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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM VÀ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 

KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 

                           

Ngày 18/08/2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), HOSE và 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) đã tổ chức buổi lễ ký Biên bản Ghi nhớ Hợp 

tác (MoU) giữa hai bên. Biên bản được ký kết với mục đích thực hiện những cam kết 

được thống nhất, liên quan tới việc khai thác thế mạnh của mỗi bên và triển khai có hiệu 

quả các nội dung ký kết. 

MoU giữa HOSE và NTT có 

nội dung hợp tác trong các lĩnh 

vực: (i) nghiên cứu khoa học, (ii) 

đào tạo, và (iii) truyền thông, phát 

triển thương hiệu. Việc hợp tác đa 

dạng trên nhiều lĩnh vực thể hiện 

mong muốn của hai bên trong việc 

hợp tác và phát triển toàn diện, hiệu 

quả, cung cấp và bổ sung kiến thức 

đối với các chủ đề về kinh tế xã hội, 

tài chính – ngân hàng và chứng 

khoán. 

Hiện nay, NTT đang là một trường đại học đa ngành, đa nghề với     hoa,    

chương tr nh đào tạo c ng một đội ng  giảng vi n giàu  inh nghiệm và t m huyết với 

nghề. Với định hướng trở thành một trường đại học ứng dụng và thực hành, gắn với nhu 

cầu phát triển của quốc gia, c ng như n ng cao uy tín trong  hu vực, NTT cam kết thúc 

đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của thành phố Hồ Chí Minh 

và cả nước thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội 

dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu 

nhằm tạo ra đào tạo nguồn nh n lực chất lượng cao phục vụ  ự phát triển  inh tế  ã hội, 

đ y c ng là vấn đề mà  ở rất  uan t m, li n  uan đến hoạt động đào tạo nhận thức cộng 

đồng về tài chính – chứng khoán. 

Đối với Sở GDCK Tp.HCM, những kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học của NTT là rất cần thiết, một mặt giúp Sở nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu 
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phát triển và xây dựng chính sách, mặt khác góp phần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, 

phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng đào tạo c ng như truyền thông và phát triển 

thương hiệu, thúc đẩy sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.  

Tại lễ ký kết, HOSE và NTT tin tưởng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong việc trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác về 

các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học,  ua đó tạo tiền đề khai thác thế mạnh giữa 

hai bên, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn 

hóa xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung./. 


