CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
(Ngày 04/10/2018)
Thời gian

Nội dung

08.00 - 08.30

Đăng ký đại biểu

08.30 - 08.40

Khai mạc

08.40 - 09.15
09.15 - 09.30
9.30 - 9.45

Lãnh đạo Cục PTDN - Bộ
KHĐT
Trình bày nghiên cứu về chuỗi Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiệu,
giá trị ngành điện tử ở Việt Nam chuyên gia tư vấn
Chính sách và giải pháp phát triển
Đại diện Bộ Công Thương
chuỗi giá trị điện tử ở Việt Nam
Kinh nghiệm cung ứng cho Sam
Sung từ góc nhìn của doanh
Công ty An Phú Việt
nghiệp

09.45 - 10.15

Thảo luận

10.15 - 10.30

Giải lao

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

Kinh nghiệm kết nối doanh
nghiệp điện tử của Tp Hồ Chí
Minh
Hỗ trợ DN điện tử tham gia cung
ứng cho các doanh nghiệp đa
quốc gia

11.00 - 11.45

Thảo luận (tiếp)

11.45 - 13.30

Ăn trưa tại khách sạn

13.30 - 14.30
14.30 - 14.45

Diễn giả

Tham luận của một số doanh
nghiệp về kinh nghiệm cung ứng
cho doanh nghiệp lớn
Tham luận của một số chuyên gia
về báo cáo nghiên cứu

Các đại biểu tham dự

Đại diện Sở Công Thương Tp
Hồ Chí Minh
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp
điện tử Việt Nam
Các đại biểu tham dự

Đại diện một số doanh nghiệp
Đại diện một số nhà nghiên cứu,
chuyên gia

14.45 - 15. 00 Giải lao
15.00 - 16.00

Thảo luận

Các đại biểu tham dự

Đại biểu ngoài Tp Hồ Chí Minh đề nghị liên hệ Ban Tổ chức để được thông tin chi tiết

16.00 - 16.15

Kết luận và Bế mạc

Lãnh đạo Cục PTDN

Đại biểu ngoài Tp Hồ Chí Minh đề nghị liên hệ Ban Tổ chức để được thông tin chi tiết

