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CSDL- DANH MỤC HỘI THẢO/TẬP HUẤN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN NĂM 2016 

1. LƠP TẬP HUẤN: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN 

TT Nội dung trường thông tin CSDL 
1 Tên tập huấn Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế KH&CN”  
2 Địa điểm tổ 

chức 
Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An 

3 Giảng viên/báo 
cáo viên 

3.1 Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An 

3.4 ThS. Bùi Quý Long ; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế 
4 Thành phần 

tham dự 
100 đại biểu là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thông và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật có trụ sở tại miền Trung, đại diện các Sở KH&CN 

Nghệ An, Sở KH&CN Quảng Bình, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Bình, một số viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp của các 

tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ….  

 
5 Nội dung, 

chương trình 

của lớp tập huấn 

 

+ Một số  vấn đề lớn của thế giới đương đại’’ và ‘‘ Những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam 

trong quá trình hội nhập quốc tế ’’. Nội dung bài giảng về mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế với chính trị, an 

ninh và đối ngoại ; quy luật phát triển không đều ; tính cơ hội và thực dụng trong quan hệ quốc tế ; vai trò 

của nhân tài đối với sự phát triển của đất nước ; một số điểm nổi bật của thế giới đương đại,… 

+Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong xu thế toàn cầu hóa. Những mặt tích cực và tiêu cực 

của toàn cầu hóa, những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Hợp tác quốc tế về khoa 

học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa  đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách,… 
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2. LỚP TẬP HUẤN: Nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế khoa học và công nghệ 

TT Nội dung trường thông tin CSDL 
1 Tên lớp tập huấn Nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế khoa học và công nghệ 
2 Địa điểm tổ 

chức 
Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An 

3 Giảng viên/Báo 
cáo viên 

3.1 PGS.TS.Trần Văn Hải, Trưởng bộ môn, Khoa quản lý khoa học – Đại học Khoa học xã hội nhân văn- 
Đại học quốc gia Hà Nội 
3.2 Bà Nguyễn Thị Thu Oanh; Phó Giám đốc ;Văn phòng Dự án FIRST, Bộ KH&CN 
3.3 ThS. Bùi Quý Long ; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế 

4 Thành phần 
tham dự 

100 đại biểu là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thông và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật có trụ sở tại miền Trung, đại diện các Sở KH&CN 

Nghệ An, Sở KH&CN Quảng Bình, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Bình, một số viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp của các 

tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ….  

 
5 Nội dung, 

chương trình 

của lớp tập huấn 

 

+ Tổng quát về hội nhập quốc tế, Tổng quát hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ , Đề án hội nhập 

quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Tiêu chí hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: tiêu 

chí về năng lực hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ và  tiêu chí về kết quả  hội nhập quốc tế về 

khoa học và công nghệ. Bài giảng đã đi sâu vào các tiêu chí về năng lực hội nhập quốc tế về khoa học và 

công nghệ: tiêu chí 1 : kết quả (mức độ) của thể chế, quản lý khoa học và công nghệ, tiêu chí 2 : thực hiện 

chuẩn mực quốc tế trong khoa học và công nghệ, tiêu chí 3 : kết quả cụ thể từ hội nhập quôc tế về khoa học 

và công nghệ, bộ tiêu chí về kết quả hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ bao gồm: tiêu chí 1 : kết 

quả( mức độ) tiếp cận quốc tế, tiêu chí 2 : kết quả ( mức độ) hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu. ‘‘Đánh giá 

năng lực tổ chức : Khái niệm và các cách tiếp cận’’ 



3 

 

+ Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ của một số quốc gia và Việt Nam và hệ thống khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế. 

+Tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của quốc gia, vai trò của đánh giá khoa 

học và công nghệ , hiện trạng về đánh giá khoa học và công nghệ tại Việt Nam, điều kiện để đảm bảo đánh 

giá khoa học và công nghệ thành công 

 

 

3. HỘI THẢO CÁC RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VA 

CONG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP 

TT Nội dung trường thông tin 
1 Tên lớp tập huấn Các rào cản trong quá trình hội nhập quốc tế về KH&CN và đề xuất các giải pháp: Rào cản về nguồn nhân 

lực KH&CN  

2 Địa điểm tổ 
chức 

Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An 

3 Giảng viên/báo 
cáo viên 

3,1.ThS. Ngô Minh Tuấn, Phó ban ; Ban chính sách dịch vụ công - Viện quản lý kinh tế Trung ương 
3.2 ThS.Đỗ Việt Trung, Phó Vụ Trưởng, Bộ KH&CN  

3.3 Ông Trần Quốc Thành- Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An 

3.4 Phan Thanh Nghiệm- PGĐ Sở KH&CN Quảng Bình 
3.5 PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu Trưởng ĐH Vinh 
3.6 PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân 
3.7 PGS.TS. Trần Văn Hải; Giảng viên ĐHKHXH và Nhân văn - ĐHQGHN 

3.8 PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện nghiên cứu con người – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 
3.9 ThS. Hồ Anh Tâm, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hội nhập KH&CN quốc tế 
3.10 ThS. Phạm Hùng Phong, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hội nhập KH&CN quốc tế 
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3.11 bà Nguyễn Hồng Nhung, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hội nhập KH&CN quốc tế 
 

4 Thành phần 
tham dự 

100 đại biểu là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thông và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật có trụ sở tại miền Trung, đại diện các Sở KH&CN 

Nghệ An, Sở KH&CN Quảng Bình, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Bình, một số viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp của các 

tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ….  

 
5 Nội dung, 

chương trình 

của lớp tập huấn 

 

+ Trong xu thế hội nhập hiện nay, có rất nhiều yêu cầu đặt ra cho chúng ta và đó chính là những rào cản 

mà chúng ta cần vượt qua. Để vượt qua các rào cản đó mỗi người cần chủ động học tập nâng cao kiến thức 

cũng như tầm hiểu biết. Trong khoa học và công nghệ, để vượt qua rào cản tiến gần hơn với những công 

nghệ mới của thế giới, để đi tắt đón đầu chúng ta cũng cần tự trang bị cho bàn thân nhiều hơn nữa những 

kiến thức. 

+ Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ của một số quốc gia và Việt Nam và hệ thống khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế. 

+Tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của quốc gia, vai trò của đánh giá khoa 

học và công nghệ , hiện trạng về đánh giá khoa học và công nghệ tại Việt Nam, điều kiện để đảm bảo đánh 

giá khoa học và công nghệ thành công 

+Sau khi tham gia WTO và hiệp định TPP có nghĩa là chúng ta đã hội nhập sâu vào quốc tế và cũng có 

nghĩa là chúng ta đang phải từng bước vượt qua các rào cản để theo kịp và nắm bắt cơ hội. Có nhiều rào 

cản trong qía trình hội nhập của chúng ta tuy nhiên, nội dung của Hội thảo này chính là rào cản về nguồn 

nhân lực khoa học và công nghệ. Ông mong muốn, trong Hội thảo này các chuyên gia, các nhà quản lý, các 
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nhà khoa học sẽ có nhiều ý kiến để giúp chúng ta sớm vượt qua rào cản về nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ. 

+ các khái niệm về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo các cách tiếp cận khác nhau, quan điểm về 

nhân lực khoa học công nghệ ở một số quốc gia như Nhật Bản, Đức,Thái Lan,Xingapore, Indonexia,… để 

các đại biểu có cái nhìn tổng về về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. 

+Những yêu cầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động 

Việt Nam. 

+Những tồn tại, hạn chế mà nhân lực khoa học và công nghệ nước ta hiện nay đang phải đối mặt như: Sự 

thiếu hụt nhà khoa học giỏi, nhà khoa học đầu ngành, Nhân lực KH&CN phân bố không đều, tập trung chủ 

yếu ở các viện nghiên cứu, trường đại học và các thành phố lớn hay Sự gắn kết, hợp tác giữa các nhà khoa 

học còn yếu,…. 

+Rào cản nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong hội nhập là một trong những loại rào cảm được 

quan tâm rất lớn của các quốc gia nhần khai thác tác động lan tỏa của khoa học và công nghệ đến các lĩnh 

vực của nền kinh tế. Để đánh giá, định hướng và đưa ra các giải pháp nhằm loại bỏ, giảm thiểu và thích 

nghi với các rào cản về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, cần tăng 

cường nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò có tính quyết định của khoa học và công nghệ thông 

qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thông tin, diễn đàn, hội thảo, tập huấn cũng như hình thành các 

phong trào mang tính đại trà như  phong trào “Khởi nghiệp và sáng tạo”. 

+ Cần phải có một chính sách đồng bộ, tổng thể không chỉ trpng phạm vi, giới hạn của hoạt động khoa học 

và công nghệ và hàng loạt các chủ trương, chính sách khác liên quan như lương bổng, phụ cấp, tiền công, 

đề bạt cán bộ… phải hướng đến giúp cho việc bố trí và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 
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một cách phù hợp, công bằng, minh bạch và khách quan,… 

 

 

4. HỘI THẢO THUC DẨY LIEN KẾT HỢP TAC PHAT TRIỂN KHOA HỌC VA CONG NGHỆ TRONG CỘNG 

DỒNG DOANH NGHIỆP THỜI KỲ HỘI NHẬP 

TT Nội dung trường thông tin 
1 Tên hội thảo Thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển khoa học và công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp thời kỳ hội nhập 

2 Địa điểm tổ 
chức 

Hà Nội 

3 Giảng viên/báo 
cáo viên 

3,1. PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng- ĐH Kinh tế quốc dân 
3.2 PGS.TS. Đàm Quang Vinh- GĐ Trung tâm đào tạo từ xa- ĐH Kinh tế quốc dân 

3.3 TS. Lưu Hải Minh- Phó chủ tịch HanoiBA- Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Ứng dụng công nghệ Nano 

Việt 

3.4 Bà Đỗ Thị Thùy Hương, thành viên HĐQT, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam- Tổng Biên tập 
Tạp chí Điện tử và tin học 
3.5 Ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNVVN Hà Nội 
3.6 PGS.TS. Trần Văn Bình, Viện kinh tế & quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội 
3.7 PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội và Quản lý Doanh nghiệp 

3.8 ThS. Bùi Thị Huy Hợp, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế. 
3.9 ThS. Lê Thị Khánh Vân- Phó cục trưởng Cục thông tin KH&CN quốc gia 
3.10 Bà Đoàn Thị Mai Liên, Viện quan hệ quốc tế- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
3.11 bà Lưu Thị Lam Giang -Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế 
3.12 Ông Pham Hùng Phong-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế 

4 Thành phần 
tham dự 

Đại biểu đến từ Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Các hiệp hội doanh nghiệp như : Hiệp hội dệt may Việt 
Nam, Hiệp hội thép Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Hiệp hội 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa 
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học kỹ thuật Việt Nam và một số doanh nghiệp như : tổng công ty  dầu khí Việt Nam, công ty TNHH 
Hanel , tập đoàn than- khoáng sản Việt Nam, tổng công ty thép Việt Nam….  
 

5 Nội dung, 

chương trình 

của lớp tập huấn 

 

+ doanh nghiệp là một thực thể kinh tế phức tạp, đặt trong mối quan hệ phong phú đa dạng với nhiều chủ 

thể xung quanh và chính những mối quan hệ này lại quyết định sự thành công hay thất bại của doanh 

nghiệp.  

+những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP,AEC; mối liên kết giữa các 

doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, vai trò của các hiệp hội trong liên kết doanh nghiệp và các mô 

hình thúc đẩy liên kết hiệu quả cũng như mô hình Techmart thúc đẩy liên kết doanh nghiệp. 

+bản chất của hợp tác, liên kết quốc tế trong phát triển khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp, 

những đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam so với các thành viên AEC và TPP thông 

qua một số chỉ tiêu như chỉ số đổi mới sáng tạo, tỷ trọng các công bố quốc tế các công trình khoa học, tỷ 

trọng đầu tư R&D trong GDP của một số nước. Đồng thời PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đã phân tích 

những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác, liên kết phát triển khoa học và 

công nghệ với các nước thành viên AEC và TPP như: sự tụt hậu nhanh chóng và khó thu hẹp về khoảng 

cách phát triển khoa học và đổi mới công nghệ, khả năng bị mất đối tượng sở hữu công nghiệp và bản 

quyền tác giả, đặc biệt đối mặt với những khác biệt, thậm chí những xung đột về văn hóa để duy trì sự phát 

triển ổn định của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường được mở rộng. 

+những lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc gắn 

kết với các Dự án FDI của các tập đòan đa quốc gia tại Việt Nam, định hướng giúp cho các doanh nghiệp 

Việt Nam  tận dụng các nhân tố lợi thế để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu gắn với doanh nghiệp FDI như: 

phối hợp hoặc có thể yêu cầu các doanh nghiệp FDI khi lập dự án xin cấp phép đầu tư phải lập sơ đồ chuỗi 
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và công bố các cấu phần tiềm năng cho doanh nghiệp sở tại, tạo cơ chế thuận lợi phát triển công nghiệp hỗ 

trợ cho các ngành công nghiệp chủ chốt hay xây dựng các chính sách khuyến khích (nếu có thể, gắn thành 

điều kiện) để các doanh nghiệp FDI chuyển giao các cấu phần gia công, cung cấp linh kiện cho doanh 

nghiệp nội địa. 

+Kinh nghiệm thực tế khi doanh nghiệp khoa học và công nghệ với hội nhập kinh tế, những thuận lợi và 

khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trước những chính sách và định hướng của nhà nước, đồng thời 

đưa ra ý kiến về những bất hợp lý từ một số chính sách của Bộ Khoa học và Công nghệ như: đưa các dịch 

vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuát kinh doanh của nhà trường hoạt động theo cơ chế doanh 

nghiệp- mô hình công ty hay huy động nguồn lực của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, DN trong và ngoài nước 

tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ của 

nhà trường,… 

một trong những nguyên nhân khiến cho mối liên kết giữa các DN FDI và DN nội địa còn lỏng lẻo 

là do các DN FDI còn hạn chế trong việc sử dụng các sản phẩm nội địa. Mặt khác, các DN trong nước còn 

khá dè dặt trong việc tiếp cân các DN FDI, chỉ coi các DN FDI như các đối tác cạnh tranh chứ chưa chủ 

động tìm kiếm các cơ hội liên kết từ các DN FDI.. Muốn liên kết thì DN Việt Nam phải cung cấp các sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ đủ chất lượng và giá cả cạnh tranh được. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động 

xác định lợi thế và vị thế của mình trong chuỗi liên kết, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, cải thiện năng lực quản trị, cơ cấu tổ chức và mô hính sản xuất mới. 

+Phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một lựa chọn chính sách: đây là một chính sách quan trọng để 

nâng cao trình độ sản xuất, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao 

động 
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+Mô hình TECHMART- một mô hình hoạt động gắn kết hiệu quả các nhà khoa học với doanh nghiệp. 

TECHMART được cọi là một trong những giải pháp hiệu quả cần thiết để giới thiệu các thành quả 

KH&CN, tạo môi trường gắn kết KH&CN với phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy chuyển giao các kết quả 

nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, đời sống. Bà cũng chỉ ra những khó khăn của hoạt động xúc tiến phát 

triển thị trường khoa học & công nghệ và các giải pháp gắn kết hiệu quả nhà khoa học với doanh nghiệp. 

+Mô hình liên kết hiệu quả giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học tại Pháp và đề 

xuất ứng dụng tại Việt Nam. Hai mô hình được triển khai thí điểm trong khuôn khổ hoạt động của một 

trường đại học hoặc nhóm các trường đại học đóng trên cùng một địa bàn. Trung tâm được tổ chức như 

đơn vị điều hành của câu lạc bộ tập hợp các thành viên tự nguyện là các doanh nghiệp, viện- trung tâm của 

các trường đại học. 

+Về  Nhận diện năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Qua đó đã các giải pháp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp như: đổi mới nâng cao năng lực công 

nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, tín dụng, 

phát triển cơ sở hạ tầng và thông tin, nâng cao năng lực quản trị cung ứng và liên kết trong chuỗi cung ứng 

 

 

5. LỚP TẬP HUẤN  VỀ HƯỚNG DẪN CÁCH TIẾP CẬN VÀ KHAI THÁC CÁC KÊNH HỢP TÁC 

QUỐC TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KH&CN TỪ NƯỚC NGOÀI 

TT Nội dung trường thông tin 
1 Tên hội thảo/tập 

huấn 
Lớp tập huấn về hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các kênh hợp tác quốc tế và các dự án đầu tư 

KH&CN từ nước ngoài 
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2 Địa điểm tổ 
chức 

Hà Nội 

3 Giảng viên/báo 
cáo viên 

3,1. Ths Bùi Quý Long- GĐ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế 
3.2 Ths Vũ Tú Quyên – Phó Vụ trưởng Vụ HTQT – Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

4 Thành phần 
tham dự 

110 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ KH&CN,phòng ban hợp tác quốc tế, phòng khoa học công nghệ 

của các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và một số doanh nghiệp trên địa 

bàn Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Ngãi …. 

 
5 Nội dung, 

chương trình 

của lớp tập huấn 

 

+Cách tiếp cận mới về KH&CN, giới thiệu các kênh hợp tác quốc tế về KH&CN mà Việt Nam đang tham 

gia các hợp tác song phương với các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Phần Lan, Anh, 

Bỉ, Trung Quốc, Australia, New Ziland,…, hợp tác đa phương: các tổ chức quốc tế: WB, UN (FAO, 

ICAO,WHO,UNDP, UNIDO, ITU, UNEP, WIPO,…), IAF. OIML, ILAC, IATCA, ISO, IAEA, WTO, 

OECD, IMF,… các tổ chức khu vực: ADB, APEC, ASEAN, EU, APLAC, PAC, APLMF, APQO, APO,… 

và các tổ chức phi chính phủ, cách khai thác các kênh hợp tác quốc tế về KH&CN phải nắm chắc các 

nguyên tắc cơ bản như: Nắm vững tôn chỉ, mục đích của tổ chức/Mục tiêu của chương trình tài trợ, Nguồn 

tài trợ (đa phương/song phương), Các mốc thời gian, Nội dung tài trợ, Yêu cầu đối ứng, và Tính hợp lệ của 

ứng viên,… bài tập cho học viên để thực hành một số tình huống khi khai thác các kênh hợp tác quốc tế 

chương trình tham quan, học tâp tại Đức năm 2015 trong vòng 1 tuần dành cho các ứng cử viên Việt Nam 

với nhiều nội dung hấp dẫn 

+chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn về viết dự án APEC cho các học viên 

Kinh nghiệm tiếp cận và tiếp cận và khai thác các kênh hợp tác quốc tế và dự án đầu tư nước ngoài dành 

cho khoa học và công nghệ của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Qua bài học, các học viên đã có 

được những kinh nghiệm từ các bài học thành công của những dự án như ETV2 (2005-2008), JICA,… 
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đồng thời biết được xu thế vận động của khu vực và thế giới: tiến trình toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành xu 

hướng chủ đạo, thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh 

tế ngày càng gia tăng, EU là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn đã thực hiện lên tới hơn 4,7 

tỉ đô là đồng thời cũng là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam. Các chính sách của Việt Nam: Đa dạng 

hóa, đa phương hóa, tuân thủ Hiệp định WTO/TBT và nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn và chất lượng và  

chính sách của các đối tác hiện nay là đều dựa trên cơ sở của ETV1 (1994-2000), khuyến khích các nước 

tuân thủ các quy định của EU về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chú ý đến khu vực tư nhân, 

đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

+Yếu tố con người là rất quan trọng trong quá trình hội nhập, tiếp cận và khai khác các kênh hợp tác. Do 

đó, người lãnh đạo phải có tầm nhìn, quyết đoán, quyết liệt, các cán bộ nhân viên phải có đủ thông tin về 

các quy định về tài chính, luật pháp cập nhật của Việt Nam, am hiểu ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh), có 

kỹ năng viết dự án, kỹ năng mềm (kỹ năng vận động hành lang, kỹ năng giao tiếp,…) và sự phối hợp giữa 

các bên liên quan phải đồng bộ, có tinh thần hợp tác và hiệu quả. 
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