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DỰ THẢO

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

I. Thông tin cơ bản
1. Tên Hiệp hội:
- Tên tiếng Việt: Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam.
- Tên tiếng nước ngoài: Viet Nam Science and Technology Business Association.
- Tên viết tắt: VST.
2. Slogan và Logo
- Slogan (đang lấy ý kiến): Hiệp lực sáng tỏa công nghệ Việt
- Logo: Đã thiết kế và đang lấy ý kiến
3. Trụ sở hoạt động: Lầu 3, Phòng 26-27, Số 08, đường Hoàng Minh Giám,
phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: 028. 36360995
II. Định hướng hoạt động cơ bản của Hiệp hội
1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên Hiệp hội (bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ, bảo vệ và hỗ trợ Doanh nghiệp hội viên tiếp cận các chính sách ưu đãi
của Nhà nước,…).
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng, phương pháp tiếp cận hình thành và quản
lý, điều hành hoạt động của Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Tư vấn hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá
trình hoạt động của Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
4. Hỗ trợ, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách liên quan tới Doanh nghiệp khoa
học và công nghệ.
5. Tổ chức các sự kiện: hội nghị, hội thảo, triển lãm, toạ đàm, đối thoại, hỏi đáp
chính sách giữa các thành viên của Hiệp hội với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng
các cơ quan Quản lý nhà nước, Chính quyền các cấp và Các tổ chức xã hội nghề
nghiệp khác có liên quan.
6. Tổ chức biểu dương, khen thưởng cho Hội viên có thành tích xuất sắc trong
hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh.
7. Tổ chức thăm quan, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài
nước giữa các Doanh nghiệp, Hội viên.

8. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phục vụ cho mục đích
phát triển của Doanh nghiệp, Hội viên và Hiệp hội.
9. Truyền thông đa phương tiện, tuyên truyền, quảng bá kết quả hoạt động khoa
học và công nghệ của các Doanh nghiệp, Hội viên và Hiệp hội. Xây dựng và phát
triển thương hiệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát động phong trào
người Việt Nam dùng sản phẩm khoa học và công nghệ của Việt Nam.
III. Kế hoạch triển khai năm 2019
1. Vận động các Doanh nghiệp, Hội viên đủ điều kiện tham gia Hiệp hội.
2. Chuẩn bị dự thảo Điều lệ, phương hướng hoạt động, hoàn thiện hồ sơ thành lập
Hiệp hội trình Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội.
3. Chuẩn bị nhân sự, cơ cấu tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác
cụ thể hàng năm, dự thảo quy chế hoạt động của Hiệp hội.
4. Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, thương hiệu, định hướng phát triển
của Hiệp hội.
5. Tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt
Nam.
6. Xây dựng Website của Hiệp hội.
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