trường” Bà Mai nói.
Kế hoạch sản xuất 50 tấn rau sạch/tháng một cách nhanh chóng
của Hachi không chỉ cung cấp cho thị trường Việt Nam mà còn
tạo cơ hội tìm kiếm thị trường ở nước ngoài trong khi không
ngừng hoàn thiện công nghệ để liên tục phát triển.
Để đạt được mục tiêu quốc gia là 50% doanh nghiệp áp dụng kỹ
thuật sản xuất xanh tới năm 2020 và giúp Việt Nam đạt cam kết
giảm khí thải GHG, Hachi sẽ là hình mẫu để các doanh nghiệp
noi theo.
“VCIC đã giúp chúng tôi chỉ ra con đường phía trước” - Yến
Mai bày tỏ

To translate rich potential into reality, Hachi recognised that
the Vietnam Climate Innovation Center (VCIC) could help it
realise its aspiration which was being one of 15 winning entries
by mid-2017 to receive financial support in the second proof of
concept (PoC2) competition. As part of a global network across
seven countries under the World Bank Group’s Climate
Technology Program and supported by the governments of
Australia and the United Kingdom, VCIC is breaking new
ground in Vietnam by providing financing, mentorship and
advisory services to businesses such as Hachi to help tackle
climate change.

For Mai and her team, VCIC’s technical and financial support
allowed Hachi to develop a sample 500-square-metre farm at
Vietnam National University of Agriculture to conduct testing
and complete the modelling of solutions for commercialisation
and up-scaling of research results.
Importantly, VCIC also helped connect Hachi with a client in
Australia to build a 4,000 square metre high-tech farm in the
state of Victoria.

Mai and her Hachi team remain ambitious.

“With VCIC’s help to provide a platform to launch from, we are
determined to grow further and help feed the market in an
environmentally and climate-friendly way,” said Mai.

Hachi plans to rapidly build on the 50 tonnes of clean vegeta-
bles already supplied to Vietnam’s domestic market each month
and seek further opportunities abroad with its continually
evolving technology.

For Vietnam to achieve its goal of 50 per cent of enterprises
applying green production techniques by 2020 and help the
country meet its commitment to reduce GHG emissions, more
firms will need to follow in the footsteps of trail-blazing
start-ups such as Hachi.
“VCIC has helped show us the way forward, now it’s up to other
firms to follow,” said Mai.

388.9
tấn khí thải CO2 cắt giảm

Một số kết quả của Hachi đến tháng 3/2019 Some results of Hachi up to March 2019

500,000
đô la Mỹ doanh thu vào năm 2018 so với
100,000 USD vào năm 2016/2017

Tạo trực tiếp 10 công việc
và gián tiếp 150 công việc

388.9 
tons of CO2 emissions have been avoided

500,000 
USD revenue in 2018 compared to 100k USD 
in 2016/ 2017 

Created 10 direct jobs and 150 indirect jobs

Trang trại trồng rau thủy canh của Hachi
Hachi’s smart farm

Hệ thống điều khiển thông minh của Hachi
Hachi’s smart control system
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Trái với các hệ thống xử lý nước thông thường chủ yếu dùng
công nghệ lọc làm nền tảng, sử dụng các lõi lọc để loại bỏ tạp
chất trong nước, dùng hóa chất để cân bằng pH và các loại vật
liệu cần thay thế định kỳ, công nghệMET phát triển theo hướng
khác biệt, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Vietnam waste water treatment technology 
without using electricity, heat or chemicals.
Contrary to the conventional water treatment that mainly uses
filtering technology as the foundation, uses filter cores to
eliminate impurities in the water and uses chemicals to
balance pH and materials that need to be replaced regularly,
MET technology develops in a different direction: friendly to
the environment and human health.

Developed by Entrepreneur Vu Tien Anh (born in 1982) - Director of TAWater
Treatment TechnologyCo., Ltd., MET technologywas patented in July 2019, a
completely new technology, not yet available inVietnamaswell as in the world.
It is done by Mechanical - Static - Chemotherapy treatment to overcome the
disadvantages of traditional filtration systems. It has successfully treatedwater
for clean water supply stations, technological and domestic waste water
treatment stations, ensuringquality criteria.

Low installation and operating costs, saving 75% of space compared
to traditional water treatment methods, the processing capacity can be
up to hundreds of thousands of cubic meters of water per day
regardless of different water sources such as underground water, rain
water, river water and industrial wastewater, ensuring durability
(within 10 years without replacing equipment). The output water
quality meets the standards set by the Ministry of Health and the
General Department of Standards for safety indicators and standard of
domestic water.

The big difference is that MET technology does not use electricity, heat
or chemicals while operating. In June 2019, the project of MET
technology for water treatment for clean water supply stations, waste
water treatment systems for technology and domestic waste in Vietnam
was awarded the Innovation Award at the Innovative Start-up Contest
Award: Women and the Future of a green economy organized by VCIC
and the Vietnam Women's Union (VWU).

Được phát triển bởi doanh nhân Vũ TiếnAnh (SN 1982) - Giám
đốc Công ty TNHH Công nghệ Xử Lý Nước TA, công nghệ
MET đã được cấp bằng sáng chế vào tháng 7/2019, là công
nghệ hoàn toàn mới, chưa có ở Việt Nam cũng như trên thế giới,
thực hiện bằng phương pháp Cơ - Tĩnh - Xử lý hóa trị nhằm
khắc phục nhược điểm của các hệ thống lọc truyền thống, đã xử
lý thành công cho trạm cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải
công nghệ và nước thải sinh hoạt, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng.

Chi phí lắp đặt, vận hành thấp, tiết kiệm 75% không gian so
với các phương pháp xử lý nước truyền thống, công suất xử lý
có thể lên tới hàng trăm ngàn m3 nước/ngày đêm bất kể các
nguồn nước khác nhau như nước ngầm, nước mưa, nước sông
suối, nước thải công nghiệp…, độ bền đảm bảo (trong vòng 10
năm không phải thay thiết bị), chất lượng nước đầu ra đạt tiêu
chuẩn được Bộ Y tế và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận với các chỉ
số an toàn và đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt.

Sự khác biệt rất lớn là công nghệ MET không dùng điện năng,
nhiệt năng hay hóa chất trong khi vận hành. Tháng 6/2019, dự
án Ứng dụng công nghệ MET xử lý nước cho trạm cấp nước
sạch, trạm xử lý nước thải công nghệ và nước thải sinh hoạt tại
Việt Nam được trao giải Sáng tạo trong Lễ trao giải Cuộc thi
Khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ và Tương lai của nền kinh tế
xanh tổ chức bởi VCIC và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
(VWU).

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÔNG DÙNG
ĐIỆN, NHIỆT HAYHÓACHẤT CỦAVIỆT NAM

Mr. Vu Tien Anh - Director of TA water treatment technology company Ltd.
Ông Vũ Tiến Anh Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA

Ông Vũ Tiến Anh (thứ 3 từ trái sang) nhận giải Sáng tạo trao bởi Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (2019).
Mr. Vu Tien Anh (3rd from left) received Innovation Award by Vice Minister of MOST Tran Van Tung and President of Vietnam Women’s Union Nguyen Thi Thu Ha (2019).

Mr. Vu Tien Anh (3rd from left) awared Innovation Prize by Ministry of Science and Technology Vice Minister Tran Van Tung and VietnamWomen Union President Nguyen Thi Thu Ha (2019).
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Hệ thống xử lý nước MET
MET’s water treatment system
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MARU ICHI – MÔHÌNHLÀNG NỔI CHỊUĐƯỢC
LŨ VÙNG ĐỒNG BẰNG CỬU LONG

MARU ICHI - FLOATING VILLAGE MODEL TO 
WITHSTAND FLOODS IN THE MEKONG DELTA

Maru Ichi là một mô hình cộng đồng nhà ở bền vững cho người dân
có thu nhập thấp ở vùng bị ngập lụt. Mô hình giúp biến chuyển
phương thức sinh sống sang dạng bền vững và thân thiện với môi
trường, chịu được lũ giúp người dân chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu.

Maru Ichi is a model of sustainable housing communities for low-in-
come people in the flooded areas, a model that helps turn the way of
living into a sustainable and environmentally-friendly, flood-resistant
form that helps people proactively coping with climate change.

In addition to being able to cope with floods, every house in the Maru
Ichi project is a versatile block that can be connected to other houses;
connect with open corridors to create a green and sustainable
community village where residents can easily exchange goods,
provide many services and share daily life with everyone.

The design team decided to use cheap and locally available building
materials such as bark and palm leaves to minimize costs, making it
affordable for low-income people. The architects said that each house
will be equipped with a solar panel along with water and sewage
filtration systems.
Not only does it provide flooding residents safe, convenient and
low-cost living space as well as green and sustainable communities,
Maru Ichi also offers a realistic solution for pollution - a big problem
in the Mekong Delta. At the same time, the project also creates great
opportunities for green and sustainable tourism, bringing more
income to the people as well as increasing the dynamism of these
community villages
The project "MARU ICHI - Sustainable, environmentally friendly
symbiotic floating village for climate change pilot in the Mekong
Delta" was awarded a Special Prize in the awarding ceremony in the
Innovative Start-up Contest. Women and the Future of a green econo-
my organized by VCIC and the Vietnam Women's Union (VWU) in
June 2019.

Bên cạnh khả năng chống chọi với lũ lụt, mỗi ngôi nhà trong dự
án Maru Ichi là một khối đa năng có thể kết nối với những ngôi
nhà khác; kết nối với các hành lang mở nhằm tạo thành một làng
cộng đồng xanh và bền vững, nơi cư dân có thể dễ dàng trao đổi
hàng hóa, cung cấp nhiều dịch vụ và chia sẻ cuộc sống hàng ngày
với mọi người.

Nhóm thiết kế đã quyết định sử dụng vật liệu xây dựng giá rẻ và có
sẵn tại địa phương như vỏ cây và lá cọ để giảm thiểu tối đa chi phí,
giúp phù hợp với túi tiền của người thu nhập thấp. Các kiến trúc sư
cho biết, mỗi ngôi nhà sẽ được trang bị một bảng điều khiển năng
lượng mặt trời cùng với hệ thống lọc nước và lọc nước thải.

Không chỉ cung cấp cho cư dân vùng lũ một không gian sống an
toàn, tiện dụng và chi phí thấp cũng như các cộng đồng xanh và bền
vững, Maru Ichi còn đưa ra một giải pháp mang tính hiện thực cho
tình trạng ô nhiễm - một vấn đề lớn ở đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời, dự án cũng tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho du lịch xanh
và bền vững, mang lại nhiều thu nhập hơn cho người dân cũng như
tăng cường sự năng động của các làng cộng đồng này. Dự án
“MARU ICHI - Làng nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thí điểm tại đồng bằng sông
Cửu Long” được trao giải Đặc Biệt trong Lễ trao giải Cuộc thi Khởi
nghiệp sáng tạo Phụ nữ và Tương lai của nền kinh tế xanh tổ chức bởi
VCIC và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) tháng 6/2019.

Mô hình làng nổi của Maru Ichi
Maru Ichi floating village model
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Phó Thủ Tướng VũĐứcĐam trao giải đặc biệt choMaru Ichi với tên gọi "Tiên phong"/
Deputy PrimeMinister VuDucDamgave special award "Pioneer" to "Maru Ichi" team

Mô hình 3D làng nổi tiếng của Maru Ichi
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cho thấy giá trị củaAustralia là một nhà cung cấp kiến
thức, kỹ năng và điểm đến về giáo dục để trang bị cho
lực lượng lao động trong cuộc CMCN 4.0; Tăng
cường quan hệ giữa Australia và Việt Nam thông
qua chương trình Đối tác Đổi mới và các khoản
đầu tư củaAus4Innovation đồng thời tích cực gắn
kết với cộng đồng người Việt (Việt kiều).

Tại sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấnmạnh: “Trong thời điểm thế giới đang diễn ra những biến đổi công nghệ nhanh chóng cùng
những diễn biến khó lường từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cả hai nước chúng ta đều cần tập trung phát triển nền kinh tế được dẫn
dắt bởi đổi mới sáng tạo để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và phát minh mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, phù hợp với xu
hướng của cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Tháng 3/2018, nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức KH&CN hàng đầu củaAustralia tổ chức của một số sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác về Khoa học, Công
nghệ và Đổi mới sáng tạo và triển khai Kế hoạch hành động về hợp tác KH&CN giữa hai nước. Một số doanh nghiệp POC được VCIC hỗ trợ
tham gia gồm Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết và Nông nghiệp Agrimedia và Công ty TNHH Việt Nam Food Hậu Giang.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sự kiện trình diễn Đổi mới Sáng tạo với chủ đề: “Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Kỷ nguyên mới cho
ngành công nghiệp, cơ hội mới cho Australia và Việt Nam” được tổ chức. Mục tiêu của sự kiện nhằm trình diễn năng lực nghiên cứu và năng
lực thương mại củaAustralia và Việt Nam trong ngành công nghiệp mới nổi của CMCN 4.0, nhấn mạnh các cơ hội đầu tư và thương mại song
phương và các lĩnh vực tiềm năng của Australia và Việt Nam;

Cũng tại sự kiện, Agrimedia đã trình diễn mô hình và giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm hệ thống giám sát các thông số thời tiết đã
qua, kết hợp với dự báo thời tiết sắp tới nhằm cảnh báo các thiên tai liên quan đến thời tiết, cảnh báo sâu bệnh và tối ưu lịch nông vụ, giúp quản
lý minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất và cung ứng rau an toàn theo các tiêu chuẩn GAP, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm thành công trong
lĩnh vực phát triển xanh

 Innovation Showcase tại Australia

Công ty Vietnam Food Hậu Giang (POC2) và Công ty Agrimedia (POC1) tham gia Innovation Showcase tại Úc
VNF Hau Giang Co., LTD (POC2) and Agrimedia Co., LTD (POC1) participated in Innovation Showcase in Australia
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc has a speech at the event

DOANH NGHIỆP POC TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRƯỚC THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI AUSTRALIA



Innovation Showcase
in Australia POC enterprise showcases innovative technology

for Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Australia

Enhance relations between Australia and Vietnam through the
Innovation Partnership and Aus4Innovation's investments and
actively engage with the Vietnamese community (overseas
Vietnamese). Expressing his joy at participating in the Innova-
tion show, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc said: “When the
world is undergoing rapid technological changes and unpredict-
able developments from the revolution.

In March 2018, on the occasion of the official visit to Australia by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and his wife, the Ministry of
Science and Technology (S&T) Vietnam collaborated with some of Australia's leading S&T organizations, a number of events to
promote cooperation on Science, Technology and Innovation and implementation of Action Plan on S&T cooperation between the
two countries. Some POC businesses supported by VCIC includeAgrimediaWeather andAgricultural Solution Joint Stock Company
and Vietnam Food Hau Giang Co., Ltd

In the framework of the visit, the Innovation Innovation event
with the theme: "4th Industrial Revolution: New era for
industry, new opportunities for Australia and Vietnam" was
organized with The objective of the demonstration event is to
showAustralia and Vietnam 's research and trade capacity in the
emerging industry of Industry 4.0; Highlight bilateral trade and
investment opportunities and potential areas for Australia and
Vietnam; Demonstrate the value of Australia as a provider of
knowledge, skills and educational destinations to equip the
workforce during the Industrial Revolution 4.0;

The fourth industrial network, both of our countries need to
focus on developing the economy driven by innovation to
promote the application of new technologies and inventions,
improving the quality of life of the people, in line with the trend
of the Fourth Industrial Revolution”.

At the event, Agrimedia showcased its models and solutions in
the field of agriculture including the monitoring system of past
weather parameters, combined with the upcoming weather
forecast to warn of related weather related disasters, warns pests
and optimizes crop schedules, helps manage the entire process
of safe vegetable production and supply according to GAP
standards, and shares successful experiences in the field of
green development.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại Biểu cấp cao tại Việt Nam thăm quan gian hàng của AgriMedia
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc anh Vietnamese senior delegation visit Agrimedia's booth
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Ươm mầm ý tưởng xanh
thúc đẩy đổi mới sáng tạo hội nhập thị trường Quốc tế

ƯƠM TẠO 2019

Chương trình đào tạo xây dựng Dự án và Mô
hình Kinh doanh Tinh gọn cho Doanh nghiệp
khởi nghiệp
Từ ngày 03-07/01/2019, Ban QLDA Trung tâm Đổi
mới Sáng tạo Ứng phó với biến đổi khí hậuViệt Nam
(VCIC) đã tổ chức Chương trình đào tạo cho cán bộ
của các doanh nghiệp VCIC về kỹ năng xây dựng dự
án và cách xây dựng mô hình kinh doanh tinh gọn
cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hà Nội.
Khóa đào tạo được thiết kế theo mô hình quốc tế
trong thời gian 5 ngày (bao gồm 3,5 ngày đào tạo và
thực hành theo chuyên đề, 1.5 ngày để thực hành
thuyết trình).
Sau 5 ngày tham gia khóa đào tạo tiền ươm tạo, các
học viên đã được học cách thức xây dựng hồ sơ dự
án của Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3, trang
bị các kiến thức về xây dựng mô hình kinh doanh,
xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính, chiến lược
kinh doanh và lợi thế cạnh tranh cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp, kỹ năng thuyết trình/ pitching.

Ngày 7/4/2019, Ban Tổ chức đã chọn ra 8
Dự án nổi bật trong 52 Dự án để thuyết
trình trước Ban Cố vấn gồm các chuyên
gia, doanh nhân nổi tiếng: ông Phạm Đức
Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Phát triển
Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và
Công nghệ (Bộ KH&CN), Giám đốc Ban
QLDA VCIC; bà Hồ Thị Quý - Trưởng
Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế, Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn
Xuân Phú - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, Chủ
tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse; ông Trần
Việt Đức - General Partner, Quỹ Đầu tư
Mạo hiểm Việt Nam IDG Ventures; ông
Trần Lương Sơn - Nhà sáng lập VietSoft-
ware và đồng sáng lập MITFive; ông Đoàn
Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Chiến lược và thị trường Owen Fashion;
bà Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch HĐQT
Thanh Hằng Beauty Medi; ông Mạc Quốc
Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Toàn cảnh buổi đào tạo
Photo of training session

Hội đồng cố vấn đào tạo tiền ươm tạo POC3
Training advisory council for POC3 pre-incubation

Lớp đào tạo tiền ươm tạo
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From 03-07/01/2019, in Hanoi, PMU of Vietnam Climate Innovation 
Center (VCIC) has organized a pre-incubation training program for 
VCIC enterprises on project and lean business model development for 
startups.

The training course was designed according to an international model 
with a duration of 5 days (including 3.5 days of training and thematic 
practice, 1.5 days for practicing presentations)

After 5 days of pre-incubation training, participants learned how to 
build a project file for the POC3, equipped with knowledge about 
building business models, branding, business strategy financial 
management and competitive advantage for startups, presentation 
skills / pitching 

In addition, on 7th April 2019 the organizer has selected 8 outstanding 
projects in 52 projects to present to the Advisory Board including 
famous experts and entrepreneurs including: Mr. Pham Duc Nghiem - 
Deputy General Director of National Agency for Technology Entrepre-
neurship and Commercialization Development (NATEC) cum VCIC 
Project Management Director -  Ministry of Science and Technology, 
Ms. Ho Thi Quy - Head of Department for Supporting Women in 
Economic Development, Vietnam Women's Union (VWU); Mr. 
Nguyen Xuan Phu, Vice Chairman of Hanoi Association of Small and 
Medium Enterprises, Chairman of Sunhouse Group; Mr. Tran Viet 
Duc, General Partner, IDG Ventures Vietnam; Mr. Tran Luong Son, 
Founder of VietSoftware and co-founder of MITFive; Mr. Doan Duc 
Thuan, Deputy General Director in charge of Strategy and Market 
Owen Fashion; Ms. Dang Thanh Hang, Chairwoman of Thanh Hang 
Beauty Medi and Mr. Mac Quoc Anh, Vice Chairman and General 
Secretary of HCMC Association of Small and Medium Enterprises in 
Hanoi.
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Green incubation fosters creative innovation
to integrate into the International market

INCUBATION2019

Các học viên thực hành xây dựng mô hình kinh doanh

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp Poc1 và Poc2
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LỄ TRAO GIẢI
Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo
“Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”

Ngày 24 tháng 6, 2019 tại Hà Nội, Ban QLDA “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng
phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đã tổ chức vinh danh những doanh
nghiệp khởi nghiệp xuất sắc với sáng kiến đổi mới nhằm ứng phó với những
thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Buổi lễ có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; ông Ousmane Dione - Giám đốc
Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Justin Baguley - Tham tán
Kinh tế hợp tác và Phát triển - Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, bà Nguyễn
Thị Thu Hà - Ủy viên TrungƯơng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các
tổ chức quốc tế và cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt
Nam.

Tại Lễ Trao giải Cuộc thi, 16 dự án có đề xuất/ ý tưởng xuất sắc với sáng kiến đổi mới nhằm ứng phó với những thách thức liên quan đến biến đổi
khí hậu tại Việt Nam được lựa chọn bởi Ban QLDAVCIC, trên cơ sở ý kiến tham vấn của Hội đồng đánh giá độc lập và sự đồng ý của Ngân hàng
Thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã được vinh danh và trao giải. Tổng giá trị giải thưởng cho các doanh nghiệp này lên tới 647.000 USD từ
nguồn vốn ODAđược hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới từ nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và Bộ Phát triển quốc tế vương
quốcAnh (DFID). Cùng với việc được nhận sự hỗ trợ tài chính từ Cuộc thi, 16 tổ chức/cá nhân trên sẽ được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp từ VCIC, với các nội dung đào tạo, cố vấn, kết nối với các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia, mạng lưới đối
tác, cơ sở vật chất, tiếp cận đầu tư.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết “Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những nỗ lực của VCIC và các doanh
nghiệp trong việc phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm biến những thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh doanh. Mô hình
VCIC giúp giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, giảm phát thải và cải thiện khả năng phục hồi khí hậu, đồng thời tạo ra nhiều việc làm hơn
và cải thiện khả năng cạnh tranh trong khu vực.”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm quan gian hàng trình diễn công nghệ tại Lễ trao giải
Deputy Prime Minister Vu Duc Dam visited a technology showcase at the Award Ceremony

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Mr. Ousmane Dione - Director of the World Bank in Vietnam delivered speech at the ceremony
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Trong ba năm qua, VCIC đã tổ chức 2 Cuộc thi Chứng Minh Ý tưởng với 32 doanh nghiệp đoạt giải. Tại Lễ trao
giải lần này, các doanh nghiệp trưởng thành từ Cuộc thi Chứng minh ý tưởng trước đây do VCIC tổ chức đã được
nhận chứng nhận tốt nghiệp. Đây là những doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của VCIC, đã chứng minh được sự lớn
mạnh, trưởng thành và sẵn sàng tiếp cận những thị trường mới.

“Giải quyết các thách thức nghiêm trọng
như biến đổi khí hậu đòi hỏi những ý
tưởng mới và tư duy sáng tạo - Chúng
tôi liên tục tìm kiếm các sáng kiến để
giúp các quốc gia giải quyết thách thức
này, từ tư vấn chính sách đến các dự án
và chương trình cụ thể, điều phối và tận
dụng các nguồn tài chính, và VCIC là
một dự án tiêu biểu trong những nỗ lực
này”. Ông Ousmane Dione, Giám đốc
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho
biết.

VCIC là một phần của Chương trình Đổi
mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí
hậu của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại
11 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp
nền tảng kết nối kinh doanh trong nước
và quốc tế, tăng cường chia sẻ kiến thức
và thúc đẩy thương mại.

Các doanh nghiệp được trao giải trong
cuộc thi năm nay cũng như các doanh
nghiệp tốt nghiệp từ các cuộc thi trước
đóng vai trò quan trọng trong việc đặt
nền móng phát triển ngành công nghiệp
công nghệ sạch và thân thiện với môi
trường của Việt Nam thông qua việc tạo
ra các tác động tích cực về kinh tế, xã hội
và môi trường từ các hoạt động, kế
hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Chúc mừng các doanh nghiệp tham gia
cuộc thi năm nay, ông Justin Baguley,
Tham tánKinh tế hợp tác và Phát triển, Đại
sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết: ‘’
Hỗ trợ bình đẳng giới và trao quyền kinh tế
cho phụ nữ là một phần quan trọng trong
quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt
Nam. Với PoC3, chúng tôi rất vui mừng
được hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ
lãnh đạo tìm ra những cách sáng tạo để giải
quyết các thách thức khí hậu, biến chúng
thành cơ hội kinh doanh, tạo việc làm và
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam”.
Trong sự kiện này, Triển lãm “Khát vọng
khởi nghiệp xanh” với 22 gian hàng trưng
bày các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo của
POC1, POC2 và POC3 được tổ chức,
nhằm tuyên truyền, khích lệ sự sáng tạo
khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực của
đời sống.

Toàn cảnh Lễ trao giải cuộc thì khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam ‘’ phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”
Overview of the Award Ceremony: Innovative Start-up Competition "Women and the future of green economy"

Giám đốc ngân hàng thế giới ông Ousmane Dione và tham tán Úc Justin Baguley trao giải thách thức
Director of the World BankMr. Ousmane Dione and Australian Counselor Justin Baguley gave Challenge Awards

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu trao giải cho các doanh nghiệp
Vice president of Vietnam Women’s Union Do Thi Thu Thao awared enterprises
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HANOI, June 24, 2019, Technical Assistance Project "Vietnam Climate Innovation Center (VCIC)” honors excellent start-ups with
innovative initiatives in response to challenges related to climate change in Vietnam.

The event was attended by Deputy Prime Minister Vu Duc Dam; Mr. Tran Van Tung - Vice Minister Science and technology, Mr.
Ousmane Dione – Country Director of the World Bank in Vietnam, Mr. Justin Baguley - Counselor for Economic Cooperation and
Development - Australian Embassy in Vietnam, Ms. Nguyen Thi Thu Ha - President of Vietnam Women Union; international
organizations and the business community and start-ups in Vietnam.

At the Award Ceremony, 16 projects which have outstanding proposals / ideas with innovative initiatives to cope with the challenges
related to climate change in Vietnam were selected by the above VCIC PMU based on the consultations of the independent evaluation
council and the agreement of the World Bank and Ministry of Science and Technology, has been honored and awarded. The total value of
prizes for these businesses is up to US $ 647,000 from ODA funds supported by the World Bank with funding from the Ministry of
Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) and the UK Department for International Development (DFID). Besides receiving financial
support from the competition, the selected organizations / individuals will have access to consulting and business development support
from VCIC PMU including training, mentoring, networking with entrepreneurship support networks, expert networks, partner networks,
facilities and access to investment.

Speaking at the awards ceremony, Vice Minister Tran Van Tung said, “Ministry of Science and Technology appreciate the efforts of VCIC
and businesses in developing innovative solutions innovation to turn the challenges of climate change into business opportunities. VCIC
model helps solving difficulties of enterprises, reducing emissions, improving climate resilience while creating more jobs, and improving
regional competitiveness”.

Award Ceremony
of the Innovation Competition

"Women and the future of green economy”

Các doanh nghiệp được trao giải trong buổi Lễ.
Awarded enterprises in the Award Ceremony.
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In the past three years, VCIC has organized two Proof of Concept Competition (POC) with 32 winners. In this award ceremony,
the businesses which matured from the previous Proof of Concept Competitions held by VCIC received the graduation
certificates. These are businesses, with the support of VCIC; already demonstrate growth, maturity, and readiness to access
new markets.
“Tackling serious challenges like climate change requires new ideas and innovative thinking”. Mr. Ousmane Dione, Country
Director of the World Bank in Vietnam said “We are constantly seeking initiatives to help countries address this challenge, from
policy advice to specific projects and programs, coordination and utilization of financial resources, and VCIC is a typical project
in these efforts.

VCIC is part of the Bank's Climate Innovation Program of World Bank in 11 countries around the world, providing domestic and
national business connectivity platforms to enhance knowledge sharing and promote trade.

Awarded businesses in this year’s competition as well as businesses graduating from the previous contest played an
important role in laying the foundations for the development of the clean and environmentally friendly technology
industry of Vietnam through creating positive social, economic and environmental impacts from innovative
business activities and plans.

When congratulating businesses participating in this year's competition, Mr. Justin Baguley, Economic Counselor for Coopera-
tion and Development, the Australian Embassy in Vietnam said: '' Supporting gender equality and economic empowerment for
women is an important part of our partnership with Vietnam. With PoC3, we are very glad to support women-led businesses
finding creative ways to tackle these climate challenges, turn them into business opportunities and create jobs and boost
economic growth in Vietnam".

In this event, the exhibition "Aspiration of green entrepreneurship" with 22 booths displaying products and services of POC1,
POC2 and POC3 was organized to propagate and encourage science and technology creativity in all areas of life.

Triển lãm “Khát vọng khởi nghiệp xanh” trong khuôn khổ cuộc thi Khởi nghiệp sánh tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam “phụ nữ và tương lại của nền kinh tế xanh”
Exhibition "Aspiration for green start-ups" in the framework of the Award Ceremony: Innovative Start-up Competition "Women and the future of greenm economy"

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham quan trưng bày sản phẩm của các DN POC3
Domestic and international delegates visit and display POC3 enterprises products
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CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
“PHỤ NƯ VÀ TƯƠNG LAI CỦA NỀN KINH TẾ XANH” (POC3)

STARTUP INNOVATION COMPETITION 
“WOMEN AND THE FUTURE OF GREEN ECONOMY” (POC3)
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Hơn 700 đề xuất ý tưởng tham gia
Over 700 applications summited

42 hồ sơ dự án với 12 Hội đồng đánh giá
theo từng hạng mục chuyên môn

khác nhau làm việc liên tục trong 5 ngày
42 full proposals evaluated by 12 independent panels

working in 5 days continuously

16 hồ sơ dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ ztrao giải
16 full proposals awarded by Ministry of Science and Technology
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152 ý tưởng tham gia chương trình đào tạo Tiền ươm tạo
152 shortlisted ideas and attended
pre-incubation training program
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khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc:  
tiềm năng và triển vọng tương lai

KẾT NỐI HỆ SINH THÁI

Hai bên nhất trí triển khai các hoạt động hợp tác giữa VCIC và
KVIC trong việc tổ chức các diễn đàn thường niên, nhằm tăng
cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí thành
lập Nhóm Chuyên gia hỗn hợp để thúc đẩy nhanh quá trình
chuẩn bị hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm Việt - Hàn.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy đã
có buổi tiếp ông Lee Jae-hong - Tổng Cục trưởng Tổng cục
chính sách Sáng tạo và Đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc. Tại buổi
tiếp, Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định, Bộ KH&CN sẽ tạo
mọi điều kiện để VCIC triển khai các chương trình hợp tác với
KVIC đạt được các mục tiêu đề ra. Thứ trưởng Bùi Thế Duy
cũng đề nghị phía Hàn Quốc xem xét việc ký kết Bản ghi nhớ
hợp tác giữa KVIC và VCIC vào dịp diễn ra Techfest quốc gia
2018 tại Đà Nẵng.

Ông Lee Jae-hong, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính sách
Sáng tạo và Đầu tư mạo hiểm, trực thuộc MSS cho biết, cùng
với chính sách hướng Nam của Chính phủ, số lượng các quỹ đầu
tư mạo hiểm của Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng, Việt Nam
sẽ là điểm đến ưu tiên nhà đầu tư Hàn Quốc. Vì vậy, MSS mong
muốn hợp tác với các tổ chức của Việt Nam để cùng kết nối hệ
sinh thái khởi nghiệp hai nước, thông qua đó xây dựng không
gian làm việc chung Việt – Hàn, hỗ trợ vốn mồi, hình thành quỹ
đầu tư mạo hiểm và tiến tới đưa các các doanh nghiệp khởi
nghiệp của Việt Nam sang tham gia các chương trình ươm tạo,
huấn luyện tại Hàn Quốc.

Ông Lee Jae-hong đã bày tỏ cảm ơn Bộ KH&CN Việt Nam đã
ủng hộ Hàn Quốc trong việc hợp tác để thúc đẩy kết nối hệ sinh
thái khởi nghiệp giữa hai nước. Ông Lee Jae-hong cũng bày tỏ
mong muốn tạo mối quan hệ thông qua thành lập nhóm Hoạt
động chung để triển khai các hoạt động tiếp theo trong việc hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng quỹ tại Việt Nam. Về
việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa KVIC và VCIC, phía Hàn
Quốc hoàn toàn thống nhất, tuy nhiên về mặt thời điểm ký kết
sẽ theo quy trình của Chính phủ Hàn Quốc.

Ngày 7/11/2018, Ban QLDA“Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó
với biến đổi khí hậu Việt Nam” - VCIC đã phối hợp với Tổng công
ty Đầu tư Mạo hiểm Hàn Quốc (KVIC) tổ chức Hội thảo “Hợp tác
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc”, dưới sự
bảo trợ của Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
và Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS).

Mục đích của Hội thảo là khởi động Diễn đàn hợp tác hai bên thảo
luận về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng như xây dựng
kế hoạch hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hai Bên trong thời
gian tới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm về
các vấn đề liên quan tới chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo,
cũng như cơ hội hợp tác kết nối các thành phần trong hệ sinh thái
khởi nghiệp của mỗi quốc gia. Các đại biểu cũng bàn về phương
thức, mô hình, công cụ tài chính và vai trò của Nhà nước, các đối tác
tư nhân trong việc đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục phát triển Thị trường
và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) - Bộ Khoa học
và Công Nghệ kiêm Giám đốc VCIC khẳng định với sự chỉ đạo sát
sao của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ,
ngành, địa phương, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam
cơ bản được hình thành. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt
Nam trong hai năm qua tăng nhanh về số lượng, chất lượng doanh
nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp quốc gia, bước đầu thu hút các nguồn lực tư nhân hỗ trợ khởi
nghiệp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đối tác, nhà đầu
tư quốc tế. Ông Nghiệm cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Hàn Quốc quan tâm
phối hợp cùng phía Việt Nam để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo, tạo nền tảng cho phát triển các quan hệ đối tác thúc đẩy
phát triển kinh tế của hai nước.

Photo of the conference
Toàn cảnh buổi hội thảo
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On November 7, 2018, VCIC PMU collaborated with Korea
Venture Investment Corporation (KVIC) organized the
workshop "Cooperation to build Vietnam - Korea startup
ecosystem", under the auspices of the Ministry of Science and
Technology of Vietnam and the Ministry of SMEs and Korean
startups (MSS).

The two sides agreed to carry out cooperation activities
between VCIC and KVIC in organizing annual forums to
enhance professional exchange, sharing experiences to
support start-up businesses between the two countries. The
two sides also agreed to set up a mixed group of experts to
accelerate the preparation process for the formation of the
Vietnam-Korea Venture Capital.

On the same day, Mr Bui The Duy, Vice Minister of Science
and Technology of Vietnam had a meeting with Mr. Lee
Jae-hong and the represtatives. At the meeting, Mr. Duy
affirmed that the Ministry of Science and Technology would
create favorable conditions for VCIC to implement coopera-
tion programs with KVIC to achieve the set goals. At the
same time, Mr. Duy asked the Korean side to consider signing
the MOU between KVIC and VCIC on the occasion of the
National Techfest 2018 in Da Nang.

Mr. Lee Jae-hong expressed his thanks to the Ministry of
Science and Technology of Vietnam for supporting Korea in
cooperating to promote the connecting ecosystem of
entrepreneurship between the two countries. At the same
time, Mr. Lee Jae-hong also expressed his desire to create a
relationship through the establishment of a joint working
group to implement the next activities in supporting the
startup ecosystem and building funds in Vietnam. Regarding
the signing of a memorandum of cooperation between KVIC
and VCIC, the Korean side completely agreed, but in terms of
the signing time, it shall depend on the Korean government's
process.

The purpose of the workshop is to launch a cooperation forum
between the two sides to discuss policies on supporting start-up
creativity as well as developing a plan to cooperate in support-
ing start-up businesses of the two sides in the coming time.

At the workshop, experts shared lessons learned on issues related to
support policies for innovative startups as well as opportunities to
cooperate to connect the components of each startup's ecosystem nation.
The workshop also spent a lot of time discussing methods, models,
financial instruments and the role of the government and private
partners in investing in innovative startups.

Mr. Pham Duc Nghiem - Deputy General Director of National Agency for
Technology Entrepreneurship and Commercialization Development
(NATEC) cum VCIC Project Management Director - Ministry of Science
and Technology, affirmed that under the close guidance of the
Government, the synchronous and drastic participation of Vietnamese
ministries, branches, localities and the innovative startup ecosystem has
been formed. Innovative start-up businesses of Vietnam in the past two
years have increased rapidly in number. Quality of businesses has also
improved significantly. Developing the national start-up ecosystem has
initially attracted private resources supporting entrepreneurship,
including important contributions from international partners and
investors. Mr. Nghiem also expressed his desire in the coming time that
Korean investors and supportive organizations are interested in
cooperating with Vietnam to build an innovative startup ecosystem,
creating a foundation for development. thus promoting the economic
development of the two countries.

Mr. Lee Jae-hong, Director General for Venture Innovation Policy,
under the MSS, said that, along with the Souththern policy of the
Government, the number of Korean venture capital funds is increasing.
If the growth rate is fast, Vietnam will be an attractive destination for
Korean investors. Therefore, MSS wishes to cooperate with Vietnamese
organizations to connect the startup ecosystem of the two countries,
thereby building a co-working space between Vietnam and Korea,
supporting primer capital and forming the first fund venture capitalists
and proceed to bring Vietnamese start-ups to join incubation and
training programs in Korea.

the Vietnam-Korea innovative startup ecosystem
potential and future prospects  08/11/2018

Connecting
Ông Phạm Đức Nghiệm phát biểu tại hội thảo
Mr Pham Duc Nghiem gave speech at the conference
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Ngày 15/5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi mới Sáng tạo Phát triển
Quốc tế (IDIA) tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã
hội của Việt Nam”. Hội nghị nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát
triển kinh tế-xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành,
địa phương và đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban QLDA “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” (VCIC) tổ chức hoạt động
“Trình diễn công nghệ - Innovation Showcase 2019” nhằm tôn vinh, quảng bá cho các Doanh nghiệp và sản phẩm sáng tạo của Việt
Nam.

Các công ty Hà Yến, Hachi, MITECOM, Bio Phương Nam là những doanh nghiệp xuất sắc được giải khởi nghiệp sáng tạo nhằm thích
ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam đã tham gia trình diễn công nghệ. Tại đây, các doanh nghiệp đã trình bày các sản phẩm
công nghệ của mình trước đại biểu Chính phủ cũng như các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị
Khoa học Quốc tế

Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo
và các hoạt động của VCIC 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc chaired the conference
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International
Conference on Science

Science, Technology, Innovation
and VCIC’s activities 

Hội nghị “Khoa học- Công nghệ và Đổi mới sáng tạo- Một trụ cột cho phát triển kinh tế-
xã hội của Việt Nam” và hoạt động của VCIC
International Confereence on Science, Technology, Innovation (STI) and Development and VCIC’s activities

VCIC và các doanh ngiệp được VCIC hỗ trợ tại sự kiện
VCIC and VCIC supported enterprises at the event

On May 15, 2019, the Ministry of Science and Technology (MOST), in collaboration with the Australian Ministry of Foreign Affairs and Trade
(DFAT) and the International Development Innovation Alliance (IDIA), organized the International Conference on “Science, Technology,
Innovation (STI) and Development” with the aim to discuss how science, technology and innovation can significantly contribute to the
socio-economic growth in Vietnam and provide concrete solutions and policy recommendations. Prime Minister Nguyen Xuan Phuc attended the
conference, together with senior leaders from the Government, the Communist Party, relevant ministries, provinces, and international donors and
partners.

Within the framework of the event, Vietnam Climate Innovation Center (VCIC) PMU organized “Innovation Showcase 2019” as a key activity
to honor and promote Vietnamese businesses and innovative products

Attending the event, Vietnam Climate Innovation Startups enterprises such as Hayen, Hachi, MITECOM and Bio Phuong Nam showcased and
had the opportunity to present their technology products to government representatives as well as local and international investors and
investment funds.
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Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy tham quan gian hàng trình diễn công nghệ tại sự kiện

Deputy Minister of Science and Technology Bui The Duy visited technology showcase at the event



DẤU ẤN VCIC 2019

Ngày 21/11, Triển lãm Thiết bị và Công nghệ Nông Lâm Ngư nghiệp
- Vietnam Growtech 2018 đã chính thức khai mạc. Triển lãm là sàn
giao dịch thiết bị công nghệ ngành uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

Ngoài khu gian hàng được hỗ trợ dành cho các sáng chế, sản phẩm
công nghệ cả nước bởi Cục phát triển Thị trường & Doanh nghiệp
Khoa học công nghệ (NATEC), Bộ KHCN, Trung tâm Đổi mới Sáng
tạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu (VCIC), nhận thấy tầm quan trọng
và gía trị thiết thực mang lại cho cộng đồng lần đầu tiên Ủy Ban Nhân
Dân Thành phố Hà nội, Sở Khoa học Công nghệ Hà nội có khu gian
hàng của các Viện nghiên cứu thuộc Học viện Nông nghiệp, các
doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội có phát minh sáng chế
mới được ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh thiết bị nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tới
tham gia trưng bày tại triển lãm với khu gian hàng riêng.

Ông Phạm Đức Nghiệm cho biết thêm: “Cho đến thời điểm hiện tại
trên hệ thống của chúng tôi đã nhận được trên 300 nhu cầu đăng ký
tìm kiếm công nghệ, kết nối đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
với các nhà cung ứng công nghệ quốc tế. Đây là một tín hiệu đáng
mừng phản ánh nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp,
các hợp tác xã nông nghiệp của Việt Nam là rất cao”.

Triển lãm tạo ra các cơ hội tìm kiếm hợp tác đầu tư về nông trại và
chuyển giao công nghệ thiết bị dây chuyền ngành nông nghiệp giữa
các tập đoàn, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và Quốc tế. Bộ
KH&CN có khu gian hàng tư vấn về luật sở hữu trí tuệ, luật chuyển
giao dây chuyền công nghệ, luật đầu tư để các nhà đầu tư nông
nghiệp nước ngoài có thể tìm hiểu trực tiếp.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Triển lãm, các chương trình Hội nghị,
Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ KH&CN,
Đại sứ quán các nước... sẽ liên tục được tổ chức với chủ đề các quy
định về giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm hỗ trợ người nông dân
tiếp cận với các gói ngân sách từ chính phủ; chia sẻ kinh nghiệm
trong việc áp dụng thành công công nghệ vào lĩnh vực nuôi trồng
của một số doanh nghiệp nông nghiệp điển hình tại hội nghị...

Được sự ủng hộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Công
Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy Ban Nhân Dân
Thành phố Hà Nội, Triển lãm Thiết bị và Công nghệ Nông Lâm Ngư
nghiệp - VIETNAMGROWTECH 2018 do Công ty cổ phầnADPEX,
Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (NATEC), Trung
tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu (VCIC), Sở
KH&CN Hà Nội, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản
(AGROTRADE) tổ chức từ ngày 21-23/11/2018 tại Trung tâm Triển
lãm ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hưởng ứng lời kêu gọi thúc đẩy nền Nông nghiệp Việt Nam 10 năm tới
phải đứng trong top 15 nước có ngành nông nghiệp phát triển nhất thế
giới, trong đó chế biến nông sản là top 10 thế giới của Thủ tướng
Chính phủ, năm nay Vietnam Growtech đã nhận được sự ủng hộ đặc
biệt từ UBNDTPHà Nội, UBNDTP HồChí Minh và các Tỉnh, Thành
phố có nền nông ngư nghiệp phát triển như Cần Thơ, Tiền Giang,
Đồng Nai, Đà nẵng, Hải Dương … hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham
gia trưng bày tại Triển lãm với khu gian hàng, sản phẩm công nghệ cao
được nghiên cứu và ứng dụng phù hợp địa hình và thổ nhưỡng, đáp
ứng nhu cầu thực tế của các nhà sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng NATEC,
Bộ KHCN kiêm Giám đốc Ban QLDA VCIC cho biết Growtech
Vietnam 2018 quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế đến từ những quốc
gia có nền khoa học phát triển như Belarus, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada,
Hà Lan, Chile, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc,
Indonesia, Thái Lan, Đài Loan. Ông nhấn mạnh sáng tạo khoa học mới
của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế tạo thiết bị công nghệ nông
nghiệp, là cơ hội không nên bỏ lỡ với hàng ngàn cơ hội mở rộng sản
xuất, kinh doanh, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên doanh
liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó các doanh
nghiệp, hộ nông dân, cá nhân khởi nghiệp có thể tiếp cận các gói hỗ trợ
từ chính phủ và các tổ chức quốc tế thông qua chương trình tư vấn, hỗ
trợ bởi Cục Phát triển Thị trường & Doanh nghiệp KHCN - NATEC và
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo & Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt
Nam (VCIC).

Growtech Vietnam 2018
Nơi giao lưu, trình diễn

các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

Ông Phạm Đức Nghiệm phát biểu khai mạc Triển lãm
Mr Pham Duc Nghiem gave speech at the conference
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Được trưng bày trên diện tích 7,000m2, VIETNAM GROWTECH
2018 đã thu hút sự tham gia của 150 doanh nghiệp với 200 gian hàng
đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền khoa học kỹ thuật nông
nghiệp thông minh như : Belarus, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada, Hà Lan,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc Chile, Indonesia, New
Zealand, Ý, Thái Lan, Đài Loan.
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On November 21, the International Exhibition on Machineries and Technologies of Agriculture, Forestry, and Fishery (Vietnam Growtech 2018)
officially opened. The exhibition is the largest and most reputable agricultural technology equipment-trading platform in Vietnam.

Displayed on an area of 7,000m2, VIETNAMGROWTECH 2018 has
attracted the participation of 150 businesses with 200 booths from 15
countries and territories with intelligent agricultural science and
technology such as Belarus, Belgium, Portugal, Canada, Netherlands,
South Korea, Japan, Russia, China Chile, Indonesia, New Zealand,
Italy, Thailand and Taiwan.
In addition to the supported pavilion for inventions and technology
products nationwide by National Agency for Technology
Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC) and
Vietnam Climate Innovation Center (VCIC), recognizing the
importance and practical value brought to the community, for the first
time the Hanoi People's Committee and Hanoi Department of Science
and Technology had a pavilion from the Research Institutes of the
Agricultural Academy, enterprises and start-ups in Hanoi with new
applied and transferred technology inventions and enterprises
producing and trading high-tech agricultural equipment in the area to
participate in the exhibition at exhibition with separate pavilions.
Mr. Pham Duc Nghiem further stated: “Up to the present time, our
system has received over 300 registrations for technology requests,
investment connection of local enterprises with international
technology suppliers. This is a good signal reflecting the demand for
technological innovation of businesses and agricultural cooperatives
in Vietnam”.
During the exhibition, there were also opportunities to seek
cooperation on farm investment and technology transfer of
agricultural chain equipment between Vietnamese and international
corporations and agricultural enterprises. The Ministry of Science and
Technology had an advisory booth on intellectual property law,
technology transfer law and investment law so that foreign
agricultural investors can learn directly during the Exhibition.
In addition, the conference and seminar programs organized by the
Ministry of Agriculture & Rural Development, the Ministry of
Science & Technology, and the embassies of the countries are
continuously organized during the exhibition with the themes
regarding the solutions to remove obstacles to support farmers to
access government budget packages and the topic of sharing
experiences in successfully applying technology in the farming sector
of a typical number of agricultural businesses at the conference.

With the support of the Ministry of Science and Technology, the
Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Agriculture and Rural
Development, Hanoi People's Committee, Vietnam Agriculture and
Forestry Equipment and Technology Exhibition - VIETNAM
GROWTECH 2018 by ADPEX Joint Stock Company, National
Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization
Development (NATEC), Vietnam Climate Innovation Center (VCIC),
Hanoi Department of Science & Technology and Department of
Industry (AGROTRADE), the event took place from November 21 to
23, 2018 at ICE Exhibition Center, 91 Tran Hung Dao, Hoan Kiem,
anoi. The exhibition was expected to be the largest and and most
prestigious agricultural technology equipment transaction in Vietnam.

In response to the call to promote Vietnam's agriculture in the next 10
years to be in the top 15 countries with the most developed agricultural
industries in the world, of which agricultural product processing is in
the top 10 of the world by the Prime Minister, Growtech 2018 has
received special support from the People's Committee of Hanoi, Ho
Chi Minh City People's Committee and the provinces and cities with
developed agriculture and fisheries such as Can Tho, Tien Giang, Dong
Nai, Da Nang, Hai Duong ... supporting businesses exhibiting at the
exhibition with high-tech pavilions which are researched and applied
in accordance with terrain and soil, meeting the actual needs of
business manufacturers.
In his opening remarks, Mr. Pham Duc Nghiem – Deputy General
Director of NATEC and Director of VCIC PMU said Growtech
Vietnam 2018 gathered many international businesses from countries
with developed science such as Belarus, Belgium, Portugal, Canada,
Netherlands, Chile, New Zealand, Japan, Korea, Russia, China,
Indonesia, Thailand, Taiwan and Vietnam's new scientific innovation in
the field of manufacturing technological equipment agriculture. It is an
opportunity not to be missed with thousands of opportunities to expand
production, business, investment cooperation, technology transfer, joint
ventures with domestic and international partners. In addition,
businesses, farmer households and start-up individuals can access
support packages from the government and international organizations
through a consultancy program, supported by the Department ofMarket
& Business Development of Science and Technology - NATEC and
Vietnam Climate Innovation Center (VCIC).

Growtech Vietnam 2018

A place to exchange technological
products in the fields of agriculture,
forestry and fishery.
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Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm



Tối ngày 29/11, Ngày hội Khởi
nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia -
Techfest 2018 do Bộ Khoa học và
Công nghệ chủ trì phối hợp với các
đơn vị liên quan đã chính thức khai
mạc tại Đà Nẵng. Lễ khai mạc đã thu
hút hơn 1300 người tham dự sự kiện.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng
chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ
tướng Chính phủ; đồng chí Phan
Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học
Công nghệ và Môi trường của Quốc
hội; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo; đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và
Truyền thông.

Về phía đại diện quốc tế có ông
Philipp Rosler, Giám đốc điều hành
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF);

Về phía đơn vị tổ chức và đồng tổ
chức có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê
Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn; đồng chí Huỳnh
Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà
Nẵng; cùng các đại biểu cấp cao của
Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các Bộ,
ngành trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã
hình thành song để startup trẻ phát

đại diện lãnh đạo thành viên Ban quản
trị Diễn đàn kinh tế thế giới- WEF;
ông Peter Ong, Chủ tịch Cơ quan xúc
tiến đầu tư Singapore (ESG);cùng các
tổ chức chính trị - xã hội, các đại sứ
quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp
khởi nghiệp Đổi mới Sáng Tạo, các
nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
Đổi mới Sáng Tạo, và các cơ quan
báo chí truyền thông trong nước và
quốc tế và hơn 700 Startup tham gia
vào sự kiện.

Đối với bản thân các nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp, ở vị trí
trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cần có tầm nhìn lớn,
tư duy lớn, giải quyết những vấn đề lớn, bài toán lớn, hướng ra thị
trường toàn cầu. Đó là cốt lõi xây dựng các doanh nghiệp tỷ đô, tạo
lập giá trị cho xã hội, giải quyết thách thức nhân loại, hướng tới đóng
góp cho nền kinh tế thế giới và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp khởi nghiệp thành công cần sự góp sức của trí tuệ từ
các ngành nghề khác nhau. Đồng thời, rất mong nhận được sự phối
hợp triển khai các chương trình, Đề án khởi nghiệp đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án 844; Hỗ trợ học sinh sinh
viên khởi nghiệp; Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Đối với các tổ chức cá nhân hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện, cung cấp
dịch vụ, các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư, phải thực sự coi trọng tính liên
kết và cộng tác trong HST để đạt tới thành công

Tại Techfest, Ban QLDA“Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo ứng phó với
Biến đổi Khí hậu (VCIC)” phối hợp cùng Văn phòng Đề án Hỗ trợ
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Văn phòng Đề án 844)” đã
tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp được VCIC
hỗ trợ. Qua Hội thảo, hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước có
cơ hội trao đổi kết nối trong lĩnh vực statup và tìm kiếm nhà đầu tư.
Các chuyên gia từ Australia đã chia sẻ những kinh nghiệm và góc
nhìn quốc tế về đầu tư, đưa ra những gợi ý, lời khuyên cho doanh
nghiệp về cách thức gọi vốn quốc tế, đồng thời trực tiếp tư vấn, kết
nối doanh nghiệp của VCIC với một số quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên
thần trong phiên kết nối đầu tư B2B trong khuôn khổ của Hội thảo.

Techfest 2018 và các hoạt động của VCIC

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công
nghệ Chu Ngọc Anh, thời gian qua
Việt Nam đã từng bước xây dựng và
phát triển được hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo với đầy đủ các chủ
thể vận hành, tạo điều kiện hình
thành và hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều sản
phẩm, dịch vụ của startup Việt Nam
vươn tầm quốc tế.

triển vẫn cần một môi trường đủ điều
kiện thuận lợi hơn. Các bộ, ngành,
địa phương cần xem hỗ trợ khởi
nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong
chương trình nghị sự

Bộ trưởng mong muốn tinh thần và
những kết quả này sẽ tiếp tục được
duy trì trong triển khai hoạt động
khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp từ
các thành phần trong hệ sinh thái,
hướng tới việc kết nối chặt chẽ hơn
với Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu,
tham gia xây dựng Mạng lưới khởi
nghiệp trong ASEAN như sáng kiến
tại WEF/ASEAN được tổ chức tại Hà
Nội tháng 9/2018.

Với sứ mệnh trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển của đất nước,
BộKhoa học và Công nghệ mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao
của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo; sự quan tâm phối
hợp của các Bộ, ngành, địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp Đổi mới Sáng Tạo. Trong đó cần tập trung xây dựng văn hóa
khởi nghiệp sáng tạo - văn hóa dám nghĩ, dám làm, đứng lên sau thất
bại; đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất phù hợp với khởi nghiệp
sáng tạo- khơi gợi đam mê sáng tạo từ những cấp học đầu tiên; đào
tạo kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thách thức của thực tiễn;
đào tạo kỹ năng liên kết.

Bộ trưởng mong muốn tinh thần và những kết quả này sẽ tiếp tục
được duy trì trong triển khai hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi
nghiệp từ các thành phần trong hệ sinh thái, hướng tới việc kết nối
chặt chẽ hơn với Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu, tham gia xây dựng
Mạng lưới khởi nghiệp trong ASEAN như sáng kiến tại WEF/ASE-
AN được tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2018.

Toàn cảnh hội thảo xúc tiến đầu tư VCIC tổ chức tại Techfest 2018
Photo of the VCIC investment promotion conference held at Techfest 2018

DẤU ẤN VCIC 201934

VIETNAM CLIMATE INNOVATION CENTER



On the evening of November 29, the National Innovation Day - Techfest 2018 under the
theme “From here. To Global” hosted by the Ministry of Science and Technology in
collaboration with related units were officially opened in Da Nang. The opening
ceremony attracted more than 1300 people to the event. Attending the opening ceremo-
ny were Mr. Nguyen Xuan Phuc, Member of the Politburo, the Prime Minister; Mr. Vo
Van Thuong, Member of the Politburo, Head of the Central Propaganda Department;
Mr. Vu Duc Dam, Member of the Party Central Committee, Deputy Prime Minister; Mr.
Phan Xuan Dung, Member of the Party Central Committee, Chairman of the National
Assembly's Committee for Science, Technology and Environment; Mr. Phung Xuan Nha,
Member of the Party Central Committee, Minister of Education and Training; Mr.
Nguyen Manh Hung, Member of the Party Central Committee, Minister of Information
and Communications. From the organizers and co-organizers, there were Mr. Chu Ngoc
Anh, Member of the Party Central Committee, Minister of Science and Technology; Mr.
Le Quoc Phong, Alternate Member of the Party Central Committee, First Secretary of
the Central Committee of the Union; Mr. Huynh Duc Tho, Chairman of City People's
Committee in Danang; together with senior deputies of the Party, the State and the
Government; ministries, central branches and localities. On the international side,
there wasMr. Philipp Rosler, Executive Director of the World Economic Forum (WEF);
representatives of members of the Management Board of the World Economic Forum -
WEF; Mr. Peter Ong, President of Singapore Investment Promotion Agency (ESG);
with socio-political organizations, embassies, international organizations, local and
international innovative startups, investors, startup support organizations, media and
more than 700 startups participating in the event. According to Minister of Science and
Technology Chu Ngoc Anh, over the past time, Vietnam has gradually built and
developed an innovative start-up ecosystem with all operational entities, facilitating
formation and support innovative start-up businesses. Many products and services of
Vietnamese startups have reached the international level. The Minister expects that the
spirit and results will continue to be maintained in the implementation of start-up
activities and support startups from all components of the ecosystem, towards closer
connection with the Initiative Network and global businesses participating in the
establishment of ASEAN Startup Network as an initiative at WEF / ASEAN held in
Hanoi in September 2018. With the mission of great responsibility for the development
of the country, the Ministry of Science and Technology wishes to receive the close
guidance of the Prime Minister and the leaders and the coordinated attention of
ministries, branches and localities to develop creative innovation startup ecosystem. In
particular, it is necessary to focus on building a creative entrepreneurial culture - a
culture of dare to think, dare to do and stand up after failure;

training qualified human resources suitable for creative
startups - arousing creative passion from the first levels;
training practical skills in discovering and solving challenges
and networking skills training. Successful start-ups need the
contribution of wisdom from various industries. At the same
time, it is expected to receive the coordination to implement
startup programs and projects approved by the Prime Minister
such as Project 844; Support students to start a business
project; Support women starting a business project. Speaking
at the opening ceremony, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc
said that the innovation startup ecosystem has formed but for
young startups to develop, they still need a more favorable
environment. Ministries, branches and localities should
consider starting a business as a top priority on the agenda.
For startup founders, being at the center of the creative
startup ecosystem requires a big vision, a big mindset, big
problems and global market orientation. It is the core of
building billion-dollar businesses, creating values for
society, solving humanity's challenges and aiming to
contribute to the world economy and sustainable
development. For the individual organizations that support,
train, coach and provide services, investors and investment
funds, we must attach importance to the linkage and
cooperation in the ecosystem to achieve success. At Techfest,
the Project Management Unit "Vietnam Climate Innovation
Center (VCIC)" in collaboration with the Office of the
National Ecosystem Start-Up Support Project Office (Project
Office 844) organized Investment Promotion Workshop for
businesses supported by VCIC. Through the workshop, there
are more than 50 domestic and foreign enterprises who have
the opportunity to exchange and connect in the field of
startup and finding investors. Experts from Australia shared
international experiences and perspectives on investment,
gave suggestions and advice to businesses on how to raise
international capital, and directly consulted and connected
businesses of VCIC with a number of investment funds and
angel investors in the B2B connection session in the
framework of the workshop.

The National Startup Day
Techfest 2018 and VCIC’s activities

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức chính phủ khai mạc Techfest 2018
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and government officials opened Techfest 2018
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Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Tùng –
Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ khẳng
định: “Vietnam ICTComm không chỉ là cầu nối
giao thương giúp khởi tạo và duy trì mối quan
hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp
trong nước và quốc tế, mà còn là diễn đàn giao
lưu công nghệ quan trọng, mang đến những cơ
hội chia sẻ, trao đổi các công nghệ tiên tiến với
bạn bè quốc tế trong lĩnh vực viễn thông, công
nghệ thông tin và phát thanh truyền hình. Đặc
biệt, triểm lãm cũng có mặt của các doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, thông
qua các chương trình hỗ trợ từ Bộ KH&CN.
Sản phẩm được giới thiệu tại Triển lãm sẽ là cầu
nối để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở
rộng thị trường, giao lưu học hỏi và giới thiệu
các công nghệ mới.”
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cũng
nhấn mạnh: Các sản phẩm tại triển lãm là các
thiết bị và công nghệ mới, được cập nhật theo
xu hướng của thế giới, các dịch vụ trong lĩnh
vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử và
phát thanh truyền hình. Với quy mô và nội dung
trình bày phong phú, đa dạng, ICTComm 2019
hứa hẹn mang đến cho các nhà đầu tư, các đơn
vị kinh doanh cũng như khách hàng tham quan
những cơ hội thiết thực để tiếp cận nhanh chóng
và hiệu quả các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực
viễn thông và công nghệ thông tin, đồng thời
cập nhật các xu hướng, sản phẩm, công nghệ
tiên tiến nhất trong lĩnh vực này.

Đến với triển lãm công nghệ Vietnam ICT Comm –Telefilm lần này,
các doanh nghiệp và đối tác khách mời sẽ được tham quan và tham dự
các diễn đàn, hội thảo chuyên đề tập trung giới thiệu sự phát triển thị
trường, công nghệ mới và ứng dụng phổ biến và hiện đại nhất. Song
song với các hoạt động trưng bày, dịch vụ kết nối giao thương là một
phần quan trọng không thể thiếu nhằm kết nối các đơn vị tham dự triển
lãm với các đơn vị tới tham quan triển lãm với mục đích tìm kiếm sản
phẩm, làm đại lý, nhà phân phối, đầu tư, hợp tác phát triển kinh doanh
trong nước và quốc tế, Ban tổ chức đã tạo ra kênh kết nối từ trước triển
lãm để thiết lập các cuộc giao dịch thuận lợi, hiệu quả sẽ diễn ra tại
Triển lãm.

Bên cạnh các sản phẩm về công nghệ thông tin đã thường xuyên có
mặt ở các kỳ triển lãm gần đây như thiết bị đầu cuối trong viễn thông,
phần mềm quản lý, an ninh, thiết bị và phần mềm giáo dục trực tuyến,
điều khiển, bán hàng, thanh toán,... thì các phần mềm và mô phỏng
thực tế ảo xuất hiện nhiều hơn; sản phẩm điện tử đa dạng với hàng
ngàn sản phẩm công nghệ mới nhất từ màn hình, máy tính, điện thoại,
thiết bị đo đếm, thiết bị âm thanh, ánh sáng, các phụ kiện như sạc pin,
dây cáp, tai nghe, ổ cứng,... và sản phẩm mới năm nay trong lĩnh vực
điện tử là máy chụp hình và các thiết bị điện tử văn phòng thông minh
như máy photocopy robot, máy in, thiết bị nghe nhìn như TV, loa thế
hệ mới cũng sẽ được trưng bày với quy mô lớn và các hãng tên tuổi
như Canon, Samsung, Konica.

Ông Phạm Đức Nghiệm – Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường
và doanh nghiệp KH&CN, cho biết: Năm nay số lượng các doanh
nghiệp tham gia Triển lãm tăng lên, quy mô của các gian hàng cũng
nhiều hơn so với các năm trước, đặc biệt là có sự góp mặt của nhiều
thương hiệu lớn như SamSung, Canon,… Năm nay, các sản phẩm
công nghệ tham gia triển lãm đã thể hiện được xu thế mới của công
nghệ toàn cầu đó là việc tích hợp được các vật dùng, máy móc thành
các sản phẩm thông minh. Ví dụ như từ những sản phẩm thường dùng
trong gia đình, cho sản xuất công nghiệp, cho thư viện,…đã được tích
hợp Trí tuệ nhân tạo, Bigdata, để trở thành những sản phẩm tiện lợi
hơn, thông minh hơn, hiệu suất cao hơn và tương tác với con người
nhiều hơn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu
tại triển lãm
Deputy Minister of Science and Technology Tran Van Tung gave
speech at the exhibition
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Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng
tham quan triển lãm
Deputy Minister of Science and Technology Tran Van Tung
visited the exhibition



This year's exhibition attracted more than 450 exhibitors from
25 countries and territories. In addition to experience a wide
range of telecommunication products, technologies and
services, information & Communication Technology such as
broadcasting technology, software solutions, cables, decoding
technologies, and 4G-LTE fast internet technology elevation,
big data, AI, IoT, solutions to support economic organizations
and e-government, the exhibition is also a place for domestic
film producers to have opportunities to learn and approach the
background film and 4.0 television technology and international
technologies, update with the hottest TV trends and modern
equipment and interesting pre- and post-production services,
meet and exchange potential partners, buy and sell copyrights
for dramas. In particular, the exhibition has the presence of
Vietnamese startups, through the support programs from the
Ministry of Science and Technology. The ICTComm Vietnam -
Telefilm exhibition once again affirms the important bridging
role for businesses as well as regulatory agencies.

Speaking at the opening ceremony, Mr. Tran Van Tung - Deputy
Minister of Science and Technology affirmed: “Vietnam
ICTComm is not only a trade bridge to help create and maintain
sustainable cooperation relationships between domestic and
international businesses, but also an important technology
exchange forum, providing opportunities to share and exchange
advanced technologies with international friends in the field of
telecommunications, information technology and TV
broadcasting. In particular, the exhibition also features
Vietnamese creative start-ups, through support programs from
the Ministry of Science and Technology. Products presented at
the exhibition are bridges for businesses to find partners, expand
markets, learn and introduce new technologies”.

At this Vietnam ICT Comm –Telefilm technology exhibition,
businesses and guest partners will be visiting and attending
forums and seminars focusing on market development and new
technologies and the most popular and modern application. In
parallel with the exhibition activities, trade connection service is
an important and indispensable part to connect exhibitors with
exhibitors to visit the exhibition for finding products, becoming an
agent, a distributor, an investor and cooperating on business
development in the country and internationally. The organizer has
created a connection channel before the exhibition to establish
favorable and effective transactions took place at the exhibition.

A place to experience modern digital technology 

Vietnam ICT COMM 2019 
International Exhibition

n the morning of June 6, the International Exhibition of
Products, Telecommunications Services, Information
Technology & Communications - VIETNAM ICTCOMM and

the International Exhibition of Film and Broadcast Technology -
TELEFILM 2019 officially opened at HCMC. The event took
place in 3 days from 6 to 8 June 2019 at Saigon Exhibition and
Convention Center, 799 Nguyen Van Linh - District 7 - TP. Ho
Chi Minh.
Following the success in the past, with the policy of constantly
promoting the commercial value of the role of a trade bridge, the
4th Vietnam ICT Comm and Telefilm International Exhibition
hosted and sponsored by the Ministry of Science & Public
Technology and Ministry of Information & Communications,
organized National Agency for Technology Entrepreneurship
and Commercialization Development (NATEC), in
collaboration with ADPEX Joint Stock Company, VCIC,
Vietnam Internet Association, Vietnam Computer Association,
Vietnam Digital Media Association, is an annual event that
attracts the attention of numerous domestic and foreign
agencies, organizations and businesses.

Vice Minister Tran Van Tung also emphasized: “The products at
the exhibition are new equipment and technologies, updated
according to the trend of the world, services in the field of
information technology, telecommunications, electronics and
broadcasting. With a large and diverse presentation scale and
content, ICTComm 2019 promises to bring investors, business
units and customers to visit practical opportunities for quick and
access potential partners effectively in the field of
telecommunications and information technology, and update the
latest trends, products and technologies in this field”.

I
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Mr. Pham Duc Nghiem - Deputy General Director of National
Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization
Development (NATEC) cum VCIC Project Management Director
said: “This year the number of exhibitors increased, the size of
the stalls was also bigger than in previous year, especially with
the presence of many big brands such as Samsung and Canon,
etc. The technology products exhibited have shown the new trend
of global technology that is the integration of objects, machines
into smart products. For example, commonly used products in
families, industrial and libraries have integrated Artificial
Intelligence, Bigdata, to become more convenient, smarter, with
higher productivity and be able to interact more with people.

In addition to information technology products that have been regularly
present at recent exhibitions such as telecommunications terminals,
management software, security, equipment and software for online
education, control, sales, payment and an increase of the software and
simulation of virtual reality. Diverse electronic products with thousands
of the latest technology products ranging from monitors, computers,
phones, metering equipment to audio and light equipment, accessories
such as battery chargers, cables, headsets and hard drives. This year new
products in the field of electronics are cameras and smart office electronic
devices such as robotic copiers, printers and audio-visual devices such as
TVs and generation speakers. New models were displayed on a large scale
and big brands such as Canon, Samsung and Konica.
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Đại biểu tham quan triển lãm
Delegates visits the exhibition

Toàn cảnh buổi khai mạc
Overview of the opening ceremony
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Các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Australia đang kỳ vọng sẽ có một
dòng vốn đầu tư mới từ Việt Nam vào các lĩnh vực ứng dụng công
nghệ cao của quốc gia này theo mô hình đầu tư 2 chiều với lợi ích
vượt trội cho các nhà đầu tư Việt.

Hội thảo “Chuyển giao công nghệ và Kết nối đầu tư Việt Nam -
Australia” diễn ra mới đây do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó
với Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC) chủ trì có sự khác biệt so
với những hội thảo kết nối đầu tư thường được tổ chức tại Việt Nam.

Australian businesses and investment funds are expecting a new flow of
investment capital from Vietnam into the country's high-tech application
areas under a two-way investment model with outstanding benefits for
Vietnamese investors.
The workshop "Technology Transfer and Investment Connection between
Vietnam - Australia" hosted by VCIC with a difference compared to other
normal investment connection workshops in Vietnam.

At the workshop, representatives of investment funds, financial firms and
consultants, as well as leading experts from Australia, introduced a number of
projects calling for investment in areas such as agriculture, technology, real
estate, wind power and solar energy.

Tại Hội thảo, đại diện các quỹ đầu tư, công ty tài chính và tư vấn,
cũng như các chuyên gia hàng đầu đến từ Australia đã giới thiệu
một số dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp,
công nghệ, bất động sản, năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

Nếu như phần lớn các hội nghị, hội thảo kết nối đầu tư thường giới
thiệu các tiềm năng, cơ hội đầu tư vào những dự án của Việt Nam
thì tại Hội thảo “Chuyển giao công nghệ và Kết nối đầu tư Việt Nam
- Australia”, các doanh nghiệp Australia kỳ vọng sẽ thu hút một
dòng vốn mới từ Việt Nam, đầu tư vào các dự án tại quốc gia này.
Ngay sau buổi Hội thảo, phía Australia đã nhận được các yêu cầu
chi tiết đến từ các đơn vị như Tập đoàn Hà Đô, Tập đoàn DDK,
Công ty Bắc Phương, Công ty CP tập đoàn Minh Dương…làm cơ
sở để nghiên cứu phương án đầu tư.

VCIC đã có thỏa thuận hợp tác với các đối tác đến từ Australia, đó
VCIC sẽ tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy việc tiếp cận với thị
trường và các cơ hội chuyển giao công nghệ và đầu tư tại Australia
cho các doanh nghiệp Việt Nam.

While most investment conferences and seminars often introduce the potentials
and opportunities for investment in Vietnamese projects, at the workshop
"Technology Transfer and Investment Connection between Vietnam -
Australia", Australian businesses expected to attract a new flow of capital from
Vietnam, investing in projects in this country.

Right after the workshop, Australia side received detailed requests from units
such as Ha Do Group, DDK Group, Bac Phuong Company, Minh Duong Group
JSC and others as a basis for investment plan research. VCIC has a cooperation
agreement with partners fromAustralia, thus VCIC shall facilitate and promote
access to markets, technology transfer and investment opportunities in Australia
for Vietnam businesses.

ĐỐI TÁC CỦAVCIC
Nhiều dự án tại Australia mời
gọi vốn từ Việt Nam theo mô
hình đầu tư 2 chiều

Thảo luận giữa nhà đầu tư Việt Nam và đối tác Úc về cơ hội đầu tư
Discussion between Vietnamese investors and Australian partners on investment opportunities

Chuyên gia Úc trình bày về phương án đầu tư
Australian Expert presented investment plans

Many projects in Australia call for
investment from Vietnam following
two-way investment model

Toàn cảnh hội thảo
Overview of the workshop

Chuyên gia Úc trình bày về phương án đầu tư
Australian Expert presented investment plans
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Ngày 16/8/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo
ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” – Bộ KH&CN đã tiếp Đại sứ
môi trường Úc Patrick Suckling. Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ về những
hoạt động, thành tựu đã đạt được và chiến lược ưu tiên của Việt Nam, Úc về
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Đại sứ Patrick Suckling cho biết, sau COP 23, Chính phủ Úc đã đẩy mạnh các
chương trình thu hút đầu tư theo hướng phát triển bền vững và tăng cường hợp
tác quốc tế trong đó có cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 01 tỷAUD cho các quốc
gia đang phát triển đến cuối năm 2020 với mục tiêu lồng ghép BĐKH vào các
chương trình phát triển.

Hiện nay, Chính phủ Úc đang tìm kiếm các phương án, ý tưởng để hợp tác với
Việt Nam trong bối cảnh nêu trên, đồng thời yêu cầu các cơ quan của Chính
phủ Úc sáng tạo hơn nữa, thông qua tăng cường làm việc với khu vực tư nhân
và tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và nhân rộng các
biện pháp ứng phó với BĐKH.

On August 16, 2018, in Hanoi, the Management Board of the
Project "Vietnam Innovative Center to Respond to Climate Change
(VCIC)" - Ministry of Science and Technology received Australian
Ambassador to the Environment Patrick Suckling. At the meeting,
the two sides shared the activities, achievements and priority
strategies of Vietnam and Australia on sustainable development and
coping with climate change

Ambassador Patrick Suckling said that after COP 23, the Australian
government has promoted investment attraction programs towards
sustainable development and enhanced international cooperation
including financial support of up to 01 billion AUD for developing
countries by the end of 2020 with the goal of integrating climate
change into development programs.

Currently, the Australian Government is seeking options and ideas
for cooperation with Vietnam in the above context, and requires
Australian Government agencies to be more creative, by working
with the private sector and seeking innovative solutions to promote
and replicate the way to deal with climate change.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
VCIC TIẾPĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG 
AUSTRALIA PATRICK SUCKLING

Đại sứ môi trường Úc Patrick Suckling
Australian Environment Ambassador Patrick Suckling

VCIC PMUWELCOMEDAUSTRALIAN
ENVIRONMENTAMBASSADOR
PATRICK SUCKLING
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On January 24, 2019, the Center for Innovation and Climate Change Adaptation in Vietnam had
a meeting with representatives from Green Island Organization, Denmark on developing a
development cooperation plan for projects related to the circulating economy. Attending and
chairing the meeting were Mr. PhamDuc Nghiem - Director of VCIC PMU. On the Danish side,
there were representatives from Green Island organization, Mr. Thomas NyBorg - Co-founder
and investor of Green Island and Mr. Arne Esa Madsen - Green Island Technical Expert. On the
Vietnamese side, there were the participation of leading experts in the fields of clean agriculture,
solar power, renewable energy, environmental resources under the VCIC projects.
At the meeting, VCIC and Green Island discussed circulating economic projects and concretized
cooperation plans between the two sides. The parties are expected to provide comprehensive
solutions to economic, social and environmental issues in Vietnam. The two sides emphasized
the importance of community participation in the project of the direct / indirect benefits that the
circulating economy projects bring and the goal of replicating this model throughout Vietnam..

The representative of Green Island, Denmark, said that Vietnam is a country with a large
biodiversity with an abundant supply of raw materials as well as a high population growth rate
and a focus for upcoming investment projects.

Đại diện Green Island, Đan Mạch cho biết Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng
sinh học lớn với nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào cũng như tốc độ tăng
trưởng dân số cao và là trọng tâm cho các dự án đầu tư sắp tới. Các chuyên gia
Green Island đã và đang phát triển những dự án lớn về kinh tế tuần hoàn ở Đan
Mạch, trồng rau khí canh ở Singapore, năng lượng tái tạo tại Philippine.

Cũng tại buổi họp ông Phạm Đức Nghiệm – Giám đốc Ban Quản
lý dự án VCIC cũng chia sẻ với Green Island các dự án và chủ đầu
tư tiềm năng ở Việt Nam. Mặc dù có nguồn cung ứng đầu vào lớn
và đa dang, các chủ đầu tư ở Việt Nam cả thiếu công nghệ và vốnđể
có thể xây dựng được các mô hình kinh tế tuần hoàn hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó để đảm bảo tính bền vững của dự án thì sự tham gia của
cộng đồng là điều bắt buộc. VCIC cũng mong muốn Green Island sẽ
cử các chuyên gia cộng đồng giàu kinh nghiệm đã làm việc tại khu
vực Đông Nam Á hỗ trợ phát triển cộng đồng ở Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc của hai bên, VCIC và Green Island đã quyết
định kí Thỏa thuận Khung hợp tác MOU về việc cùng theo đuổi ký
kết hợp đồng KH&CN và sắp xếp các Dự án KH&CN hợp tác toàn
diện tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa VCIC và Green Island
sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà nghiên cứu khoa học và các
startup… của Việt Nam có nhu cầu tiếp cận với nền KH&CN Đan
Mạch thông qua việc chuyển giao công nghệ giữa VCIC và Green
Island. Bên cạnh đó mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam –
Đan Mạch trong lĩnh vực KH&CN sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn

Green Island experts have been developing major projects in circulating economy in Denmark,
growing aeroponics in Singapore and renewable energy in the Philippines.
Also at the meeting, Mr. Pham Duc Nghiem also shared with Green Island potential projects
and investors in Vietnam. Despite the large and diversified supply of inputs, investors in
Vietnam lack both the technology and capital to develop complete circulating economic
models. In addition, to ensure the sustainability of the project, community participation is
required. VCIC also wishes that Green Island will send experienced community experts who
have worked in Southeast Asia to support community development in Vietnam.

At the end of the meeting, both VCIC and Green Island signed MOU Framework Agreement on
joint pursuit of S&T contract signing and arrangement of comprehensive S&T projects in
Vietnam. The cooperation agreement between VCIC and Green Island will open up new
opportunities for Vietnamese scientific researchers and startups ... wishing to access Danish
Science and Technology through technology transfer between VCIC and Green Island. In
addition, the bilateral cooperation between Vietnam and Denmark in S&T field shall be
strengthened.

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VCIC và Green Island.
Signing ceremony between VCIC and Green Island.

Denmark investors joined Vietnam market

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VCIC và SPC Pack.
Signing ceremony between VCIC and Green SPC Pack.



MARU ICHI - Làng nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu thí điểm tại đồng bằng sông Cửu Long
Đặc điểm nổi bật: Mô hình làng nổi cộng sinh là mô hình nhà nổi có tính năng thích ứng
với bão lũ. Có hệ thống lọc nước sinh hoạt và lọc nước thải hoạt động hiệu quả. Mỗi ngôi
nhà trong Maru Ichi là một tế bào có thể được thiết kế và sử dụng độc lập, đồng thời có thể
di chuyển và gắn kết với các ngôi nhà khác thành một cộng đồng xanh
Maru Ichi model - Sustainable, environmentally friendly symbiotic floating village,
responding to climate change in the Mekong Delta.
Highlight: Symbiotic floating village model is a floating house model with features adapted
to storms and floods. There is a system of effective water and waste water filtration operat-
ing effectively. Each house in Maru Ichi is a cell that can be independently designed and
used, and can move and engage with other houses into a green community.

Công ty CPNghiên cứu và
phát triển khoa học và công nghệ Maru
Maru Science and Technology Research
 and Development Joint Stock Company

Hotel Quy Phuong Service Co., Ltd.

Nova VIETSAND Materials Company Limited

Hoàn thiện, hiệu chỉnh công nghệ “Động cơ hoạt động bằng sức nổi của nước” tạo động lực
cho máy phát điện quy mô hộ gia đình.
Đặc điểm nổi bật: Động cơ hoạt động bằng sức nổi của nước tạo động lực cho máy phát
điện quy mô hộ gia đình là cỗ máy chuyển hóa năng lượng từ dạng lực đẩy Acsimet của
nước sang điện. Điểm sáng tạo mà tôi tâm đắc là đã sáng chế ra một chuỗi phao thông minh
làm nhiệm vụ duy trì liên tục việc tiếp nhận lực đẩy Acsimet, từ đó dễ dàng chuyển hóa lực
đẩy Acsimet sang điện năng với công suất theo nhu cầu. Công nghệ có tầm ảnh hưởng, ứng
dụng ở thị trường quốc tế chi phí khoảng 300.000 USD/MWh, thấp bằng 1/3 so với điện
mặt trời, 1/5 so với đầu tư thủy điện.
Completing and adjusting the technology "Steam powered engine" to create a driving force
for househould-scale generator.
Highlight: The water-powered engine that drives household generators is a machine that
converts energy from the Acsimet thrust of water into electricity. The creative point that I
love is that we have invented a series of intelligent buoys to maintain the continuous
reception of Acsimet thrust, thereby easily converting Acsimet thrust into electricity with
the capacity of demand. Influential technology, applied in the international market, costs
about 300,000 USD / MWh, as low as 1/3 of solar power, 1/5 of hydroelectricity investment.

Công ty TNHH dịch vụ Hotel Quý Phương

Thương mại hóa cát nhân tạo sản xuất từ xỉ lò cao nhà máy luyện gang nhằm phát triển bền
vững nguồn tài nguyên trong bối cảnh đô thị hóa nhanh ở Việt Nam
Đặc điểm nổi bật: Nhóm tác giả đã nghiên cứu thành công cát từ xỉ lò cao thay thế cát tự
nhiên có ý nghĩa lớn góp phần tái sử dụng phế thải công nghiệp đồng thời có thể thương mại
hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cát có đặc điểm nhẹ, xốp nhưng vẫn đảm bảo cường độ
và tính chất tương đương cát tự nhiên. Giá thành cát nhân tạo rẻ hơn cát tự nhiên khoảng
15%.

Commercialization of artificial sand produced from blast furnace slag from a cast iron
plant to develop resources sustainably in the context of rapid urbanization in Vietnam.
Highlight: The authors have successfully researched sand from blast furnace slag to
replace natural sand with great significance, contributing to the reuse of industrial waste
and can be commercialized with high economic efficiency. Sand is light, porous, but still
ensures the intensity and properties similar to natural sand. The price of artificial sand is
about 15% cheaper than natural sand.

Công ty TNHH Vật liệu Nova VIETSAND

Nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm Công nghệ bù lai (Gọi tắt là TBBL)
Đặc điểm nổi bật: Công nghệ bù lai là giải pháp có thể tiết kiệm từ 5-10% chi phí tiêu thụ
điện. Công nghệ này bù công suất phản kháng kết hợp với điều chỉnh điện áp ở tốc độ cao,
có thể giữ công suất phản kháng xấp xỉ 0 để giảm tổn thất, điều chỉnh nhanh điện áp, cân
bằng các pha điện. Với 4,048,019 tấn than đá/năm tiết kiệm được, khi sử dụng công nghệ
sẽ giảm được lượng khí thải: giảm 162 triệu tấn SO2; 6.000 tỷ lít CO; 24 nghìn tấn NOX
(oxyde nitơ); 12 nghìn tấn bụi.

Research and commercialize hybrid compensation technology products
Highlight: Hybrid compensation technology is the solution that can save 5-10% of
electricity consumption costs. This technology compensates reactive power in combination
with high-speed voltage adjustment, which can keep reactive power approximately 0 to
reduce losses, quickly adjust voltage, balance power phases. With 4,048,019 tons of coal
saved per year, using technology will reduce emissions: reducing 162 million tons of SO2,
6,000 billion liters of CO, 24 thousand tons of NOX (oxyde nitrogen) and 12 thousand tons
of dust.

Công ty CP phát triển
công nghệ mới Đại Việt

Dai Viet Technology Development JSC (CNDV)
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Sản xuất các chế phẩm sinh học hạn chế phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp
Đặc điểm nổi bật: Nhóm tác giả đã nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học Hatimic
và Hatibio xử lý rơm rạ, chất thải chăn nuôi. Thành phần chính là các vi sinh vật hữu ích,
trung tính kết hợp với các enzyme đặc hữu. Quy trình sản xuất không phát, xả thải, góp
phần hạn chế phát thải khí nhà kính, giảm mầm bệnh. Chế phẩm Hatimic làm phân hủy
nhanh hợp chất xenluloza trong gốc rạ và hạn chế dư lượng H2 S, NH3 tại đồng ruộng.

Production of biological products to limit greenhouse gas emissions in agriculture.
Highlight: The authors have successfully researched Hatimic and Hatibio probiotics to
treat straw and animal waste. The main component is useful, neutral microorganisms in
combination with endemic enzymes. The production process does not generate
emissions, contributing to limiting greenhouse gas emissions and reducing pathogens.
Hatimic inoculants quickly decompose cellulose compound in rice stubble and limit
H2S, NH3 residues in fields

Công ty TNHH Biogreen, STC

Biogreen Company Ltd., STC

Thiết bị trồng cây tiết kiệm nước (Theo đơn đăng ký Sáng chế số: 1-2018-04634 ngày
19-10-2018)
Đặc điểm nổi bật: Dự án đã dược đăng ký bảo hộ theo Bằng độc quyền Giải pháp hữu
ích số 603, Đơn đăng ký sáng chế 1-2018-04634 dựa trên các quy luật tự nhiên gồmMao
dẫn, Thẩm thấu, Trọng lực, Lực liên kết của nước tạo thành hệ thống tự động chăm sóc
cây trồng. Mục đích của sáng chế là tạo ra giải pháp trồng cây mới để giải quyết các vấn
đề lãng phí nước, vật tư, năng lượng, công sức, thời gian và tiết kiệm 70 % nước, giảm
ô nhiễm đất, nguồn nước, tạo thêm nhiều mảng cây xanh cho cuộc sống.
Water-saving plant growing equipment (According to the application number:
1-2018-04634 on October 19-2018)
Highlight: The project has been registered for protection under the Utility Solution Patent
No. 603, Patent Application 1-2018-04634 based on natural laws including Capillary,
Osmotic, Gravity, and Linking Force of The water forming an automated system to take
care of plants. The purpose of the invention is to create a solution to plant new trees to
solve the problems of wasted water, supplies, energy, effort, time and saving 70% of water,
reducing soil and water pollution and creating adding more greenery for life.

Công ty TNHH canh tác số 1
Number 1 cultivation limited company

mGreen - Ứng dụng 4.0 phân loại rác tại nguồn được tích điểm, tặng quà
Đặc điểm nổi bật: mGreen là giải pháp 4.0 phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi
quà. Là Giải pháp gồm 2 ứng dụng di động (mobile app) mGreen; mGreencollector,
mGreen còn là Thẻ tích điểm phân loại rác trên MobileApp tích hợp tính năng gọi người
thu gom rác tái chế ( Giấy, Nhựa, Nilon, Kim loại ).

mGreen - Application 4.0 sorting waste at source to earn points, giving gifts
Highlight: mGreen is a 4.0 solution that separates waste at the source to earn points for
gift redemption The solution consists of 2 mobile apps such as mGreen and
mGreencollector, mGreen is also a Waste-Classifying Point Card on Mobile App that
integrates a call for recyclers (Paper, Plastic, Plastic, and Metal).

Công ty CP dịch vụ xã hội mGreen

mGreen social service joint stock company 

Song Anh technology and chemical 
equipment JSC.,

Nghiên cứu chế tạo/cải tiến màng lọc thẩm thấu thuận (Forward Osmosis – FO) và thiết
kế túi màng lọc FO cho xử lý nước lũ lụt và nhiễm mặn
Đặc điểm nổi bật: Công nghệ lọc thẩm thấu thuận (Forward Osmosis – FO) là công
nghệ mới hiện nay trên thế giới với những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm năng lượng,
hiệu quả xử lý cao và chi phí xử lý thấp do ít bẩn màng. Túi màng lọc nước FO được
thiết kế tiện lợi, có khả năng tái sử dụng được xem là một giải pháp tối ưu để giúp người
dân có nước uống trong những trường hợp khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sản phẩm này mang tính bền vững và khả năng ứng dụng rộng rãi với thị trường tiêu thụ
lớn".
Research and manufacture / improve forward osmosis membrane (Forward Osmosis -
FO) and design FO bags for treating floodwater and saline water
Highlight: Forward Osmosis (FO) technology is a new technology in the world today
with great advantages such as energy saving, high processing efficiency and low
processing costs due to less dirt. The FO water filter bag is conveniently designed,
reusable and is considered an optimal solution to help people with drinking water in
emergencies to cope with climate change. This product is sustainable and widely
applicable to large consumer markets.

Công ty TNHH Thiết bị công nghệ
và hóa chất Song Anh
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Ứng dụng công nghệ sinh học trên chế phẩm than sinh học (biochar) để xử lý nước
Đặc điểm nổi bật: Chế phẩm vi sinh trên than sinh học BioPure là giải pháp xử lý được cả
những vấn đề nan giải nhất như nước nhiễm dầu mỡ. Sản phẩm giúp Việt Nam chủ động
ứng phó với nguy cơ ô nhiễm dầu tràn do thiên tai bão lũ trên biển, ngập lụt tại khu công
nghiệp và vấn đề nước thải đô thị với một chi phí thấp do hoàn toàn chủ động được nguồn
nguyên liệu địa phương và bí quyết công nghệ

Application of microbiological technology on biochar to treat water
Highlight: The probiotics on BioPure biochar is the solution to even the most difficult
problems such as oily water. The products help Vietnam to proactively cope with the risk of
oil spill pollution due to natural disasters, floods at sea, inundation in industrial parks and
the problem of urban wastewater with a low cost due to being fully active local natural
resources. local materials and technology know-how.

Công ty CP Tân Nguyên
Tan Nguyen Joint Stock Company

Ứng dụng công nghệ MET xử lý nước cho trạm cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải công
nghệ và thải sinh hoạt tại Việt Nam
Đặc điểm nổi bật: Đây là công nghệ hoàn toàn mới, chưa có ở Việt Nam cũng như trên thế
giới, thực hiện lọc nước bằng phương pháp CƠ – LÝ - HÓA nhằm khắc phục nhược điểm
của các hệ thống lọc truyền thống, đã xử lý thành công cho trạm cấp nước sạch, trạm xử lý
nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn Việt Nam. Chi phí thấp hơn các công nghệ hiện hành khoảng 40%, diện tích
chiếm không quá nhiều, công suất lớn, độ bền đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch
ngày càng cao. Sự khác biệt rất lớn là công nghệ MET không dùng điện năng, nhiệt năng
hay hóa chất trong khi vận hành.

Application of MET technology to treat water for clean water supply stations, domestic
waste water treatment stations in Vietnam.
Highlight: This is a completely new technology, not yet available in Vietnam as well as in the
world, performing water filtration by MECHANICAL - PHYSICAL - CHEMICAL method to
overcome the disadvantages of traditional filtration systems has successfully treated water
for clean water supply stations, industrial wastewater treatment stations and daily-life waste
water, ensuring quality standards according to Vietnamese standards and regulations. The
cost is about 40% lower than current technologies, not too much space, large capacity,
guaranteed durability, meeting the increasing demand for clean water. The big difference is
that MET technology does not use electricity, heat or chemicals while operating.

Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA
CTA Water Treatment Technology Co., Ltd 

Phát triển chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ ngay trên đồng ruộng giảm ô nhiễm môi trường,
nhằm phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Đặc điểm nổi bật: Sản phẩm của Dự án là chế phẩm AT với 02 dạng lỏng và bột có 11
chủng vi sinh vật mật độ cao (1x108 CFU/ml), tác dụng phân giải nhanh rơm rạ sau 10-15
ngày, chi phí để xử lý cho 01 tấn rơm rạ chỉ bằng 1/5 đến 1/4 so với sản phẩm cùng loại.
Chế phẩm sinh học AT giúp cải tạo đất và chống nghẹt rễ, vàng lá sinh lý, ức chế một số
nguồn bệnh. Sản phẩm giúp tiết kiệm công sức, thời gian, tăng năng suất và chất lượng lúa,
giảm ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Development of bio-products processed from straw right in the field to reduce environmental
pollution, in order to develop sustainable agriculture adapting to climate change.
Highlight: Products of the Project are AT preparations with 02 forms of liquid and powder
with 11 strains of high-density microorganisms (1x108 CFU / ml), fast resolution of straw
after 10-15 days; price for handle for 01 ton of straw is only 1/5 to 1/4 of that of the same
product. Probiotics AT helps to improve soil and prevent rooting, physiological yellowing of
leaves and inhibiting some pathogens. Products help save labor, time, increase productivity
and quality of rice, reduce environmental pollution and bring high economic efficiency.

Công ty TNHH Công nghệ sạch nông nghiệp
Clean Agricultural Technology Co., Ltd.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống giun Pont. Corethrurus để xử lý phân lợn thành phân
bón hữu cơ chất lượng cao
Đặc điểm nổi bật: Nhóm nghiên cứu đã chọn lọc, thử nghiệm thành công giống giun đất
thuộc loài Pont.Corethrurus, sử dụng phân lợn làm nguồn thức ăn trực tiếp cho giun,
chuyển hóa phân lợn thành phân giun, giải quyết 80% chất thải trong chăn nuôi lợn, khép
kín chuỗi chăn nuôi, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Perfecting the production technology of the Pont.Corethrurus worm to treat pig manure
into high quality organic fertilizer.
Highlight: The research team selected and successfully tested earthworms of Pont.Core-
thrurus species, using pig manure as a direct food source for worms, converting pig
manure to worm manure, solving 80% of animal wastes in pig farming, closing the
livestock chain and creating products of high economic value.

Công ty CPĐầu tư và Phát triển khoa
học công nghệ miền Trung
Central Technology and Science Investment 
and Development JSC
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Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống Copepods (giáp xác chân chèo) từ bùn thải ao
tôm làm thức ăn cho tôm giống và tôm thịt
Đặc điểm nổi bật: : Công ty bắt đầu tiến hành và thu được kết quả trong việc: phân
lập, tuyển chọn, nhân nuôi và sử dụng Copepods làm thức ăn cho nuôi tôm thẻ chân
trắng thâm canh giai đoạn ươm giống lớn. Dự án sử dụng bùn thải ao tôm thay thế tảo
để sản xuất giống Copepod. Đây chính là điểm sáng tạo và ưu thế cạnh tranh của dự
án. Sử dụng Copepods sẽ giảm 20 - 30% chi phí thức ăn công nghiệp; tăng sản lượng,
năng suất tôm lên 30%.
Improving the technology of copepoda production (copepods) from shrimp waste
sludge as shrimp feed.
Highlight: The company started to conduct and obtained results in: isolating,
selecting, multiplying and using Copepod as food for intensive vannamei farming in
the nursery stage. The project uses sludge to replace shrimp algae to produce
Copepod. This is the creative point and competitive advantage of the project. Using
Copepod will reduce 20-30% of industrial feed costs; increase production and shrimp
productivity to 30%.

Công ty CPĐầu tư và Phát triển KHCN Quảng Ninh
Quang Ninh Investment and Science and Technology JSC

Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn (Mô phỏng theo chuỗi tuần hoàn có lợi của tự
nhiên) ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Đặc điểm nổi bật:Mô hình hữu cơ tuần hoàn là mô hình chuyển đổi sang nông nghiệp
hữu cơ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. KHÔNG tạo phát thải nông nghiệp, ít sử
dụng năng lượng hóa thạch, xử lý thêm phế thải nông nghiệp ngoài mô hình, giảm
9,96t CO2/năm

Recirculating organic agriculture model (Simulation of natural benefit cycle)
responding and adapting to climate change.
Highlight: The circulating organic model is a model converted to organic agriculture
to help cope with climate change. It does not generate agricultural emissions, uses less
fossil energy, handle additional agricultural waste outside the model and reduces 9.96
tons CO2 / year

Công ty CPNguyên Khôi Xanh
Nguyen Khoi Xanh JSC

Hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa "Chế phẩm vi sinh phòng trừ sâu bệnh
MICTS" (Hà Nội)
Đặc điểm nổi bật: MICTS sản xuất bằng công nghệ lên men bao gồm chủng vi sinh
vật Bacillus thuringiensis và Bacillus subtillis, quá trình sản xuất không tạo ra chất
thải. Sản phẩm có tác dụng đa năng diệt sâu, phòng bệnh, xử lý chất hữu cơ thành phân
bón, bảo vệ năng suất chất lượng cây trồng và sinh vật có ích, không làm tăng tính
kháng của sâu bệnh, không cần thời gian cách ly, không độc. MICTS đã được bán thử
nghiệm tại 8 tỉnh miền Bắc và đem lại hiệu quả tốt cho người nông dân và nông sản.
Completing technological process and commercializing “Probiotics for preventing
and fighting pests and diseases” (Hanoi)
Highlight: MICTS produced by fermentation technology including Bacillus
thuringiensis and Bacillus subtillis strains; the production process does not produce
waste. The product has versatile effect to kill pests, prevent disease, treat organic
matter into fertilizer, protect the productivity of crop quality and useful organisms,
does not increase the resistance of pests, does not need quarantine periods and is
non-toxic. MICTS has been tried and tested in 8 Northern provinces and brought good
results to farmers and agricultural products.

Công ty CPCông nghệ Vi sinh Nông nghiệp Nami
Nami Agricultural Microbiological 
Technology Joint Stock Company

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua tận dụng phế thải từ phân lợn chế
biến thành phân hữu cơ
Đặc điểm nổi bật: Phế thải từ phân lợn được xử lý và chế biến thành phân hữu cơ giúp
nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh tận dụng phế thải từ sản xuất chăn nuôi, chế
biến thành phân hửu cơ sinh học, thuận tiện cho người sử dụng và ứng dụng trong sản
xuất cây trồng nông nghiệp phân hữu cơ chất lượng cao an toàn sức khỏe cho cộng
đồng và thân thiện với môi trường.

Improve the efficiency of production and business through making use of waste from
processed pig manure into bio-organic fertilizer.
Highlight: Waste from pig manure is processed and processed into organic fertilizer to
improve efficiency; business and production utilize waste from livestock production,
processing into bioorganic fertilizer, convenient for users and its application in the
production of high quality, organic and safe organic compost agricultural crops for
the community.

Công ty TNHHMTVQT Hùng Dung

QT Hung Dung One-member Co., Ltd 

HUNG DUNG 
Công ty TNHH MTVQT Hùng Dung 

KHQN
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