
Tập trung R&D để công viên khoa học 
hoạt động hiệu quả 

TP HCMCác chuyên gia góp ý, khi bổ sung chức năng công viên khoa học tại Khu 

công nghệ cao TP HCM nên tập trung mạnh cho hoạt động nghiên cứu phát triển 

(R&D) với chính sách ưu đãi. 

Ý kiến được ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP HCM nói tại hội nghị góp ý đề 

án mở rộng khu công nghệ cao, bổ sung chức năng khu công viên khoa học do Ban quản lý Khu 

công nghệ cao TP HCM (SHTP) tổ chức sáng 5/5. Theo đề án, với diện tích quy hoạch công viên 

khoa học là 194 ha, ông cho rằng nên tập trung hết cho hoạt động R&D. Quá trình R&D hoàn thành, 

tạo ra được công nghệ sẽ tổ chức ươm tạo để phát triển. 

Cho rằng R&D là quá trình khó và mất nhiều thời gian, ông Trực gợi ý hoạt động ươm tạo nên tổ 

chức song song với việc tìm kiếm các công nghệ từ trường ại học, viện nghiên cứu hỗ trợ thương mại 

hóa. Để thu hút hoạt động R&D, cần có chính sách ưu đãi mạnh hơn so với doanh nghiệp sản xuất tại 

SHTP. 

 

Bản đồ quy hoạch Khu công viên khoa học (màu xanh dương) phía Đông Nam Khu công nghệ cao TP 

HCM. Ảnh: Hà An 

Theo ông Trực, trong khu công viên khoa học không nên đào tạo cơ bản mà cần tập trung đào tạo 

chuyên sâu trên dây chuyền mà quá trình R&D đã nghiên cứu trước đó để phát triển nguồn nhân lực. 



Để làm được việc này cần thu hút nhân lực từ các đại học, viện nghiên cứu, chọn lọc, đào tạo chuyên 

sâu và liên kết hợp tác trong và ngoài nước. 

Ông Nguyễn Việt An, đại diện Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho rằng, trong thiết kế các khu công 

nghệ cao mục đích chính vẫn là thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Còn việc thu hút nhân tài vào làm 

việc và tổ chức hoạt động R&D rất khó do hạn chế về cơ chế chính sách, đãi ngộ... Tuy nhiên, hoạt 

động thu hút nhân tài là cơ sở tạo ra nhiều doanh nghiệp công nghệ từ hoạt động nghiên cứu. 

Đại diện Khu công nghệ cao Hòa Lạc đề xuất, SHTP cần nâng cao năng lực của nhân sự các tổ chức 

trung gian có chức năng R&D, đào tạo, ươm tạo... của mình. Các tổ chức này có nhiệm vụ liên kết 

các viện trường, doanh nghiệp xúc tiến hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ tại khu 

công viên khoa học. 

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện FPT Software cho rằng, muốn thu hút nhân tài về khu công viên 

khoa học, cần có quy hoạch không gian sống, làm việc tạo cho họ sự thích thú. Ông đề xuất, khu 

công viên khoa học cần có hệ thống đường song hành với các trục đường chính tạo thuận lợi cho 

chuyên gia đi lại. Tại đây cũng không nên có nhà máy sản xuất hoạt động gây phát thải khí CO2 ảnh 

hưởng môi trường sống. "Công viên khoa học cần là nơi hội tụ đủ các yếu tố môi trường sống và làm 

việc đủ tốt để giữ chân người tài", đại diện FPT Software nói. 

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban quản lý SHTP tiếp thu các ý kiến đóng góp và cho biết sẽ tiếp tục 

chỉnh sửa đề án để thực hiện các bước tiếp theo. 

Ông cho rằng, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cốt lõi trong đề án mở rộng Khu công nghệ cao 

với công viên khoa học. Đây là nơi thu hút người tài có năng lực hấp thụ, ứng dụng và sáng tạo công 

nghệ. Trong từng lĩnh vực, giai đoạn khác nhau, SHTP sẽ có những chỉ tiêu cụ thể trong việc phát 

triển nhân lực, gắn kết với liên kết ba nhà để thúc đẩy hoạt động R&D, đào tạo, ươm tạo. 

Theo đề án, Khu công viên khoa học diện tích khoảng 194 ha nằm sát Khu công nghệ cao TP HCM, 

thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức. Dự kiến công viên khoa học có các khu chức năng gồm 

khu R&D và ươm tạo, sản xuất (82,5 ha); khu triển lãm (9 ha); công viên, cây xanh (39,5 ha); đường 

giao thông (26,6 ha) và các khu vực khác. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 14.700 tỷ đồng, trong đó 

ngân sách nhà nước khoảng 13.700 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng huy động từ doanh nghiệp. Dự kiến 

giai đoạn 2023 - 2024 dự án được trình Thủ tướng và Quốc hội phê duyệt và triển khai các bước thực 

hiện đầu tư. 

https://vnexpress.net/tp-hcm-sap-co-cong-vien-khoa-hoc-hon-4-260-ty-dong-3280566.html


Khu công viên khoa học được xây dựng hạ tầng xanh và thông minh với mục tiêu hình thành các 

trung tâm R&D công nghệ tiên tiến có nhiệm vụ giải quyết nghiên cứu phát triển các công nghệ mới 

phục vụ công nghiệp công nghệ cao với bốn lĩnh vực chủ lực gồm: vi mạch, công nghệ thông tin, 

năng lượng tái tạo, công nghệ y sinh và tự động hóa. Đây cũng được coi là nơi gắn kết quản lý, nhà 

khoa học và doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác đại học với doanh nghiệp. 

Hà An 

Nguồn: Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 


