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Trước hết, Tôi xin đại diện cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trân trọng gửi lời
chào nồng nhiệt và lời cám ơn tới các Quý lãnh đạo, Quý đại biểu đã dành thời gian để tham dự buổi
ký kết hôm nay.
Tôi muốn bày tỏ sự trân trọng tới SMU là một trường hàng đầu về quản trị trong nghiên cứu
và giảng dạy không những ở Singapore mà còn ở khu vực và thế giới.
Sau khi làm việc với nhà trường, chúng tôi đánh giá cao cơ sở vật chất, phương pháp giảng
dạy… của SMU, Trường không chỉ có những nghiên cứu với tác động toàn cầu mà còn đào tạo ra
các doanh nhân hàng đầu.
UEH được thành lập năm 1976, là trường đại học trọng điểm quốc gia, được coi là một trong
những trường đại học kinh tế và kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, đã đào tạo ra nhiều nhà lãnh
đạo có uy tín, các nhà kinh tế, và các doanh nhân Việt Nam.
UEH đã phát triển chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm công
bố trên trên các tạp chí quốc tế và nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, kinh doanh, thúc
đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của nền kinh tế.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng về việc xây dựng tinh thần “Quốc gia khởi nghiệp” và
các chủ trương của Chính phủ trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, Đại học Kinh tế TP. Hồ
Chí Minh đã và đang đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tư vấn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp,
và hoạt động khởi nghiệp gắn liền với đổi mới sáng tạo.

UEH luôn quan tâm nghiên cứu tìm hiểu mô hình đào tạo, tư vấn phát triển kinh doanh, đổi
mới sáng tạo tại các nước trên thế giới để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Vì vậy,
việc hợp tác giữa UEH và SMU được ra đời dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital vả Ban
Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.
Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa các bên sẽ được triển khai tại Việt Nam nhằm góp phần
tích cực phát triển môi trường khởi nghiệp và sáng tạo dựa trên kinh nghiệm Mô hình Trung tâm
sáng tạo và khởi nghiệp của Singapore, một trong những quốc gia tiên phong trong việc tạo môi
trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời, sẽ cùng phối hợp để lập báo cáo đề
xuất giải pháp cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tin tưởng sẽ triển khai thành công Biên bản ghi nhớ này ở
Việt Nam.
Nhân dịp này, thay mặt nhà trường, xin Trân trọng cảm ơn Thủ tướng và Lãnh đạo các Bộ,
Ngành đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Trường trong quá trình phát triển.
Trân trọng cám ơn SMU, Lãnh đạo Quỹ VinaCapital, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư
nhân đã tạo điều kiện cho UEH tham gia ký kết và triển khai văn kiện hợp tác này.
Kinh chúc sức khỏe và thành công đến Thủ tướng, SMU, Quý lãnh đạo và Đại biểu.

Trân trọng.

