
Khai mạc Techfest Mekong 2022  
với chủ đề “Khát vọng vùng đất Chín Rồng” 

Ngày 19-20/10/2022, Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Techfest 
Mekong 2022 với chủ đề “Khát vọng vùng đất Chín Rồng” dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành 
phố Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần 
Thơ (Sở KH&CN), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN), 
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Văn phòng Đề án 844, Chi nhánh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ, với sự đồng hành của Tập đoàn Qualcomm Việt Nam, các 
Làng công nghệ quốc gia, các nhóm khởi nghiệp cùng một số đại diện đại sứ quán, đại biểu trong, ngoài 
tỉnh. tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. 

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc. 

Ðến dự có các đồng chí: Huỳnh Thành Ðạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; 

Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư 

Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 

Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện 

một số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (ÐBSCL), các chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực ÐBSCL đến dự. 

Mệnh danh là “Vùng đất Chín Rồng” – ĐBSCL là vùng đất giữ vị thế hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, 

xã hội, an ninh quốc phòng, trong giao thương với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. ĐBSCL có rất 

nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, sớm tiếp cận nền kinh tế thị trường. Đồng thời, vùng có nhiều thế mạnh để hoạt động khoa học và công 

nghệ phát triển, liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng, tạo nên những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.  

Với thông điệp “Khát vọng vùng đất Chín Rồng” Techfest Mekong 2022 lan tỏa khát vọng vươn lên từ một vùng 

đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; đặc biệt chính những người dân ĐBSCL – 

những chủ thể sáng tạo muốn vươn lên khẳng định mình với ý chí chinh phục trở ngại để phát huy những giá trị 

vượt trội của ĐBSCL thông qua hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, mong muốn biến 

khát vọng thành hành động thiết thực và hiệu quả, biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển; thúc đẩy sự sáng 

tạo trong tư duy, bứt phá trong hành động tiến đến nâng tầm vị thế các sản phẩm/dịch vụ ĐMST Vùng ĐBSCL 

trên trường quốc tế. 

  



 

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: Ðể khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNÐMST) thành công, cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp KNÐMST; 

thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa các địa phương, các vùng, hợp tác quốc tế để học tập nhân rộng những mô hình 

hỗ trợ khởi nghiệp thành công. Ðồng thời, khuyến nghị nên phát triển và huy động các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư 

cho hoạt động KNÐMST cả khu vực công và tư. Những sáng kiến mới cần phải được sự quan tâm, hỗ trợ từ 

phía cơ quan quản lý, thậm chí tham gia đặt hàng, thu hút, thử nghiệm các giải pháp mới từ phía cộng đồng 

KNÐMST. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, hiện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN đang hỗ trợ Sở 

KH&CN TP Cần Thơ xây dựng đề án Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cần Thơ theo mô hình mở gắn 

kết chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp và khu vực trường đại học, viện nghiên cứu với định hướng trở thành hạt 

nhân kết nối trong khu vực ÐBSCL. Nơi đây sẽ trở thành nơi khuyến khích hỗ trợ, ươm tạo, đầu tư cho các giải 

pháp đổi mới sáng tạo phục vụ chính các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, cho khu vực công, giải quyết những bài toán kinh tế - xã hội đặc thù của không chỉ trong khu vực 

ÐBSCL mà còn trong khắp cả nước. 

  

 

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Lễ khai mạc. 



Tại buổi Khai mạc, ông Trần Việt Trường, Chủ tich UBND TP. Cần Thơ cho rằng: Sự kiện Techfest Mekong 

2022 có ý nghĩa rất quan trọng cho quyết tâm khát vọng vươn lên của cả vùng ĐBSCL, đồng hành cùng với cơ 

hội mới của vùng. 

Sự kiện này đã hội tụ các cá nhân, tổ chức mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế 

dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Đây cũng 

là dịp để quảng bá hình ảnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL năng động, hội nhập và cùng phát triển, 

sẵn sàng chào đón sự hợp tác, thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo từ các đối tác trong nước và quốc tế. 

Nằm trong khuôn khổ của sự kiện, Diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là 

một trong các hoạt động quan trọng diễn ra ngay sau Lễ khai mạc Ngày hội, với sự đồng hành của Tập đoàn 

Qualcomm Việt Nam. Diễn đàn với sự quy tụ của các lãnh đạo, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong đổi mới 

sáng tạo hướng tới tập trung phát triển thế mạnh sẵn có của vùng ĐBSCL, từ đó đưa ra những gợi mở, giải 

pháp mới đáp ứng yêu cầu của bối cảnh. Đồng thời, Diễn đàn cũng thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mở từ 

khu vực tư nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Vùng ĐBSCL tạo cơ hội giao lưu, bày tỏ quan điểm của đại 

diện cơ quan quản lý Nhà nước, Tập đoàn trong nước và quốc tế, các chuyên gia xoay quanh chủ đề của buổi 

tọa đàm. 

Techfest Mekong 2022 quy tụ các đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày với hơn 100 gian triển lãm, trưng bày trực 

tiếp và 30 gian triển lãm trực tuyến giới thiệu các sản phẩm, dự án KNÐMST, sản phẩm KH&CN của vùng 

ÐBSCL, trong nước và quốc tế. Qua đó, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng 

đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản 

phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới. 

  

 

Các diễn giả tham gia Diễn đàn khởi nghiệp và ĐMST vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 

  



 

Công bố dự án “ hỗ trợ doanh nghiệp nhượng quyền tăng tốc và vươn ra toàn cầu – Go Global” . 

  

 

Các đơn vị ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST TP Cần Thơ. 

  

 

Các đơn vị ký kết hợp tác đầu tư. 

  



 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và các đại biểu thăm quan các gian hàng triển lãm. 

Bên cạnh triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn diễn ra hoạt động trình diễn các thiết bị công 

nghệ, sản phẩm và dự án KNÐMST (Startup Demo); diễn đàn Khởi nghiệp và Ðổi mới sáng tạo vùng ÐBSCL lần 

3, lễ ra mắt Mạng lưới cố vấn KNÐMST TP Cần Thơ và Mạng lưới nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các phiên tư vấn kết 

nối tư vấn - đầu tư và các hội thảo chuyên đề… 

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-10, các hoạt động của sự kiện còn được phát trực tiếp trên Fanpage 

Techfest Mekong và website: www.techfestmekong.vn 

  
Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


