
 
 

THÔNG BÁO THU THẬP THÔNG TIN CÁC DOANH 
NGHIỆP MONG MUỐN DU NHẬP CÁC CÔNG NGHỆ 

ƯU TÚ TỪ HÀN QUỐC TRONG NĂM 2019 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Quỹ liên doanh công nghệ Hàn Quốc (KTVF) đang hỗ trợ mở rộng đối với Việt Nam, với 
vai trò là trung tâm hợp tác thương mại hóa toàn cầu (GCC) khu vực Hàn Quốc thuộc 
viện xúc tiến ký thuật công nghiệp Hàn Quốc của Bộ Tài nguyên Thương mại công 
nghiệp đang hỗ trợ giới thiệu, thương mại hoá và chuyển giao công nghệ trong nhiều năm 
qua. 

Đặc biệt trong năm 2019, để xây dựng mô hình hỗ trợ liên kết mở rộng thị trường Đông 
Nam Á thông qua việc giới thiệu và chuyển giao kỹ thuật ưu tú từ Hàn Quốc, chúng tôi sẽ 
thực hiện khảo sát nhu cầu kỹ thuật công nghệ từ Hàn Quốc tại Việt Nam. 

 

II. MỤC ĐÍCH DỰ ÁN 
- Hỗ trợ giới thiệu đưa vào các công nghệ ưu tú từ Hàn Quốc cho các doanh nghiệp 

cần nâng cao sức cạnh tranh về công nghệ. 
- Xây dựng mô hình hợp tác Win – Win, cùng nhau phát triển thị trường toàn cầu 

Hàn Quốc – Việt Nam. 
 

III. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 
- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp có mong muốn mở rộng thị trường toàn cầu 

thông qua sự hợp tác kỹ thuật công nghệ, là doanh nghiệp tầm trung, vừa và nhỏ 
mong muốn Giai đoạn 

- Ưu tiên các doanh nghiệp có kênh xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á. 
- Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ tìm kiếm các công nghệ kỹ thuật doanh nghiệp mong 

muốn được giới thiệu, du nhập. 
- Hình thức hợp tác công nghệ: hướng dẫn công nghệ, cùng nghiên cứu và phát 

triển, cấp phép công nghệ. 
- Lĩnh vực hợp tác công nghệ: các công nghệ trong nền công nghiệp 4.0, nông 

nghiệp, dược liệu, y học… 



 
 

IV. TRÌNH TỰ CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN 
- Tìm kiếm các doanh nghiệp có mong muốn du nhập công nghệ. 
- Tìm kiếm, phân tích những kỹ thuật công nghệ ưu tú, thích hợp, loại hình phù hợp. 
- Họp trao đổi, hợp tác matching 
- Trao đổi, hợp tác matching/ ký hợp đồng 
- Hỗ trợ sau khi được giới thiệu, du nhập các kỹ thuật công nghệ từ Hàn Quốc. 

 

V. CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ CẦN NỘP 

Cách đăng ký:  

- Đăng ký tại link https://goo.gl/forms/niHEDnhFuBnan6c32 

Trong Link bao gồm 02 phần 

(1) Thông tin doanh nghiệp 
(2) Phiếu khảo sát nhu cầu giới thiệu, du nhập các kỹ thuật công nghệ 

ưu tú Hàn Quốc. 
- Hoặc điền vào phiếu thu thập thông tin đính kèm chương trình. 


