Nhằm xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện giữa Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng và Đại học Đà
Nẵng, sáng ngày 08/8/2017, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đã tổ
chức Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. TS. Phùng Tấn Viết, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Quản
lý Khu CNC Đà Nẵng và GS.TS. Trần Văn Nam, Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã có phát
biểu, trao đổi và đồng ký kết Bản Thoả thuận hợp tác. Cùng tham dự và chứng kiến Lễ Ký kết có đại diện
lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc và cán bộ, công chức của hai bên.

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Bích Hồng
Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Phùng Tấn Viết cho rằng Khu CNC Đà Nẵng là một trong ba khu CNC quốc gia
và Đại học Đà Nẵng là đại học vùng đang có định hướng trở thành Đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực
ASEAN. Quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề để hỗ trợ thúc
đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa sản phẩm công nghệ, phối hợp trong
đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho
xã hội, góp phần phát triển Khu CNC Đà Nẵng theo hướng trở thành Khu CNC tầm cỡ khu vực và thế giới.
GS.TS.Trần Văn Nam cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai bên là phù hợp với các mô hình liên kết "Khu CNC
- Đại học" ở các quốc gia, lãnh thổ như Nhật Bản, Pháp, Đài Loan... nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và
công nghệ bên cạnh hoạt động sản xuất CNC. Đại học Đà Nẵng sở hữu cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,
trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu hoạt động R&D trong Khu CNC. Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng sẽ hỗ
trợ Ban Quản lý Khu CNC thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo quốc tế nhằm đẩy
mạnh hoạt động R&D, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Khu CNC Đà Nẵng.
TS. Phùng Tấn Viết và GS.TS. Trần Văn Nam thống nhất trong việc đánh giá cao sự cần thiết của việc đẩy
mạnh quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và thực chất giữa Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng và Đại học
Đà Nẵng.
Thỏa thuận hợp tác sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên sang một bước phát triển mới, là nền tảng, động lực
cần thiết tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các chương trình hợp tác cụ thể thiết thực, hiệu quả, để
Khu CNC và Đại học Đà Nẵng đồng hành trong việc góp phần có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội
khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Minh Dung
(Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng)

