
	  

     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

	  
Thông	  Tin	  căn	  bản:	  Cuộc	  Thi	  Chứng	  Minh	  Khái	  Niệm	  

tại	  Việt	  Nam	  
	  
CUỘC	  THI	  CHỨNG	  MINH	  KHÁI	  NIỆM	  

	  
Chương	  Trình	  Công	  Nghệ	   Khí	  Hậu	   InfoDev	   của	  Ngân	  Hàng	  Thế	   Giới	   (World	  Bank)	   phối	  
hợp	  với	  Ngân	  Hàng	  Phát	  Triển	  Châu	  Á	  (ADB)	  đang	  tổ	  chức	  cuộc	  thi	  Chứng	  Minh	  Khái	  Niệm	  
(Proof	  of	  Concept	  -‐	  PoC)	  tại	  Việt	  Nam.	  	  
	  
Cuộc	   thi	  PoC	  sẽ	  đem	   lại	   cho	  30	  ứng	  viên	   thành	  công	  cơ	  hội	   là	  các	  doanh	  nghiệp	  đầu	  tiên	  
được	  nhận	  nguồn	  tài	   trợ	  và	  tiếp	  cận	  đầy	  đủ	  các	  dịch	  vụ	  kinh	  doanh	  do	  Trung	  Tâm	  Sáng	  
Tạo	  Khí	  Hậu	  Việt	  Nam	  (Việt	  Nam	  Climate	  Innovation	  Center	  –	  CIC	  Việt	  Nam).	  CIC	  Việt	  Nam	  
được	   tài	   trợ	   bởi	   Bộ	   Phát	   Triển	  Quốc	   Tế	   Vương	  Quốc	   Anh	   (DFID)	   và	   Bộ	   Ngoại	   Giao	   và	  
Thương	  Mại	  Úc	  (DFAT).	  
	   
Đặc	  biệt,	  các	  ứng	  viên	  thành	  công	  của	  cuộc	  thi	  PoC	  sẽ	  đủ	  điều	  kiện	  nhận	  được:	  
	  
• Khoản	   tài	   trợ	   của	   PoC	   lên	   đến	   1.000.000.000	   VNĐ	   cho	   việc	   phát	   triển,	   triển	   khai	  

và/hoặc	  mở	  rộng	  một	  sản	  phẩm	  hay	  dịch	  vụ;	  
• Ưu	  tiên	  tiếp	  cận	  chương	  trình	  CIC	  Việt	  Nam	  và	  toàn	  bộ	  các	  dịch	  vụ	  tư	  vấn	  của	  chương	  

trình	  (đào	  tạo,	  cố	  vấn,	  cơ	  sở	  vật	  chất	  và	  tiếp	  cận	  tài	  chính).	  
	  
Các	  ứng	  viên	  được	  yêu	  cầu	  nộp	  các	  bản	  đề	  xuất	  cho	  một	  sản	  phẩm,	  dịch	  vụ	  hoặc	  mô	  hình	  
kinh	  doanh	  đổi	  mới	  thuộc	  một	  trong	  các	  loại	  dưới	  đây:	  
	  
• Hiệu	  quả	  năng	  lượng;	  
• Nhiên	  liệu	  sinh	  học	  và	  sinh	  khối;	  
• Nông	  nghiệp	  bền	  vững;	  
• Công	  nghệ	  thích	  ứng;	  
• Công	  nghệ	  vận	  chuyển:	  
• Công	  nghệ	  năng	  lượng	  tái	  tạo;	  
• Quản	  lý	  và	  lọc	  nước;	  
• Các	  ngành	  công	  nghệ	  khí	  hậu	  khác.	  
	  
Để	   đăng	   ký	   và	   tìm	   hiểu	   thêm	   thông	   tin	   về	   Cuộc	   thi	   Chứng	   Minh	   Khái	   Niệm	   (Proof	   of	  
Concept),	  hãy	  ghé	  thăm	  www.vietnamcic.org.	  Các	  hội	  thảo	  cung	  cấp thông	  tin	  sẽ	  được	  tổ	  
chức	  tại	  Thành	  phố	  Hồ	  Chí	  Minh	  và	  Hà	  Nội	  nhằm	  cung	  cấp	  thêm	  thông	  tin	  về	  cuộc	  thi	  PoC	  
và	   giải đáp các	   câu	   hỏi,	   vướng mắc.	   Xin	   vui	   lòng	   đăng	   ký	   tham	   dự	   bằng	   email	  
PoCcompetition@pennampartners.com.	  Địa	  điểm	  và	  thời	  gian	  cụ	  thể	  sẽ	  được	  thông	  báo	  cho	  
các	  thành	  viên	  đã	  đăng	  ký	  và	  sẽ	  được	  đăng	  trên	  www.vietnamcic.org.	  	  



	  

     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
Đối với các yêu cầu về truyền thông, vui lòng liên hệ: 
Ông Nguyễn Hồng Ngân, Cán bộ truyền thông, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam  
Email: nnguyen5@worldbank.org , ĐT: +84 4 3934 6600 - Số máy lẻ 8234 
Cô Adrienne Ravez, Cán bộ điều phối, Nhóm làm việc cuộc thi PoC,  
Email: Adrienne.ravez@endorphine-concept.com, ĐT: +855 9 55 12356  
	  
Đối với các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ: 
PoCcompetition@pennampartners.com 
Hotline: +84 8 3520 7656 
Cô Phạm Phương Linh, Chuyên gia tư vấn, infoDev  
Email: lpham@worldbank.org,  
Ông Benny Tran, Chuyên gia tư vấn, Ngân hàng Phát triển châu Á 
Email: btran.consultant@adb.org  
	  
TRUNG	  TÂM	  SÁNG	  TẠO	  KHÍ	  HẬU	  VIỆT	  NAM	  	  

	  
Trung	   Tâm	   Sáng	   Tạo	   Khí	   Hậu	   Việt	   Nam	   (Vietnam	   Climate	   Innovation	   Center	   –	   CIC	   Việt	  
Nam)	  –	  sẽ	  đi	  vào	  hoạt	  động	  vào	  nửa	  cuối	  2014	  –	  sẽ	  cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  tài	  chính,	  đào	  tạo	  
và	   tư	   vấn	  kinh	  doanh	  cho	  một	   số	  dự	   án	  công	  nghệ	   khí	  hậu	  và	  năng	   lượng	  sạch.	  CIC	  Việt	  
Nam	  sẽ	  xây	  dựng	  năng	  lực	  của	  các	  cơ	  quan	  trong	  khu	  vực	  nhằm	  hỗ	  trợ	  các	  doanh	  nhân	  mới	  
nổi	  và	  doanh	  nghiệp	  mới	  đang	  phát	  triển	  các	  giải	  pháp	  phù	  hợp	  với	  địa	  phương	  nhằm	  giảm	  
thiểu	  và	  thích	  ứng	  với	  biến	  đổi	  khí	  hậu.	  Thông	  qua	  các	  gói	  dịch	  vụ,	  các	  hoạt	  động	  kết	  nối	  
mạng	  lưới	  cùng	  cơ	  chế	  tài	  trợ,	  CIC	  Việt	  Nam	  và	  mạng	  lưới	  các	  đối	  tác	  của	  tổ	  chức	  này	  sẽ	  
cung	  cấp	  một	  phương	  pháp	  tiếp	  cận	  định	  hướng	  khu	  vực	  để	  giải	  quyết	  những	  thách	  thức	  
về	  khí	  hậu,	  năng	  lượng	  và	  tài	  nguyên	  và	  hỗ	  trợ	  phát	  triển	  kinh	  tế	  thông	  qua	  việc	  tạo	  công	  
ăn	  việc	  làm.	  Thông	  qua	  hoạt	  động	  này,	  CIC	  Việt	  Nam	  sẽ	  thiết	  lập	  một	  giải	  pháp	  góp	  phần	  
nuôi	  dưỡng	  sự	  sáng	  tạo	  công	  nghệ	  khí	  hậu	  do	  phụ	  nữ	  lãnh	  đạo.	  
	  
CIC	   Việt	   Nam	   được	   tài	   trợ	   bởi	   Bộ	   Phát	   Triển	   Quốc	   Tế	   Vương	   Quốc	   Anh	   (DFID)	   và	   Bộ	  
Ngoại	  Giao	  và	  Thương	  Mại	  Úc	  (DFAT).	  
	  
CÁC	  ĐỐI	  TÁC	  

	  
InfoDev	  	  
infoDev	  là	  chương	  trình	  toàn	  cầu	  có	  nhiều	  nhà	  tài	  trợ	  thuộc	  Nhóm	  Ngân	  hàng	  Thế giới. 

Chương	  trình	  này	  thúc	  đẩy	  sự	  kết	  hợp	  của	  sáng	  tạo,	  công	  nghệ	  và	  kinh	  doanh	  để	  tạo	  cơ	  
hội	  phát	  triển	  toàn	  diện	  và	  công	  ăn	  việc	  làm.	  infoDev	  tìm	  cách	  tăng	  cường	  năng	  lực	  cho	  các	  
nhà	  sáng	  tạo	  để	  họ	  thử	  nghiệm,	  định	  hình,	  thu	  xếp	  tài	  chính,	  phát	  triển	  và	  phân	  phối	  các	  
sản	  phẩm,	   các	   giải	   pháp	   có	  khả	   năng	  đổi	  mới	   đối	   với	   các	   thách	   thức	   của	  địa	  phương	  và	  
toàn	  cầu.	  Chương	   trình	  hỗ	   trợ	   các	  doanh	  nghiệp	   tăng	   trưởng	   trong	   lĩ nh	  vực	   sáng	   tạo	  di	  
động,	  công	  nghệ	  khí	  hậu	  và	  kinh	  tế	  nông	  nghiệp	  với	  trọng	  tâm	  tạo	  điều	  kiện	  cho	  doanh	  
nghiệp	   tiếp	   cận	   các	   giải	   pháp	   tài	   chính	   và	   cho	   các	   doanh	   nghiệp	   do	   phụ	   nữ	   lãnh	   đạo.	  
Thông	  qua	  những	  hoạt	  động	  này,	  InfoDev	  có	  thể	  thúc	  đẩy	  sự	  tăng	  trưởng	  các	  thị	  trường	  địa	  



	  

     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

phương	  trong	  khi	  tạo	  điều	  kiện	  cho	  các	  phương	  pháp	  sáng	  tạo	  vì	  mục	  đích	  duy	  trì	  và	  nâng	  
cao	  mức	  sống.	  
	  
Chương	  Trình	  Công	  Nghệ	  Khí	  Hậu	  của	  InfoDev	  
Chương	  Trình	  Công	  Nghệ	  Khí	  Hậu	  của	  infoDev	  (CTP)	  hỗ	  trợ	  năng	  lực	  cho	  các	  quốc	  gia	  đang	  
chủ	  động	  phát	  triển	  và	  có	  thể	  phát	  triển	  và	  triển	  khai	  các	  công	  nghệ	  và	  mô	  hình	  kinh	  doanh	  
thông	  minh	  với	  khí	  hậu.	  CTP	  đang	  tạo	  ra	  một	  mạng	  lưới	  các	  Trung	  Tâm	  Sáng	  Tạo	  Khí	  Hậu	  
toàn	   cầu	   với	  mục	   tiêu	   cung	   cấp	   giải	   pháp	  phù	  hợp	   với	   từng	  quốc	   gia	   nhằm	  đối	   phó	   với	  
biến	  đổi	  khí	  hậu	  và	  thúc	  đẩy	  tăng	  trưởng	  xanh.	  CTP	  hỗ	  trợ	  các	  doanh	  nghiệp	  vừa	  và	  nhỏ	  
cũng	  như	  các	  doanh	  nghiệp	  mới	  nổi	  đang	  phát	  triển	  các	  sản	  phẩm	  sáng	  tạo	  và	  mô	  hình	  kinh	  
doanh	  mới	  trong	  lĩ nh	  vực	  công	  nghệ	  khí	  hậu.	  Hiện	  tại,	  chương	  trình	  đang	  thành	  lập	  các	  CIC	  
tại	   tám	  quốc	  gia:	  Kê-‐ni-‐a,	  Ca-‐ri-‐bê,	  Ê-‐ti-‐ô-‐pia,	  Ga-‐na,	  Ấn	  Độ,	  Ma-‐rốc,	  Nam	  Phi	  và	  Việt	  Nam.	  
Các	  trung	  tâm	  sáng	  tạo	  tại	  Kenya,	  Caribbean	  và	  Ethiopia	  đã	  đi	  vào	  hoạt	  động	  đầy	  đủ	  trong	  
khi	  các	  trung	  tâm	  khác	  đang	  trong	  giai	  đoạn	  phát	  triển.	  
	  
Để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  về	  infoDev	  và	  Chương	  Trình	  Công	  Nghệ	  Khí	  Hậu	  của	  infoDev,	  hãy	  
ghé	   thăm	   www.infodev.org/climate	   hoặc	   cập nhật thông tin trên Facebook	  
www.facebook.com/infoDevWBG	  và	  Twitter	  @infoDev	  	  
	  
ADB	  
Ngân	  hàng	  Phát	  triển	  châu	  Á	  (The	  Asian	  Development	  Bank;	  viết	  tắt:	  ADB)	  là	  một	  tổ	  chức	  
tài	  chính	  phát	  triển	  đa	  phương	  có	  trụ	  sở	  tại	  Manila,	  Phi-‐lip-‐pin,	  nhằm	  giúp	  các	  nước	  châu	  Á	  
và	  Thái	  Bình	  Dương	  xóa	  đói	  giảm	  nghèo	   	   thông	  qua	  tăng	  trưởng	  kinh	  tế	   toàn	  diện,	   tăng	  
trưởng	  bền	  vững	  về	  môi	  trường	  và	  hội	  nhập	  khu	  vực.	  Được	  thành	  lập	  vào	  năm	  1966,	  tổ	  
chức	  này	  thuộc	  sở	  hữu	  của	  67	  thành	  viên	  –	  bao	  gồm 48	  	  
nước	  nằm trong	  khu	  vực.	  
	  
Cùng	  hợp	  tác	  với	  các	  chính	  phủ	  các	  nước	  thành	  viên,	  các	  chuyên	  gia	  độc	  lập	  và	  các	  tổ	  chức	  
tài	  chính	  khác,	  ADB	  tập	  trung	  vào	  việc	  triển	  khai	  các	  dự	  án	  tạo	  nên	  ảnh	  hưởng	  về	  kinh	  tế	  
và	  phát	  triển	  bằng	  cách	  cung	  cấp	  các	  khoản	  vay,	  hỗ	  trợ	  kỹ	  thuật	  và	  tài	  trợ	  cho	  một	  loạt	  các	  
hoạt	  động	  phát	  triển.	  ADB	  cũng	  cung	  cấp	  hỗ	  trợ	  trực	  tiếp	  cho	  các	  doanh	  nghiệp	  tư	  nhân	  ở	  
các	  nước	  thành	  viên	  đang	  phát	  triển	  thông	  qua	  các	  khoản	  đầu	  tư	  vốn	  cổ	  phần	  và	  cho	  vay.	  
	  
ADB	  tập	  trung	  vào	  năm	  lĩ nh	  vực	  hoạt	  động	  cốt	  lõi:	  cơ	  sở	  hạ	  tầng;	  môi	  trường,	  trong	  đó	  có	  
biến	  đổi	  khí	  hậu;	  hợp	  tác	  và	  hội	  nhập	  khu	  vực;	  phát	  triển	  lĩ nh	  vực	  tài	  chính;	  và	  giáo	  dục.	  
Trong	  năm	  2013,	  ADB	  hỗ	  trợ	  tổng	  cộng	  21	  tỷ	  Đô	  la,	  bao	  gồm	  cả	  đồng	  tài	  trợ	  6,6	  tỷ	  Đô	  la.	  
CÁC	  NGUỒN	  THÔNG	  TIN	  KHÁC	  	  

	  
Bài	  học	  của	  Trung	  Tâm	  Sáng	  Tạo	  Khí	  Hậu	  Kê-‐ni-‐a	  (KCIC)	  
Để	   xem	   video	   này,	   hãy	   nhấp	   vào	   đây	   hoặc	   ghé	   thăm	  
https://www.youtube.com/watch?v=v-‐DiPySYFkA	  	  
	  



	  

     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
Gia	  súc,	  Khí	  sinh	  học	  và	  Lốp	  xe	  Ma-‐xai:	  Doanh	  Nghiệp	  Tìm	  Ra	  Phương	  Cách	  Sử	  Dụng	  
Sáng	  Tạo	  Chất	  Thải	  Gia	  Súc	  	  
	  
Để	  xem	  video	  này,	  hãy	  nhấp	   vào	  đây	  hoặc	  ghé	  thăm	  www.infodev.org/highlights/new-‐
video-‐kenya-‐cic-‐enables-‐slaughterhouse-‐go-‐green	  	  
	  

	  
	  
Để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  về	  infoDev	  và	  Chương	  Trình	  Công	  Nghệ	  Khí	  Hậu	  của	  infoDev,	  hãy	  ghé	  
thăm	   www.infodev.org/climate	   hoặc	   cập nhật thông tin trên	   Facebook	  
www.facebook.com/infoDevWBG	  và	  Twitter	  @infoDev  


