Phát biểu của đại diện chương trình CBDP
Để góp phần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có hiệu quả trong sản xuất – kinh doanh,
Viện kinh tế và Hiệp hội doanh nghiệp đã thiết lập chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
(Consulting for business development program – CBDP).
“Con người là vốn quí nhất tạo ra tài nguyên, chính sách đẻ ra tiền “. Sự phồn vinh
của các con rồng Châu Á như Trung Quốc, Singapore, Nam Triều Tiên, Hồng Kông, Đài
Loan, Malaysia, Thái Lan.… đã chứng minh cho nhận định này. Ngay tại Việt Nam chúng ta,
trước đây việc lo cho dân đủ ăn đã là điều không dễ, thế nhưng chỉ một khoá 10, không những
không phải xin viện trợ mà còn là động lực vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hạng
2-3 thế giới chỉ sau 2 mùa vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học hơn của cả
nước và khu vực. Một thời đã là biểu ngữ phồn thịnh của hòn ngọc viễn đông – là miền giao
thoa của các nền văn minh Đông – Tây, đã nhiều năm liên tục đạt được mức tăng trưởng kinh
tế cao và hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển bền vững trong những năm tới.
Doanh nhân là những con người hành động mạnh mẽ và có tư duy sáng tạo trực tiếp
hoặc gián tiếp tạo động lực và nguồn cảm hứng cho họat động sáng tạo. Đây là quan điểm
quan trọng nhất xuyên suốt của chương trình CBDP.
Chương trình CBDP trước hết là đánh giá cao năng lực thực tế của đội ngũ doanh
nhân . Các bức xúc, các khó khăn hay vướng mắc về thể chế, chính sách… từ những đề xuất
của doanh nhân sẽ được chương trình CBDP tập hợp lại một cách hệ thống và phân tích,
nghiên cứu lập thành các báo cáo trình lãnh đạo thành phố điều chỉnh phù hợp và phản hồi kịp
thời.
“CBDP là môi trường nuôi dưỡng, tìm cơ hội cho ý tưởng của các doanh nhân được
thực thi và đánh giá , bảo lưu giá trị cho các ý tưởng đó ”
Chương trình CBDP tạo các công cụ thông tin và giải pháp trợ giúp nhằm đạt được ba
nối cho doanh nghiệp:
- Nối tầm với
- Nối quan hệ và
- Nối tầm nhìn cho doanh nhân
Các lĩnh vực hợp tác và phối hợp tác nghiệp gồm lĩnh vực chủ chốt và quan trọng
đó là: Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý thông tin kinh tế khơi dậy các nhu cầu của doanh
nghiệp và đáp ứng thoả mãn cho doanh nghiệp thông qua phối kết hợp 4 nhà.
Mùa xuân là mùa của hy vọng, mùa của đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái. Chương
trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chúng ta bắt đầu vào ngày đầu Xuân mong rằng sẽ đạt
được thật nhiều kết quả thông qua kết nối, diễn xuất thật chuyên nghiệp của 4 nhà đó là “Nhà
quản lý, Nhà doanh nhân, Nhà tham mưu – tư vấn và Nhà khoa học”.
TM Ban điều hành chương trình CBDP
ThS. Nguyễ̃n Quốc Tòng
GĐ TT thông Tin Kinh tế

