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Tăng cường kết nối giữa các doanh
nghiệp Việt kiều
Ngày 7/10, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Vũ Hồng Nam đã có cuộc tiếp TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt
Nam ở nước ngoài.
Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã đề nghị Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở
nước ngoài có nhiều hoạt động kết nối hơn nữa giữa các doanh nghiệp người Việt trên
toàn thế giới với nhau.
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Thứ trưởng cho rằng các doanh nhân Việt kiều cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi, thảo
luận nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và cùng
tìm giải pháp cho những khó khăn trong kinh doanh hiện nay.
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Thứ trưởng Vũ Hồng Nam (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng Tiến sĩ Nguyễn Thanh
Mỹ (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Q. Hòa
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Thứ trưởng Vũ Hồng Nam bày tỏ mong muốn mạng lưới doanh nhân Việt kiều ngày càng
phát triển lớn mạnh. Ông khẳng định các doanh nghiệp Việt kiều đóng vai trò quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và là nhịp cầu nối quan hệ thương mại giữa
Việt Nam và các nước trên thế giới.
Nhấn mạnh Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng
các cơ quan, ban ngành liên quan luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp của người Việt
trên toàn thế giới thúc đẩy hoạt động làm ăn kinh doanh, Thứ trưởng đề nghị các doanh
nghiệp Việt kiều nêu những vướng mắc, khó khăn và đề xuất các hỗ trợ từ phía Chính
phủ.
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Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, nguyên Chủ tịch Mỹ Lan Group, Chủ tịch Công ty
RYNAN AgriFoods (Trà Vinh) ngày càng có nhiều Việt kiều muốn chuyển hướng về đầu
tư, kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, do những rào cản về thủ tục hành chính và hệ
thống luật pháp phức tạp mà số tiền đầu tư về nước so với tiềm năng của doanh nghiệp
Việt kiều vẫn còn rất nhỏ. Bên cạnh đó, một số chính sách từ Trung ương không được
thực hiện đầy đủ, đúng đắn tại địa phương, gây thiệt hại đến hoạt động của doanh nghiệp
Việt kiều.
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Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho rằng các doanh nhân Việt kiều cần tăng cường gặp gỡ,
trao đổi... Ảnh: Q. Hòa
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Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Thanh Mỹ cũng đã giới thiệu một số sản phẩm công nghệ cao
mà công ty của ông muốn áp dụng vào sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu thụ... cho nông
nghiệp. Ngoài sản phẩn phân bón thông minh, ông Mỹ sẽ tung ra thị trường đồng hồ
nước thông minh, kết nối với điện toán đám mây, điện thoại di động được sản xuất ngay
tại Trà Vinh.
Nêu lý do việc cho ra những sản phẩm này, ông Mỹ chia sẻ do chứng kiến cảnh lúa gạo
đầy đồng, tôm cá đầy sông nhưng nông dân vẫn nghèo đã thôi thúc ông làm việc gì đó
để giúp người nông dân có cuộc sống cải thiện hơn. Ông cho rằng cần xây dựng nền
nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, phải ứng dụng công nghệ hiện
đại để giúp nông dân khá giả hơn, đồng thời giữ được an ninh, an toàn thực phẩm.
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N.Mai
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