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PRESS RELEASE
WEBINAR ON ‘INDIA@75: BUILDING THE IT CAPITAL OF INDIA’

Ho Chi Minh, 08th September 2021

With an objective of showcasing the strength of India in the field of Information Technology, Consulate
General  of  India  in  Ho  Chi  Minh  City  today  successfully  organized  a  120-minute  webinar  on  the  topic
“INDIA@75:  BUILDING  THE  IT  CAPITAL OF  INDIA”.   The  event  witnessed  participation  of  500  people
including  senior  government  officials  from the  provinces  of  Southern  Vietnam,  enterprises,  and  business
associations from India and Vietnam as well as lecturers and students from over 20 universities and colleges in
Ho Chi Minh City and across the Southern Provinces of Vietnam.  The main speakers in the webinar included
Mr. Shailendra Tyagi, Director at Software Technology Parks of India (STPI) Bangalore, Ministry of Electronics
& IT, Government of India; Mr. Pravin Gupta, Founder, and CEO of CredenTek Software & Consultancy; Mr.
Muralidhar Joishy, Head of India Operations, Inspirage; Mr. Vu Anh Tuan, Director - Quang Trung Software
Business Incubator (QTSCi) and Dr. Le Van Vinh, Dean of Faculty of Information Technology from Ho Chi Minh
City University of Technology and Education (HCMUTE).

2.  In his remarks, Dr. Madan Mohan Sethi, the Consul General of India in Ho Chi Minh, said that in coming
days Ho Chi Minh is set to become a financial, commercial and IT powerhouse of the region and thus, he
hoped that variety of activities in different sectors would not only lead to a stronger cooperation and deeper
understanding between the two countries but also will explore training opportunities for younger generations of
Vietnam.  Mr. Shailendra Tyagi, Director, STPI Bangalore highlighted the key aspects of the IT evolution in 'IT
Capital of India' – Bangalore and mentioned about the various initiatives by the India Government to accelerate
the speed of development for the IT sector in India. Mentioning Bangalore as the epicenter for innovation and
entrepreneurship,  he gave the credit  to the city's world-renowned start-up ecosystem which has made 18
unicorns and 60+ soonicorns.

3.        Continuing the topic of IT startups, Mr. Pravin Gupta showed the participants a realistic business plan
for all future entrepreneurs. With decades of experience working in the fintech sector and consulting for IT
startups, he gave a detailed demonstration on building a successful  startup business plan. Mr. Muralidhar
Joishy walked the participants through India’s journey in education transformation that turned India from a poor
British colony into a global technology powerhouse it is known for today and emphasized the importance of
innovative education that can foster entrepreneurship to shift the focus of education from just being a conduit
for providing employment to becoming a funnel for creating employers.

4.        Dr. Le Van Vinh talked about how Vietnam is working hard to change from an assembling country to one
that  cares  about  improving  technological  autonomy  and  training  more  entrepreneurs  through  its  many
initiatives. An overview of the Start-Up ecosystem, future opportunities, and current trends in Vietnam was
shared by Mr. Vu Anh Tuan. He also introduced the role of Quang Trung Software Business Incubator (QTSC)
with a mission to support and provision IT & Software entrepreneurs in the early stages. 



5.        Besides all sharing points of the guest speakers, the participants also received more useful takeaways
through  a  15-minutes  Q&A session  with  the  esteemed  speakers.  The  successful  webinar  ended  with
impressive comments of the guest speakers to confirm the stable development of this special relationship.

6.     The webinar was a part of the series of webinars in the areas of India’s socio-cultural, political and
economic identity to enhance interaction, engagement, and promote mutual understanding between people of
India and Vietnam, being hosted by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City to commemorate the
75 years of India’s independence.  The Indian Consulate will continue to host more webinars in coming days in
various sectors to increase mutual understanding and collaboration between the two countries.
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(Bản dịch không chính thức)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN
‘INDIA@75: XÂY DỰNG THỦ PHỦ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ẤN ĐỘ’

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Với mục tiêu chia sẻ thông tin về thế mạnh của Ấn Độ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Tổng Lãnh
sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi trao đổi trực tuyến kéo dài 120 phút
với chủ đề “ẤN ĐỘ @ 75: XÂY DỰNG THỦ PHỦ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA ẤN ĐỘ” vào thứ Tư, ngày
08 tháng 09 năm 2021. Sự kiện đón nhận sự tham gia của hơn 500 cán bộ, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp đến từ Ấn Độ và Việt Nam cùng các giảng viên, sinh viên đến từ hơn 20 trường đại học, cao đẳng trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Các diễn giả chính trong buổi trao đổi trực
tuyến gồm ông Shailendra Tyagi, Giám đốc Công viên Phần mềm Ấn Độ tại Bangalore (STPI-Bengalore), Bộ
Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ; Ông Pravin Gupta, Nhà sáng lập và CEO của Công ty CredenTek
Software & Consultancy; Ông MuralidharJoishy,   Giám đốc Điều hành, Inspirage Ấn Độ; Ông Vũ Anh Tuấn,
Giám đốc, Công ty Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (QTSCi) và Tiến sĩ Lê Văn Vinh, Trưởng
Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE).

2. Trong bài phát biểu của mình, Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Hồ Chí Minh, cho biết
trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm tài chính, thương mại và CNTT của khu vực.
Do đó, ông hy vọng rằng thông qua các hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ thúc đẩy sự hợp tác
nâng cao tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam đồng thời tạo ra cơ hội
đào tạo, phát triển cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Ông Shailendra Tyagi, Giám đốc của STPI Bangalore đã chia
sẻ những khía cạnh chính giúp sự phát triển CNTT ở thành phố Bangalore và một trong số đó là các hỗ trợ
của Chính phủ Ấn Độ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho lĩnh vực CNTT ở trong nước. Không chỉ vậy,
Bangalore còn là trung tâm cho sự hiện đại hóa và tinh thần khởi nghiệp, với hệ sinh thái khởi nghiệp nổi tiếng
thế giới, nơi đã tạo ra 18 công ty kỳ lân và hơn 60 công ty tiệm cận kỳ lân (soonicorns).

3. Tiếp tục chủ đề về khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT, ông Pravin Gupta chia sẻ với người tham dự một
bản kế hoạch kinh doanh thực tế dành cho tất cả các doanh nhân dự định khởi nghiệp trong tương lai. Với
kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực fintech và tư vấn cho các công ty khởi nghiệp CNTT, ông đã
trình bày chi tiết về việc xây dựng một kế hoạch khởi nghiệp thành công. Ông MuralidharJoishy chia sẻ về
hành trình chuyển đổi giáo dục của Ấn Độ, đưa Ấn Độ từ một thuộc địa nghèo nàn của Đế quốc Anh thành
một cường quốc công nghệ toàn cầu ngày nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đổi mới có thể thúc
đẩy tinh thần khởi nghiệp để chuyển trọng tâm của giáo dục từ một đất nước lao động gia công để trở thành
một đất nước sản sinh ra các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm.

4. Tiến sĩ Lê Văn Vinh nói về cách Việt Nam đang nỗ lực để thay đổi từ một quốc gia gia công thành một
quốc gia quan tâm đến việc nâng cao tính tự chủ về công nghệ cũng như đào tạo bồi dưỡng thêm các thế hệ
doanh nhân tương lai thông qua nhiều chủ trương của Nhà nước. Ông Vũ Anh Tuấn chia sẻ tổng quan về hệ
sinh thái Khởi nghiệp, cơ hội trong tương lai và xu hướng hiện tại tại Việt Nam. Ông cũng giới thiệu vai trò của
Vườn ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (QTSC) với sứ mệnh hỗ trợ và cung cấp cho các doanh
nhân CNTT & Phần mềm trong giai đoạn đầu.

5. Bên cạnh các chia sẻ của các diễn giả, người tham dự cũng nhận được nhiều kiến thức bổ ích qua
hơn 15 phút của phần Hỏi-Đáp. Buổi tọa đàm trực tuyến được kết thúc với những bình luận đầy ấn tượng từ
các diễn giả, khẳng định sự phát triển bền vững của mối quan hệ đặc biệt này.



6. Buổi trao đổi trực tuyến là một sự kiện của chuỗi các buổi nói chuyện chuyên đề trực tuyến trong các
lĩnh vực văn hóa – xã hội, chính trị và kinh tế nhằm thúc đẩy tương tác, kết nối và phát triển tình hữu nghị,
hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam, do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức nhằm kỷ niệm chào mừng 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sẽ tiếp tục
tổ chức nhiều buổi tọa đàm trực tuyến về nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và
hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

***


