Nm 2019, Vit Nam ã tuyên b chin lc chuyn i s quc gia nhm hng ti mt nn kinh t s, xã hi s, i mi sáng
to, din ra trong môi trng s. Bên cnh ó, cng không th không nhc ti vai trò ca các khi nghip (startup)
trong quá trình chuyn i s ti Vit Nam.
Ti din àn Din àn Quc gia phát trin doanh nghip công ngh Vit Nam t chc ngày 9/5, B trng B Thông
tin và Truyn thông (TT&TT) Nguyn Mnh Hùng nhn mnh: “Vit Nam chúng ta rt cn các khi nghip
công ngh”
“ó là nhng khi nghip vi sn phm, gii pháp ht sc mi m, to ra s bt ng áng kinh ngc và cc k hu dng. Nhiu
khi nghip cng ã nhanh chóng có quy mô toàn cu”, B trng nói.

B trng B TT&TT Nguyn Mnh Hùng.

Khi nghip công ngh ây c hiu là nhng công ty mà bc u s dng công ngh ca nhân loi phát trin các gii
pháp, sn phm hoc cung cp các dch v công ngh, cho phép các công ty khác ng dng công ngh, ri bc
tip theo s là phát trin công ngh. Chính nhng công ty công ngh quy mô nh này ã và ang góp phn to
nên mt cuc cách mng toàn dân, phát trin và ng dng công ngh mt cách hiu qu ti Vit Nam.
Thc t cng cho thy Vit Nam luôn thành công khi phát ng c toàn dân. Cng chính t hàng chc, hàng trm
ngàn nhng khi nghip công ngh này s hình thành nên mt s ngi khng l trong lnh vc công ngh Vit
Nam, cùng chung tay xây dng mt h sinh thái phát trin công ngh bn vng.
Bên cnh vic to ra iu kin thun li doanh nghip phát trin, ti Din àn, B trng Nguyn Mnh Hùng ã gii thiu v
mt s gii pháp vô cùng mi m và bt ng, ó là xut mt s gii pháp to thêm thách thc, doanh nghip phát
trin. “Trong không ít trng hp, khó khn và thách thc li là nhân t chính to nên mt doanh nghip hàng
u”, B trng gii thích.
Theo ó, B trng hy vng vic t ra nhng tiêu chun không ngng cao hn cho các sn phm hin nay s là ng lc
các doanh nghip buc phi i mi công ngh, cng nh các khi nghip s có c hi bt phát, chng t bn thân trc
sc ép.
Vi thông ip “Make in Vietnam”, Din àn Quc gia phát trin doanh nghip công ngh Vit Nam c t chc ti
Trung tâm hi ngh Quc gia ngày 9/5 tp trung vào các vn trng tâm trong cuc Cách mng Công nghip
4.0, trong ó cao sáng to ti Vit Nam, làm ra ti Vit Nam, thit k ti Vit Nam, sn xut ti Vit Nam.
Không ch là li kêu gi, “Make in Vietnam” cng là trách nhim ca mi ngi dân - nh mt quc gia toàn cu và
công dân trên toàn cu. Không ch s dng, tiêu dùng công ngh ca nhân loi, Vit Nam cng phi óng góp
cho nhân loi, óng góp cho s phát trin ca công ngh nhân loi.
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