LỚP HỌC KỸ SƯ TÀI NĂNG 2019
“Nâng cao lợi thế cạnh tranh của các công ty chế tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
Thứ Năm, ngày 10 tháng Mười năm 2019, 14.00-16.30 hrs.
Phòng Hội nghị, Lầu 2, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh
Đồng tổ chức bởi Hội Cơ khí Tp. Hồ Chí Minh (HAME) và Reed Tradex Co., Ltd.
Chương trình
14.00-14.30 hrs.

Đăng ký

14.30-15.30 hrs.

Bài thuyết trình “Nâng cao lợi thế cạnh tranh của các công ty
chế tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
Phó Giáo sư Phạm Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch
Hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh

15.30-16.15 hrs.

Bài thuyết trình “Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia
vào chuỗi cung ứng toàn cầu”
Ông Ron Ashkin
Giám đốc Dự án
LinkSME, USAID

16.15-16.30 hrs.

Hỏi đáp
Chương trình cập nhật hết ngày 30 tháng 9, 2019

Lý do nên tham gia:
Cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành:
 Chế tạo hiện đại trong bối cảnh Công nghiệp 4.0
 Chỉ số cạnh tranh chế tạo toàn cầu
 Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế tạo
 Giá trị gia tăng, nghiên cứu & phát triển và thiết kế
 Chế tạo tinh gọn
 Đổi mới công nghệ
 Chế tạo cộng, chế tạo phân tán và chế tạo số
 Bảo trì năng suất toàn diện
 Internet vạn vật
 Các công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
 Khoa học robot
 Nhà máy thông minh
 Cluster

Ai nên tham gia:
• Kỹ sư, lãnh đạo Việt Nam trong ngành công nghiệp sản xuất và hỗ trợ.
• Các ngành công nghiệp sản xuất, sản xuất phụ tùng ô tô và nhà cung cấp, nhà đầu tư.
• Thành viên và Giám đốc điều hành của Hiệp hội/Tổ chức liên quan.
• Cán bộ nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương.
• Các nhà quản lý, doanh nhân.
• Các cơ quan báo chí.

Chú ý:
• Các bài thuyết trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt.
• Chỉ những đại biểu hoàn thành chương trình mới được công nhận để nhận chứng chỉ từ Lớp học Kỹ sư tài năng.
• Lớp học không thu phí nhưng quý vị nên đăng ký trước do chỗ ngồi có hạn.
• Để đăng ký, vui lòng liên hệ contactcenter@reedtradex.co.th hoặc gọi: 0286.287.3410
• Ban tổ chức có quyền điều chỉnh chương trình và danh sách người phát biểu mà không cần thông báo trước.

