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Trong năm 2020, Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất khi vừa �ẩy lùi dịch bệnh và 
vừa duy trì �ược mức tăng trưởng dương (+2,91%).

2.91%

 (Báo Lao �ộng)

Tính �ến cuối tháng 12/2020, cả nước có 33.070 dự án �ầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn �ăng ký 
384 tỷ USD.

384 tỷ USD

(Báo Lao �ộng)

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ vào khoảng 6,1% 
- 7,8% và ngành sản xuất tiếp tục là �ộng lực chính quan trọng.

6.1% - 7.8% 

(ADB, World Bank, IMF, Standard Chartered)

72% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam �ang tìm cách chuyển �ổi số �ể �ưa các sản phẩm và dịch vụ 
mới ra thị trường. Quá trình số hóa của này có thể �óng góp từ 24 tỷ �ến 30 tỷ USD vào tổng sản phẩm 
quốc nội trong năm 2024

72%

(Cisco)

Nền kinh tế số Việt Nam năm 2020 ước �ạt quy mô 13,5 - 14 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2019 và �ược dự 
�oán sẽ �ạt 35 tỷ USD vào năm 2025.

13.5 -  14 tỷ USD

(Báo Đầu tư)

Đầu năm 2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chính thức khai trương tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 
với tổng vốn �ầu tư khoảng 740 tỷ �ồng.

740 tỷ VND

(Bộ Kế hoạch Đầu Tư)

NĂNG ĐỘNG
VÀ QUYẾT LIỆT
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

MỘT TRONG NHỮNG QUỐC GIA

ĐIỂM SÁNG KINH TẾ
CỦA THẾ GIỚI

VIỆT NAM TRỞ THÀNH

TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH
ĐẦY BIẾN ĐỘNG



Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2021 về Công nghiệp 4.0 là sự kiện thường niên do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng với sự tham gia phối hợp của nhiều bộ 
ngành liên quan. Năm 2021, với chủ đề “Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước trong Kỷ nguyên số”, sự kiện hứa hẹn thu hút hơn 2500 đại biểu đến 
từ lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp để cùng trao đổi, thảo luận và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, 
ngày 22/3/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày, bao gồm phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì; 10 phiên hội thảo chuyên đề do 
lãnh đạo các Bộ ngành chủ trì sẽ tập trung thảo luận các vấn đề thời sự và chia sẻ các sáng kiến do các chuyên gia nổi tiếng toàn cầu chia sẻ nhằm giúp Việt Nam 
hoàn thiện chính sách và khuôn khổ pháp lý về chuyển đổi số quốc gia trong các lĩnh vực chính sách công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cơ sở hạ tầng thông minh, 
sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh, năng lượng thông minh, dịch vụ thông minh, chính phủ số, nhân lực thông minh, đô thị thông minh và ngân 
hàng thông minh. 

Song song với các chương trình hội thảo, Triển lãm quốc tế Công nghiệp 4.0 hứa hẹn quy tụ hơn 80 nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế, trình 
diễn những công nghệ hiện đại nhất, mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho khách tham dự.

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Con số nổi bật Các kênh truyền thông

01
Diễn đàn cấp cao

2500+ 
Khách tham dự

80+ 
Nhà tài trợ & Triển lãm

10
Hội thảo chuyên đề

100+ 
Diễn giả

100+
Đối tác truyền thông

Truyền hình (VTV, VTC, HTV, 
etc.)

Thông cáo báo chí

Truyền thông trả phí

Tìm kiếm trả phí

Mạng xã hội

SEO

Email

SMS 



Phiên hội thảo chuyên đềPhiên hội thảo chuyên đềPhiên hội thảo chuyên đềPhiên hội thảo chuyên đề

Phiên hội thảo chuyên đềPhiên hội thảo chuyên đềPhiên chính sách

TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ
DIỄN RA SONG SONG VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Phiên hội thảo chuyên đề

NHÂN LỰC SỐ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Phiên hội thảo chuyên đề

NGÂN HÀNG THÔNG MINH

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 

Phiên hội thảo chuyên đề

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

DỊCH VỤ & MÔ HÌNH KINH DOANH 
THÔNG MINH

CHÍNH PHỦ SỐ

SẢN XUẤT THÔNG MINHCƠ SỞ HẠ TẦNG 
THÔNG MINH

CHÍNH SÁCH CÔNG 
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

08:00 – 12:00

13:00 – 17:30

18:00 – 21:00

Ngày 1 - 23 Tháng 11, 2021

Ngày 2 - 24 Tháng 11, 2021

TIỆC CHÀO MỪNG & LỄ TRAO GIẢI

07:30 - 12:00

DIỄN ĐÀN CẤP CAO 

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN



50%
C-LEVEL

35%
M-LEVEL

15%
E-LEVEL

25% Cơ quan quản lý 
Trung ương và địa phương

60% Doanh nghiệp

15% Khác

• Chủ tịch, CEO

• Giám đốc (điều hành)

• Quản lý | Trưởng bộ phận

• Trợ lý điều hành | Chuyên viên cấp cao 

• Khác

THÀNH PHẦN THAM DỰ

• Lãnh đạo Trung ương, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ

• Các Bộ và Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và 
Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Ngoại giao, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn...

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

• UBND các tỉnh, thành phố

•...

• Tổ chức quốc tế

• Viện nghiên cứu

•...

• Sản xuất

• Thực phẩm & Đồ uống

• Điện tử & Điện lạnh

• Vật liệu xây dựng

• Dệt may

• Da giày

• Hóa chất & Dược phẩm

• FMCG

• Máy móc

• Xe có động cơ

• Năng lượng

• Tài chính & Ngân hàng

• Xây dựng & Bất động sản

• Vận tải & Logistics

• Y tế

• Viễn thông

• Giáo dục & Đào tạo

• Nông nghiệp

• Tiện ích

•...

THEO NGÀNH

THEO CHỨC VỤ

KHÁCH THAM DỰ CÓ QUYỀN HOẶC CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH85%

40% KHÁCH THAM DỰ ĐẾN TỪ CÁC TỔ CHỨC
CÓ HƠN 500 NHÂN VIÊN



CHÍNH PHỦ BỘ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ BỘ CÔNG AN BỘ KẾ HOẠCH 
VÀ ĐẦU TƯ BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ XÂY DỰNG BỘ Y TẾ

NGÂN HÀNG 
NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM

UBND THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI

UBND THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH

KHÁCH THAM DỰ TIÊU BIỂU 2019 



NỘI DUNG TIÊU BIỂU TẠI HỘI THẢO

 CHÍNH PHỦ SỐ

CÁC CHÍNH SÁCH
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

DỊCH VỤ THÔNG MINH

CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG MINH

NGÂN HÀNG THÔNG MINH

NHÂN LỰC SỐ

SẢN XUẤT THÔNG MINH

ĐÔ THỊ THÔNG MINH



Lãnh đạo các Ban của Trung ương: Ban Kinh tế 
Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban 
Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo

Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, v.v.

CXO | Chủ tịch | VP | Giám đốc CNTT / Chuyển 
đổi kỹ thuật số, Chiến lược & Đổi mới, Phát triển 
Kinh doanh, Quản lý dự án, R&D từ các tập đoàn 
lớn về Sản xuất, Năng lượng, Vận tải & Logistics, 
Nông nghiệp, Dịch vụ tài chính ngân hàng, Tòa 
nhà & Xây dựng, Nhà bán lẻ, v.v. (cập nhật) 

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

DIỄN ĐÀN CẤP CAO
Diễn đàn cấp cao về Công nghệ 4.0 sẽ quy tụ hàng trăm nhà tạo lập chính 
sách, chuyên gia, nhà khoa học, công ty công nghệ và lãnh đạo các tập 
đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia trao đổi sáng kiến, ý 
tưởng và kinh nghiệm hoạch định và triển khai chính sách nhằm thúc đẩy 
tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua đó, chương trình được kỳ vọng 
sẽ góp phần phát triển hơn nữa hệ sinh thái các mô hình sản xuất - kinh 
doanh ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa tầm 
nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất - dịch vụ thông minh và đổi 
mới sáng tạo hàng đầu châu Á.



KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 35 năm qua: quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta và các 

kết quả chủ yếu
• Nhận diện bối cảnh và các xu thế lớn của CNH, HĐH trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn 2045
• Tư duy và cách tiếp cận mới về CNH, HĐH
• Công nghiệp hóa – động lực của sự thịnh vượng bền vững
• Huy động và phân bổ nguồn lực cho thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
• Sự phát triển và chiến lược đổi mới sáng tạo của các nước ASEAN trong bối cảnh công nghiệp hóa mới 

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH
• Nâng cấp và phát triển hạ tầng số của Việt Nam đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đến năm 2030, tầm nhìn 2045
• Xây dựng và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
• MaaS - Giải pháp cải thiện chất lượng không khí và ùn tắc giao thông đô thị
• Cơ hội và thử thách phát triển xe điện tại Việt Nam
• Giải quyết lưu lượng giao thông lớn với hệ thống kiểm soát giao thông thông minh

• Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính

• Lãnh đạo các Cơ quan Chính phủ liên quan và Chính quyền địa phương

• Lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải & Logistics, Viễn thông ... 

• Lãnh đạo các Ban của Trung ương: Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung 
ương, Ban Tuyên giáo

• Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, v.v.

• Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương

• Đại diện các Đại sứ quán và các Tổ chức/Hiệp hội Quốc tế 

• …

CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG MINH

CÁC CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA



• Lãnh đạo các cơ quan liên quan của Trung ương và địa phương: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu 
tư, Khoa học và Công nghệ, ...

• Lãnh đạo từ các Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp, các Hiệp hội, Hiệp hội, các trường Đại học 
& Cao đẳng

• CXO | Người quản lý | Trưởng các Phòng & Ban: Nhà phát triển Robot Nông nghiệp | Máy nông nghiệp | Thiết bị & Linh 
kiện | Các ứng dụng

• CXO | Người quản lý | Trưởng các Phòng, Ban: Mua sắm | Tìm nguồn cung ứng chiến lược | Quản lý chuỗi cung ứng | Vận 
hành & Tự động hóa | Quản lý cơ sở | Tích hợp hệ thống | Đảm bảo chất lượng | Xuất nhập khẩu… 

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Cơ hội và thách thức hiện đại hóa nông thôn và phát triển nông nghiệp thông minh tại Việt Nam
• Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam
• Kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược số hóa nông thôn của Trung Quốc và bài học rút ra đối với 

Việt Nam
• Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản với cảm ứng Internet vạn vật
• Hệ thống tưới nước thông minh - giải pháp cho canh tác tại các vùng thời tiết khắc nghiệt
• Ứng dụng công nghệ điện trường trong bảo quản nông sản   

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

• Lãnh đạo các cơ quan liên quan của Trung ương & địa phương: Công Thương, Khoa học & Công nghệ, Kế 
hoạch & Đầu tư

• Ban lãnh đạo từ các tập đoàn về Thực phẩm & Đồ uống, Ô tô, Điện & Điện tử, Vật liệu Xây dựng, Dệt & Da, 
Hóa chất & Dược phẩm, FMCG, v.v.

• CXO | Người quản lý | Trưởng các Phòng ban & Bộ phận: Sản xuất, Vận hành & Tự động hóa, Quản lý cơ 
sở, Tích hợp hệ thống, Đảm bảo chất lượng, Chuỗi cung ứng & Mua hàng, Logistics 

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Chuyển đổi số ngành chế tạo tại Việt Nam trong tiến trình CNH, HĐH đến năm 2030
• Phát triển nhà máy thông minh dưới tác động của COVID-19: Thay đổi để tăng trưởng
• Tối ưu hóa hiệu quả vận hành với hệ thống IIoT quy mô lớn
• Nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đột phá năng suất với sự hỗ trợ của rô-bốt công nghiệp
• Case study: Hệ thống điều hành sản xuất ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Trợ thủ số trong giám sát và ra quyết 

định sản xuất tối ưu
• Tích hợp và khai thác dữ liệu IT-OT nhằm giảm thiểu thời gian ngừng và lỗi sản xuất

 SẢN XUẤT THÔNG MINH



• Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam

• Lãnh đạo từ: Các nhà máy sản xuất điện | Các đơn vị đầu tư dự án | Chuỗi cung ứng năng lượng

• CXO | Người quản lý | Trưởng ban: Quản lý sử dụng năng lượng | Tư vấn các giải pháp | Phát triển dự án | Cơ sở hạ tầng 
& Vận hành | Nghiên cứu phát triển & Bảo trì

• Các doanh nghiệp năng lượng...

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Định hướng phát triển năng lượng mới phục vụ tiến trình CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045
• Cơ hội và thách thức với thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam đối với doanh nghiệp nội địa
• Kỳ vọng triển khai hệ thống lưới điện thông minh phục vụ chuyển dịch năng lượng
• Quản lý năng lượng thông minh trên nền tảng IoT
• Xu hướng và tiềm năng phát triển điện rác

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Chuyển đổi số ngành ngân hàng trong tiến trình CNH, HĐH đến năm 2030
• Triển khai mô hình Bệnh viện thông minh tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức 
• Phát triển du lịch thông minh trong quá trình CNH, HĐH 
• Siêu cá nhân hóa: Đổi mới trải nghiệm khách hàng với các dịch vụ tích hợp AI
• Ứng dụng công nghệ bảo mật cho các dịch vụ tài chính số 
• Telemedicine – Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa ứng phó với các đại dịch toàn cầu
• RPA: Nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí vận hành với các giải pháp tự động hóa 

DỊCH VỤ THÔNG MINH

• Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế

• CXO | Người quản lý | Trưởng các Phòng & Ban: CNTT | Quản lý hệ thống | Bảo mật thông tin | Quản lý rủi ro | Quản lý tài 
sản và trách nhiệm pháp lý | Đầu tư | Thanh toán | Ngân hàng bán lẻ | Ngân hàng Bán buôn | Ngân hàng Doanh nghiệp 
| Dịch vụ khách hàng | Hoạt động | Thẩm định tín dụng…

• CXO | Người quản lý | Trưởng các Phòng, Ban: Quản lý thiết bị y tế và vật tư tiêu hao bệnh viện: Kỹ thuật viên Thiết bị Y sinh, 
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Y sinh, Y sĩ, Hành chính, X quang, Dịch vụ phẫu thuật… | Mua sắm: Mua hàng, Tìm nguồn cung ứng 
chiến lược, Quản lý chuỗi cung ứng… | Sức khỏe số / CNTT & TT | Quản lý sức khỏe | Học viện / R & D…

• Hiệp hội trong nước có liên quan 



• Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội

• Hiệu trưởng | Người quản lý | Người đứng đầu: Trường tiểu học / THCS / THPT tư thục, trường cao đẳng, học viện, 
trường đại học, trung tâm dạy nghề, trung tâm dạy kèm và giáo dục tư nhân, v.v.

• Trưởng các Phòng & Bộ phận: Quản lý & Đào tạo, CNTT, Nhân sự & Hành chính, v.v. 

…

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Cuộc CMCN lần thứ 4 và yêu cầu chuyển đổi lao động
• Thực trạng chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo nghề tại Việt Nam năm 2021 và định hướng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045
• Kinh nghiệm triển khai xây dựng mô hình đại học thông minh
• Hệ thống thông tin Quản lý Giáo dục - bước tiến hướng tới nền giáo dục 4.0
• Ứng dụng thiết bị thông minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 
• Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) trong hỗ trợ công tác giảng dạy

NHÂN LỰC SỐ

• Lãnh đạo các cơ quan chính phủ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ 
Công an, Ban An toàn thông tin Chính phủ Việt Nam, v.v.

• Lãnh đạo UBND tỉnh

• Lãnh đạo các Cục CNTT, Khoa học & Công nghệ, An toàn thông tin, Thủ tục hành chính, Thuế, Hải quan,… 
các Bộ liên quan,

• Đại diện từ các cổng dịch vụ công

• Các tổ chức / hiệp hội quốc tế

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045
• Kinh nghiệm triển khai chính phủ điện tử từ các quốc gia trong khu vực
• Điện toán đám mây – xương sống trong phát triển Chính phủ điện tử
• Định danh công dân điện tử - Yếu tố nền tảng phát triển Xã hội số
• Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong nâng cao chất lượng các dịch vụ công điện tử

CHÍNH PHỦ SỐ



• Lãnh đạo các cơ quan ban ngành: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận 
tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v.

• Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương

• CXO | Người quản lý | Trưởng ban: Quy hoạch đô thị | Tư vấn Kiến trúc & Thiết kế | Phát triển dự án | Cơ điện 
/ Kỹ thuật | NOS | Quản trị Hệ thống & Mạng | Cơ sở hạ tầng & Vận hành | Bảo trì tòa nhà | Bảo vệ…

• Các hiệp hội trong nước và quốc tế liên quan 

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
• Tình hình triển khai xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam và các đề xuất, kiến nghị
• Xu thế mới trên thế giới về đô thị hóa và xây dựng đô thị thông minh
• Case study: Cải thiện hiệu quả vận hành tòa nhà thông qua tích hợp BIM và Dữ liệu lớn
• Đảm bảo an ninh cho tòa nhà với hệ thống CCTV nâng cao 
• Ứng dụng hệ thống điều khiển và giám sát tự động (BAS) cho tòa nhà thông minh

ĐÔ THỊ THÔNG MINH

• CNTT

• Quản lý hệ thống

• Bảo mật thông tin

• Quản lý rủi ro

• Quản lý tài sản - nợ phải trả

KHÁCH THAM DỰ MỤC TIÊU
CXO | Quản lý | Trưởng bộ phận

CHỦ ĐỀ TIÊU BIỂU
• Chuyển đổi số ngành ngân hàng trong tiến trình CNH, HĐH đến năm 2030
• Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (core banking) trong hành trình chuyển đổi số ngân hàng
• Phát triển thế hệ mới của thanh toán không chạm với các thiết bị IoT
• Case study: Ứng dụng công nghệ bảo mật cho các dịch vụ tài chính số
• Siêu cá nhân hóa: Đổi mới trải nghiệm khách hàng với các dịch vụ tích hợp AI
• RPA: Nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí vận hành với các giải pháp tự động hóa

NGÂN HÀNG THÔNG MINH

• Đầu tư

• Thanh toán 
• Ngân hàng bán lẻ

• Ngân hàng bán buôn

• Ngân hàng doanh nghiệp

• Dịch vụ khách hàng

• Vận hàng

• Thẩm định tín dụng...



ĐIỂM NHẤN
TRIỂN LÃM

NƠI QUY TỤ NHỮNG CÔNG NGHỆ 4.0 HÀNG ĐẦU
Với sự có mặt của hơn 80 tập đoàn công nghệ đầu ngành, 
Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 2021 hứa hẹn sẽ đem 
đến những công nghệ đột phá, những sản phẩm/dịch vụ sáng 
tạo độc đáo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.  



HẠ TẦNG CNTT 
& CÔNG NGHỆ 4.0

• 4G/LTE/5G
• Wifi & Băng thông rộng
• Điện toán đám mây
• AI/ML
• Blockchain
• Dữ liệu lớn & Phân tích dữ liệu
• An ninh mạng
• Giải pháp ICT...

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

• E-Government (G2G/G2B/G2C)
• Định danh số
• Trung tâm điều hành thông minh
• Nền tảng dữ liệu mở
• Camera an ninh/Drone
• Giải pháp quản trị thảm hoạ/ứng phó sự cố...

SẢN XUẤT THÔNG MINH

• Nhà máy thông minh
• Robot & Tự động hóa
• IIoT & Cảm biến thông minh
• Phân tích dữ liệu công nghiệp
• In 3D/Sản xuất đắp dần
• Bản song sinh số
• Phần mềm hỗ trợ (SCADA/ERP/PLM/MES...)
• AR & VR...

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
- NGÂN HÀNG THÔNG MINH

• Ngân hàng lõi
• Ngân hàng đa kênh
• Ngân hàng số/Mobile Banking
• APIs & Open Banking
• RPA
• Chatbots
• eKYC
• Sinh trắc học...



GIAO THÔNG THÔNG MINH

• Trung tâm quản lý giao thông thông minh
• Hệ thống giao thông thông minh
• Xe điện
• Nền tảng Mobility-as-a-Service
• Hệ thống giám sát thông minh
• Quản lý chuỗi cung ứng...

TÒA NHÀ & NĂNG LƯỢNG 
THÔNG MINH

• BMS
• BIM
• Tòa nhà thông minh
• Hệ thống điều hòa 

không khí thông minh
• Hệ thống chiếu sáng 

thông minh

GIÁO DỤC THÔNG MINH

• Trường học thông minh
• Thiết bị lớp học thông minh
• Chương trình & Công cụ giảng dạy
• Hệ thống quản lý học tập
• Nền tảng học trực tuyến (eLearning)
• Sản phẩm & Dịch vụ STEM/STEAM
• AR & VR
• Trò chơi hóa (Gamification)...

NÔNG NGHIỆP
THÔNG MINH

• Cảm biến thông minh
• Máy kéo tự động/bán tự động
• Nhà kính thông minh
• Hệ thống tưới tiêu thông minh
• Hệ thống quản lý trang trại
• Robot...

• Lưu trữ/Tiết kiệm năng 
lượng

• Lưới điện thông minh
• Nhà thông minh…



TÀI TRỢ KIM CƯƠNGTÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ QUÀ TẶNGTÀI TRỢ TIỆC TỐI

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG



GÓI QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG

www.i40summit.vn

KIM CƯƠNG

QUẢNG CÁO
TRUYỀN THÔNG

VÀNG

QUẢNG CÁO
TRUYỀN THÔNG

BẠC

QUẢNG CÁO
TRUYỀN THÔNG

GIAN HÀNG
TẠI TRIỂN LÃM

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUP

Để biết thêm thông tin tài trợ, triển lãm, xin vui lòng liên hệ

Tầng 5, 66 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
+  ( 8 4 )  2 4 6  6 6 3  2 4 5 0
info@iecgroup.com.vn
www.iecgroup.com.vn


