GIỚI THIỆU
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên nhiều
tác động lớn đối với kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia,
khu vực và trên toàn thế giới. Mỗi ngày, hàng triệu người
được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo với
chất lượng cao nhưng chi phí thấp hơn, thông qua ứng
dụng công nghệ kỹ thuật số trong cải thiện năng suất và
gia tăng hiệu quả về kinh tế.
Diễn đàn Kinh tế số quốc tế 2018 (VDEF 2018) chọn Việt
Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở
Đông Nam Á với 93 triệu dân, như một nghiên cứu điển
hình để cùng thảo luận về xu hướng của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư cũng như những ảnh hưởng sâu
rộng của cuộc cách mạng này lên khoa học công nghệ,
kinh tế và xã hội. Đây sẽ là cơ hội đặc biệt để gặp gỡ, tiếp
thu bài học kinh nghiệm phát triển số hóa từ các chuyên
gia, các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam và quốc
tế từ đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế số hóa tại Việt
Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng.
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MỤC TIÊU
Cung cấp một nền tảng đối thoại
cho các chuyên gia hàng đầu,
các nhà hoạch định chính sách
và các doanh nghiệp quan tâm
đến Cách mạng Công nghiệp
4.0

Kết nối các nhà hoạch định chính
sách, cộng đồng doanh nghiệp và
người dân trong việc thu hút
nguồn đầu tư và nhân lực quốc tế
vào Việt Nam
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Vận dụng công nghệ số hóa để xây
dựng các mô hình kinh tế mới và đánh
giá các yếu tố tác động đến sự phát
triển kinh tế, xã hội.

Hỗ trợ các nhà hoạch định chính
sách Việt Nam xây dựng chiến
lược đồng bộ về phát triển kinh
tế, khoa học công nghệ và đào
tạo nguồn nhân lực
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Hỗ trợ xây dựng các mục tiêu phát
triển và chỉ số đánh giá cụ thể

LỢI ÍCH KHI THAM GIA
Xây dựng nhận
Gặp gỡ, kết nối và trao đổi
thức, tăng cường
ý kiến với các nhà
tiếp xúc với phương
hoạch định chính sách,
tiện truyền thông,
giám đốc điều hành
đẩy mạnh quảng bá
cấp cao, các nhà
hình ảnh thương
lãnh đạo có tầm
hiệu
ảnh hưởng
Tham gia
thảo luận
về các xu hướng
công nghệ mới nhất
và những ý tưởng sáng
tạo

Học hỏi, tiếp thu bài học
Reignite
kinh nghiệm từ các
your creativity
by learning from chuyên gia để tối ưu
khả năng sáng tạo
experts
Tìm kiếm
đối tác
mới và gặp gỡ các
chuyên gia trong
ngành

và ứng dụng
vào thực tiễn
đơn vị
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THÀNH PHẦN THAM DỰ
Đại diện lãnh đạo các Bộ
ngành Trung ương, các cơ
quan chính phủ, Sở ban
ngành, cơ quan nhà nước

Đại diện lãnh đạo các doanh
nghiệp công nghệ cao, các
doanh nghiệp có nhu cầu sử
dụng dịch vụ số hóa vào áp
dụng trong sản xuất kinh doanh,
các MNCs, SMEs, start-ups

Các nhà nghiên cứu kinh tế,
giáo sư, giảng viên, các
chuyên gia đến từ các trường
đại học, cao đẳng, trung tâm
đào tạo, viện nghiên cứu

Khu vườn ươm, các khu khởi
nghiệp, các hiệp hội doanh
nghiệp, hiệp hội ngành nghề;
Các Lãnh sự quán, thương vụ
tại Thành phố Hồ Chí Minh
Báo chí, truyền hình
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ĐƠN VỊ
TỔ CHỨC

DIỄN GIẢ

500+
KHÁCH THAM DỰ

1000+
LƯỢT TƯƠNG TÁC

31.10.2018

01.11.2018
HỘI THẢO CHÍNH THỨC:
4 CHUYÊN ĐỀ

THAM QUAN &
GẶP GỠ SONG PHƯƠNG

•

•

Tham quan công viên
phần mềm và khu
công nghệ cao tại
TP.HCM vào buổi
sáng
Gặp gỡ song phương
giữa các chuyên gia
quốc tế và đối tác Việt
Nam vào buổi chiều

•
•

•

•

Phiên 1: Con đường 4.0
của Việt Nam
Phiên 2: Công nghệ số
tác động đến các quyết
định chiến lược của
doanh nghiệp vừa và nhỏ
(SME)
Phiên 3: Ứng dụng công
nghệ số nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp SME
Phiên 4: Các dịch vụ số
hỗ trợ doanh nghiệp SME

02.11.2018
THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC
TẠI ĐB SÔNG CỬU LONG

Một tour du lịch Đồng
bằng sông Cửu Long tùy
chọn sẽ đưa bạn đến
thăm trung tâm nông
nghiệp của Việt Nam, trải
nghiệm lối sống địa
phương và khám phá
cộng đồng tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (Dự kiến)
PHIÊN KHAI MẠC
08:00 - 08:30

Tiếp đón khách tham dự Diễn đàn kinh tế số quốc tế 2018

08:30 – 08:35

Phát biểu khai mạc – Sự chuyển dịch kinh tế số thế giới #Ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE

08:35 – 08:45

Phát biểu chào mừng #Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

PHIÊN 01:

Thảo luận – Con đường 4.0 của Việt Nam

08:45 – 08:55

Phóng sự tổng quan về chuyển đối số ở Việt Nam

08:55 – 09:00

Giới thiệu phiên 01 #Ông Vũ Ngọc Anh, Giám đốc điều hành AVSE

09:00 – 09:15

Tham luận 1: Cơ hội & thách thức của các nước đang phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
#Ông Andrew W. Wyckoff, Giám đốc về Khoa học, Công nghệ & Đổi mới sáng tạo tại OECD

09:15 – 09:30

Tham luận 2: Singapore – Mô hình quốc gia thông minh dựa trên các giao diện số hóa
#Ông NG Chee Khern, Thư ký thường trực Ủy ban về Chính phủ số & Quốc gia thông minh, Văn phòng Thủ tướng Singapore

09:30 – 09:45

Tham luận 3: Pháp – Trí tuệ nhân tạo: chủ quyền quốc gia và cơ hội nâng cao hiệu quả các ngành công nghiệp
#Ông Cédric Villani, Chủ nhiệm báo cáo về Chiến lược phát triển Trí tuệ nhân tạo của Chính phủ Pháp

09:45 – 10:00

Tham luận 4: Việt Nam – Thách thức và cơ hội cho thành phần kinh tế tư nhân khi tham gia chuỗi giá trị kinh tế số toàn cầu
#Ông Trương Gia Bình, Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

10:00 – 10:20

Thảo luận Điều phối bởi ông Vũ Ngọc Anh, Giám đốc AVSE

10:20 – 10:30

Giải lao

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (Dự kiến)
PHIÊN 02:

Công nghệ số tác động đến các quyết định chiến lược
của doanh nghiệp vừa & nhỏ

10:30 – 10:35

Giới thiệu phiên 02 #Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Đổi mới, Smartlog/Entropy JVN

10:35 – 10:50

Tham luận 5: Estonia – Cơ chế thu hút doanh nghiệp sáng tạo toàn cầu
#Bà Urve Palo, Bộ trưởng CNTT và Khởi nghiệp Estonia

10:50 – 11:05

Tham luận 6: EzPOS – Huy động vốn dựa vào công nghệ Blockchain
#Ông Nguyễn Anh Hoa, Tổng Giám đốc EzPOS

11:05 – 11:20

Tham luận 7: Tiki – Mô hình doanh nghiệp nền tảng số
#Ông Trần Ngọc Thái Sơn, Tổng Giám đốc Tiki

11:20 – 11:35

Tham luận 8: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các dịch vụ B2B
#Ông Lê Phi Hùng, Giám đốc dữ liệu của La Javaness (Pháp)

11:35 – 12:00

Thảo luận Điều phối bởi Ông Nguyễn Ngọc Tú

12:00 – 14:00

Tiệc trưa & Giải lao

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (Dự kiến)
PHIÊN 03: Ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SME
14:00 – 14:15

Giới thiệu Phiên 03 và Tổng quan về năng lực cạnh tranh của SME Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á
#Ông Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc chương trình giảng dạy Fulbright, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

14:15 – 14:30

Tham luận 9: Thế Giới Di Động – Xây dựng lợi thế cạnh tranh chiến lược trên nền tảng công nghệ số
#Ông Nguyễn Đức Tài, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động

14:30 – 14:45

Tham luận 10: Grab – Phát triển dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ số
#Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Grab Việt Nam

14:45 – 15:00

Tham luận 11: Cầu Đất Farm – Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp
# Đại diện Cầu Đất Farm

15:00 – 15:15

Tham luận 12: Amazon Web Services (AWS) – Ứng dụng Cloud cho các DN SMEs
#Đại diện AWS

15:15 – 15:45

Thảo luận Điều phối bởi Ông Vũ Thành Tự Anh

15:45 – 16:00

Giải lao

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (Dự kiến)
PHIÊN 04:

Các dịch vụ số hóa hỗ trợ doanh nghiệp SME
#Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung

16:00 – 16:05

Giới thiệu Phiên 04

16:05 – 16:20

Tham luận 13: Xu hướng về Dữ liệu mở trên thế giới
#Ông André Laperrière, CEO của Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN)

16:20 – 16:35

Tham luận 14: Open Food Facts – Giải pháp mở đánh giá chất lượng sản phẩm tiêu dùng
#Ông Pierre Slamich, Phó Chủ tịch Chương trình Open Food Facts

16:35 – 16:50

Tham luận 15: Xu hướng số hóa trong các DN SMEs
#Ông Vincenzo Torcivia, Management Consultant at The European House - Ambrosetti

16:50 – 17:30

Thảo luận Điều phối bởi Ông Lâm Nguyễn Hải Long

17:30 – 17:40

Phát biểu tổng kết
#Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

17:40 – 18:00

Gặp gỡ báo chí, truyền hình
Phỏng vấn – Chụp hình lưu niệm

18:00 – 21:00

TIỆC TỐI

DIỄN GIẢ

Ông Andrew Wyckoff
GIÁM ĐỐC VỀ KHOA
HỌC, CÔNG NGHỆ &
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TẠI OCDE

Bà Urve Palo
BỘ TRƯỞNG CNTT &
KHỞI NGHIỆP ESTONIA

Ông NG Chee Khern

Ông Cédric Villani

THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN VỀ CHÍNH PHỦ SỐ
& QUỐC GIA THÔNG MINH
THUỘC VĂN PHÒNG THỦ
TƯỞNG SINGAPORE

CHỦ NHIỆM BÁO CÁO
VỀ CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO CỦA
CHÍNH PHỦ PHÁP

Ông André Laperrière
CEO CỦA GLOBAL
OPEN DATA FOR
AGRICULTURE AND
NUTRITION (GODAN)

DIỄN GIẢ

Ông Vũ Minh Khương

Ông Trương Gia Bình

PHÓ GIÁO SƯ, GIẢNG
VIÊN TRƯỞNG CHÍNH
SÁCH CÔNG LÝ QUANG
DIỆU (SINGAPORE)

TRƯỞNG BAN NGHIÊN
CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TƯ NHÂN, HỘI ĐỒNG TƯ
VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH
CHỦ TỊCH HĐQT FPT

Ông Lâm Nguyễn Hải
Long

Ông Nguyễn Đức
Khương

Ông Vũ Thành Tự
Anh

GIÁM ĐỐC CÔNG VIÊN
PHẦN MỀM QUANG
TRUNG (QTSC)

CHỦ TỊCH AVSE

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG
TRÌNH GIẢNG DẠY KINH
TẾ FULBRIGHT, THÀNH
VIÊN TỔ TƯ VẤN KINH TẾ
CỦA THỦ TƯỚNG

DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Lê Phi Hùng

CHỦ TỊCH GRAB
VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC DỮ LIỆU
CỦA LA JAVANESS
(PHÁP)

Ông Pierre Slamich
PHÓ CHỦ TỊCH
CHƯƠNG TRÌNH
OPEN FOOD FACTS

Ông Vũ Ngọc Anh

Ông Nguyễn Đức Tài

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
AVSE

TỔNG GIÁM ĐỐC
THẾ GIỚI DI DỘNG

DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Ông Nguyễn Anh Hoa

Ông Đàm Việt Dũng

Ông Trần N. Thái Sơn

GIÁM ĐỐC
ENTROPY JVN

TỔNG GIÁM ĐỐC
EZPOS

GIÁM ĐỐC KINH TẾ SỐ
AVSE GLOBAL

TỔNG GIÁM ĐỐC
TIKI

Ông Vincenzo Torcivia
MANAGEMENT
CONSULTANT
THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
Mạng xã hội
Quảng bá sự kiện

1

Website sự kiện cung cấp đầy
đủ các thông tin về chương
trình
Email thông tin về chương trình
đến hơn 20.000+ emails
Đăng ký miễn phí tại
Eventbrite, TicketBox

2

Facebook
Twitter
YouTube
Phỏng vấn trực tuyến

3

4
Báo chí –
Truyền hình
Họp báo (dự kiến 20/09)
100+ phóng viên
200+ tin bài
30+ tin truyền hình

Ấn phẩm truyền thông
1.000+ thư mời chính thức
E-banner trên website các đối tác
Các ấn phẩm trước, trong và sau khi
diễn ra sự kiện (POSM)

HẠNG MỨC TÀI TRỢ

200.000.000 VND
Gói tài trợ Bạch Kim
sẽ bao gồm tất cả
các lợi ích tối đa từ
việc tài trợ cho sự
kiện

100.000.000 VND
Gói tài trợ Vàng bao gồm
các quyền lợi với mức độ
nhận diện thương hiệu cao
nhất trước, trong và sau
sự kiện

60.000.000 VND
Gói Tài trợ Bạc bao
gồm các quyền lợi
giúp tăng cao mức độ
nhận diện thương
hiệu trước, trong và
sau sự kiện

Chưa bao gồm 10% VAT
Các quyền lợi có thể điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của nhà tài trợ

30.000.000 VND
Gói Tài trợ Đồng bao
gồm các quyền lợi
giúp tăng khả năng
nhận diện thương hiệu
trước, trong và sau sự
kiện

TÀI TRỢ BẠCH KIM
Tên công ty và logo với danh vị Nhà tài
trợ Bạch kim trên tất cả các tài liệu, ấn
phẩm quảng bá liên quan đến diễn đàn
(bản điện tử và bản cứng)

Đại diện công ty có đoạn phát phiểu
ngắn trong buổi Họp báo và được đăng
trên Thông cáo báo chí của sự kiện

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Logo (kèm đường link đến website
doanh nghiệp) và đoạn giới thiệu 250 từ
trên trang web diễn đàn

Được trình bày tại 1 trong 4 phiên hội
thảo (nội dung phù hợp với tổng thể
chương trình và được BTC thông qua)

Đặt 02 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo, đặt brochure trên bàn tại khu vực
reception

Được sắp xếp để nhóm chuyên gia đến
thăm hoặc mời tham gia buổi gặp gỡ
song phương

02 trang quảng cáo màu trong booklet
điện tử của hội thảo (nhà tài trợ tự thiết
kế)

Đặt brochure trong túi tài liệu của BTC,
phát cho khách tham dự

02 gian hàng triển lãm giới thiệu các
sản phẩm và giải pháp của doanh
nghiệp tại hội thảo (Nhà tài trợ tự thiết
kế trong khu vực được BTC bố trí)

Được chiếu TVC giới thiệu doanh
nghiệp (2 phút) trước giờ khai mạc và
trong giờ giải lao (nhà tài trợ cung cấp)

Nhận báo cáo truyền thông và danh
sách khách tham dự sau sự kiện

TÀI TRỢ VÀNG
Tên công ty và logo với danh vị Nhà tài
trợ Vàng trên tất cả các tài liệu, ấn
phẩm quảng bá liên quan đến diễn đàn
(bản điện tử và bản cứng)

Đại diện công ty có đoạn phát phiểu
ngắn trong buổi Họp báo và được đăng
trên Thông cáo báo chí của sự kiện

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Logo (kèm đường link đến website
doanh nghiệp) và đoạn giới thiệu 250 từ
trên trang web diễn đàn

Được trình bày tại 1 trong 4 phiên hội
thảo (nội dung phù hợp với tổng thể
chương trình và được BTC thông qua)

Đặt 02 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo, đặt brochure trên bàn tại khu vực
reception

Được sắp xếp để nhóm chuyên gia đến
thăm hoặc mời tham gia buổi gặp gỡ
song phương chiều ngày 31.10.2018

01 trang quảng cáo màu trong booklet
điện tử của hội thảo (nhà tài trợ tự thiết
kế)

Đặt brochure trong túi tài liệu của BTC,
phát cho khách tham dự

01 gian hàng triển lãm giới thiệu các
sản phẩm và giải pháp của doanh
nghiệp tại hội thảo (Nhà tài trợ tự thiết
kế trong khu vực được BTC bố trí)

Được chiếu TVC giới thiệu doanh
nghiệp (2 phút) trước giờ khai mạc và
trong giờ giải lao (nhà tài trợ cung cấp)

Nhận báo cáo truyền thông sau sự
kiện

TÀI TRỢ BẠC
Tên công ty và logo với danh vị Nhà tài
trợ Bạc trên tất cả các tài liệu, ấn phẩm
quảng bá liên quan đến diễn đàn (bản
điện tử và bản cứng)

Đại diện công ty có đoạn phát phiểu
ngắn trong buổi Họp báo và được đăng
trên Thông cáo báo chí của sự kiện

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Logo (kèm đường link đến website
doanh nghiệp) và đoạn giới thiệu 250 từ
trên trang web diễn đàn

Được trình bày tại 1 trong 4 phiên hội
thảo (nội dung phù hợp với tổng thể
chương trình và được BTC thông qua)

Đặt 01 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo, đặt brochure trên bàn tại khu vực
reception

Được sắp xếp để nhóm chuyên gia đến
thăm hoặc mời tham gia buổi gặp gỡ
song phương chiều ngày 31.10.2018

1/2 trang quảng cáo màu trong booklet
điện tử của hội thảo (nhà tài trợ tự thiết
kế)

Đặt brochure trong túi tài liệu của BTC,
phát cho khách tham dự

Gian hàng triển lãm giới thiệu các sản
phẩm và giải pháp của doanh nghiệp tại
hội thảo (Nhà tài trợ tự thiết kế trong
khu vực được BTC bố trí)

Được chiếu TVC giới thiệu doanh
nghiệp (2 phút) trước giờ khai mạc và
trong giờ giải lao (nhà tài trợ cung cấp)

Nhận báo cáo truyền thông sau sự
kiện

TÀI TRỢ ĐỒNG
Tên công ty và logo với danh vị Nhà tài
trợ Đồng trên tất cả các tài liệu, ấn
phẩm quảng bá liên quan đến diễn đàn
(bản điện tử và bản cứng)

Đại diện công ty có đoạn phát phiểu
ngắn trong buổi Họp báo và được đăng
trên Thông cáo báo chí của sự kiện

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Logo (kèm đường link đến website
doanh nghiệp) và đoạn giới thiệu 250 từ
trên trang web diễn đàn

Được trình bày tại 1 trong 4 phiên hội
thảo (nội dung phù hợp với tổng thể
chương trình và được BTC thông qua)

Đặt 01 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo, đặt brochure trên bàn tại khu vực
reception

Được sắp xếp để nhóm chuyên gia đến
thăm hoặc mời tham gia buổi gặp gỡ
song phương chiều ngày 31.10.2018

1/4 trang quảng cáo màu trong booklet
điện tử của hội thảo (nhà tài trợ tự thiết
kế)

Đặt brochure trong túi tài liệu của BTC,
phát cho khách tham dự

Gian hàng triển lãm giới thiệu các sản
phẩm và giải pháp của doanh nghiệp tại
hội thảo (Nhà tài trợ tự thiết kế trong
khu vực được BTC bố trí)

Được chiếu TVC giới thiệu doanh
nghiệp (2 phút) trước giờ khai mạc và
trong giờ giải lao (nhà tài trợ cung cấp)

Nhận báo cáo truyền thông sau sự
kiện

ĐỒNG TÀI TRỢ
20.000.000

10.000.000

Tên công ty và logo với danh vị Đồng
tài trợ trên tất cả các tài liệu, ấn phẩm
quảng bá liên quan đến diễn đàn (bản
điện tử và bản cứng)

Tên công ty và logo với danh vị Đồng
tài trợ trên tất cả các tài liệu, ấn phẩm
quảng bá liên quan đến diễn đàn (bản
điện tử và bản cứng)

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Nhận lời cám ơn và vinh danh từ BTC
trong bài phát biểu khai mạc và tổng
kết

Đặt 01 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo

Đặt 01 standee trong khu vực diễn ra hội
thảo

Đặt brochure trên bàn tại khu vực
reception

Ms. Nga Nguyen
T: +84 28 3715 8999
M: +84 8888 77 602
E: thuynga@qtsc.com.vn
A: Hall 3, Quang Trung
Software City, District 12,
HCMC, Vietnam
Skype: nguyennga512

Mr. Tu Nguyen
T: +84 28 3724 6560
M: +84 903 686 860
E: vdef@a-vse.org
A: VNU IT Park, Linh
Trung Ward, Thu Duc
District, HCMC, VN
Skype:
andynguyen.petroman

