
Trong 2 ngày 9 và 10/1/2021,  tạ i  Khu

Công nghệ  cao Hòa Lạc,  Đại  học Quốc

gia  Hà Nộ i  đã  tham gia  Triển lãm quốc

tế  đầu t iên về  đổ i  mớ i  sáng tạo Việ t

Nam (Vietnam Internat ional

Innovat ion Expo 2021 -  VIIE 2021)  và

sự  k iện khở i  công dự  án xây dựng

Trung tâm Đổ i  mớ i  sáng tạo Quốc gia

(NIC).  Đây là  t r iển lãm quốc tế  đầu

t iên về  nộ i  dung này,  do Bộ  Kế  hoạch

và Đầu tư  chủ  t r ì ,  phố i  hợp các Bộ :

Khoa học và Công nghệ ,  Thông t in  và

Truyền thông,  Công Thương,  Giáo dục

và Đào tạo tổ  chức.  Đây cũng là  lần

đầu t iên Trường Đại  học Y Dược,  tham

gia cùng gian hàng của ĐHQGHN giớ i

thiệu chung về  các hoạt  động đổ i  mớ i

sáng tạo của đơn v ị .

 

Tại  t r iển lãm lần này,  Trường ĐH Y

Dược đã giớ i  th iệu mộ t  số  nộ i  dung

ch ính như  hoạt  động đào tạo,  hệ  thống

phòng th í  nghiệm, các nhóm nghiên

cứu,  các công nghệ  chuyển giao,  và

các dự  án mờ i  hợp tác .  Tại  Triển lãm

mộ t  số  sản phẩm khoa học công nghệ

cũng được t rưng bày giớ i  th iệu.  Đó  là

các sản phẩm thuốc,  thực phẩm bảo vệ

sức khỏe thuộc chương t r ình KHCN

Tây Bắc   được Nhóm Nghiên cứu Phát

t r iển Thuốc phố i  hợp cùng Công ty  Cổ

phần Dược phẩm Quảng B ình phát

t r iển thành công;  các sản phẩm KHCN

của các nhiệm vụ  Khoa học công nghệ

của Trường.  Ngoài  ra  Trường cũng giớ i

thiệu mộ t  số  g iáo t r ình và tạp ch í  khoa

học chuyên ngành
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Trường Đại học Y Dược tham gia
Triển lãm quốc tế  về  đổi  mới  sáng tạo 

Việt  Nam  


