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Nội dung





Giới thiệu.
Nhiệm vụ, định hướng và mục tiêu.
Vai trò của HBI tại KCNC Hòa Lạc.
Yếu tố xác định mô hình và hoạt động
chính của HBI

Giới thiệu


HBI là gì?

Giới thiệu
Địa điểm: Trung



tâm khởi động – Khu
CNCHL, cách Hà Nội
30 km về phía Tây.

Diện tích: 800m2



(không bao gồm diện
tích phòng hội thảo,
phòng họp, cantin…)

Giới thiệu


Các
thành
viên
của
HBI

Giới thiệu


Cấu trúc và mục tiêu của Khu
CNCHL:




Các Khu chức năng chính:
Khu công nghiệp CNC; Khu
Nghiên cứu-triển khai và đào
tạo; Khu Phần mềm; Khu
Thương mại; Khu dịch vụ hỗ
trợ.
Mục tiêu: phát triển nguồn
nhân lực; năng lực R&D; đổi
mới công nghệ; thương mại
hóa công nghệ cao; phát triển
công nghiệp CNC.

HBI
Nhiệm vụ:
Tạo nên một môi trường đặc biệt thuận lợi để nuôi
dưỡng các doanh nghiệp mới thành lập dựa trên ý tưởng
công nghệ.
Phổ biến và khuyến khích tinh thần doanh nhân trong
thế hệ trẻ trong khu vực
Tạo mối liên kết giữa Trường đại học – Viện nghiên cứu
và doanh nghiệp; Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp dựa
trên công nghệ.
Xúc tiến việc thành lập doanh nghiệp và cung cấp một
platform cho các doanh nhân từ các trường đại học và
viện nghiên cứu trong khu vực trong việc khởi sự doanh
nghiệp của riêng mình.










Định hướng








Thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường,
khuyến khích các hoạt động nghiên cứu định hướng
thị trường.
Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu,
đẩy mạnh việc công nghiệp hóa các sản phẩm công
nghệ.
Tạo nên một thế hệ mới các doanh nghiệp dựa trên
công nghệ tiên tiến, góp phần tăng trưởng kinh tế và
đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại
hóa của khu vực và đất nước.
Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và tạo nên một làn
sóng đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

Mục tiêu






Công nghệ ưu tiên
Nhóm mục tiêu
Mục tiêu chất lượng: hỗ trợ quản lý; cung cấp

dịch vụ; điều kiện thuận lợi trong sử dụng trang
thiết bị dùng chung; tiếp cận nguồn tài chính …
Mục tiêu số lượng : số lượng các doanh
nghiệp ươm tạo thành công; tạo công ăn việc
làm…

Vai trò của HBI tại
KCNCHL và trong khu vực






HBI sẽ là công cụ thúc đẩy chuyển giao
công nghệ và nuôi dưỡng các ý tưởng
công nghệ mới để áp dụng vào thực tế.
Là cầu nối giữa nghiên cứu-triển khai và
công nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới
công nghệ.
HBI là một nguồn cung cấp các doanh
nghiệp CNC cho Khu CNCHL

Yếu tố xác định mô hình HBI


Phân tích các thông tin cơ bản:

Nhận diện các yếu tố đặc trưng của Khu vực;
Thị trường mục tiêu; Điều tra khảo sát; Phân
tích thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe
dọa (SWOT).


Nghiên cứu thị trường:

Xác định nhóm
mục tiêu; điều tra - phỏng vấn, gửi bảng câu
hỏi; Đánh giá và phân tích thị trường.

Yếu tố xác định mô hình HBI


Nhận dạng các yếu tố thông qua:









Phân tích SWOT
Phân tích người hưởng lợi (Cầu): Các yêu
cầu đặt ra
Phân tích nhà cung cấp (Cung): Những
dịch vụ, hỗ trợ hiện có
Khoảng cách (lỗ hổng) giữa cung và cầu

Kết luận

Thông tin liên hệ




E-mail: longnd@itprog.gov.vn
Tel: (04) 251 1487
URL: http://www.hbi.org.vn

