
Chương trình làm việc với đoàn công tác của Ban quản lý chương trình 

Aus4Innovation, Úc 

  

Thời gian: 9:15 – 10:45, Thứ 2 ngày 18/3/2019 

Địa điểm: Phòng họp 1 – Tầng 1 Nhà Hành chính 

 

Thành phần:  

Phía Khách:  

1. Đại diện Bộ Khoa học công nghệ 

- Ông Phạm Đức Nghiệm: Phó cục trưởng cục thị trường và doanh nghiệp KHCN 

2. Chuyên gia Úc thuộc Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng 

chung (CSIRO) 

- Thomas Wood: Cố vấn, Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh 

vượng chung (CSIRO); 

- Jennifer Kelly: Chuyên gia môi giới cao cấp trong đổi mới mới sáng tạo, Nông 

nghiệp và thực phẩm CSIRO; 

- Giáo sư Andy Hall: Trưởng nghiên cứu khoa học, Nông nghiệp và thực phẩm 

CSIRO; 

- David Monck: Chuyên gia kết nối cho khối SME, Nông nghiệp và thực phẩm 

CSIRO; 

- Tiến sĩ Minh Nguyễn: Nghiên cứu cao cấp, Đất và nước CSIRO;  

- Trần Hương Giang: Quản lý chương trình Thương mại hóa và Đối tác khoa học công 

nghệ CSIRO; 

3. Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt 

Nam (Vietnam Climate Innovation Center - VCIC) 

- Ông Bùi Đăng Minh: Chuyên gia thương mại hóa, VCIC 

 Học viện Nông nghiệp VN:  

- GS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc, Chủ trì 

- Ban HTQT 

- Ban Khoa học và Công nghệ 

- Khoa Nông học 

- TT Ươm tạo công nghệ 

- Nhóm TS tốt nghiệp tại Úc và các thầy cô theo thư mời của Ban HTQT 

- TT QHCC&HTSV (chụp ảnh, truyền thông) 

 

Mục đích buổi làm việc:  

- Giới thiệu chương trình Aus4Innovation; 

- Tìm hiểu thực trạng thương mại hóa và quan hệ đối tác trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ của Học viện; 

- Xây dựng nội dung hợp tác giữa Học viện và Chương trình Aus4Innovation. 

 

Nội dung trao đổi: 

- Thực trạng thương mại hóa và quan hệ đối tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ 

giữa khối nghiên cứu công và khối tư nhân. 

- Điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và 

xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa khối nghiên cứu 

công và khối tư nhân. 



- Tìm hiểu các kết quả nghiên cứu tiềm năng để thương mại hóa. 

 

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách 

9:15  Giới thiệu đại biểu, thành phần dự họp Ban HTQT 

 

9:20 - 9:30 Trình bày mục đích chuyến thăm và giới thiệu tổng 

quan về dự án của chương trình Aus4Innovation 

Đại diện BQL chương trình 

Aus4Innovation 

 

9:30 - 9:40 Trình bày thông tin chung về thế mạnh và tiềm lực 

khoa học công nghệ và kinh nghiệm chuyển giao 

công nghệ  

Thầy Hiệp 

Ban KH&CN 

9:40 - 9:50 Giới thiệu về hoạt động của TT ươm tạo công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, khu nông nghiệp công nghệ cao  

Thầy Long 

TT Ươm tạo công nghệ 

9:50 – 10:15 Thảo luận về các nội dung, hợp tác giữa Học viện 

và chương trình Aus4Innovation 

Hai bên 

10:15 Kết luận, chụp ảnh lưu niệm Giám đốc Nguyễn Thị Lan 

10:20 Thăm quan mô hình khoai tây khí canh tại Viện 

Sinh học nông nghiệp 

Thầy Trường/cô Sơn  

Viện Sinh học nông nghiệp 

10:35 Thăm quan mô hình hoa tại Khoa Nông học  

 

Cô Phượng/thầy Đức - BM 

Rau hoa quả, khoa Nông 

học 

10:45 Kế thúc, đoàn về Hà Nội  

 


