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Kể từ khi được thành lập vào năm 
2015, Trung tâm đã hỗ trợ các 
doanh nghiệp tạo ra 665 việc làm 
toàn thời gian. Khoảng 175,000 hộ 
gia đình đã sử dụng các giải pháp 
công nghệ ứng phó với biến đổi 
khí hậu.

Thông tin nổi bật

Ngân sách 
4,65 triệu đô la Úc

Thời gian 
2013 – 2020

Đối tác
• Chính phủ Việt Nam  

(Bộ Khoa học và Công nghệ)

• Chính phủ Vương quốc Anh

• Ngân hàng thế giới

• Mạng lưới toàn cầu về đổi mới 
sáng tạo 

Địa điểm
• Toàn quốc 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng  nặng nề nhất từ biến đổi khí 
hậu. Nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, và các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra 
ngày càng khắc nghiệt và thường xuyên.  Điều này làm cho các thách thức về an ninh 
lương thực, tiếp cận nước sạch trở nên trầm trọng hơn đồng thời kìm hãm khả năng 
tăng trưởng kinh tế bền vững của quốc gia.

Hỗ trợ của Ôxtrâylia
Thông qua hỗ trợ tài chính để  thành lập và vận hành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng 
phó với biến đổi khí hậu, Ôxtrâylia đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam biến những thách 
thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội  tăng trưởng. Trung tâm  giúp các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của Việt Nam thương mại hóa và nhân rộng các giải pháp đổi mới sáng tạo 
của mình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ tăng trưởng xanh. Là một thành 
viên của Mạng lưới toàn cầu về đổi mới sáng tạo, Trung tâm đóng vai trò quan trọng 
trong việc chia sẻ thông tin và kiến thức, liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đồng thời thúc đẩy thương mại quốc tế.

Trung tâm hướng đến mục tiêu trở thành một tổ chức hoạt động độc lập, không cần 
hỗ trợ từ các nhà tài trợ kể từ tháng 6/2020. Đây là mô hình mà các quốc gia Đông 
Nam Á khác có thể áp dụng để thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Kết quả dự kiến
• 48 doanh nghiệp khởi nghiệp được Trung tâm hỗ trợ tài chính, tập huấn chuyên 

môn và tư vấn kinh doanh;

• Các doanh nghiệp được Trung tâm hỗ trợ tạo ra 850 việc làm mới toàn thời gian;

• Giảm phát thải hơn 2,200 tấn CO2 nhờ vào các giải pháp công nghệ giảm thiểu các 
bon, công nghệ năng lượng sạch, và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu;

• Hơn 180,000 hộ gia đình được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mới, cải tiến;

• Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng các chính sách thúc đẩy đầu tư tư nhân, hỗ 
trợ doanh nghiệp;

• Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường mới, và tận 
dụng  các tiềm năng thương mại trong khu vực.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập  http://vietnamcic.org 
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TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 


