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Tọa đàm Việt Nam – Úc về Hợp tác thúc đẩy Công nghiệp 4.0 với chủ
đề “Từ chương trình đến hành động” do Đại học RMIT phối hợp cùng
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) đồng tổ
chức ngày 08/12/2021. Tọa đàm lần này cũng là sự kiện nhằm chia sẻ
kinh nghiệm và quy trình về việc hợp tác giữa trường đại học và doanh
nghiệp; tìm hiểu các cơ hội hợp tác với Chính phủ và các doanh nghiệp
để đẩy mạnh việc chuyển đổi Công nghiệp 4.0, tập trung vào ưu tiên
chiến lược đẩy mạnh phát triển công nghiệp đang diễn ra hiện nay tại
Việt Nam và sự sẵn sàng cho nguồn nhân lực và sự chuyển đổi để hỗ
trợ cho Công nghiệp 4.0. Từ các thông tin tại tọa đàm, các cơ sở giáo
dục đại học sẽ có thêm cơ sở để định hướng chiến lược, phát triển
hướng đến mở rộng và sâu hơn các chương trình đào tạo nguồn nhân
lực cho Công nghiệp 4.0. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi
Thế Duy nhấn mạnh sự tham gia của ĐHQGHN với tư cách là một
trong những đại học mạnh nhất Việt Nam về khoa học công nghệ và
đặc biệt là công nghiệp 4.0 có thể tạo ra nhiều mạng lưới kết nối giữa
Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học trong tương lai. Tại
phiên thảo luận do PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN
và GS. Aleks Subic, Phó giám đốc phụ trách Đổi mới kỹ thuật số, Đại
học RMIT chủ trì, các chuyên gia của hai nước đã cùng trao đổi, bàn
luận về phương thức và lộ trình Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh các
nền tảng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số Công nghiệp trong nền kinh
tế và trong khu vực công; các cơ hội hợp tác cho các nước với Việt
Nam trong việc thúc đẩy Công nghiệp 4.0; cách thức hợp tác để phát
triển các kỹ năng và lực lượng lao động mới cho Công nghiệp 4.0;
những điều cần làm để đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam.
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