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Tóm tắt: 

Bài viết trình bày các giải pháp cụ thể để tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác giữa nhà 
trường với doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của các trường đại học ở Châu Âu, 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các giải pháp tập trung vào: cơ cấu tổ chức; các tổ chức chuyển giao 
công nghệ độc lập; các nhà quản lý quy trình chuyển giao công nghệ; danh mục dịch vụ chuyên 
giao công nghệ; phương pháp tiếp thị chủ động; chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; các chương trình hỗ trợ tài chính và các nhóm nghiên cứu của nhà trường. Các đề 
xuất này nhằm mục đích góp phần giúp các trường đại học ở Việt Nam có những chuyển biến 
tích cực về chuyển giao công nghệ theo xu thế toàn cầu hóa trong thời gian đến. 
 

         Từ khóa: Chuyển giao công nghệ; Nhà trường; Doanh nghiệp; Đại học; Liên minh giữa 
nhà trường và doanh nghiệp.         

  

Abstrac: 

This article presents specific solutions to the enhancement of technology transfer and 
cooperation between schools and enterprises in Vietnam based on experience of universities in 
Europe, the USA, Japan, South  Korea… The solutions focus on organizational mechanisms, 
independent transfer organizations, managers in charge of technology transfer processes, lists of 
technology transfer services, active marketing methods, the tranfer of technology to medium and 
small-sized enterprises, financial support programs and research teams of the universities. These 
suggestions are aimed at helping universitiesin Vietnam to make positive changes in technology 
transfer in line with the trend of globalization in time to come.  
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