
NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CÔNG NGHỆ ACRONIS ĐẾN

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐHQGHN

Ngày 12/07/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân và Phó Giám đốc
Phạm Bảo Sơn đã tiếp và làm việc với ông Serg Bell Chủ tịch sáng lập công ty Acronis và Viện
công nghệ Schaffhausen (Alemira) và ông Philipp Roesler, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu
tư VinaCapital Ventures, nguyên Phó Thủ tướng CH Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi hợp tác về nghiên cứu và đào tạo. Acronis hiện tìm
kiếm đối tác và cơ hội để phát triển trụ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, ưu tiên tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ Acronis phát triển sản phẩm Cyber Protect. Giám đốc
ĐHQGHN Lê Quân hoan nghênh ý định xây dựng trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam của Acronis
và cho biết ĐHQGHN cũng đang có chiến lược phát triển các cơ sở nghiên cứu tại Hòa Lạc. Nếu
khả thi, đây sẽ là một mối hợp tác quan trọng giúp thúc đẩy hoạt động R&D tại Việt Nam. Bên
cạnh đó, đại diện Ban Giám đốc cũng mời Acronis tham gia trong các hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp, các cuộc thi khởi nghiệp của ĐHQGHN.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã đến tham quan Trường Đại học Công
nghệ như nhà G2, Viện Trí tuệ nhân tạo, Khoa điện tử viễn thông, v.v. để tìm hiểu tiềm lực đào tạo
và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Trí tuệ nhân tạo,
Điện tử viễn thông. Chi tiết xem tại link 1 và  link 2.
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https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31118/dHQGHN-tim-kiem-hop-tac-trong-cac-linh-vuc-cong-nghe-cao.htm
https://uet.vnu.edu.vn/nguyen-pho-thu-tuong-duc-philipp-roesler-den-tham-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
https://uet.vnu.edu.vn/nguyen-pho-thu-tuong-duc-philipp-roesler-den-tham-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/

