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VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ 
KÝ KẾT HỢP TÁC

Ngày 07/12/2021, tại Hà Nội, Viện Quốc tế Pháp ngữ
(IFI) đã tổ chức thành công “Hội nghị Kết nối, hỗ trợ đầu
tư: Startup – Vườn ươm – Nhà đầu tư”. Hội nghị thuộc Đề
án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025, Nhiệm vụ “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận
hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo”, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực
tiếp và trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước.
Hội nghị đã thu hút hơn 50 hồ sơ tham gia đến các trường
Đại học, Cao đẳng, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Trung tâm
khởi nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước…, và
có 12 dự án được lọt vào vòng trong. Sau các vòng tuyển
chọn, Ban Giám khảo đã chọn ra 11 dự án xuất sắc nhất
vào vòng chung kết. Tại đêm chung kết, có 01 giải nhất.
01 giải nhì, 01 giải ba và 08 giải khuyến khích.

Ký hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư
và Phát triển G6 

Ký kết hợp tác Trung tâm Dự báo và Phát triển
nguồn nhân lực 

Sáng ngày 14/12/2021, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết
thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)và
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
(HDC). Thỏa thuận hướng tới mục tiêu phát huy nguồn
lực và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng,
thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, đề án,
dự án chung góp phần đẩy mạnh việc giảng dạy, học
tập và nghiên cứu tại đơn vị. Hai bên thống nhất hợp
tác toàn diện 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.
Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với HDC thể hiện định
hướng chiến lược đào tạo gắn với nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ và thị trường của IFI.
Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội
dung ký kết sẽ sớm được IFI và HDC đưa vào thực
hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả
trong thời gian tới. 
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