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PHÁT BIỂU CỦA Đ/C LÊ THANH LIÊM,  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(TẠI LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

VÀ KHỞI NGHIỆP TPHCM - WHISE 2018 

8g30, ngày 18/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace) 

 

- Kính thưa Ngài Ca-ri Ca-hi-lua-tô (Kari Kahiluoto), Đại sứ 

Phần Lan tại Việt Nam, 

- Kính thưa Ngài Mi-ka Lin-ti-la (Mika Lintilä), Bộ Trưởng Bộ 

Kinh tế và Việc làm Phần Lan 

- Kính thưa các vị khách quốc tế 

- Thưa quý vị đại biểu, 

Hôm nay tôi rất vui đến dự Lễ khai mạc Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo 

và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Thay mặt Lãnh đạo 

Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng Ngài Đại sứ cùng quý vị đại biểu 

đến tham dự và xin chúc cho Sự kiện thành công tốt đẹp. 

Thưa quý vị, 

Với vai trò là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo 

dục, khoa học - công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong những 

địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GRDP của cả nước. Thành 

phố đóng góp trung bình hàng năm khoảng 22% tổng sản phẩm quốc 

nội, 1/4 sản lượng công nghiệp, 1/3 tổng thu ngân sách và 1/4 tổng 

kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong chiến 

lược phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Để tiếp tục duy trì và phát huy các thành tựu trên, Thành phố đã 

xác định mô hình phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri 

thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong năm qua, với thông điệp Xây 
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dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và Xây dựng Khu đô thị 

sáng tạo phía Đông, bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, trở 

thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm lực của cộng 

đồng trí thức và doanh nghiệp địa phương, Thành phố đã ban hành và 

triển khai nhiều chương trình và kế hoạch hành động, với những 

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng bộ. Nổi bật là Đề án “Xây dựng 

TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 

đến năm 2025”; Đề án Quy hoạch thiết kế Khu đô thị sáng tạo phía 

Đông Thành phố; Kế hoạch thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; 

Kế hoạch hợp tác với Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel; các hoạt động 

triển khai Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng 

tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác quốc tế,… 

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp của Chính quyền Thành phố trong thời gian qua đã góp phần 

hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Thành phố, tạo sức lan tỏa 

mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp đến cộng đồng xã hội và đạt được 

nhiều kết quả khả quan như: Diễn đàn kết nối startup Việt trong và 

ngoài nước; các chương trình hội thảo xây dựng thành phố thông 

minh, chính phủ điện tử, khoa học dữ liệu lớn (Big Data), làm việc và 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa 

bàn Thành phố… 

Ngoài ra, Thành phố còn chủ động tham gia các chương trình hợp 

tác quốc tế như Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - 

Phần Lan (IPP), Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam 

(Vietnam Sillicon Valley)…; đi tham quan mô hình và mời gọi 

chuyên gia tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Israel 

v.v. nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo 

trong thời gian tới. 
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Tiếp nối sự thành công của Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Khởi 

nghiệp TPHCM năm 2017, Lãnh đạo Thành phố hoan nghênh việc tổ 

chức sự kiện này lần thứ 2 năm 2018 do Ủy ban Nhân dân Thành phố 

và Đại sứ quán Phần Lan đồng tổ chức. Với khoảng 30 sự kiện kết nối 

đầu tư, cuộc thi và hội thảo mang tính chất quốc tế, Tuần lễ Đổi mới 

sáng tạo sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt 

động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tập hợp những mô hình khởi 

nghiệp thành công để giới thiệu đến cộng đồng, kết nối các nguồn lực 

xã hội để thúc đẩy hơn nữa hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa 

bàn Thành phố. Sự kiện này còn thể hiện rõ cam kết của Chính quyền 

Thành phố trong việc kiến tạo, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng 

khởi nghiệp, sớm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố 

của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước và khu vực.  

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự Lễ khai mạc ngày 

hôm nay. Tôi tin tưởng rằng các sự kiện tiếp theo của Tuần lễ Đổi mới 

sáng tạo cũng sẽ rất lý thú và hữu ích, sẽ giúp quý vị có thêm nhiều cơ 

hội và ý tưởng sáng tạo mới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên 

con đường xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng phồn vinh, tươi 

đẹp.  

Xin chúc các sự kiện của Tuần lễ được diễn ra thành công. 

Xin chúc Ngài Đại sứ (Phần Lan) cùng các quý vị đại biểu mạnh 

khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn. 


