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Tóm tắt: 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư gắn sản xuất với những đột phá về 
công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội 
lớn để các doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng, đổi mới công nghệ nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực công nghệ ở TP.Cần Thơ dù đã tác động không nhỏ tới hiệu 
quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất 
lượng trong các sản phẩm chủ lực của thành phố nhưng vẫn còn những hạn chế cần phải 
khắc phục. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, tác giả mạnh dạn đưa ra một số giải pháp 
gợi ý nhằm góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và 
vừa của thành phố.
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Abstract: 
The fourth industrial revolution with technological breakthroughs in production has 

been developing strongly. This not only brings challenges but also opportunities for 
businesses in accessing, applying, innovating technology to improve the competition 
ability and ensuring the fast and stable development. Although supporting businesses 
in improving technology capacity in Can Tho city has affected operational efficiency 
of small and medium-sized businesses, changed productivity and quality of the main 
products, there are still some difficulties that need to be overcome. With the above 
analysis and estimation, the author proposes some solutions to improve the capicity of 
technology for Can Tho small and medium-sized businesses.
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