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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2017 

 

THÔNG TIN 

“TUẦN LỄ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017”   

- WHISE 2017 - 

 

 Từ ngày 23/10 đến 28/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức “Tuần lễ Đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” (WHISE 2017 - Ho Chi 

Minh City Innovation, Startup and Entrepreneurship Week), giao cho Sở khoa 

học và Công nghệ cùng Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần 

Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) và Công ty cổ phần Hatch! Ventures Việt Nam thực hiện. 

 Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học 

công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố nhằm 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 đến cộng đồng, đồng thời kết nối các nguồn lực 

xã hội với sự tiếp sức của nhà nước để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 

trên địa bàn Thành phố, tiến tới việc xây dựng Thành phố đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới. 

 Năm 2017, theo công bố báo cáo về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 
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2017, Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 quốc gia và nền kinh tế, tăng 12 bậc 

so với năm 2016, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN. Đây là thứ hạng cao nhất mà 

Việt Nam từng đạt được từ trước tới nay. Bước tiến đáng kể này có sự đóng góp 

rất lớn từ những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua - 

một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc khuyến khích, tạo lập môi 

trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo 

nhằm ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản 

xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất 

chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

 Trong tuần lễ WHISE 2017 sẽ có khoảng 30 sự kiện quan trọng và hữu 

ích, như chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên đề trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp; lễ tổng kết các hoạt động các cuộc thi như Cuộc thi Ý tưởng khởi 

nghiệp Startup Wheel 2017, Cuộc thi Đổi mới sáng tạo sản phẩm Nông nghiệp 

công nghệ cao 2017, Cuộc thi IoT Startups 2017- Connected Devices, hoạt động 

cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

nền tảng CNTT-Viễn Thông, Hội thảo Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ, Hội nghị giao ban khoa học và 

công nghệ vùng Đông Nam Bộ với chủ đề Thúc đẩy phát triển liên kết Vùng... 

 Đặc biệt, trong 2 ngày 27 và 28/10 sẽ diễn ra “Triển lãm Công nghệ và 

Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo” với mục tiêu chia sẻ về tầm nhìn và định 

hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo định hướng kinh tế - xã hội 

của Thành phố. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (Giai đoạn 2 - 

IPP2) và Công ty cổ phần Hatch! Ventures Việt Nam (vườn ươm khởi nghiệp với 

các hoạt động tư vấn, đầu tư và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam từ 
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năm 2012 đến nay, trong đó có sự kiện thường niên mang tầm quốc tế HATCH! 

FAIR the Fifth), phối hợp tổ chức.  

 Triển lãm sẽ dành không gian cho hơn 150 gian trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm của các đơn vị khởi nghiệp, trong đó có các startup đến từ Chương trình 

SpeedUp 2017, các doanh nghiệp từ các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, các doanh 

nghiệp khởi nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, các startup từ các vườn ươm 

cũng như những đơn vị tham gia chung kết cuộc thi khởi nghiệp thường niên tổ 

chức bởi Hatch! Ventures Việt Nam và đối tác, để cùng nhau kết nối và quảng bá 

các hoạt động của mình tới cộng đồng và thu hút quan tâm đầu tư. 

 Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo có chủ đề “Những câu chuyện 

chưa kể”, xoay quanh những bài học kinh nghiệm trong quá trình 5 năm phát 

triển cùng với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như luận bàn về xu 

hướng công nghệ chủ đạo hiện tại và tương lai như Blockchain, sự kết nối của 

Internet kết nối vạn vật – Internet of Things, Dữ liệu lớn – Big Data và Thiết bị 

đeo thông minh – Wearable Devices. Bên cạnh đó, những diễn giả hàng đầu về 

đầu tư khởi nghiệp, phát triển bền vững, có đóng góp xã hội cao bên cạnh hiệu 

quả kinh tế, cũng như thúc đẩy vai trò nữ lãnh đạo và con người trong phát triển 

kinh doanh, sẽ tham gia trao đổi và thảo luận, để từ đó truyền cảm hứng, cổ vũ và 

thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tới những bạn trẻ khởi nghiệp. Tại Hội nghị này 

cũng sẽ diễn ra hoạt động “Match-making: Kết nối đầu tư” nhằm giúp các nhà 

đầu tư và đại diện các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá và hẹn gặp trực 

tiếp với các khởi nghiệp tham gia triển lãm, từ đó hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp 

trong nước có thể tận dụng cơ hội gọi vốn và tìm hiểu tiềm năng phát triển sang 

thị trường nước ngoài. 

 Cũng trong khuôn khổ của Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp 

Đổi mới sáng tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với Đại sứ 
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quán Phần Lan tại Việt Nam chủ trì các nội dung trong chuỗi hoạt động 

“Together with Finland – Ho Chi Minh City 27, 28 Oct”. Đây là chuỗi hoạt động 

đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phần Lan với 

mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng 

tâm trong chiến lược phát triển của Thành phố. Hai ngày hoạt động với nhiều 

chương trình hội thảo, thảo luận giữa lãnh đạo và các chuyên gia của Thành phố 

Hồ Chí Minh với các chuyên gia và đại diện các thành phố của Phần Lan trong 3 

lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Giáo Dục, Giải pháp Thành phố Thông minh và Xây 

dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đồng thời, là cơ hội để các 

công ty tới từ Phần Lan giới thiệu các giải pháp dịch vụ có liên quan. Cuộc thi 

Slush (GIA) lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những những 

công ty khởi nghiệp với giải pháp đổi mới sáng tạo có tác động và phù hợp với 

những thị trường mới nổi cũng sẽ là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự 

kiện.   

 WHISE 2017 là sự kiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức, có sự tham gia của nhiều 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh, Các Sở, ban, ngành Thành phố, Sở Khoa học và 

Công nghệ các tỉnh Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận, Chương trình Đối 

tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2), Công ty cổ phần 

Hatch! Ventures Việt Nam, Saigon Innovation Hub, Tạp chí Khám phá, Trung 

tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao, 

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, Công ty TNHH 

Ươm tạo Doanh nghiệp phần mềm Quang Trung, Công ty Cổ phần Vietnam 

Silicon Valley Accelerator, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); Mekong 

Business Initiative (MBI), các quỹ đầu tư mạo hiểm, các trường đại học và viện 
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nghiên cứu trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi 

nghiệp và các cộng đồng khởi nghiệp ở Thành phố và 6 tỉnh Đông Nam Bộ, các 

tổ chức quốc tế, cộng đồng khởi nghiệp quốc tế. 

 Với mục tiêu chung tay “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng 

sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn 

về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam 

Á”, WHISE 2017 sẽ tạo nên cú hích mới trong việc phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp với sự tham gia của nhà nước, viện – trường và doanh nghiệp, các quỹ đầu 

tư mạo hiểm…, hướng tới việc xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi 

nghiệp uy tín trong khu vực. 

       

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  

Chị Bùi Việt Hà – Điện thoại: 098.9699.461 

Email: habv@khampha.vn        

 

 

 

 

 

 


