
  

 
  

 

THƯ NGỎ 

Mời tham gia và kết nối tại Chuỗi Hội thảo Khu công nghiệp thông minh 

 

Kính gửi Quý doanh nghiệp, 

 

Công nghệ thông minh đang làm thay đổi nền sản xuất của thế giới, ảnh hưởng đến 

sự phát triển và cách thức quản lý của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp 

sản xuất trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) nói riêng. 

Với mong muốn kết nối, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCX có cơ 

hội tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ nhằm cải tiến hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, 

định hướng phát triển theo hình mẫu KCN/KCX thông minh, đáp ứng xu thế của cả nước, 

Ban quản lý các khu chế xuất & công nghiệp TP.HCM (Hepza), Công ty TNHH một thành 

viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) sẽ phối hợp cùng Hội tin học TP.HCM (HCA) tổ chức 

chuỗi Hội thảo Khu công nghiệp thông minh. 

Chuỗi hội thảo sẽ gồm 4 phiên, hướng đến 2 nhóm đối tượng chính: các đơn vị quản 

lý/ chủ đầu tư các KCN, KCX ở TP.HCM và các doanh nghiệp đang hoạt động trong các 

KCN, KCX ở TP.HCM có nhu cầu ứng dụng giải pháp CNTT, chuyển đổi số trong hoạt 

động quản lý và sản xuất kinh doanh hoặc các doanh nghiệp khác có quan tâm đến nội 

dung chương trình. 

+ Phiên 1 - Ngày 30/07/2020: Hội thảo dành cho các đơn vị quản lý/ chủ đầu tư các 

KCN, KCX ở TP.HCM, dự kiến tổ chức tại Văn phòng Hepza, 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Đa Kao, Q1, TP.HCM. 

+ Phiên 2 - Ngày 05/08/2020: Hội thảo dành cho các KCN, KCX khu vực Nam Sài 

Gòn (KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước), dự kiến tổ chức tại KCX Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. 

+ Phiên 3 - Ngày 12/08/2020: Hội thảo dành cho các KCN gồm: Tân Tạo, Vĩnh 

Lộc, Tân Thới Hiệp, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3, An Hạ, KCN Tân Phú Trung, Tây 

Bắc Củ Chi, Cơ Khí Ô tô, Đông Nam, dự kiến tổ chức tại KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM. 

+ Phiên 4 - Ngày 26/08/2020: Hội thảo dành cho các KCN, KCX gồm: KCN Cát 

Lái, KCN Bình Chiểu, KCX Linh Trung 1&2, KCN Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Cơ 

Khí Ô tô, Đông Nam, dự kiến tổ chức tại KCX Linh Trung 1, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, TP.HCM. 

Hội thảo sau đó sẽ được mở rộng tổ chức ra nhiều tỉnh thành phía Nam như Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu,...  



  

 
  

 

Chuỗi hội thảo Khu công nghiệp thông minh dự kiến giới thiệu hơn 20 sản phẩm, 

giải pháp công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất, quản lý, kinh doanh và thu hút 

nhiều doanh nghiệp, nhà máy thuộc các KCN, KCX tại TP.HCM tham gia kết nối. 

Quý doanh nghiệp quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chương trình đính kèm 

và đăng ký tham dự, trình bày hoặc quảng bá tại chuỗi hội thảo với Ms. Tâm Phạm qua 

email tampt@qtsc.com.vn hoặc số điện thoại 0888877584 trước ngày 27/07/2020.  

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý doanh nghiệp.  

 

Trân trọng. 

Ban tổ chức Chuỗi Hội thảo Khu công nghiệp thông minh 
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