
                                                     

                         

   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Hội thảo khoa học: "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho 

cán bộ quản lý các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu 

đào tạo"  

 

Thời gian: 13:30 – 16:15, thứ Tư ngày 13 /3/ 2019 

Địa điểm: Phòng Hội thảo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Khu CNC Hoà Lạc - 

Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội. 

Đơn vị tổ chức: - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp (HHSC) – Ban Quản lý Khu CNC Hòa 

Lạc. 

- CTCP Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan 

Incubator). 

- Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN (NTBIC) - 

Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN.  

I. Mục tiêu: 

Hội thảo nhằm mục tiêu tăng cường nhận thức và chia sẻ thông tin về khởi nghiệp 

ĐMST, giúp các cấp lãnh đạo và cán bộ địa phương nâng cao nhận thức, thấm nhuần tinh 

thần khởi nghiệp. Từ đó hiểu về khởi nghiệp ĐMST và tầm quan trọng của việc thúc đẩy 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.  

II.  Đối tượng tham gia: 

- Lãnh đạo phụ trách khởi nghiệp ĐMST, cán bộ quản lý các sở ngành trực tiếp và gián 

tiếp thực hiện các công việc hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp tại Đô thị Hòa Lạc; 

- Lãnh đạo các tổ chức trường đại học, trường cao đẳng, các hiệp hội doanh nghiệp, hội 

phụ nữ, tỉnh đoàn, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, tổ 

chức nghề nghiệp; 

- Các doanh nhân, các nhà khoa học, các cá nhân quan tâm đến hệ sinh thái khởi nghiệp 

để đóng góp phát triển cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp. 

III. Diễn giả: 

1. Ông Lý Đình Quân - Giám đốc CTCP Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn. 

2. Ông Trần Vũ Tuấn Phan - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh 

nghiệp KHCN (NTBIC) - Viện ứng dụng công nghệ - Bộ KH&CN. 



                                                     

 

IV. Nội dung Hội thảo: 

- Phần 1: Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo  

- Phần 2: Thảo luận giữa diễn giả và khách mời 

V. Chi tiết Hội thảo:  

STT Thời gian Nội dung Diễn giả Ghi chú 

1 13:30 - 13:45 Đón tiếp đại biểu   

2 13:45 - 14:50 MC tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 

  

3 13:50 - 14:00 Phát biểu khai mạc Hội thảo Đại diện Lãnh đạo  

HHSC 

 

4 14:00 - 14:45 Vai trò của hệ sinh thái khởi 

nghiệp ĐMST và các giải 

pháp kiến tạo 

Ông Lý Đình Quân, 

Giám đốc Trung tâm  

Ươm tạo Khởi nghiệp 

Sông Hàn 

 

5 14:45 - 15:00 Giải lao & Kết nối / 

Teabreak 

& Networking 

  

6 15:00 - 15:30 Một số kinh nghiệm lựa 

chọn mô hình và tìm kiếm 

đối tác khởi nghiệp phù hợp 

Ông Trần Vũ Tuấn 

Phan, Giám đốc Trung 

tâm UTCN & DN 

KHCN (NTBIC) 

 

7 15:30 - 16:10 Phiên thảo luận Diễn giả và khách mời  

8 16:10 - 16:15 Bế mạc hội thảo   

 


