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Ngày 04/10/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS)
đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Hai bên sẽ
phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, hỗ trợ và
các hoạt động liên quan khác để thúc đẩy khởi
nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh
niên Việt Nam hiện nay. Trong khuôn khổ thỏa
thuận hợp tác, IFI và SYS thống nhất hợp tác trong
lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội
nghị, hội thảo và các hoạt động khác hai bên cùng
quan tâm, đặc biệt phối hợp triển khai các chương
trình hoạt động về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,
hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo quốc gia.
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Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở quan
trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa IFI
và SYS, phù hợp với xu thế phát triển trong giai
đoạn mới, góp phần tích cực vào thúc đẩy sự
tăng trưởng mạnh mẽ của đôi bên. Ngay sau Lễ
ký kết, IFI và SYS sẽ cùng xây dựng và triển
khai chương trình đào tạo khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số cho thanh
niên 63 tỉnh, thành phố. Chương trình sẽ cung
cấp các kiến thức phù hợp và thực tiễn cho từng
đối tượng thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt thông
qua các trải nghiệm thực hành, vận dụng trên
chính các dự án khởi nghiệp cá nhân, kết hợp
với tư vấn của các chuyên gia trong nước và
quốc tế.
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