CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TỌA ĐÀM

“Ứng dụng thực tiễn giải pháp số hóa hoạt động tại doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu
chuyển đổi số quốc gia”
• Thời gian: 08:30 – 12:00, ngày 14 tháng 05 năm 2021
• Địa điểm: Hội trường tầng 7 tòa nhà VCCI
Bắt đầu

Nội dung

Đơn vị chịu trách nhiệm

08:00 – 08:30

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức

08:30 – 08:40
08:40 – 08:55
08:55 – 09:05

Giới thiệu chương trình
MC
Phát biểu khai mạc
Đại diện lãnh đạo VCCI
Phát biểu chào mừng
Chuyển đối số trong doanh nghiệp - chính sách, giải pháp, bài học kinh nghiệm
trong nước và quốc tế
Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia
đến năm 2025, định hướng đến năm
2030, một số đề xuất chính sách để
Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông
thúc đẩy phát triển chuyển đổi số
trong doanh nghiệp

Phần 1

09:05 – 09:25

09:25 – 09:45
09:45 –10:05

10:05 –10:35

10:35 – 10:50
Phần 2

10:50 – 11:30

11:30 – 11:45
11:45 – 12:00

Thực trạng ứng dụng chuyển đổi số
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư
trong các doanh nghiệp Việt Nam
Ứng dụng hiệu quả Giải pháp Quản lý
hệ thống đào tạo trực tuyến kết hợp
Đơn vị cung cấp/sử dụng giải pháp
hội nghị tại doanh nghiệp
Bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi
số của doanh nghiệp tại Đài Loan. Một Đơn vị cung cấp/sử dụng giải pháp
số giải pháp ứng dụng thực tiễn.
Giải lao và Trao đổi bên lề
Tham quan khu trình diễn giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt
động tuyển dụng phỏng vấn trực tuyến
Hỏi đáp thảo luận

Tọa đàm: Ứng dụng giải pháp chuyển
đổi số tại doanh nghiệp, những thuận
lợi và khó khăn của doanh nghiệp và
giải pháp thực tiễn. Bài học kinh
nghiệm trong chuyển đổi số của doanh
nghiệp tại Đài Loan
Bốc thăm trúng thưởng quà tặng cho
khách mời
Chụp ảnh lưu niệm
Kết thúc hội thảo

Điều phối:
• Đại diện VCCI
Khách mời:
• Đại diện Bộ Thông tin và Truyền Thông
• Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư
• Đại diện các Hiệp hôi..
• Đại diện công ty Mayo Việt Nam
• Đại diện các đơn vị cung cấp/sử dụng
giải pháp

Toàn bộ đại biểu tham dự

