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Khởi nghiệp toàn cầu 2021 
 

 

 

  
 

Kính gửi: -  Các đồng chí Trưởng các Ban, Viện, Trung tâm, Văn phòng, Hội đồng DNN 
- Các đồng chí Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng VPĐD 
- Đồng chí Tổng biên tập Tạp Chí Diễn đàn doanh nghiệp 

 
Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Network - GEN) cho tới 

nay đã có trên 180 quốc gia tham gia, là nơi tập hợp các chương trình, sáng kiến, hoạt động 
quanh năm trên thế giới nhằm tạo ra một “Môi trường khởi sự kinh doanh toàn cầu”, mà tâm 
điểm là Tuần Lễ Khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Week – GEW), được khởi 
xướng từ năm 2007 và diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 11 hàng năm tại các quốc gia thành viên.  

Tại Việt Nam, để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, VCCI đã hưởng ứng và trở thành đối 
tác chính thứ 131 chủ trì Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu tại Việt Nam từ năm 2013. VCCI 
cũng đã chủ trì thành lập Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu tại Việt Nam (GEN Việt Nam) từ 
tháng 3 năm 2017 với hơn 70 tổ chức tham gia là các đơn vị hoạch định chính sách, đơn vị 
hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, vườn ươm…  

Tháng 6/2020 Chủ tịch VCCI đã ký tiếp MOU với Chủ tịch Tổ chức chủ trì Tuần lễ 
Khởi nghiệp toàn cầu GEW. Chủ tịch VCCI là Chủ tịch GEN Việt Nam, tiếp tục là thành 
viên chính thức của GEN toàn cầu .  

Nhân dịp Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu GEW 2021 diễn ra từ 15-21/11/2021, VCCI 
phát động các đơn vị tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu, và 
đưa logo của GEW Việt Nam trong các sự kiện tổ chức từ ngày 15 - 21/11/2021. Các hoạt 
động đăng ký trong khuôn khổ của Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu sẽ được gắn logo của Tuần 
lễ và quảng bá rộng rãi trên thế giới thông qua trang web của Mạng lưới Khởi nghiệp toàn 
cầu. Ngoài ra các hoạt động khác như: hội nghị, hội thảo, thi khởi nghiệp cho giới trẻ…cũng 
sẽ được kết nối trên phạm vi toàn cầu. 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là đầu mối tổng hợp các hoạt để quảng bá 
cho Tuần lễ Khởi nghiệp toàn cầu tại Việt Nam. Ban Thường trực đề nghị các đơn vị tổ chức 
hoạt động và thông báo cho đơn vị đầu mối: 

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV – VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 024-35742022 (máylẻ 251)    Fax: 024-35742020/30 
Anh Trần Minh Đức (Mobile : 0829081981; Email : ductm@vcci.com.vn) 

 
Trân trọng cảm ơn./. 

 
 
Nơi nhận:  
- Như trên 
- Chủ tịch (để Báo cáo ) 
- Ban TT (để biết) 
- Trung Tâm Hỗ trợ DNNVV 
- Lưu Văn thư 
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