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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO 

Đổi mới sáng tạo trong quản trị và 
Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

 

□ Tại TP. Hà Nội: 8h30 ngày 16/08/2018 

                                 Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm 

□ Tại TP. HCM  : 8h30 ngày 17/08/2018 

                                 Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 
 

1. Tên đơn vị: ........................................................................................................................  
2. Trụ sở chính của đơn vị: ...................................................................................................  
3. Mã số thuế: …………………………………………………………………………....... 
4. Điện thoại liên lạc: ………………………….. Fax:  ........................................................  
5. Người liên hệ: ................................................   Chức vụ: .................................................  
    Di động: .........................................................   Email: .....................................................   
6. Danh sách cán bộ đăng kí tham gia: 
 

STT Họ và tên Chức danh, vị 
trí công tác Điện thoại  Email 

1     

2     

3     

4     

5     

 
…….., ngày ….. tháng..... năm….. 

Xác nhận của đơn vị 
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Thông tin liên hệ: Chị Đỗ Hải Minh Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát 
triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
Điện thoại: 0169.6464.366, Email: dhmngoc@most.gov.vn 



 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

Đổi mới sáng tạo trong quản trị và 
Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

 
I. Thời gian & địa điểm: 8h30 ngày 16/08/2018 tại số 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 
II. Thành phần tham dự:   

ü Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên phụ trách các sở ban ngành  
ü Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp Việt Nam 
ü Lãnh đạo, quản lý các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện 
ü Các cá nhân quan tâm khác 

III. Lịch trình, nội dung hội thảo: 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

8h30 – 9h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

9h00 – 9h10 Phát biểu chào mừng và khai mạc 
hội thảo 

Mr. Phạm Đức Nghiệm - Lãnh đạo Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp KH&CN 

9h10 – 9h40 
Sự cần thiết của đổi mới sáng tạo 
trong quản trị và thương mại hoá 
kết quả nghiên cứu 

Mr. Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm Đào 
tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ 

9h40 – 10h20 Đổi mới sáng tạo trong quản trị 
doanh nghiệp 

Mr. Douglas Abrams 
- Chuyên gia Hoa Kỳ về Đổi mới sáng tạo trong 
quản trị doanh nghiệp, Giảng viên Đại học Quốc 

gia Singapore 

10h20 – 10h30 Giải lao giữa giờ  

10h30 – 10h50 
Giới thiệu Chương trình đào tạo 
hợp tác Quỹ Newton (Chương trình 
LIF) 

Ms. Phan Thị Liên Hương  
– Đại diện Đại sứ quán Anh 

10h50 – 11h10 
Kinh nghiệm, kiến thức đã học 
được sau khoá đào tạo và hiệu quả 
ứng dụng cho sản phẩm của mình 

Đại diện cựu học viên LIF 1-4 

11h10 – 11h30 Thảo luận, tư vấn và giải đáp các 
câu hỏi, vướng mắc liên quan Ban tổ chức 

11h40 Kết thúc hội thảo  
	

Địa điểm: Phòng 215, 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 

 

 
 

 

QUỸ NEWTON 

 
 

 
CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG  

VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

Đổi mới sáng tạo trong quản trị và 
Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

 
I. Thời gian & địa điểm: 8h30 ngày 17/08/2018 tại số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM 

II. Thành phần tham dự:   
ü Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên phụ trách các sở ban ngành  
ü Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp Việt Nam 
ü Lãnh đạo, quản lý các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện 
ü Các cá nhân quan tâm khác 

III. Lịch trình, nội dung hội thảo: 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

8h30 – 9h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

9h00 – 9h10 Phát biểu chào mừng và khai mạc hội 
thảo 

Mr. Phạm Đức Nghiệm - Lãnh đạo Cục Phát 
triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 

9h10 – 9h40 
Sự cần thiết của đổi mới sáng tạo 
trong quản trị và thương mại hoá kết 
quả nghiên cứu 

Mr. Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm 
Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ 

9h40 – 10h20 Đổi mới sáng tạo trong quản trị 
doanh nghiệp 

Mr. Douglas Abrams 
- Chuyên gia Hoa Kỳ về Đổi mới sáng tạo trong 
quản trị doanh nghiệp, Giảng viên Đại học Quốc 

gia Singapore 

10h20 – 10h30 Giải lao giữa giờ  

10h30 – 10h50 Vai trò của đổi mới sáng tạo trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế 

Mr. Trần Giang Khuê  
- Đại diện Hội Sáng chế Việt Nam 

10h50 – 11h10 Giới thiệu Chương trình đào tạo hợp 
tác Quỹ Newton (Chương trình LIF) 

Đại diện Cục PTTTDN 
hoặc Đại diện Đại sứ quán Anh 

11h10 – 11h25 
Kinh nghiệm, kiến thức đã học được 
sau khoá đào tạo và hiệu quả ứng 
dụng cho sản phẩm của mình 

Đại diện cựu học viên LIF 1-4 

11h25 – 11h50 Thảo luận, tư vấn và giải đáp các câu 
hỏi, vướng mắc liên quan Ban tổ chức 

12h00 Kết thúc hội thảo  
	

Địa điểm: Phòng 405, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
 

 

QUỸ NEWTON 

 
 

 
CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG  

VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


